
แบบ  สขร.1

  

รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

บริษัท สี่พระยาการพิมพ จํากัด 3,440,000.00 บริษัท สี่พระยาการพิมพ จํากัด            3,440,000.00 1. มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และ

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

2. เปนผูชนะการเสนอราคา (Price 

perforemance) ดวยคะแนน 95.99

คะแนน

2 เมษายน 2561 PO61-00349

บริษัท ขาวสด จํากัด 3,400,000.00 คุณสมบัติไมถูกตองเนื่องจากไมไดยื่น

เอกสารบัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ 

และบัญชีผูถือหุนรายใหญ

2 วิเคราะหผลลัพธการสรางเสริมสุขภาพจากโครงการที่รับการ

สนับสนุนภายใตแผนสรางสรรคโอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ 

(งบประมาณ 55,000 บาท)

52,500.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง นางสุจิตราภรณ คําสอาด 52,500.00 นางสุจิตราภรณ คําสอาด 52,500.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

3 เมษายน 2561 PO61-00395

3 งานจัดจางผลิตวิดีโองานกิจกรรมโครงการ ปดเทอมสรางสรรค 80,250.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มดีวัน โฟร ยู จํากัด 80,250.00 บริษัท เอ็มดีวัน โฟร ยู จํากัด 80,250.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

3 เมษายน 2561 PO61-00396

4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑและอุปกรณสํานักงาน (เครื่องกระตุก

หัวใจดวยไฟฟาแบบอัตโนมัติ AED)

100,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท เจี่ยรักษา จํากัด 99,900.00 บริษัท เจี่ยรักษา จํากัด 99,900.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

4 เมษายน 2561 PO61-00397

บริษัท ไอบิสซิเนส คอรปอเรชั่น จํากัด 750,000.00 บริษัท ไอบิสซิเนส คอรปอเรชั่น จํากัด 750,000.00 1. มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และ

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

2. เปนผูชนะการเสนอราคา (Price 

perforemance) ดวยคะแนน 95.84

คะแนน

5 เมษายน 2561 PO61-00404

บริษัท ฟรีวิลล โซลูชั่นส จํากัด 935,180.00 ไดคะแนน (Price perforemance)  

77.95 คะแนน

บริษัท ราวด ทู โซลูชั่นส จํากัด 2,758,460.00 ไดรับ (Price perforemance) 33.00

คะแนน

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบี

เอเอส จํากัด

1,391,000.00 บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอ

เอส จํากัด

           1,391,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

5 เมษายน 2561 PO61-00405

บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากัด 1,177,000.00 คุณสมบัติไมถูกตองเนื่องจากไมไดยื่น

เอกสารแสดงรายละเอียดการจด

ทะเบียนบริษัท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

วันที่ 30 เมษายน 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 ขอนุมัติดําเนินการจัดหาผูมาจัดทําโครงการการจางผลิตและ

สื่อสารขอมูลสรางเสริมสุขภาพเพื่อสรางประเทศไทยใหนาอยู

3,440,000.00 34,770,000.00    คัดเลือก

6 โครงการจาง "สอบทานงบการเงินระหวางกาล และ ประเมินผล

การใชจายเงิน และทรัพยสิน ของกองทุนฯ(สสส.) และของ

หนวยงานภายใตกองทุนฯ (สสค.) ปงบประมาณ 2561 (ชวง

ระยะ ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)"

1,680,000.00 1,475,000.00      คัดเลือก

5 โครงการจางพัฒนาและปรับปรุงระบบจัดเก็บสื่อดิจิทัล และ

รายงานความกาวหนา (DOL) เพื่อสนับสนุนการใขงานเพื่อการ

จัดการความรูของ สสส.

1,100,000.00 852,790.00        e-bidding



รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

บริษัท ฟนไนน จํากัด 2,450,300.00 บริษัท ฟนไนน จํากัด 2,450,300.00 1. มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และ

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

2. เปนผูชนะการเสนอราคา (Price 

perforemance) ดวยคะแนน 91.22 

คะแนน

5 เมษายน 2561 PO61-00389

บริษัทมาสเตอรมายด แอดเวอรไทซิ่ง 

จํากัด

2,443,345.00 ไดรับ (Price perforemance) 78.66

คะแนน

บริษัท พี.อีเวนท เอเจนซี่ จํากัด 2,558,370.00 ไดรับ (Price perforemance) 84.28

คะแนน

8 ขออนุมัติดําเนินการจัดหาผูมาจัดทําโครงการจางดําเนินการ

ออกแบบและจัดหนารายงานประจําป 2560

495,000.00 476,150.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จํากัด 474,866.00 บริษัท ธนวิชย จํากัด 474,866.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

5 เมษายน 2561 PO61-00398

9 สื่อเกมการเรียนรู โรงเรียนปลอดบุหรี่ เกม Goal let's go 

จํานวน 1,000 ชุด

-333,000.00 329,827.50        เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด คอนเนคชั่น มาร

เก็ตติ้ง

329,827.50 หางหุนสวนจํากัด คอนเนคชั่น มารเก็ตติ้ง 329,827.50 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

5 เมษายน 2561 PO61-00400

10 โครงการจางปรับปรุงซอมแซมและบํารุงรักษาอาคาร (งานซอม

เครื่องปรับอากาศ)

40,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไดกิ้นเซลส จํากัด 38,893.43 บริษัท สยามไดกิ้นเซลส จํากัด 38,893.43 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

5 เมษายน 2561 PO61-00399

11 โครงการปรับปรุง ซอมแซมและบํารุงรักษาอาคาร (งานเปลี่ยน

วาลวน้ําเดรน Cooling Tower และซอมปม Chiller)

92,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูคอนส เทค แอนด เซอรวิส 

จํากัด

90,676.08 บริษัท ฟูคอนส เทค แอนด เซอรวิส 

จํากัด

90,676.08 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

5 เมษายน 2561 PO61-00401

12 โครงการจัดซื้อครุภัณฑและอุปกรณสํานักงาน (เครื่องเจาะ

กระดาษและไมโครเวฟ)

9,800.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง ราน เบสท โปรดักส โดยนายเสนห 

ลิลิตกุลพาณิชย

9,779.80 ราน เบสท โปรดักส โดยนายเสนห ลิลิต

กุลพาณิชย

9,779.80 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

5 เมษายน 2561 PO61-00402

13 แปลเอกสารเจตจํานงและนโยบายการบริหารกิจการตามหลัก

ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2560

8,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มดี คอรเปอรเรชั่น จํากัด 7,276.00 บริษัท เอ็มดี คอรเปอรเรชั่น จํากัด 7,276.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

5 เมษายน 2561 PO61-00403

บริษัท ออลไรท คอรปอเรชั่น จํากัด 2,999,637.57 บริษัท ออลไรท คอรปอเรชั่น จํากัด 2,999,637.57 1. มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และ

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

2. เปนผูชนะการเสนอราคา (Price 

perforemance) ดวยคะแนน 91.14

คะแนน

9 เมษายน 2561 PO61-00406

บริษัทมาสเตอรมายด แอดเวอรไทซิ่ง 

จํากัด

2,786,815.00 ไดรับ (Price perforemance) 83.33

คะแนน

บริษัท เจโนไซส จํากัด 2,835,500.00 ไดรับ (Price perforemance) 73.05

คะแนน

15 โครงการจัดจางพัฒนานวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพเพื่อเขารวม

โครงการประกวดนวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพ "เครื่องซีลผัก

สุญญาการดวยพลังแรงดันน้ําเพื่อสุขภาพ"

10,100.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง นางสาวบังอร ดําดวงโรม 10,100.00 นางสาวบังอร ดําดวงโรม 10,100.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

9 เมษายน 2561 PO61-00407

16 โครงการจัดจางพัฒนานวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพเพื่อเขารวม

โครงการประกวดนวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพ "พัฒนาผลิตภัณฑ

ผักแผนปรุงรส

10,100.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง นายฮะฟซุดดีน เจะมุ 10,100.00 นายฮะฟซุดดีน เจะมุ 10,100.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

9 เมษายน 2561 PO61-00408

14 โครงการจางดําเนินงานสื่อสารสุขภาวะในมหกรรมวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ ป 2561

เพื่อชวยสรางความตระหนัก ใหองคความรู ทักษะแกเด็กเยาวชน

ในเรื่องการสัญจรทางทองถนนอยางปลอดภัย ที่สามารถนําไปใช

ไดจริง

3,000,000.00 2,999,638.00      e-bidding

e-bidding2,525,521.00      2,600,000.00โครงการจางดําเนินงานสัญจรนิทรรศการ Happy 8

เพื่อสรางความตระหนัก การรับรู และเขาใจถึงแนวคิด สามารถ

นําองคความรูเปนแนวทางดําเนินชีวิตใหเกิดสุขที่สมดุลได

7



รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

17 โครงการจัดจางพัฒนานวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพเพื่อเขารวม

โครงการประกวดนวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพเครื่องชวยบริหาร

หัวไหลในผูสูงอายุ

10,100.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง นายวทัญู บุตรศรี 10,100.00 นายวทัญู บุตรศรี 10,100.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

9 เมษายน 2561 PO61-00409

18 โครงการจัดจางพัฒนานวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพเพื่อเขารวม

โครงการประกวดนวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพเครื่องออกกําลัง

กายแขนและขาพรอมอุปกรณซิทอั๊พปรับระดับได

10,100.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง นายธนวิทย อุมา 10,100.00 นายธนวิทย อุมา 10,100.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

9 เมษายน 2561 PO61-00410

19 โครงการจัดจางพัฒนานวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพเพื่อเขารวม

โครงการประกวดนวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพอุปกรณสวม

รองเทาและถุงเทาผูมีปญหาดานกระดูกสันหลัง

10,100.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง นายณัฏฐวุฒิ ชํารัมย 10,100.00 นายณัฏฐวุฒิ ชํารัมย 10,100.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

9 เมษายน 2561 PO61-00411

20 โครงการจัดจางพัฒนานวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพเพื่อเขารวม

โครงการประกวดนวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพเครื่องลางทะลาย

ปาลมผสมจุลินทรียชีวภาพเพื่อการเพาะเห็ดฟางปลอดสารพิษ

10,100.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศรา คงเจริญ 10,100.00 นางสาวเกศรา คงเจริญ 10,100.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

9 เมษายน 2561 PO61-00412

21 โครงการจัดซื้อจัดจางงานจัดซื้อครุภัณฑและอุปกรณสํานักงาน 

(เปลี่ยนหลอดภาพเครื่อง Projector ในหองประชุม 201,302 

และ 413)

-132,000.00 131,706.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด 

เซอรวิส จํากัด

131,706.30 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส 

จํากัด

131,706.30 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

9 เมษายน 2561 PO61-00413

22 โครงการงานซอมแซมและบํารุงรักษาอาคาร (งานปรับปรุงระบบ

กันซึมบริเวณระเบียงตัวอาคารชั้น 6 พื้นที่ดาดฟาและระเบียง

ดาดฟา)

322,000.00 321,171.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด 321,171.20 บริษัท ไอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด 321,171.20 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

9 เมษายน 2561 PO61-00414

23 งานจัดจางผลิตภาพโฆษณสื่อสิ่งพิมพ โครงการพิษภัยบุหรี่

งบประมาณจัดสรร 217,210 บาท

250,000.00 217,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มอนทาจ สตูดิโอ จํากัด 217,210.00 บริษัท มอนทาจ สตูดิโอ จํากัด 217,210.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

10 เมษายน 2561 PO61-00415

24 โครงการจัดจางพัฒนานวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพเพื่อเขารวม

โครงการประกวดนวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพเกาอี้ชวยบริหาร

สําหรับขอเขาเสื่อมและอักเสบ

10,100.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง นายวุฒิไกร ขยันการ 10,100.00 นายวุฒิไกร ขยันการ 10,100.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

10 เมษายน 2561 PO61-00416

25 โครงการจัดจางทีมงานดานบริหารจัดการ Facebook และ

ฐานขอมูลภาคี ป 2561

500,000.00 258,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญา คําแสน 258,000.00 นางสาวเบญญา คําแสน 258,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

11 เมษายน 2561 PO61-00419

26 ชุดสื่อประชาสัมพันธ ศูนยเรียนรูสุขภาวะ สสส . จํานวน 3 ชิ้นงาน 300,000.00 288,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญศิริการพิมพ จํากัด 288,900.00 นางสาวเบญญา คําแสน 288,900.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

11 เมษายน 2561 PO61-00421

27 โครงการจางผลิตสื่อสนับสนุนการเรียนรูเพื่อการเผยแพร

ประชาสัมพันธสําหรับประชาชนทั่วไป ครั้งที่ 3/2561

250,000.00 245,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปลน พริ้นทติ้ง จํากัด 245,030.00 บริษัท แปลน พริ้นทติ้ง จํากัด 245,030.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

17 เมษายน 2561 PO61-00418

28 โครงการจัดจางทีมงานดานการจัดการความรูและการสื่อสาร ป 

2561

500,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา รุงเครือ 300,000.00 นางสาวปวีณา รุงเครือ 300,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

17 เมษายน 2561 PO61-00420

29 โครงการจัดจางพัฒนานวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพเพื่อเขารวม

โครงการประกวดนวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพ Smart Punching

 Bag

10,100.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง นายธนบัตร กองแกว 10,100.00 นายธนบัตร กองแกว 10,100.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

17 เมษายน 2561 PO61-00422

30 โครงการจัดจางพัฒนานวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพเพื่อเขารวม

โครงการประกวดนวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพ เครื่องพิฆาตลูกน้ํา

ยุงลาย

10,100.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง นางสุภัสสร รองแหยม 10,100.00 นางสุภัสสร รองแหยม 10,100.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

17 เมษายน 2561 PO61-00423

31 โครงการจัดจางพัฒนานวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพเพื่อเขารวม

โครงการประกวดนวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพ สานรักสองวัยบึง

พะไลใสใจชุมชน

10,100.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง นายอัษฎางค ทองดี 10,100.00 นายอัษฎางค ทองดี 10,100.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

17 เมษายน 2561 PO61-00424



รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

32 โครงการจัดจางพัฒนานวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพเพื่อเขารวม

โครงการประกวดนวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพแผน CTC ปองกัน

แผลกดทับจากธูปฤาษี

10,100.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง นางสุวารี พงศธีระวรรณ 10,100.00 นางสุวารี พงศธีระวรรณ 10,100.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

17 เมษายน 2561 PO61-00425

33 โครงการจัดจางพัฒนานวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพเพื่อเขารวม

โครงการประกวดนวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพ อุปกรณชวยเปด

และแทนฝาน้ําดื่ม

10,100.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง นายสะอารอนิง ดาโอะ 10,100.00 นายสะอารอนิง ดาโอะ 10,100.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

17 เมษายน 2561 PO61-00426

34 โครงการจัดจางพัฒนานวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพเพื่อเขารวม

โครงการประกวดนวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพ หมอมาหา

10,100.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง นายธีรนวัช นันตา 10,100.00 นายธีรนวัช นันตา 10,100.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

17 เมษายน 2561 PO61-00427

35 โครงการจัดจางพัฒนานวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพเพื่อเขารวม

โครงการประกวดนวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพ NPK easy

10,100.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง นางวิลาวัลย  หลาหลอด 10,100.00 นางวิลาวัลย  หลาหลอด 10,100.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

17 เมษายน 2561 PO61-00428

36 โครงการจัดจางพัฒนานวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพเพื่อเขารวม

โครงการประกวดนวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพ เครื่องตรวจ

สุขภาพอัจฉริยะผานระบบเครือขายไรสาย (Wireless Smart 

Health)

10,100.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง นายมานะ อินทรสวาง 10,100.00 นายมานะ อินทรสวาง 10,100.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

17 เมษายน 2561 PO61-00429

37 โครงการจัดจางพัฒนานวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพเพื่อเขารวม

โครงการประกวดนวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพ ลูเดิน-วิ่งฟนฟู

สุขภาพเคลื่อนที่

10,100.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง นายวิเชียรสวัสดิ์ แกวมณี 10,100.00 นายวิเชียรสวัสดิ์ แกวมณี 10,100.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

17 เมษายน 2561 PO61-00430

38 โครงการจัดจางพัฒนานวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพเพื่อเขารวม

โครงการประกวดนวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพสัญญลักษณบน

เสนทางถนน นวัตกรรมจากยางพารา

10,100.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย แฮวอู 10,100.00 นายชาญชัย แฮวอู 10,100.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

17 เมษายน 2561 PO61-00431

39 โครงการจัดจางพัฒนานวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพเพื่อเขารวม

โครงการประกวดนวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพ อุปกรณอํานวย

ความสะดวกในการสระผมผูปวยและผูสูงอายุที่นั่งเกาอี้รถเข็น

10,100.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง นายธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ 10,100.00 นายธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ 10,100.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

17 เมษายน 2561 PO61-00432

40 โครงการจัดจางพัฒนานวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพเพื่อเขารวม

โครงการประกวดนวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพ เด็กไทยไมกินผัก

10,100.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง นางดวงแกว  เฉยเจริญ 10,100.00 นางดวงแกว  เฉยเจริญ 10,100.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

17 เมษายน 2561 PO61-00433

41 โครงการจางปรับปรุง ซอมแซมและบํารุงรักษาอาคาร ฯ (เปลี่ยน

อะไหลประตูชั้น B1 และประตูศูนยอาหาร)

62,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็คมี่ อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

61,739.00 บริษัท แอ็คมี่ อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

61,739.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

17 เมษายน 2561 PO61-00434

42 งานจัดจางดําเนินการแปลเอกสารงานสื่อสารรณรงค 21,400.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มดี คอรเปอรเรชั่น จํากัด 21,400.00 บริษัท เอ็มดี คอรเปอรเรชั่น จํากัด 21,400.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

17 เมษายน 2561 PO61-00435

43 ขออนุมัติดําเนินการจัดหาผูมาจัดทําโครงการเผยแพรนวัตกรรม

สรางเสริมสุขภาพ

490,000.00 850,000.00        เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก              489,999.99 สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก              489,999.99 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

17 เมษายน 2561 PO61-00438

44 โครงการปรับปรุง ซอมแซมและบํารุงรักษาอาคาร ฯ (งานเปลี่ยน

 Mechanical Seal และ Ball Valve เครื่องกรอง Chiller)

15,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท แทซโก อินเตอรเทค จํากัด 14,445.00 บริษัท แทซโก อินเตอรเทค จํากัด 14,445.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

19 เมษายน 2561 PO61-00439

45 ของภาคีเครือขายสรางเสริมสุขภาวะกลุมเยาสชน ประจําป 2561 5,000,000.00 5,341,556.67      e-bidding บริษัท ดี มอร ครีเอทีฟแอนดเมเนจ

เมนท จํากัด

4,999,575.00 บริษัท ดี มอร ครีเอทีฟแอนดเมเนจ

เมนท จํากัด

4,999,575.00 1. มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และ

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

2. เปนผูชนะการเสนอราคา (Price 

perforemance) ดวยคะแนน 90.68

คะแนน

20 เมษายน 2561 PO61-00417



รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

46 ที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนาบุคลากร ฝายบริหารงานบุคคล 960,000.00 960,000.00 ประกาศเชิญชวน

ทั่วไป

นายชัยชนะ หะริณธนาวุฒิ 960,000.00 นายชัยชนะ หะริณธนาวุฒิ 960,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

20 เมษายน 2561 PO61-00442

47 โครงการสนับสนุนเนื้อหาเว็บไซดปดเทอมสรางสรรค 500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย 500,000.00 มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย 500,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

20 เมษายน 2561 PO61-00444

48 โครงการออกแบบและผลิตสื่อแนะนํากิจกรรมปดเทอมสรางสรรค 56,710.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท บุกแดนซ สตูดิโอ จํากัด 56,710.00 บริษัท บุกแดนซ สตูดิโอ จํากัด 56,710.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

20 เมษายน 2561 PO61-00448

49 โครงการจางบริหารจัดการดานการจัดเก็บเอกสาร ระยะเวลา 

1 ป

500,000.00 499,458.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด 499,458.72 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด 499,458.72 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

20 เมษายน 2561 PO61-00451

50 งานจัดจางผลิตวีดีโอโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายในคนวัย

ทํางาน

71,690.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท โชริวเคน โปรดักชั่น จํากัด 71,690.00 บริษัท โชริวเคน โปรดักชั่น จํากัด 71,690.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

20 เมษายน 2561 PO61-00443

บริษัท เจ-บิ๊ค เทรดดิ้ง จํากัด            1,022,000.00 บริษัท เจ-บิ๊ค เทรดดิ้ง จํากัด            1,022,000.00 1. มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และ

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

2. เปนผูชนะการเสนอราคา (Price 

perforemance) ดวยคะแนน 82.92

คะแนน

23 เมษายน 2561 PO61-00450

บริษํท รําไทยเพรส จํากัด              898,800.00 ไดรับ (Price perforemance) 70.24

คะแนน

บริษัท ออนปา จํากัด            1,280,000.00 ไดรับ (Price perforemance) 23.03

คะแนน (ไมผานเกณฑคะแนน)

บริษัท ยูโทเปย มีเดีย อินเตอร

เนชันแนล (ประเทศไทย) จํากัด

           1,100,000.00 ไดรับ (Price perforemance) 79.36

คะแนน

หางหุนสวนจํากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก            1,305,400.00 ไดรับ (Price perforemance) 21.90

คะแนน (ไมผานเกณฑคะแนน)

บริษัท ชูสมีพริ้นแอนดดีไซน จํากัด            1,319,310.00 ไดรับ (Price perforemance) 50.73

คะแนน

หางหุนสวนจํากัด ชื่องาม              920,000.00 ไดรับ (Price perforemance) 59.86

คะแนน

52 งานจัดจางผูออกแบบและจัดวางเนื้อหาหนังสือ ถอดรหัส 

นวัตกรรม สสส. เลมที่ 3

90,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง นายพัฒนภูมิ เพ็ชรกระจาง 90,000.00 นายพัฒนภูมิ เพ็ชรกระจาง 90,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

23 เมษายน 2561 PO61-00449

53 ขออนุมัติดําเนินการจัดหาผูมาจัดทําโครงการจางผลิตไฟลเสียง

ในระบบ IVR (ระบบตอบรับโทรศัพท)

13,500.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรสวัน ซิสเต็มส จํากัด 13,375.00 บริษัท เฟรสวัน ซิสเต็มส จํากัด 13,375.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

23 เมษายน 2561 PO61-00452

54 โครงการดําเนินคดีตามกฎหมาย 42,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง นางสาว วารุนีย สนธิ 42,000.00 นางสาว วารุนีย สนธิ 42,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

24 เมษายน 2561 PO61-00440

55 โครงการออกแบบและผลิตสื่อแนะนํากิจกรรมปดเทอมสรางสรรค 56,710.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท บุกแดนซ สตูดิโอ จํากัด 56,710.00 บริษัท บุกแดนซ สตูดิโอ จํากัด 56,710.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

25 เมษายน 2561 PO61-00456

56 โครงการพัฒนาเว็บไซดปดเทอมสรางสรรค 500,000.00 500,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเพนดรีม จํากัด 496,480.00 บริษัท โอเพนดรีม จํากัด 496,480.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

25 เมษายน 2561 PO61-00457

51 จางออกแบบและผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการสรางความสัมพันธ

และขับเคลื่อนงานสรางเสริมสุขภาวะ "Together We Can "  

(งบประมาณ 1,350,000 บาท)

1,350,000.00 1,065,720.00      e-bidding



รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
 ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง
ลงวันที่ เลขที่สัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

57 โครงการจางปรับปรุง ซอมแซมและบํารุงรักษาอาคารฯ (เปลี่ยน

ปลั๊กไฟ POP UP)

120,000.00 115,699.10 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศ.ศิริธนาพัฒ 115,699.10 หางหุนสวนจํากัด ศ.ศิริธนาพัฒ 115,699.10 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

26 เมษายน 2561 PO61-00458

58 โครงการปรับปรุง ซอมแซมและบํารุงรักษาอาคาร งานซื้อหรือ

เปลี่ยนอะไหล วัสดุสิ้นเปลืองงานอาคาร (ซื้อบัตร Smart Card)

267,500.00 267,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮันนี่เวลล ซิสเต็มส (ไทย

แลนด) จํากัด

267,500.00 บริษัท ฮันนี่เวลล ซิสเต็มส (ไทยแลนด) 

จํากัด

267,500.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

26 เมษายน 2561 PO61-00459

59 โครงการจางปรับปรุงระบบบริหารโครงการสําหรับภาคี 

งบประมาณจัดสรร

100,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท คานา เอ็นเตอรไพรส จํากัด 94,160.00 บริษัท คานา เอ็นเตอรไพรส จํากัด 94,160.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

27 เมษายน 2561 PO61-00460

60 ขออนุมัติดําเนินการจัดหาผูมาจัดทําโครงการจางดําเนินการ

สื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนําองคกร สสส .ในงาน

กิจกรรมเวทีสูงวัยไปดวยกัน ปที่ 2 ณ โรงแรมรามาการเดนท 

กรุงเทพฯ

42,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จํากัด 40,488.80 บริษัท ธนวิชย จํากัด 40,488.80 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

27 เมษายน 2561 PO61-00461

61 จางทีมงานดานการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาคี ป 2561 494,800.00 246,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมณัฐ เสนารินทร 246,000.00 นายเขมณัฐ เสนารินทร 246,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

27 เมษายน 2561 PO61-00462

62 ขออนุมัติดําเนินการจัดหาผูมาจัดทําโครงการจางดําเนินการ

สื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนําองคกร สสส . ในงาน 

sook marke ณ อาคารศูนยเรียนรูสุขภาวะ

21,703.88 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จํากัด 21,703.88 บริษัท ธนวิชย จํากัด 21,703.88 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

27 เมษายน 2561 PO61-00463

63 โครงการจางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนดานงาน

บริการหองสมุด

220,000.00 200,400.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวนิลาวัณย แปนนอย 200,400.00 นางสาวนิลาวัณย แปนนอย 200,400.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

27 เมษายน 2561 PO61-00464

64 โครงการจัดหาอุปกรณสื่อสารประเภทสมารทโฟนสําหรับผูบริหาร 34,240.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด พี โปรดักส ลีดเดอร

ชิพ จํากัด

34,240.00 บริษัท พี แอนด พี โปรดักส ลีดเดอรชิพ

 จํากัด

34,240.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

27 เมษายน 2561 PO61-00465

65 โครงการจางบริหารจัดการรถตูโดยสารพรอมคนขับรถยนตรับสง

เจาหนาที่ ภาคีเครือขายและผูใชบริการภายในอาคาร

2,400,000.00 2,377,920.00      e-bidding นายจรัส  บุญเติม 2,377,920.00           นายจรัส  บุญเติม 2,377,920.00           มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

30 เมษายน 2561 PO61-00469

66 โครงการจัดซื้อฮารดดิสกเพื่อใชสํารองขอมูลของศูนยเรียนรูสุข

ภาวะ

10,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท สมารท เทคโนโลยี โซลูชั่น 

จํากัด

9,523.00 บริษัท สมารท เทคโนโลยี โซลูชั่น จํากัด 9,523.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

30 เมษายน 2561 PO61-00466

67 โครงการซื้อพื้นที่ Google Drive เพิ่มใหกับเจาหนาที่ สสส. 3,100.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีมีเตอร ไอซีที จํากัด 3,024.89 บริษัท ดีมีเตอร ไอซีที จํากัด 3,024.89 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

30 เมษายน 2561 PO61-00467

68 โครงการจางที่ปรึกษางานพัฒนาศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนสถาบัน

การเรียนรูดานการสรางเสริมสุขภาพ

500,000.00 450,000.00        เฉพาะเจาะจง นาง ชื่นอุษา ชลศึกษ จันทรา 450,000.00 นาง ชื่นอุษา ชลศึกษ จันทรา 450,000.00 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

30 เมษายน 2561 PO61-00470
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