
แบบ  สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

1 จ้างด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการมี
กิจกรรมทางกายกลุ่มวัยเด็กใน
สถานศึกษา (Active Play Active 
School)

     5,000,000.00     5,400,000.00 e-bidding บริษัท เวิร์ค อิท จ ากัด    4,880,000.00 บริษัท เวิร์ค อิท จ ากัด     4,800,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

1 สิงหาคม 2562 62-00732

บริษัท เอ็กซ์พิเรียนซ์ อีเวนท์ จ ากัด     4,400,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

2 จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน
สนับสนุนด้านบริหารจัดการข้อมูลและ
การส่ือสาร

 252,000.00  252,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิดา ผาสุข       252,000.00 นางสาวพนิดา ผาสุข        252,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

1 สิงหาคม 2562 PO62-00791

3 จ้างบริหารจัดการด้านการจัดเก็บเอกสาร  600,000.00 595,292.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด       595,292.98 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด        595,292.98 เก่ียวพันกับพัสดุท่ีได้จัดท าการ
จัดซ้ือจ้างไว้ก่อนแล้วและมีความ
จ าเป็นต้องท าการจัดซ้ือจัดจ้าง
เพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณ์หรือ
ต่อเน่ืองในการใช้พัสดุน้ัน

2 สิงหาคม 2562 62-00729

4 จ้างซ่อมแซมพ้ืนคอนกรีตขัดมันช้ัน 3 
และช้ัน 4

 410,000.00       407,585.68 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศ.ศิริธนาพัฒ       407,585.68 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศ.ศิริธนาพัฒ        407,585.68 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

2 สิงหาคม 2562 PO62-00760

5 ซ้ืออุปกรณ์ระบบไฟฟ้าตู้โหลดช้ัน 6 
พร้อมบริการติดต้ัง

130,000.00       124,917.87 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีค พาวเวอร์ คอนโทรล 
เอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด

      124,917.87 บริษัท ยูนีค พาวเวอร์ คอนโทรล 
เอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด

       124,917.87 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

2 สิงหาคม 2562 PO62-00761

6 จ้างบริหารและจัดกิจกรรม"ร้อยล้านก้าว
ไปด้วยกัน" Thai Health Step 
Challenge

         60,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

       55,768.40 บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

        55,768.40 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

5 สิงหาคม 2562 PO62-00762

7 จ้างท าไฟล์ออกอากาศส าหรับส่ือโรง
ภาพยนตร์และส่ือโทรทัศน์

 43,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ ฟิล์ม แฟคตอร่ี จ ากัด        43,000.00 บริษัท เดอะ ฟิล์ม แฟคตอร่ี จ ากัด         43,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

5 สิงหาคม 2562 PO62-00763

8 จ้างบริหารและจัดกิจกรรม Live 
Healthier

         83,567.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว อีเวนต์ จ ากัด        83,567.00 บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว อีเวนต์ จ ากัด         83,567.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

5 สิงหาคม 2562 PO62-00764

9 จ้างออกแบบและผลิตแผ่นพับเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจองค์กรของรัฐท่ีจัดต้ังข้ึนตาม
พระราชบัญญัติเฉพาะ

         50,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์ชนก วงษ์ประเสริฐ        25,500.00 นางสาวพิมพ์ชนก วงษ์ประเสริฐ         25,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

5 สิงหาคม 2562 PO62-00765

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันท่ี 30 สิงหาคม 2562

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

10 ซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Switch ส่ือสารประจ าช้ัน)

       350,000.00       344,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด       344,540.00 บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด        344,540.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

5 สิงหาคม 2562 PO62-00766

11 จ้างรายงานผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการประเมินผลปี 2559 - 2561

       400,000.00       370,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว อภิญญา  ตันทวีวงศ์       370,000.00 นางสาว อภิญญา  ตันทวีวงศ์        370,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

5 สิงหาคม 2562 PO62-00767

12 จ้างรวจสอบการช าระหน้ีและสถานะของ
ผู้ฟ้องคดีตรวจสอบการช าระหน้ีและ
สถานะของผู้ฟ้องคดี คดีหมายเลขด าท่ี 
1099/2555 คดีหมายเลขแดงท่ี 
1644/2561

           3,500.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางสาว วารุนีย์ สนธิ          3,500.00 นางสาว วารุนีย์ สนธิ           3,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

5 สิงหาคม 2562 PO62-00768

13 ซ้ือสวิทช์ลูกลอยส าหรับแท็งก์น้ า 
Softner พร้อมบริการติดต้ัง

         65,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม-เคมีเทค จ ากัด        64,200.00 บริษัท สยาม-เคมีเทค จ ากัด         64,200.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

5 สิงหาคม 2562 PO62-00769

14 ซ้ือตู้ควบคุมการตรวจสอบน้ าดีพร้อม
บริการติดต้ัง

         30,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูคอนส์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด        29,960.00 บริษัท ฟูคอนส์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด         29,960.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

5 สิงหาคม 2562 PO62-00770

15 จ้างล้างท่อคอนเดนเซอร์ Chiller No.3 
ของระบบ Ball Cleaning

         25,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท แทซโก้ อินเตอร์เทค จ ากัด        23,005.00 บริษัท แทซโก้ อินเตอร์เทค จ ากัด         23,005.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

5 สิงหาคม 2562 PO62-00771

16 จัดซ้ือต้นไม้(ชนิดไม้ใบ/ไม้พุ่มเต้ีย/ไม้
ดอก) วัสดุและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องภายใน
อาคารศรร.เป็นระยะเวลา 1 ปี

       200,000.00       200,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศักด์ิ น้อมถวาย       200,000.00 นายเกียรติศักด์ิ น้อมถวาย        200,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

5 สิงหาคม 2562 PO62-00772

17 ซ้ือป้ายไฟทางออกฉุกเฉินพร้อมบริการ
ติดต้ัง

       157,000.00       156,434.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูคอนส์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด       156,434.00 บริษัท ฟูคอนส์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด        156,434.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

5 สิงหาคม 2562 PO62-00773

18 จ้างเปล่ียนท่อฟลอเดนกระถางต้นไม้ช้ัน 1        240,000.00       239,445.11 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกตพงษ์ศิริ       239,445.11 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกตพงษ์ศิริ        239,445.11 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

5 สิงหาคม 2562 PO62-00774

19 จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมห้อง
ประชุมและห้องรับรองอ่ืนๆ ภายใน
อาคาร ศรร.

     1,500,000.00     1,484,834.56 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศ.ศิริธนาพัฒ    1,225,626.82 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศ.ศิริธนาพัฒ     1,225,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

7 สิงหาคม 2562 62-00752

บริษัท สุขทรรศน์ จ ากัด    1,396,329.75 ไม่ผ่านการตรวจสอบ เน่ืองจากย่ืน
ข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามท่ี
ประกาศ



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

บริษัท ซี.ยู. อินเตอร์ เทค จ ากัด    1,380,000.00 ไม่ผ่านการตรวจสอบ เน่ืองจากย่ืน
ข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามท่ี
ประกาศ

บริษัท ยูโรเอเช่ียน บิสซิเนส (แบ
งคอก) จ ากัด

   1,387,814.39 ไม่ผ่านการตรวจสอบ เน่ืองจากย่ืน
เอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกตพงษ์ศิริ    1,327,519.93 ไม่ผ่านการตรวจสอบ เน่ืองจากย่ืน
เอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หน่อนิล เอ็นจิ
เนียร่ิง

   1,299,516.88 ไม่ผ่านการตรวจสอบ เน่ืองจากย่ืน
เอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน

20 จ้างท ากันซึมภายนอกอาคารช้ัน 4 และ
ช้ัน 6 และท าร่ัวกันซึมช้ันดาดฟ้า

       500,000.00       490,488.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอ.เทรดด้ิง อิเลคทริค 
เซอร์วิส จ ากัด

      490,488.00 บริษัท อาร์.เอ.เทรดด้ิง อิเลคทริค 
เซอร์วิส จ ากัด

       490,488.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

8 สิงหาคม 2562 PO62-00776

21 จ้างเหมาบริการถสานท่ีงานอ่ิมอุ่นอวอร์ด          42,800.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหา

       42,800.00 มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหา

        42,800.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

8 สิงหาคม 2562 PO62-00777

22 จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ออกมาเล่น 
(www.kidactiveplay.com)

         50,000.00       498,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี อินโนวา เทค จ ากัด       498,000.00 บริษัท ดีดี อินโนวา เทค จ ากัด        498,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

8 สิงหาคม 2562 PO62-00778

23 จ้างออกแบบช้ินงานส่ือสารส าหรับระบบ
 Thaihealth Resource Center และ
ส่ือออนไลน์ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

       260,000.00       260,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิกซิลล่า จ ากัด       260,000.00 บริษัท พิกซิลล่า จ ากัด        260,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

8 สิงหาคม 2562 PO62-00780

24 จ้างจัดท าโครงการประเมินสมรรถนะ
ทางการบริหารของผู้จัดการกองทุนฯ 
ประจ าปี 2562

       400,000.00       342,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินดิโก คอนซัลต้ิง กรุ๊ป 
จ ากัด

      342,400.00 บริษัท อินดิโก คอนซัลต้ิง กรุ๊ป 
จ ากัด

       342,400.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

8 สิงหาคม 2562 PO62-00782

25 จ้างผลิตและติดต้ังส่ือภายในอาคารและ
รถตู้ โครงการชีวิตดีเร่ิมท่ีเรา

       120,000.00       116,903.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีคอนเนคซ์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

      116,903.92 บริษัท วีคอนเนคซ์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

       116,903.92 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

8 สิงหาคม 2562 PO62-00783

26 จ้างผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือส่ือสารให้ความรู้
ความเข้าใจประเด็นสุขภาวะ โครงการ
ชีวิตดีเร่ิมท่ีเรา

       309,000.00       308,374.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามคัลเลอร์พริน จ ากัด       308,374.00 บริษัท สยามคัลเลอร์พริน จ ากัด        308,374.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

8 สิงหาคม 2562 PO62-00784

27 จ้างพัฒนาและเผยแพร่เน้ือหาประเด็น
สุขภาวะในช่องทางส่ือออนไลน์

       176,550.00       176,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด       176,550.00 บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด        176,550.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

8 สิงหาคม 2562 PO62-00785

28 จ้างพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส่ือให้
ความรู้ เร่ืองปัญหาการติดสุรา

480,000.00       470,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรนด์ แอนด์ มานะ จ ากัด       470,000.00 บริษัท เฟรนด์ แอนด์ มานะ จ ากัด        470,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

8 สิงหาคม 2562 PO62-00786



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

29 จ้างจัดท าข้อมูลส่งเสริมสุขภาพเพ่ือสังคม
สุขภาวะอย่างย่ังยืน

         28,400.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางสาวสายรุ้ง พงศ์สุทธิสมบัติ        27,600.00 นางสาวสายรุ้ง พงศ์สุทธิสมบัติ         27,600.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

8 สิงหาคม 2562 PO62-00787

30 จ้างรจัดท าข้อมูลสร้างความเท่าเทียมการ
เข้าถึงระบบส่งเสริมสุขภาพ

         18,400.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางสาววารุณี สิทธิรังสรรค์        18,400.00 นางสาววารุณี สิทธิรังสรรค์         18,400.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

8 สิงหาคม 2562 PO62-00788

31 จ้างผลิตส่ือสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ส าหรับประชาชนท่ัวไป คร้ังท่ี 4/2562

       280,000.00       272,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จี.บี.พี เซ็นเตอร์ จ ากัด       272,850.00 บริษัท จี.บี.พี เซ็นเตอร์ จ ากัด        272,850.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

8 สิงหาคม 2562 PO62-00789

32 จ้างบริหารจัดการเน้ือหาและดูแลการ
ส่ือสารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
บนเว็บไซต์และส่ือออนไลน์ศูนย์เรียนรู้
สุขภาวะ

       500,000.00       500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิกซิลล่า จ ากัด       500,000.00 บริษัท พิกซิลล่า จ ากัด        500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

8 สิงหาคม 2562 PO62-00790

33 จ้างตรวจสอบโครงการย่อย ภายใต้
แผนงาน(โครงการ)รับทุน คร้ังท่ี 1

       200,000.00       156,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์
 จ ากัด

      156,000.00 บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์
 จ ากัด

       156,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

13 สิงหาคม 2562 PO62-00795

34 จ้างจัดการความรู้เพ่ือการส่ือสารผ่าน
เว็บไซต์ออกมาเล่น

       360,000.00       360,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวนีย์ โพธ์ิอยู่       359,400.00 นางสาวเสาวนีย์ โพธ์ิอยู่        359,400.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

14 สิงหาคม 2562 PO62-00792

35 ซ้ือหนังสือสุขภาพบูรณาการ        500,000.00       238,342.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน 
จ ากัด

      238,342.50 บริษัท ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน 
จ ากัด

       238,342.50 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

14 สิงหาคม 2562 PO62-00793

36 จ้างศูนย์สนับสนุนด้านการเงิน การบัญชี
 ภาษีและพัสดุ ส าหรับแผนงาน/โครงการ

       800,000.00 750,000.00 คัดเลือก บริษัท เอส.พี.พี.คอนเซ็พท์ แอค
เค้าต้ิง จ ากัด

      796,079.99 บริษัท เอส.พี.พี.คอนเซ็พท์ แอค
เค้าต้ิง จ ากัด

       796,079.99 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

14 สิงหาคม 2562 62-00818

37 จ้างบ ารุงรักษาระบบ Connect สสส.        166,000.00       165,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอบิสซิเนส คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

      165,850.00 บริษัท ไอบิสซิเนส คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

       165,850.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

14 สิงหาคม 2562 PO62-00822

38 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
สนับสนุนด้านสวัสดิการฯ

       500,000.00       498,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาธิป ช่ืนสมทรง       498,000.00 นายธนาธิป ช่ืนสมทรง        498,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

15 สิงหาคม 2562 PO62-00797

39 จ้างด าเนินการและจัดส่งจดหมายข่าว
สร้างสุข เดือนสิงหาคม 2562

       100,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด        94,966.78 บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด         94,966.78 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

15 สิงหาคม 2562 PO62-00798

40 จ้างจัดพิมพ์หนังสือเพ่ือการส่ือสารการ
สร้างเสริมสุขภาพ

       100,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ 
พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน)

       96,300.00 บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ 
พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน)

        96,300.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

15 สิงหาคม 2562 PO62-00800



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

41 จ้างจัดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์
ส าหรับเด็กและเยาวชนรอบศูนย์เรียนรู้
สุขภาวะ
(เดือนกันยายน - ตุลาคม)

       100,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ริพเพิล ดี จ ากัด       100,000.00 บริษัท ริพเพิล ดี จ ากัด        100,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

15 สิงหาคม 2562 PO62-00801

42 จ้างจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนงานศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสาร คร้ังท่ี 3

         40,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง น.ส. ธีรดา เนียมอยู่        40,000.00 น.ส. ธีรดา เนียมอยู่         40,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

15 สิงหาคม 2562 PO62-00802

43 จ้างการบรรณาธิการแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

         50,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายสังวรณ์ งัดกระโทก        50,000.00 นายสังวรณ์ งัดกระโทก         50,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

15 สิงหาคม 2562 PO62-00803

44 จ้างผลิตของท่ีระลึกเพ่ือสนับสนุนงาน
พัฒนาศักยภาพภาคี

       400,000.00       287,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชารี ซิสเท็ม กรุ๊ป จ ากัด       287,830.00 บริษัท ชารี ซิสเท็ม กรุ๊ป จ ากัด        287,830.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

15 สิงหาคม 2562 PO62-00804

45 จ้างผลิตเส้ือยืดและเส้ือโปโล ส าหรับใช้
ในกิจกรรมโครงการ ชีวิตดีเร่ิมท่ีเรา

       125,000.00       122,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอลลูนสกรีน โพรดักส์ 
จ ากัด

      122,515.00 บริษัท บอลลูนสกรีน โพรดักส์ 
จ ากัด

       122,515.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

15 สิงหาคม 2562 PO62-00805

46 จ้างจัดท าโครงการแถลงข่าวจัดงาน Live
 Heathier ชีวิตดีเร่ิมท่ีเรา

       350,000.00       349,997.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

      349,997.00 บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

       349,997.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

15 สิงหาคม 2562 PO62-00806

47 จ้างผลิตของช าร่วยและชุดของขวัญ
ส่ือสารองค์กร

       500,000.00       495,410.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.พี.ที. สเกล
 อินเตอร์

      495,410.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.พี.ที. สเกล
 อินเตอร์

       495,410.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

15 สิงหาคม 2562 PO62-00807

48 จ้างผลิตหนังสือ แผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)

       400,000.00       398,575.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ 
พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน)

      398,575.00 บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ 
พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน)

       398,575.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

15 สิงหาคม 2562 PO62-00808

49 จ้างจัดพิมพ์คู่มือ แผนการเรียนรู้สุขภาวะ 
(active learning) โรงเรียนส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย 
(ระดับประถมศึกษา)

       136,000.00       135,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดดูเทนเม้นท์ แอคเซส 
จ ากัด

      135,890.00 บริษัท เอ็ดดูเทนเม้นท์ แอคเซส 
จ ากัด

       135,890.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

15 สิงหาคม 2562 PO62-00809

50 จ้างเหมาบรรณารักษ์ห้องสร้างปัญญา 
สสส.

       245,000.00       210,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิพงศ์ ประเสริฐชัยพร       210,000.00 นายพุฒิพงศ์ ประเสริฐชัยพร        210,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

16 สิงหาคม 2562 PO62-00779

51 จ้างจัดประชุมเพ่ือทบทวนบทบาทการ
ด าเนินงานหน่วยจัดการระดับจังหวัด

         34,320.75  ไม่มี เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ ทีซิส        34,320.75 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ ทีซิส         34,320.75 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

16 สิงหาคม 2562 PO62-00811



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

52 จ้างพัฒนา Web Service ส าหรับท า 
Direct Download

         43,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอบิสซิเนส คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

       42,800.00 บริษัท ไอบิสซิเนส คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

        42,800.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

16 สิงหาคม 2562 PO62-00812

53 จ้างฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรตาม
แนวนโยบายความม่ันคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

         80,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง นายชาญยุทธ ลือสิริพาณิชย์        80,000.00 นายชาญยุทธ ลือสิริพาณิชย์         80,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

16 สิงหาคม 2562 PO62-00813

54 จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ส านักงาน (ประเภทโต๊ะ เก้าอ้ีและตู้
เอกสาร)

         50,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากัด
(มหาชน)

       49,016.70 บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากัด
(มหาชน)

        49,016.70 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

16 สิงหาคม 2562 PO62-00814

55 จ้างจัดท าและผลิตคู่มือแผนสุขภาวะ
ชุมชนและบันทึกช่วยจ า

       500,000.00       462,240.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จู๊ซ อัพ มีเดีย 
แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน

      462,240.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จู๊ซ อัพ มีเดีย 
แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน

       462,240.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

16 สิงหาคม 2562 PO62-00815

56 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมและส่ือเรียนรู้
ของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

       459,600.00       459,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธิดา เณรบ ารุง       459,600.00 นางสาวชลธิดา เณรบ ารุง        459,600.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

16 สิงหาคม 2562 PO62-00816

57 จ้างบ ารุงรักษาระบบ Thaihealth 
Webportal ,Single Sign on

       200,000.00       199,983.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชาวไอที จ ากัด       199,983.00 บริษัท ชาวไอที จ ากัด        199,983.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

16 สิงหาคม 2562 PO62-00819

58 จ้างพัฒนาข้อมูลเพ่ือสนับสนุนเน้ือหาใน
ระบบ Thaihealth Resource Center

       500,000.00       500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิฟท์ เวฟ มัลติมีเดีย จ ากัด       500,000.00 บริษัท ฟิฟท์ เวฟ มัลติมีเดีย จ ากัด        500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

16 สิงหาคม 2562 PO62-00820

59 จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบจัดเก็บส่ือ
ดิจิทัล (DOL)

       240,000.00       231,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอบิสซิเนส คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

      231,120.00 บริษัท ไอบิสซิเนส คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

       231,120.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

16 สิงหาคม 2562 PO62-00821

60 จ้างบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้ และผู้เช่ียวชาญ (I AM)

       500,000.00       391,435.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท คานา เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด       391,435.44 บริษัท คานา เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด        391,435.44 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

16 สิงหาคม 2562 PO62-00823

61 จ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ

       495,000.00       453,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊คโดส จ ากัด       453,680.00 บริษัท บุ๊คโดส จ ากัด        453,680.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

19 สิงหาคม 2562 PO62-00817

62 จ้างพัฒนาและออกแบบข้อมูลเพ่ือการ
ส่ือสารสาธารณะผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย 
(Facebook) ส านัก 6

       490,595.00       490,595.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

      490,595.00 บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

       490,595.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

20 สิงหาคม 2562 PO62-00827

63 จ้างเหมาบริหารจัดการนิทรรศการและจุด
เรียนรู้ต่างๆ  ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้
สุขภาวะปี 2563-2564

   17,000,000.00   17,120,000.00 e-bidding บริษัท แปลน โมทิฟ จ ากัด   16,791,317.40 บริษัท แปลน โมทิฟ จ ากัด    16,791,317.40 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

21 สิงหาคม 2562 62-00799



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

64 จ้างด าเนินการวิจัยและประเมินผลงาน
ส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคม

     5,500,000.00     5,703,849.00 e-bidding บริษัท อันเดอร์ด๊ัก จ ากัด    3,948,300.00 บริษัท อันเดอร์ด๊ัก จ ากัด     3,948,300.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

21 สิงหาคม 2562 62-00824

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช 
จ ากัด

   4,895,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท อินโฟเสิร์ช จ ากัด    5,403,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด    5,398,043.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช 
จ ากัด

   5,385,149.50 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท ไวตามินส์ ควอนทิเททีฟ 
จ ากัด

   5,499,800.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท ซูเปอร์โพล จ ากัด    4,696,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท ศูนย์วิจัยเพ่ือการพัฒนา
สังคมและธุรกิจ จ ากัด

   5,262,795.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัททีทีอาร์ รีเสิร์ช แอนด์ คอน
ซัลท์ จ ากัด

   4,254,545.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท เค เอส อาร์ แอดไวซ์เซอร่ี 
จ ากัด

   5,403,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    5,480,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

65 จ้างด าเนินการผลิตซองงานจดหมายข่าว
สร้างสุข

       100,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด        99,978.13 บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด         99,978.13 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

21 สิงหาคม 2562 PO62-00828



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

66 ซ้ือส่ือทรัพยากรสารสนเทศประเภท
ดิจิทัล เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนในห้อง
สร้างปัญญา

         26,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊คโดส จ ากัด        25,983.88 บริษัท บุ๊คโดส จ ากัด         25,983.88 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

21 สิงหาคม 2562 PO62-00829

67 จ้างต่ออายุโปรแกรม PDF เพ่ือสนับสนุน
งานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

         22,700.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท คัลเลอร์ ดอกเตอร์ จ ากัด        16,178.40 บริษัท คัลเลอร์ ดอกเตอร์ จ ากัด         16,178.40 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

21 สิงหาคม 2562 PO62-00830

68 ซ้ือคลอรีนผง          17,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล เอส พี สยาม อินเตอร์
เทรด จ ากัด

       16,264.00 บริษัท แอล เอส พี สยาม อินเตอร์
เทรด จ ากัด

        16,264.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

21 สิงหาคม 2562 PO62-00831

69 ซ้ือน้ ายาเคมีส าหรับปรับปรุงคุณภาพน้ า          18,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

       17,280.50 บริษัท เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

        17,280.50 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

21 สิงหาคม 2562 PO62-00832

70 จ้างท าความสะอาดครุภัณฑ์ส านักงาน 
(ประเภทเก้าอ้ีท างาน เก้าอ้ี/โซฟาห้อง
ประชุมและห้องรับรอง)

         80,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส 
จ ากัด

       75,392.20 บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส 
จ ากัด

        75,392.20 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

21 สิงหาคม 2562 PO62-00833

71 ซ้ือชุดไส้กรองตู้น้ าด่ืมพร้อมบริการติดต้ัง          30,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี-ฟอร์ม จ ากัด 29371.5 บริษัท ซี-ฟอร์ม จ ากัด         29,371.50 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

21 สิงหาคม 2562 PO62-00834

72 จ้างผลิตชุดส่ือสารอัตลักษณ์ศูนย์เรียนรู้
สุขภาวะภูมิภาค ประจ าปี 2562 จ านวน 
5 พ้ืนท่ี เพ่ือผลิตชุดส่ือสารอัตลักษณ์ศูนย์
เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคจ านวน 5 ชุด

       850,000.00       856,000.00 e-bidding บริษัท พี บี ซิลค์สกรีน แอนด์ 
แอ็ด จ ากัด

      671,425.00 บริษัท พี บี ซิลค์สกรีน แอนด์ 
แอ็ด จ ากัด

       671,425.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

22 สิงหาคม 2562 62-00810

บริษัท เอ เธอนัส จ ากัด       813,200.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด       795,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

      835,670.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

73 จ้างบริหารจัดการระบบลูกค้าสัมพันธ์ 
(CRM)

       800,000.00       800,000.00 e-bidding บริษัท พิกซิลล่า จ ากัด       798,220.00 บริษัท พิกซิลล่า จ ากัด        798,220.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

22 สิงหาคม 2562 62-00825



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

74 จ้างผลิตสินค้าสุขภาวะ ปากกา SOOK 
ไตรมาสท่ี 4 เพ่ือให้สินค้ามีเพียงพอใน
การจัดจ าหน่าย อันก่อให้เกิดความ
ต่อเน่ืองในการด าเนินงาน SOOK SHOP

         31,030.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทรนด้ีกิฟท์        31,030.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทรนด้ีกิฟท์         31,030.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

22 สิงหาคม 2562 PO62-00838

75 เช่าตู้ถ่ายภาพและอุปกรณ์ส าหรับงาน
แถลงข่าว LIVE HEALTHIER

         20,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางประทีป หงส์วรางกูร        20,000.00 นางประทีป หงส์วรางกูร         20,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

22 สิงหาคม 2562 PO62-00839

76 จ้างวิเคราะห์พฤติกรรมและแนวโน้ม
สุขภาพของคนผ่านเน้ือหาในส่ือสังคม
ออนไลน์

       500,000.00       500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

      500,000.00 บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

       500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

22 สิงหาคม 2562 PO62-00840

77 จ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ SOOK 
BY สสส.

       500,001.00       497,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคลย์สมิธ จ ากัด       497,550.00 บริษัท เคลย์สมิธ จ ากัด        497,550.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

22 สิงหาคม 2562 PO62-00841

78 จ้างผลิตคลิปวิดีโอเพ่ือการส่ือสารองค์
ความรู้สุขภาวะสนับสนุนแคมเปญชีวิตดี
เร่ิมท่ีเรา

       376,000.00       375,998.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาร์ฟ ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จ ากัด       375,998.00 บริษัท มาร์ฟ ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จ ากัด        375,998.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

22 สิงหาคม 2562 PO62-00842

79 จ้างพัฒนาส่ือวีดิทัศน์สนับสนุนเน้ือหา 
Thaihealth Watch เพ่ือประกอบการ
น าเสนอเน้ือหา “Thaihealth Watch”

       500,000.00       500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจตนาดี รีพับลิค จ ากัด       500,000.00 บริษัท เจตนาดี รีพับลิค จ ากัด        500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

22 สิงหาคม 2562 PO62-00843

80 จ้างด าเนินการพัฒนาระบบบัญชีการเงิน 
และตรวจสอบบัญชีร้าน SOOK SHOP

       500,000.00       500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แทคซ์ แอนด์ ลอว์ 
จ ากัด

      500,000.00 บริษัท ไทย แทคซ์ แอนด์ ลอว์ 
จ ากัด

       500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

22 สิงหาคม 2562 PO62-00844

81 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคาร
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจ าปีงบประมาณ
 2562

-    3,800,000.00     3,730,769.00 e-bidding บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.
ซี.ซี. จ ากัด

   3,775,182.92 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.
ซี.ซี. จ ากัด

    3,775,182.92 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

23 สิงหาคม 2562 62-00794

บริษัท รักษาความปลอดภัย อาร์
เอสจี อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด

   3,646,560.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.
พี.จ ากัด

   3,695,000.00 ไม่ผ่านการตรวจสอบ เน่ืองจากย่ืน
เอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทย
เลิศทรัพย์ จ ากัด

   3,775,000.00 ไม่ผ่านการตรวจสอบ เน่ืองจากย่ืน
เอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน

บริษัท รักษาความปลอดภัย 
สยาม-บางกอก อินเตอร์เซอร์วิส 
จ ากัด

   3,397,464.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท รักษาความปลอดภัย 
จิณณพัด จ ากัด

   3,730,000.00 ไม่ผ่านการตรวจสอบ เน่ืองจากย่ืน
เอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ.
 ยุคขะระ จ ากัด

   3,359,832.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท รักษาความปลอดภัย ท๊อป
 การ์เดียน จ ากัด

   3,763,200.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

82 จ้างบริการรักษาความสะอาด อาคารศูนย์
เรียนรู้สุขภาวะ ประจ าปีงบประมาณ 
2562

     3,500,000.00     3,388,338.00 e-bidding บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส 
จ ากัด

   3,377,337.00 บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส 
จ ากัด

    3,377,337.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

23 สิงหาคม 2562 62-00796

บริษัท สตาร์ อลิอันซ์ เซอร์วิส 
จ ากัด

   3,480,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.
เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ากัด

   3,356,400.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก 
จ ากัด

   3,378,999.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม 
พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส จ ากัด

   3,387,840.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท เจเอสพี คลีนน่ิง จ ากัด    4,080,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท รักษาความปลอดภัย 
จิณณพัด จ ากัด

   3,388,238.00 ไม่ผ่านการตรวจสอบ เน่ืองจากย่ืน
เอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน

บริษัท อีโค เคมิคอลส์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

   3,140,900.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ.
 ยุคขะระ จ ากัด

   3,168,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

83 จ้างจัดสร้างนิทรรศการเพ่ือการเรียนรู้สุข
ภาวะ

   40,000,000.00   39,999,067.42 e-bidding บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด (มหาชน)   37,879,037.37 บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด (มหาชน)    37,879,037.37 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

23 สิงหาคม 2562 62-00826



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

บริษัท แปลน โมทิฟ จ ากัด   38,999,917.77 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท รักลูก เอ้ดดูเท้กซ์ จ ากัด   34,999,067.46 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท จี ดี เอ็กซ์ จ ากัด   37,555,594.02 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

84 จ้างจัดการสนับสนุนการด าเนินงานด้าน
การเงิน และบริหารจัดการส าหรับภาคี
เครือข่าย

       480,000.00       480,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด       480,000.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด        480,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

23 สิงหาคม 2562 PO62-00845

85 จัดซ้ือ น้ าด่ืม เพ่ือสนับสนุนในกิจกรรม
ต่างๆ ของส านักสนับสนุนสุขภาวะ
ประชากรกลุ่มเฉพาะ

         20,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีซี น้ าด่ืมสยาม จ ากัด        19,974.27 บริษัท ทีทีซี น้ าด่ืมสยาม จ ากัด         19,974.27 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

23 สิงหาคม 2562 PO62-00846

86 จ้างรณรงค์สร้างความตระหนักและเสริม
ความรู้ความเข้าใจในการสัญจรบนท้อง
ถนนอย่างปลอดภัย

     3,300,000.00     3,210,000.00 e-bidding บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

   3,207,325.00 บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

    3,207,325.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

26 สิงหาคม 2562 62-00835

87 จ้างปรับปรุงระบบเพ่ือรองรับการ
ด าเนินงานให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์หรือ
เอกสารจากระบบ Infoma,DOL และ 
IAM ได้โดยตรงจากระบบติดตามและ
ประเมินผลออนไลน์

         69,550.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด        69,550.00 บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูช่ันส์ จ ากัด         69,550.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

26 สิงหาคม 2562 PO62-00848

88 จ้างตรวจสอบการช าระหน้ีและสถานะ
ของผู้ถูกฟ้องคดี จ านวน 5 คดี

         17,500.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง นางสาว วารุนีย์ สนธิ        17,500.00 นางสาว วารุนีย์ สนธิ         17,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

26 สิงหาคม 2562 PO62-00849

89 ซ้ือสมาร์ทโฟนส าหรับผู้บริหาร        110,000.00       109,033.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด์ พี โปรดักส์ ลีด
เดอร์ชิพ จ ากัด

      109,033.00 บริษัท พี แอนด์ พี โปรดักส์ ลีด
เดอร์ชิพ จ ากัด

       109,033.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

26 สิงหาคม 2562 PO62-00850

90 จ้างผลิตนิทรรศการหมุนเวียนและชุด
สัญจร ประเด็น ส่ือสร้างสรรค์

     3,500,000.00     3,470,010.00 คัดเลือก บริษัท ปาราปลุย จ ากัด    3,081,493.00 บริษัท ปาราปลุย จ ากัด     3,081,493.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

27 สิงหาคม 2562 62-00836

บริษัท ฮาร์โมนิสท์ คอนซัลแทนท์
 จ ากัด

   3,445,400.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

91 จ้างออกแบบกิจกรรมและนิทรรศการ
น าเสนอผลงานภายใต้ชุดโครงการ
กิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับเด็กและ
เยาวชน

     1,500,000.00     1,499,968.80 คัดเลือก บริษัท กางใจครีเอช่ัน จ ากัด    1,499,968.80 บริษัท กางใจครีเอช่ัน จ ากัด     1,499,968.80 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

28 สิงหาคม 2562 62-00847

92 จ้างด าเนินการส่ือสารและจัดนิทรรศการ
สุขภาะ แนะน าองค์กร สสสส.

         80,000.00  ไม่มี เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จ ากัด
160500 บริษัท ธนวิชย จ ากัด         51,317.20

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

29 สิงหาคม 2562
PO62-00854

93 ผลิตสินค้าสุขภาวะ ท่ีประคบตาสมุนไพร 
ไตรมาสท่ี 4

       160,500.00       160,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ โฟร์ ยู จ ากัด       160,500.00 บริษัท ไอ โฟร์ ยู จ ากัด        160,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

29 สิงหาคม 2562 PO62-00855

94 จ้างจัดกิจกรรมส่ือสารองค์กร "ชีวตดี 
เร่ิมท่ี...เรา"

   11,800,000.00   12,488,768.93 e-bidding บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ 
จ ากัด (มหาชน)

  11,788,779.20 บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ 
จ ากัด (มหาชน)

   11,788,779.20 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

30 สิงหาคม 2562 62-00837

บริษัท แปลน โมทิฟ จ ากัด    11,794,770.50 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท ซูเปอร์จ๋ิว อีเวนต์ จ ากัด    11,800,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท มิราเคิล เมคเคอร์ จ ากัด    11,395,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท เอ เอ อาร์ แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง 
จ ากัด

   11,500,000.00 ไม่ผ่านการตรวจสอบ เน่ืองจากย่ืน
เอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน

95 จัดเวทีเวทีสุดยอดผู้น าชุมชนท้องถ่ิน 
วาระ: สร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร 
(Community Key Actors Summit: 
Enhancing Population Health)

     5,000,000.00     4,984,916.00 e-bidding บริษัท บี โนวอิง จ ากัด    4,984,916.00 บริษัท บี โนวอิง จ ากัด     4,984,916.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

30 สิงหาคม 2562 62-00852

บริษัท เอ เอ อาร์ แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง 
จ ากัด

   4,950,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

96 จ้างผลิตหนังสือสารคดีท่องเทียวชุมชน
จ านวน 20 เล่ม

     4,500,000.00     4,500,000.00 e-bidding บริษัท สไตล์ ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จ ากัด    4,387,000.00 บริษัท สไตล์ ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จ ากัด     4,387,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

30 สิงหาคม 2562 62-00853



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ากัด    4,300,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัทบุ๊กแด๊นซ์ สตูดิโอ จ ากัด    4,200,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท ชอทเทล จ ากัด    4,200,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

97 จ้างจัดท าหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพ่ี
เล้ียงสภาเด็กเยาวชนและเยาวชนและ
พัฒนาเว็ปไซด์เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่
ข้อมูล

     2,000,000.00     1,975,000.00 e-bidding บริษัท นักเปล่ียนแปลง จ ากัด    2,000,000.00 บริษัท นักเปล่ียนแปลง จ ากัด     2,000,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

30 สิงหาคม 2562 62-00856

บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ากัด    1,788,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทาง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด


