
แบบ  สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ำกัด         995,000.00 บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ำกัด        995,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

1 เมษำยน 2562 62-00384

 บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซ
เชียล อินโนเวช่ัน จ ำกัด

        999,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็น
ผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท รีเสิร์ช อินเทลลิเจนซ์ 
จ ำกัด

        888,800.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็น
ผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท เอ็นไวโร (ไทยแลนด์) 
จ ำกัด

        984,400.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็น
ผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท ซูเปอร์โพล จ ำกัด  845,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็น
ผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท ไอดีเสิร์ช จ ำกัด         920,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็น
ผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

2
โครงกำรจัดจ้ำงผลิตหนังสือแนะน ำองค์กร
ภำษำอังกฤษ "Stretch the Strength"

        70,000.00  ไม่มี เฉพำะเจำะจง นำงสำวพิมพ์ทิชำ สวัสด์ิกิตติคุณ           67,000.00
นำงสำวพิมพ์ทิชำ สวัสด์ิกิตติ
คุณ

        67,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

1 เมษำยน 2562 PO62-00403

โครงกำรจัดจ้ำงตรวจสอบแผนงำนโครงกำร 
ปีงบประมำณ 2562

 5,200,000.00     5,200,000.00 e-bidding

กลุ่ม 1
       627,000.00       627,000.00

บริษัท ซีเอส ออดิท แอนด์ แมน
เนจเม้นท์ จ ำกัด

        627,000.00
บริษัท ซีเอส ออดิท แอนด์ 
แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด

       627,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

1 เมษำยน 2562 62-00405

กลุ่ม 2
       643,000.00       643,000.00  บริษัท เอ.ซี. คลัภย์ จ ำกัด         617,000.00  บริษัท เอ.ซี. คลัภย์ จ ำกัด        617,000.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

1 เมษำยน 2562 62-00406

กลุ่ม 3
       681,000.00       681,000.00

 บริษัท เอส.พี.พี.แอคเคำน์แตนท์
 เซอร์วิส จ ำกัด

        650,000.00
 บริษัท เอส.พี.พี.แอคเคำน์
แตนท์ เซอร์วิส จ ำกัด

       650,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

1 เมษำยน 2562 62-00407

e-bidding

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
วันท่ี 30 เมษายน 2562

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 โครงกำรจัดจ้ำงกำรติดตำมและประเมินผล
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรศูนย์เรียนรู้สุขภำวะ

 1,000,000.00     1,160,200.00

3



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

กลุ่ม 4
       597,000.00       597,000.00

 บริษัท เกรท แอคเคำน์ แอนด์ 
คอนซัลแทนท์ จ ำกัด

        597,000.00 - -
ไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบดังน้ี ย่ืน
เอกสำรไม่ถูกต้องและครบถ้วน,มี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วน

กลุ่ม 5
       518,000.00       518,000.00

บริษัท ไซมอน ออดิทต้ิง เฮำส์ 
จ ำกัด

        518,000.00
บริษัท ไซมอน ออดิทต้ิง เฮำส์
 จ ำกัด

       518,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

1 เมษำยน 2562 62-00415

กลุ่ม 6
       518,000.00       518,000.00

 บริษัท สยำม เอส เอส พี ซี 
จ ำกัด

        518,000.00
 บริษัท สยำม เอส เอส พี ซี 
จ ำกัด

       518,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

3 เมษำยน 2562 62-00416

กลุ่ม 7
       303,000.00       303,000.00 บริษัท นกขม้ินน้อย จ ำกัด         303,000.00 บริษัท นกขม้ินน้อย จ ำกัด        303,000.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

3 เมษำยน 2562 62-00417

 บริษัท ภัทรเกียรติ ออดิท แอนด์
 คอนซัลต้ิง จ ำกัด

        293,000.00
 บริษัท ภัทรเกียรติ ออดิท 
แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด

       293,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

1 เมษำยน 2562 62-00418

 บริษัท นกขม้ินน้อย จ ำกัด         295,000.00  บริษัท นกขม้ินน้อย จ ำกัด        295,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็น
ผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

กลุ่ม 9        545,000.00       545,000.00 ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ  - -  - -

บริษัท เอส.พี.พี.แอคเคำน์แตนท์ 
เซอร์วิส จ ำกัด

        453,000.00
บริษัท เอส.พี.พี.แอคเคำน์
แตนท์ เซอร์วิส จ ำกัด

       453,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

1 เมษำยน 2562 62-00407

 บริษัท เอ.ซี. คลัภย์ จ ำกัด         453,000.00  บริษัท เอ.ซี. คลัภย์ จ ำกัด        453,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็น
ผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

4
โครงกำรแปลและเรียบเรียงบทควำมสร้ำงเสริม
สุขภำพนำนำชำติ

        48,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอภิรดี ตรีรัตน์เก้ือกูล           48,000.00 นำงสำวอภิรดี ตรีรัตน์เก้ือกูล         48,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

1 เมษำยน 2562 PO62-00410

5
โครงกำรจ้ำงบริหำรจัดกำรงำนส่ือสำรและ
ประชำสัมพันธ์งำนพัฒนำศักยภำพภำคี สสส. ปี
 2562

       500,000.00       499,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวรัชนุช สันติสุขสกุล         499,000.00 นำงสำวรัชนุช สันติสุขสกุล        499,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

1 เมษำยน 2562 PO62-00411

6
โครงกำรจ้ำงผลิตสกู๊ปข่ำวเพ่ือสร้ำงเสริมสุขภำพ
ไทย

       500,000.00       500,000.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป
จ ำกัด (มหำชน)

        500,000.00
บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป
จ ำกัด (มหำชน)

       500,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

1 เมษำยน 2562 PO62-00412

7
โครงกำรจ้ำงออกแบบและจัดกระบวนกำร
กิจกรรมพัฒนำองค์กรและส่งเสริมควำมสัมพันธ์
(กิจกรรม OD)

       267,500.00       267,500.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท ตะวันฉำยแอนด์โปร-ดี
เวลลอปเม้นท์ จ ำกัด

        267,500.00
บริษัท ตะวันฉำยแอนด์โปร-ดี
เวลลอปเม้นท์ จ ำกัด

       267,500.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

2 เมษำยน 2562 PO62-00413

       296,000.00       296,000.00

       472,000.00       472,000.00

3

กลุ่ม 8

กลุ่ม 10



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

8
โครงกำรจ้ำงพยำบำลวิชำชีพในกิจกรรมโอดี 
2562

          4,108.80  ไม่มี เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทย เวลบีอ้ิง จ ำกัด            4,108.80 บริษัท ไทย เวลบีอ้ิง จ ำกัด           4,108.80
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

2 เมษำยน 2562 PO62-00414

9
โครงกำรจ้ำงโอนย้ำยข้อมูลจำกเว็บไซต์ 
Resource Center ไประบบจัดเก็บส่ือดิจิทัล 
(DOL)

        25,680.00  ไม่มี เฉพำะเจำะจง
บริษัท ไอบิสซิเนส คอร์ปอเรช่ัน 
จ ำกัด

          25,680.00
บริษัท ไอบิสซิเนส คอร์
ปอเรช่ัน จ ำกัด

        25,680.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

2 เมษำยน 2562 PO62-00419

10
โครงกำรด ำเนินกำรส่ือสำรและจัดนิทรรศกำร
สุขภำวะ แนะน ำองค์กร สสส.

        30,000.00  ไม่มี เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนวิชย จ ำกัด           30,000.00 บริษัท ธนวิชย จ ำกัด         30,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

2 เมษำยน 2562 PO62-00420

บริษัท ม่ ำฟิล์ม จ ำกัด       3,485,375.20 บริษัท ม่ ำฟิล์ม จ ำกัด     3,317,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

9 เมษำยน 2562 62-00422

บริษัท แฟคทอรีโอวัน จ ำกัด       3,803,850.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็น
ผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด       3,143,375.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็น
ผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท ม่ ำฟิล์ม จ ำกัด       3,799,580.70 บริษัท ม่ ำฟิล์ม จ ำกัด     3,616,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

9 เมษำยน 2562 62-00423

บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ เอ็นเตอร์
เทนเม้นท์ จ ำกัด

      3,531,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็น
ผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท ซันเฮ้ำส์ สตูดิโอ จ ำกัด       3,798,500.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็น
ผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท ดีชะมัด จ ำกัด       3,366,220.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็น
ผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท เจโนไซส์ จ ำกัด       3,279,550.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็น
ผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

 บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรช่ัน 
จ ำกัด

      3,362,655.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็น
ผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

    3,500,000.00     3,616,393.13 e-bidding11 โครงกำรจัดจ้ำงผลิตภำพยนตร์โฆษณำส่ือ
โทรทัศน์และส่ือดิจิทัล โครงกำรรงค์ป้องกันเช้ือ
ด้ือยำ

12 โครงกำรจัดจ้ำงผลิตภำพยนตร์โฆษณำส่ือ
โทรทัศน์และส่ือดิจิทัล โครงกำรรณรงค์กินผัก
ผลไม้ปลอดภัย

    3,800,000.00     3,584,500.00 e-bidding



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

13
โครงกำรจ้ำงจัดท ำส่ือทรัพยำกรสำรสนเทศใน
รูปแบบส่ือดิจิตอลเพ่ือสนับสนุนงำน
ศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำร คร้ังท่ี 2

        30,000.00  ไม่มี  เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวแคปเจอร์ จ ำกัด           30,000.00 บริษัท นิวแคปเจอร์ จ ำกัด         30,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

9 เมษำยน 2562 PO62-00424

14
โครงกำรจ้ำงปรับปรุงวำล์ว pressure tank ,
จ้ำงปรับปรุงประตูเหล็กร้ำนกำแฟและจ้ำง
ปรับปรุงมอเตอร์แอร์

        15,000.00  ไม่มี เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟูคอนส์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด           14,338.00
บริษัท ฟูคอนส์ เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ำกัด

        14,338.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

18 เมษำยน 2562 PO62-00425

15
โครงกำรจ้ำงล้ำงท่อคอนเดนเซอร์ Chiller No.1
 และ 2 ของระบบ Ball Cleaning

        47,000.00  ไม่มี  เฉพำะเจำะจง
 บริษัท แทซโก้ อินเตอร์เทค 
จ ำกัด

          46,010.00
 บริษัท แทซโก้ อินเตอร์เทค 
จ ำกัด

        46,010.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

18 เมษำยน 2562 PO62-00426

16
โครงกำรประดับผ้ำและธงตรำสัญลักษณ์พระ
รำชพิธีบรมรำชำภิเษก สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพวรำงกูร

        50,000.00  ไม่มี  เฉพำะเจำะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ำกัด           48,620.80 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ำกัด         48,620.80
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

18 เมษำยน 2562 PO62-00427

17
โครงกำรจ้ำงจัดท ำข้อมูลบทควำมนวัตกรรมสุข
ภำวะและกำรสร้ำงเสริมสุขภำพมุมศึกษำหำ
ควำมสุข

        78,000.00  ไม่มี  เฉพำะเจำะจง นำยเสกสรร สิทธำคม           78,000.00 นำยเสกสรร สิทธำคม         78,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

18 เมษำยน 2562 PO62-00428

18
โครงกำรจ้ำงสังเครำะห์และเรียบเรียงบทควำม
สุขภำวะเพ่ือกำรส่ือสำรประชำสัมพันธ์

        78,000.00  ไม่มี  เฉพำะเจำะจง  นำงสำวทิพย์สุดำ แก้วศรีรำวงษ์           78,000.00
 นำงสำวทิพย์สุดำ แก้วศรีรำ
วงษ์

        78,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

18 เมษำยน 2562 PO62-00429

19
โครงกำรจัดท ำรำยละเอียดประกอบยอด
คงงเหลือทำงบัญชี งบกำรเงินระหว่ำงกำล 
รอบบัญชี 1 ต.ค.61-31 มี.ค.62

       330,000.00       330,000.00  เฉพำะเจำะจง
บริษัท ออนเนสท์ แอคเค้ำนท์ 
แอนด์ บิสซิเนส จ ำกัด

        330,000.00
บริษัท ออนเนสท์ แอคเค้ำนท์
 แอนด์ บิสซิเนส จ ำกัด

       330,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

17 เมษำยน 2562 PO62-00431

20
โครงกำรจ้ำงจัดกิจกรรมสนับสนุนกำรส่ือสำร
สร้ำงควำมเข้ำใจ สุขภำวะประชำกรกลุ่มเฉพำะ
 คร้ังท่ี 2

       450,000.00       450,000.00  เฉพำะเจำะจง นำงสำวโอปอล์ ประภำวดี         450,000.00 นำงสำวโอปอล์ ประภำวดี        450,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

18 เมษำยน 2562 PO62-00430

21
โครงกำรจัดจ้ำงผลิตคลิปวีดีโอสร้ำงควำมเข้ำใจ
ผลกระทบเก่ียวกับบุหร่ี

       485,000.00       485,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮูชู้ท จ ำกัด         485,000.00 บริษัท ฮูชู้ท จ ำกัด        485,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

18 เมษำยน 2562 PO62-00432

22
โครงกำรจัดจ้ำงผลิตสินค้ำสุขภำวะ ท่ีบีบมือภูมิ
ปัญญำ ไตรมำสท่ี 3 เพ่ือทดแทนสินค้ำ
นวัตกรรมสุขภำพของร้ำน SOOK SHOP

          7,300.00  ไม่มี  เฉพำะเจำะจง นำยสน่ัน กิตติศักด์ิเจริญ            7,300.00 นำยสน่ัน กิตติศักด์ิเจริญ           7,300.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

19 เมษำยน 2562 PO62-00433

23

โครงกำรจัดจ้ำงสรรหำอุปกรณ์จัดส่งสินค้ำสุข
ภำวะ เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนช่องทำงกำร
ขำยท่ีเพ่ิมข้ึนนอกเหนือจำกภำยในอำคำรศูนย์
เรียนรู้สุขภำว

          4,690.00  ไม่มี  เฉพำะเจำะจง  นำงสำวนรำพร พงษ์เสน่ห์            4,690.00  นำงสำวนรำพร พงษ์เสน่ห์           4,690.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

19 เมษำยน 2562 PO62-00434



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

24

โครงกำรจัดจ้ำงพัฒนำส่ือองค์ควำมรู้เพ่ือ
ส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภำวะ เพ่ือออกแบบชุดกำร
เรียนรู้กิจกรรมทำงกำยส ำหรับเด็กระหว่ำง 3-9
 ปี สำมำรถน ำใช้ในกำรสร้ำงกระบวนกำร
เรียนรู้ท่ีเหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย

       500,000.00       499,155.00  เฉพำะเจำะจง  บริษัท คอนซัลท์ พลัส จ ำกัด         499,155.00  บริษัท คอนซัลท์ พลัส จ ำกัด        499,155.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

19 เมษำยน 2562 PO62-00435

25
โครงกำรจัดจ้ำงพัฒนำและปรับปรุงระบบ I AM
 ระบบแผนท่ี ฐำนข้อมูลผู้เช่ียวชำญ และแหล่ง
เรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมเติมประสิทธิภำพในกำรใช้งำน

       500,000.00       478,290.00  เฉพำะเจำะจง
 บริษัท คำนำ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จ ำกัด

        478,290.00
 บริษัท คำนำ เอ็นเตอรืไพรส์ 
จ ำกัด

       478,290.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

19 เมษำยน 2562 PO62-00436

26
โครงกำรจัดจ้ำงและพัฒนำเช่ือมโยงพันธมิตร
เพ่ือขยำยผลองค์วำมรู้สุขภำวะ ให้เกิดควำม
ร่วมมือในกำรขยำยผลองค์ควำมรู้สุขภำวะต่อไป

       500,000.00       499,690.00  เฉพำะเจำะจง
 บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซ
เชียล อินโนเวช่ัน

        499,690.00
 บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด์ 
โซเชียล อินโนเวช่ัน

       499,690.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

19 เมษำยน 2562 PO62-00437

27

 โครงกำรจัดสังเครำะห์ข้อมูลองค์ควำมรู้สุข
ภำวะเร่ืองส่ือสร้ำงสรรค์ เพ่ือรวบรวม 
สังเครำะห์องค์ควำมรู้ และถอดบทเรียน
ต้นแบบกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ือสร้ำงสรรค์

       310,000.00       310,000.00  เฉพำะเจำะจง  นำงสำวเยำวลักษณ์ ชีพสุมล         310,000.00  นำงสำวเยำวลักษณ์ ชีพสุมล        310,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

22 เมษำยน 2562 PO62-00438

28
 โครงกำรจัดจ้ำงจัดจ้ำงแต่งค ำประพันธ์บท
อำศิรวำทถวำยพระพร

        12,000.00  ไม่มี  เฉพำะเจำะจง  นำงจันทร์เพ็ญ จันทนำ           12,000.00  นำงจันทร์เพ็ญ จันทนำ         12,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

22 เมษำยน 2562 PO62-00439

29
 โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน เพ่ือให้
สอดคล้องกับอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำท่ีในปัจจุบัน

       500,000.00       347,843.37  เฉพำะเจำะจง
 บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป 
จ ำกัด (มหำชน)

        347,843.37
 บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป 
จ ำกัด (มหำชน)

       347,843.37
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

22 เมษำยน 2562 PO62-00440

30
 โครงกำรจัดจ้ำงบริหำรจัดกำรโครงกำร 
Leadership Systerm

       400,000.00       400,000.00  เฉพำะเจำะจง  บริษัท ช่ืนนนน จ ำกัด         400,000.00  บริษัท ช่ืนนนน จ ำกัด        400,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

22 เมษำยน 2562 PO62-00441

31
 โครงกำรจ้ำงพัฒนำงำนบริกำรห้องสมุดให้ก้ำว
สู่ควำมเป็นดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้สุขภำวะ

       500,000.00       500,000.00  เฉพำะเจำะจง  บริษัท จำร์วิส โซลูช่ัน จ ำกัด         500,000.00  บริษัท จำร์วิส โซลูช่ัน จ ำกัด        500,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

22 เมษำยน 2562 PO62-00442

32
โครงกำรจัดจ้ำงจัดท ำต้นฉบับหนังสือประกอบ
นิทรรศกำรเพ่ือกำรเรียนรู้สุขภำวะ

       180,000.00       179,999.68 เฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่นจ ำกัด สตูดิโอ 
ไดอะล็อก

        179,999.68
ห้ำงหุ้นส่นจ ำกัด สตูดิโอ 
ไดอะล็อก

       179,999.68
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

22 เมษำยน 2562 PO62-00443

33
 โครงกำรจัดจ้ำงฝึกอบรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำรแบบมุ่งผลลัพธ์ (Result based 
managament)

500,000.00       480,000.00      เฉพำะเจำะจง
 ดอยซ์เซอ เกเซลชำฟท์ ฟัวร์ 
อินเตอร์นำซิโอนำเล่ ซูซัมเมนอำ
ไบท์ (จีไอแซด)

480,000.00        
 ดอยซ์เซอ เกเซลชำฟท์ ฟัวร์ 
อินเตอร์นำซิโอนำเล่ ซูซัมเมน
อำไบท์ (จีไอแซด)

480,000.00       
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

22 เมษำยน 2562 PO62-00444

34
 โครงกำรจัดจ้ำงพิมพ์หนังสือรวบรวมผลงำน
จำกโครงกำรประกวดนวัตกรรมสร้ำงเสริม
สุขภำพ

96,300.00        ไม่มี เฉพำะเจำะจง  บริษัท สยำมคัลเลอร์พริน จ ำกัด 96,300.00          
 บริษัท สยำมคัลเลอร์พริน 
จ ำกัด

96,300.00        
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

22 เมษำยน 2562 PO62-00447



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

35
โครงกำรจ้ำงด ำเนินกำรและจัดส่งจดหมำยข่ำว
สร้ำงสุข เดือนเมษำยน 2562

        48,000.00 ไม่มี เฉพำะเจำะจง บริษัท บเรนเวอร์ค จ ำกัด 47,764.80          บริษัท บเรนเวอร์ค จ ำกัด 47,764.80        
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

22 เมษำยน 2562 PO62-00446

36  โครงกำรจ้ำงถ่ำยภำพน่ิงเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ 20,000.00        ไม่มี เฉพำะเจำะจง นำงองอำจ ก่ ำศิริ           20,000.00 นำงองอำจ ก่ ำศิริ         20,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

22 เมษำยน 2562 PO62-00448

37
 โครงกำรจัดจ้ำงส ำรวจกำรรับรู้ส่ือรณรงค์ท่ี
เผยแพร่ช่วงเดือน ตุลำคม 2561 - พฤษภำคม 
2562

       497,550.00       497,550.00  เฉพำะเจำะจง
 บริษัท ศูนย์วิจัยเพ่ือกำรพัฒนำ
สังคมและธุรกิจ จ ำกัด

        497,550.00
 บริษัท ศูนย์วิจัยเพ่ือกำร
พัฒนำสังคมและธุรกิจ จ ำกัด

       497,550.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

24 เมษำยน 2562 PO62-00449

38  โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองสแกนเอกสำร        160,000.00       158,360.00  เฉพำะเจำะจง
 บริษัท โปรเฟสช่ันแนล 
สแกนเนอร์ จ ำกัด

        158,360.00
 บริษัท โปรเฟสช่ันแนล 
สแกนเนอร์ จ ำกัด

       158,360.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

24 เมษำยน 2562 PO62-00451

39  โครงกำรซ้ือ LED Driver         11,000.00  ไม่มี  เฉพำะเจำะจง
 บริษัท เพอรืเฟ็ค อีควิปเม้นท์ 
จ ำกัด

          10,700.00
 บริษัท เพอรืเฟ็ค อีควิปเม้นท์
 จ ำกัด

        10,700.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

24 เมษำยน 2562 PO62-00452

40  โครงกำรจ้ำงจัดเก็บรักษำเอกสำร        200,000.00       200,000.00  เฉพำะเจำะจง
 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร 
จ ำกัด

        200,000.00
 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร 
จ ำกัด

       200,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

24 เมษำยน 2562 PO62-00453

41

 โครงกำรจัดจ้ำงส ำรวจและประเมินรำยกำร
ซ่อมพร้อมจัดท ำรำยกำรรำยละเอียดปริมำณ
รำคำกลำงงำนปรับปรุงห้องประชุมและห้อง
อ่ืน ๆ ภำยในอำคำรศูนย์เรียนรู้สุขภำวะ

        25,000.00  ไม่มี  เฉพำะเจำะจง
 บริษัท ทรีนิต้ี พร็อพเพอรืต้ี 
เซอร์วิส จ ำกัด

          21,186.00
 บริษัท ทรีนิต้ี พร็อพเพอรืต้ี 
เซอร์วิส จ ำกัด

        21,186.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

24 เมษำยน 2562 PO62-00454

42
 โครงกำรจ้ำงย้ำยหม้อแปลงดวงโคมไฟฟ้ำแสง
สว่ำง,ปรับปรุงเกล็ดอลูมิเนียมระบำยอำกำศ
และจ้ำงเปล่ียนโช๊คอัพประ

       460,000.00       458,688.67  เฉพำะเจำะจง  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศ.ศิริธนำพัฒ         458,688.67
 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศ.ศิริธ
นำพัฒ

       458,688.67
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

24 เมษำยน 2562 PO62-00455

43
 โครงกำรจัดซ้ือกระดำษส ำหรับศูนย์อำหำร
และกระดำษช ำระภำยในอำคำรศูนย์เรียนรู้สุข
ภำวะ

       500,000.00       476,792.00  เฉพำะเจำะจง
 บริษัท แอคทีฟ ทีม (1999) 
จ ำกัด

        476,792.00
 บริษัท แอคทีฟ ทีม (1999) 
จ ำกัด

       476,792.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

24 เมษำยน 2562 PO62-00456

44
 โครงกำรจ้ำงบ ำรุงรักษำระบบตรวจสอบกำร
ท ำงำนของอุปกรณ์เครือข่ำยและคอมพิวเตอร์ 
ประจ ำปี 256

       500,000.00       492,200.00  เฉพำะเจำะจง  บริษัท แอพเวิร์คส์ จ ำกัด         492,200.00  บริษัท แอพเวิร์คส์ จ ำกัด        492,200.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

24 เมษำยน 2562 PO62-00457

45
 โครงกำรซ้ือกล้อง PTZ พร้อมติดต้ัง ทดแทน
ของเดิมท่ีช ำรุด

       350,000.00       126,474.00  เฉพำะเจำะจง
 บริษัท ฮันน่ีเวลล์ ซิสเต็มส์ (ไทย
แลนด์) จ ำกัด

        126,474.00
 บริษัท ฮันน่ีเวลล์ ซิสเต็มส์ 
(ไทยแลนด์) จ ำกัด

       126,474.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

24 เมษำยน 2562 PO62-00458

46
 โครงกำรเปล่ียนท่อ PVC ในศูนย์อำหำรและ
งำนซ่อมแซมอ่ืนๆภำยในอำคำร

       300,000.00       260,434.79  เฉพำะเจำะจง  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เกตพงษ์ศิริ         260,434.79  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เกตพงษ์ศิริ        260,434.79
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

24 เมษำยน 2562 PO62-00459



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

47
โครงกำรเช่ำรถตู้โดยสำรพร้อมพนักงำนขับ
รถยนต์

    2,400,000.00     2,375,920.00 เฉพำะเจำะจง นำยจรัส บุญเติม       2,375,920.00 นำยจรัส บุญเติม     2,375,920.00

เป็นพัสดุท่ีเก่ียวพันกับพัสดุท่ีได้
ท ำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงไว้ก่อนแล้ว 
และมีควำมจ ำเป็นต้องท ำกำร
จัดซ้ือจัดจ้ำงเพ่ิมเติมเพ่ือควำม
สมบูรณ์หรือต่อเน่ืองในกำรใช้
พัสดุน้ันโ

25 เมษำยน 2562 PO62-00421

48
โครงกำรจ้ำงทีมประเมินผลภำยนอกโครงกำร
เครือข่ำยผู้น ำเพ่ือกำรสร้ำงสุขภำวะ

    1,000,000.00       972,900.00 e-bidding
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลรัตนโกสินทร์

        972,900.00
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลรัตนโกสินทร์

       972,900.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็น
ผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

25 เมษำยน 2562 PO62-00446

49
โครงกำรจ้ำงด ำเนินคดีตำมกฎหมำยกับ
โครงกำรท่ีปฏิบัติผิดสัญญำรับทุนกับ สสส.

       200,000.00       164,000.00  เฉพำะเจำะจง  นำงสำววำรุนีย์ สนธิ         164,000.00  นำงสำววำรุนีย์ สนธิ        164,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

25 เมษำยน 2562 PO62-00450

50
 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงำน
สนับสนุนด้ำนงำนบริกำรห้องสมุด

       210,000.00       210,000.00  เฉพำะเจำะจง  นำงสำวนิลำวัณย์ แป้นน้อย         210,000.00  นำงสำวนิลำวัณย์ แป้นน้อย        210,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

25 เมษำยน 2562 PO62-00462

51
 โครงกำรจัดจ้ำงผลิตสินค้ำสุขภำวะ กระเป๋ำ
ผ้ำดิบ ไตรมำสท่ี 3

        40,125.00  ไม่มี  เฉพำะเจำะจง
 ซี วำย โซอ้ิง แมชชีน โดยนำย
ชัยยุทธ อิทธิอมรเลิศ

          40,125.00
 ซี วำย โซอ้ิง แมชชีน โดย
นำยชัยยุทธ อิทธิอมรเลิศ

        40,125.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

25 เมษำยน 2562 PO62-00463

52
 โครงกำรจ้ำงออกแบบระบบติดตำมและ
ประเมินผลออนไลน์ท่ีครอบคลุมตัวช้ีวัดองค์กร 
ของ สสส

       500,000.00       480,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดิจิตอล ไวซ์ จ ำกัด         480,000.00 บริษัท ดิจิตอล ไวซ์ จ ำกัด        480,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

25 เมษำยน 2562 PO62-00464

53  โครงกำรซ้ือไดเวอร์หลอดไฟ LED -       35,000.00  ไม่มี เฉพำะเจำะจง บริษัท เซ็นเคียว จ ำกัด           32,100.00 บริษัท เซ็นเคียว จ ำกัด         32,100.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

26 เมษำยน 2562 PO62-00465

54
โครงกำรส่ือสำรเพ่ือสร้ำงกำรรับรู้และเข้ำใจ
เก่ียวกับกำรบริโภคโซเดียมเพ่ือสุขภำวะผ่ำนส่ือ
สังคมออนไลน์

       500,000.00       498,994.50  เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีเจ เวิร์ค จ ำกัด         498,994.50 บริษัท ซีเจ เวิร์ค จ ำกัด        498,994.50
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

29 เมษำยน 2562 PO62-00466

55
โครงกำรจ้ำงผลิตและพัฒนำสกู๊ปข่ำวโทรทัศน์
เพ่ือกำรสร้ำงเสริมสุขภำพคนไทย

       500,000.00       481,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จ ำกัด         481,500.00 บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จ ำกัด        481,500.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

29 เมษำยน 2562 PO62-00467

บริษัท ลิตเต้ิล แบร์ จ ำกัด       1,364,000.00 บริษัท ลิตเต้ิล แบร์ จ ำกัด     1,364,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้
ได้คะแนนรวมสูงสุด

29 เมษำยน 2562 62-00468

บริษัท ตรีเทพโปรดักช่ัน จ ำกัด       1,300,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทำง
เทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็น
ผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

56 โครงกำรจ้ำงผลิต VDO กำรท ำงำนสร้ำงเสริม
สุขภำพตำมประเด็น

    1,500,000.00     1,414,000.00 คัดเลือก



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

ล าดับท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

57
โครงกำรจ้ำงบ ำรุงรักษำคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ ประจ ำปี
 2562

       200,000.00       199,786.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท สมำร์ท เทคโนโลยี 
โซลูช่ัน จ ำกัด

        199,876.00
บริษัท สมำร์ท เทคโนโลยี 
โซลูช่ัน จ ำกัด

       199,876.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

29 เมษำยน 2562 PO62-00469

58
 โครงกำรบริกำรบ ำรุงรักษำเว็บไซต์ ช่องทำง 
"เพ่ือนภำคี" และพัฒนำระบบส่ือสำรเพจ 
"เพ่ือนภำคี" Phase2

       820,500.00       820,476.00  เฉพำะเจำะจง  บริษัท ลิตเต้ิล แบร์ จ ำกัด         820,476.00  บริษัท ลิตเต้ิล แบร์ จ ำกัด        820,476.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

29 เมษำยน 2562 PO62-00472

59
โครงกำรจ้ำงสรุปประเด็น และให้ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ของ
 สสส.

       480,000.00       480,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงเนตรนภิส สุชนวนิช         480,000.00 นำงเนตรนภิส สุชนวนิช        480,000.00
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

30 เมษำยน 2562 PO62-00473


