
รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

 ราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

บริษัท วัชรพล 
จ ำกัด

2,695,000.00

บริษท มติชน 
จ ำกัด (มหำชน)

2,680,000.00

2 จ้ำงพัฒนำรูปแบบกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

20,396,000.01 20,654,000.00 E-Bidding บริษัท ซีนเนอร์ย่ี
 อินโนเวช่ัน 
จ ำกัด

20,396,000.00 บริษัท ซีน
เนอร์ย่ี อิน
โนเวช่ัน จ ำกัด

20,396,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอทำงเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นผู้ได้คะแนนรวม
สูงสุด

01-06-2022 PO65-00451

3 จ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมสะอำด
ส ำนักงำนศูนย์กิจกำรสร้ำงสุข ประจ ำปี
งบประมำณ 2565

199,020.00 199,020.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท เอ.เอ็น.
จี.แมเนจเมนท์ 
แอนด์ เชอร์วิส
เซส จ ำกัด

199,020.00 บริษัท เอ.เอ็น.
จี.แมเนจเมนท์
 แอนด์ เชอร์
วิสเซส จ ำกัด

199,020.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

01-06-2022 PO65-00452

4 ซ้ือระบบ UVGI ส ำหรับระบบปรับ
อำกำศ และระบบ Air & Surface 
UV/PCO Ionizer พร้อมบริกำรติดต้ัง 
ส ำหรับอำคำรศูนย์เรียนรู้สุขภำวะ

1,850,000.00 1,978,551.27 E-Bidding บริษัท ลีฟ
เพำเวอร์ จ ำกัด

1,900,000.00 บริษัท ลีฟ
เพำเวอร์ จ ำกัด

1,850,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอทำงเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นผู้ได้คะแนนรวม
สูงสุด

07-06-2022 PO65-00459

PO65-0044907-06-2022เป็นผู้มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอทำงเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นผู้ได้คะแนนรวม
สูงสุด

2,680,000.00บริษท มติชน 
จ ำกัด (มหำชน)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง(สขร.) ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันท่ี 08 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

E-Bidding2,691,666.662,680,000.00จ้ำงผลิตชุดข้อมูลและส่ือสำรพ้ืนท่ี
สร้ำงสรรค์ต้นแบบสุขภำวะ

1



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

 ราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง(สขร.) ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันท่ี 08 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

บริษัท ซีเอ็มโอ 
จ ำกัด (มหำชน)

1,940,498.50

บริษัท เวิร์ค อิท
 จ ำกัด

1,958,100.00

บริษัท ไอบิส
ซิเนส คอร์
ปอเรช่ัน จ ำกัด

2,700,000.00

บริษัท ทูเฟลโลส์
 เน็ตเวิร์ค แอนด์
 ดีไซน์ จ ำกัด

2,939,539.00

ดิ เอกซ์แพนช่ัน 2,300,000.00

7 จ้ำงผลิตส่ือบริเวณจุดประชำสัมพันธ์ 41,740.70 47,740.70 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท โอไอซี ครี
เคช่ัน  จ ำกัด

41,740.70 บริษัท โอไอซี 
ครีเคช่ัน  จ ำกัด

41,740.70 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

01-06-2022 PO65-00465

8 จ้ำงด ำเนินกำรสังเครำะห์และเรียบเรียง
วำรสำรจดหมำยข่ำวสร้ำงสุข ประจ ำปี 
2565

252,000.00 252,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

นำยจีรยุทธ 
มัชฌันติกะ

252,000.00 นำยจีรยุทธ 
มัชฌันติกะ

252,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอทำงเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นผู้ได้คะแนนรวม
สูงสุด

01-06-2022 PO65-00466

PO65-00464E-Bidding บริษัท ไอบิส
ซิเนส คอร์
ปอเรช่ัน จ ำกัด

2,700,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอทำงเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นผู้ได้คะแนนรวม
สูงสุด

09-06-20226 จ้ำงพัฒนำเว็บไซต์และปรับปรุงระบบ 
Persona Health

3,200,000.00 2,926,699.67

5 จ้ำงพัฒนำช่องทำงขยำยผลองค์ควำมรู้ 
ท่ีสอดรับกับภูมิทัศส่ือ เพ่ือให้เข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำย

2,140,000.00 2,067,029.17 E-Bidding บริษัท เวิร์ค 
อิท จ ำกัด

1,958,100.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอทำงเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นผู้ได้คะแนนรวม
สูงสุด

06-06-2022 PO65-00461



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

 ราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง(สขร.) ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันท่ี 08 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

9 จ้ำงด ำเนินงำนสร้ำงสรรค์สุขภำวะชุมชน
เขตสำทร

500,000.00 500,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

นำงสำวสุวิมล 
ศรีรุ่งกำญจน์

500,000.00 นำงสำวสุวิมล
 ศรีรุ่งกำญจน์

500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

02-06-2022 PO65-00468

10 จ้ำงท ำไฟล์ส ำเนำออกอำกำศส่ือ
โทรทัศน์และส่ือดิจิทัล โครงกำรรณรงค์
กำรจัดกำรโควิด-19 เพ่ือกำรเดินหน้ำ
ประเทศ

80,250.00 80,250.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ฟิมมิดิ 
ฮัททัน จ ำกัด

80,250.00 บริษัท ฟิมมิดิ 
ฮัททัน จ ำกัด

80,250.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

02-06-2022 PO65-00469

11 จ้ำงขับเคล่ือนงำนศูนย์เรียนรู้สุขภำวะ
ภูมิภำคตำมบริบทพ้ืนท่ี

4,453,072.52 4,790,390.00 E-Bidding บริษัท รักลูก ฮิว
แมน แอนด์ โซ
เชียล อินโนเวช่ัน
 จ ำกัด

4,475,000.00 บริษัท รักลูก 
ฮิวแมน แอนด์
 โซเชียล อิน
โนเวช่ัน จ ำกัด

4,475,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอทำงเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นผู้ได้คะแนนรวม
สูงสุด

06-06-2022 PO65-00470

12 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองวัดอุณหภูมิและเคร่ือง
พ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ

6,965.70 6,965.70 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท เอส.เอส.
ฟอร์จูนเทรด 
จ ำกัด

6,965.70 บริษัท เอส.
เอส.ฟอร์จูนเท
รด จ ำกัด

6,965.70 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

07-06-2022 PO65-00471

13 จ้ำงบันทึกและสรุปเน้ือหำกำรบรรยำย
และจัดกิจกรรมกำรสอนหลักสูตร TOT 
for Community Resilience and 
Mental Health Support

25,670.00 25,670.00 เฉพำะ
เจำะจง

นำงสำวปทิตตำ 
อำจำริยะ

25,670.00 นำงสำวปทิต
ตำ อำจำริยะ

25,670.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

07-06-2022 PO65-00472



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

 ราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง(สขร.) ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันท่ี 08 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

14 จ้ำงผลิตคลิปวีดีโอ เพ่ือสร้ำงเสริมกำร
เรียนรู้หลักสูตร TOT for community
 Resilience and Mental Health 
Support

294,370.00 294,370.00 เฉพำะ
เจำะจง

นำยกิตติคุณ 
ปทุทวงศ์

294,370.00 นำยกิตติคุณ 
ปทุทวงศ์

294,370.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

07-06-2022 PO65-00473

15 จ้ำงจัดอบรมหลักสูตรกำรจัดกำรควำมรู้ 
(Knowledge Management)

85,600.00 85,600.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ครีเอ
เทียร์ คอร์ปอเร
ชัน  จ ำกัด

85,600.00 บริษัท ครีเอ
เทียร์ คอร์
ปอเรชัน  จ ำกัด

85,600.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

01-06-2022 PO65-00474

16 ซ้ือตู้ไนโตรเจนและอะไหล่ของระบบแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) 
พร้อมบริกำรติดต้ัง ทดแทนของเดิมท่ี
เส่ือมสภำพ

56,175.00 56,175.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท เมก้ำ แพ
ลนเน็ต จ ำกัด

56,175.00 บริษัท เมก้ำ 
แพลนเน็ต 
จ ำกัด

56,175.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

07-06-2022 PO65-00475

17 จ้ำงฝึกอบรมหลักสูตร Critical 
Thinking for Decision Making

70,620.00 70,620.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท บียอนด์ 
เทรนน่ิง จ ำกัด

70,620.00 บริษัท บียอนด์
 เทรนน่ิง จ ำกัด

70,620.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

07-06-2022 PO65-00476

18 จ้ำงฝึกอบรมหลักสูตร กำรส่ือสำรเพ่ือ
สร้ำงควำมร่วมมือ (Team 
Communication and 
Collaboration)

128,400.00 128,400.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท เลิร์นนิง
ฮับ (ไทยแลนด์) 
จ ำกัด

128,400.00 บริษัท เลิร์น
นิงฮับ (ไทย
แลนด์) จ ำกัด

128,400.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

07-06-2022 PO65-00477



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

 ราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง(สขร.) ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันท่ี 08 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

19 จ้ำงประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครงำนใน
ต ำแหน่งต่ำงๆ ของส ำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) 
ผ่ำนเว็บไซต์ Job Top Gun

79,447.50 79,447.50 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ซูเปอร์ 
เรซูเม่ จ ำกัด

79,447.50 บริษัท ซูเปอร์ 
เรซูเม่ จ ำกัด

79,447.50 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

07-06-2022 PO65-00478

20 จัดจ้ำงปรับปรุงรูปแบบและโครงสร้ำง
เว็บไซต์ “ปิดเทอมสร้ำงสรรค์ อัศจรรย์
วันว่ำง” (Re-Design Website) 
EPR65-00171

499,690.00 500,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท โอเพ่น 
ดรีม จ ำกัด

499,690.00 บริษัท โอเพ่น 
ดรีม จ ำกัด

499,690.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

06-06-2022 PO65-00479

21 จ้ำงจัดท ำแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
พ.ศ. 2566-2570

350,000.00 350,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท วินทูเก
เตอร์ จ ำกัด

350,000.00 บริษัท วินทูเก
เตอร์ จ ำกัด

350,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

08-06-2022 PO65-00481

22 จ้ำงพัฒนำภำวะผู้น ำส ำหรับผู้บริหำร 385,200.00 385,200.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ไดอะล็อค
 ลีดเดอร์ชิพ 
จ ำกัด

385,200.00 บริษัท ไดอะ
ล็อค ลีดเดอร์
ชิพ จ ำกัด

385,200.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

08-06-2022 PO65-00482

23 ซ้ือ thermometer chiller พร้อม
บริกำรติดต้ัง ทดแทนของเดิมท่ี
เส่ือมสภำพ

18,008.10 18,008.10 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท สยำมได
ก้ินเซลส์ จ ำกัด

18,008.10 บริษัท สยำม
ไดก้ินเซลส์ 
จ ำกัด

18,008.10 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

08-06-2022 PO65-00484



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

 ราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง(สขร.) ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันท่ี 08 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

24 จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบม่ำนบังแสง
อัตโนมัติ (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจ ำปี
งบประมำณ 2565

53,500.00 53,500.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท อินเทค 
เดลต้ำ  ซิสเทม 
 จ ำกัด

53,500.00 บริษัท อินเทค 
เดลต้ำ  ซิสเทม
  จ ำกัด

53,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

08-06-2022 PO65-00485

25 จ้ำงตรวจสอบบัญชีโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพครูสู่นักจัดกระบวนกำรเรียนรู้
เพ่ือกำรเปล่ียนแปลงในช้ันเรียน

8,000.00 8,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ทริปเปิล
พี กำรบัญชี  
จ ำกัด

8,000.00 บริษัท ทริป
เปิลพี กำร
บัญชี  จ ำกัด

8,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

08-06-2022 PO65-00486

26 จ้ำงใช้แพลตฟอร์ม AriAround และ
ร่วมจัดกิจกรรมแผนท่ีเดินดินถ่ินอำรีย์ 
หัวข้อ จับจุดขุดประวัติ (ศำสตร์)

21,400.00 21,400.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ไฟเย็นบ ำ
งกอก จ ำกัด

21,400.00 บริษัท ไฟ
เย็นบ ำงกอก 
จ ำกัด

21,400.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

08-06-2022 PO65-00487

27 จ้ำงออกแบบส่ือกรำฟฟิกเพ่ือประกอบ
เน้ือหำประชำสัมพันธ์หลักสูตรอบรม
ของสถำบันกำรเรียนรู้กำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ

80,000.00 80,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

นำยปณต อัคร
เอกปัญญำ

80,000.00 นำยปณต อัคร
เอกปัญญำ

80,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

08-06-2022 PO65-00488

28 จ้ำงด ำเนินกำรส่ือสำรและจัด
นิทรรศกำรสุขภำวะ แนะน ำองค์กร สสส.

68,501.40 68,501.40 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ธนวิชย 
จ ำกัด

68,501.40 บริษัท ธนวิชย
 จ ำกัด

68,501.40 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

09-06-2022 PO65-00489



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

 ราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง(สขร.) ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันท่ี 08 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

29 จ้ำงบริหำรจัดกำรและวำงกลยุทธ์กำร
ส่ือสำรผ่ำนโซเชียลมีเดียองค์กร

490,000.00 490,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

นำงสำวเมธำวี 
มัชฌันติกะ

490,000.00 นำงสำวเมธำวี
 มัชฌันติกะ

490,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

09-06-2022 PO65-00490

30 จ้ำงผลิตและเผยแพร่ข้อมูลสร้ำงเสริม
สุขภำพผ่ำนส่ือออนไลน์ ประจ ำปี 2565

400,000.00 400,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท บุญมีฤทธ์ิ
 มีเดีย จ ำกัด

400,000.00 บริษัท บุญมี
ฤทธ์ิ มีเดีย 
จ ำกัด

400,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

09-06-2022 PO65-00491

31 จ้ำงจัดอบรมหลักสูตรกระบวนกำร
ห้องเรียนออนไลน์ (Visual Class 
Facilitation)

117,700.00 117,700.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท เลิร์นนิง
ฮับ (ไทยแลนด์) 
จ ำกัด

117,700.00 บริษัท เลิร์น
นิงฮับ (ไทย
แลนด์) จ ำกัด

117,700.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

08-06-2022 PO65-00492

32 จ้ำงถ่ำยท ำวิดีโอและผลิตส่ือวิดีโอ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ของสถำบันกำร
เรียนรู้กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

88,810.00 88,810.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ไฟด์พิกซ์ 
โปรดักช่ัน จ ำกัด

88,810.00 บริษัท ไฟด์
พิกซ์ โปร
ดักช่ัน จ ำกัด

88,810.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

09-06-2022 PO65-00493

33 จ้ำงจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสร้ำง
เสริมสุขภำพ

8,453,000.00 8,451,000.00 E-Bidding บริษัท ไรส์ แอ
คเซล จ ำกัด

8,453,000.00 บริษัท ไรส์ 
แอคเซล จ ำกัด

8,453,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอทำงเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นผู้ได้คะแนนรวม
สูงสุด

28-06-2022 PO65-00494



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

 ราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง(สขร.) ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันท่ี 08 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

34 จัดพิมพ์โปสเตอร์เคร่ืองมือส่ือสำรและ
กำรเรียนรู้ส ำหรับครอบครัว

227,375.00 227,375.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ซัคเซส 
พับลิเคช่ัน จ ำกัด

227,375.00 บริษัท ซัคเซส
 พับลิเคช่ัน 
จ ำกัด

227,375.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

09-06-2022 PO65-00495

35 จัดท ำรำยงำนกำรสังเครำะห์งำนวิจัย
และแพลตฟอร์มส่ือสำรสำธำรณะ
ประเด็นเด็กปฐมวัย เพ่ือประกอบกำร
ขับเคล่ือนนโยบำยสวัสดิกำรเด็กเล็ก
แบบรอบด้ำน

270,000.00 270,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

นำงรัตนำภรณ์ 
อิงแฮม

270,000.00 นำงรัตนำภรณ์
 อิงแฮม

270,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

09-06-2022 PO65-00496

36 จ้ำงออกแบบหลักสูตรส ำหรับศูนย์
กิจกำรสร้ำงสุข

497,550.00 497,500.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ออลไรท์ 
คอร์ปอเรช่ัน 
จ ำกัด

497,550.00 บริษัท ออล
ไรท์ คอร์
ปอเรช่ัน จ ำกัด

497,550.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

06-06-2022 PO65-00497

37 จ้ำงผลิตส่ืออุปกรณ์ออกบูธของศูนย์
กิจกำรสร้ำงสุข

29,853.00 29,853.00 เฉพำะ
เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด พีพี 
พร้ินท์ต้ิง แอนด์ 
เดคคอร์ ดีไซน์

29,853.00 ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด พีพี 
พร้ินท์ต้ิง 
แอนด์ เดคคอร์
 ดีไซน์

29,853.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

10-06-2022 PO65-00498

38 จ้ำงประชำสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ BKK Kids 42,800.00 42,800.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท เอฟแอล
13 จ ำกัด

42,800.00 บริษัท เอฟ
แอล13 จ ำกัด

42,800.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

09-06-2022 PO65-00499



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

 ราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง(สขร.) ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันท่ี 08 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

39 จัดท ำรำยละเอียดประกอบยอดคงเหลือ
ทำงบัญชีงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ปีงบประมำณ 2565

350,000.00 350,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท แอ็คซิส 
บิสซิเนสโซลูช่ัน 
แอนด์ แอ็ค
เค๊ำนท์ จ ำกัด

350,000.00 บริษัท แอ็คซิส
 บิสซิเนส
โซลูช่ัน แอนด์
 แอ็คเค๊ำนท์ 
จ ำกัด

350,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

10-06-2022 PO65-00500

40 จ้ำงพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรประชุม 
Meeting Management System

908,888.00 958,987.50 คัดเลือก บริษัท ไอบิส
ซิเนส คอร์
ปอเรช่ัน จ ำกัด

908,888.00 บริษัท ไอบิส
ซิเนส คอร์
ปอเรช่ัน จ ำกัด

908,888.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอทำงเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นผู้ได้คะแนนรวม
สูงสุด

16-06-2022 PO65-00501

41 จ้ำงเพ่ิมประสิทธิภำพระบบ Thai 
Health Contact Center (THCC)

1,970,000.00 1,990,200.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ทีจีเอส 
เอ็นเตอร์ไพรส์ 
เน็ตเวิร์ค จ ำกัด

1,970,000.00 บริษัท ทีจีเอส 
เอ็นเตอร์ไพรส์ 
เน็ตเวิร์ค จ ำกัด

1,970,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอทำงเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นผู้ได้คะแนนรวม
สูงสุด

20-06-2022 PO65-00502

42 ซ้ือหมึกพิมพ์ BROTHER จ ำนวน 1 
รำยกำร

2,311.20 2,311.20 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท โฟนิกซ์ 
จ ำกัด

2,311.20 บริษัท โฟนิกซ์
 จ ำกัด

2,311.20 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

14-06-2022 PO65-00503

43 License Acrobat Pro DC                                                                                                                                                                                             59,320.80 59,320.80 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท คัลเลอร์ 
ดอกเตอร์ จ ำกัด

59,320.80 บริษัท คัลเลอร์
 ดอกเตอร์ 
จ ำกัด

59,320.80 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

14-06-2022 PO65-00504



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

 ราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง(สขร.) ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันท่ี 08 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

44 จ้ำงผลิตบันทึกเสียง เพ่ือหนังสือดิจิทัล 
อ่ำน อำน อ๊ำน จ ำนวน 8 เร่ือง

200,000.00 200,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

นำงสำวพีริยำ 
พงษ์สำริกัน

200,000.00 นำงสำวพีริยำ
 พงษ์สำริกัน

200,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

15-06-2022 PO65-00505

45 จ้ำงผลิตหนังสือดิจิทัล อ่ำน อำน อ๊ำน 
จ ำนวน 8 เร่ือง

256,000.00 256,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

นำงสำวสวนีย์ 
พรวิศวำรักษกูล

256,000.00 นำงสำวสวนีย์
 พรวิศวำรักษ
กูล

256,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

15-06-2022 PO65-00506

46 จ้ำงพัฒนำแนวทำงสร้ำงประสบกำรณ์
สุขภำวะ คร้ังท่ี 2

300,000.00 300,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

นำงสำว ชลธิดำ 
เณรบ ำรุง

300,000.00 นำงสำว ชล
ธิดำ เณรบ ำรุง

300,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

15-06-2022 PO65-00507

47 ซ้ืออะไหล่ Booster pump พร้อม
บริกำรติดต้ัง

130,020.73 130,020.73 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท กรุนด์
ฟอส (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

130,020.73 บริษัท กรุนด์
ฟอส (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

130,020.73 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

15-06-2022 PO65-00508

48 จ้ำงบ ำรุงรักษำเคร่ืองออกก ำลังกำย ห้อง
 fitness อำคำร ศรร. ประจ ำปี 2565

30,000.00 30,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท สปอร์ต
แอธล่อน  
(ประเทศไทย) 
จ ำกัด

30,000.00 บริษัท สปอร์ต
แอธล่อน  
(ประเทศไทย)
 จ ำกัด

30,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

15-06-2022 PO65-00509



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

 ราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง(สขร.) ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันท่ี 08 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

49 จ้ำงบริกำรต่ออำยุ License Adobe 
Acrobatประจ ำปีงบประมำณ 2565

118,641.60 118,641.60 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท คัลเลอร์ 
ดอกเตอร์ จ ำกัด

118,641.60 บริษัท คัลเลอร์
 ดอกเตอร์ 
จ ำกัด

118,641.60 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

15-06-2022 PO65-00510

50 จ้ำงผลิตของท่ีระลึก เพ่ือกำรส่ือสำร
ภำพลักษณ์

195,000.00 195,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

นำยอุกฤษ 
วรรณประภำ

195,000.00 นำยอุกฤษ 
วรรณประภำ

195,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

16-06-2022 PO65-00511

51 จัดจ้ำงผลิตเว็บไซต์ดูแลสุขภำพใจ 149,850.00 149,850.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท อินไซด์ 
เดอะ แซนด์
บ็อกซ์ จ ำกัด

149,850.00 บริษัท อินไซด์ 
เดอะ แซนด์
บ็อกซ์ จ ำกัด

149,850.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

16-06-2022 PO65-00512

52 จ้ำงจัดท ำป้ำยกรำฟิก ห้อง Health 
Check up และนิทรรศกำรสืบสร้ำงสุข

18,457.50 18,457.50 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ซีเอ็มโอ 
จ ำกัด (มหำชน)

18,457.50 บริษัท ซีเอ็มโอ
 จ ำกัด 
(มหำชน)

18,457.50 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

15-06-2022 PO65-00513

53 จ้ำงผลิตชุดเคร่ืองมือ Cyberbulling 498,967.75 498,967.75 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ซีเอ็มโอ 
จ ำกัด (มหำชน)

498,967.75 บริษัท ซีเอ็มโอ
 จ ำกัด 
(มหำชน)

498,967.75 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

15-06-2022 PO65-00514



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

 ราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง(สขร.) ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันท่ี 08 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

54 จ้ำงผลิตชุดเคร่ืองมือ เปล่ียนพฤติกรรม
พิชิตโรค NCDs

499,155.00 499,155.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ชำรี ซิ
สเท้ม กรุ๊ป จ ำกัด

499,155.00 บริษัท ชำรี ซิ
สเท้ม กรุ๊ป 
จ ำกัด

499,155.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

15-06-2022 PO65-00515

55 จ้ำงผลิตชุดเคร่ืองมือ รหัสไม่ลับ พิชิตโรค 489,204.00 489,204.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ฟินไนน์ 
จ ำกัด

489,204.00 บริษัท ฟินไนน์
 จ ำกัด

489,204.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

15-06-2022 PO65-00516

56 จ้ำงตรวจสอบประสิทธิภำพและซ่อม
บ ำรุงส่ือ Interactive ประจ ำปี 2565

385,200.00 385,200.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ดิจิตอล 
ปิกนิก จ ำกัด

385,200.00 บริษัท ดิจิตอล
 ปิกนิก จ ำกัด

385,200.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

15-06-2022 PO65-00517

57 จ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือเตรียมควำมพร้อมต่อ
กำรพัฒนำระบบคุณภำพของส ำนักงำน

470,000.00 470,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท เดอะ 
เลคเชอร์เลอร์ 
คอน ซัลติง พลัส
 จ ำกัด

470,000.00 บริษัท เดอะ 
เลคเชอร์เลอร์
 คอน ซัลติง 
พลัส จ ำกัด

470,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

15-06-2022 PO65-00518

58 จัดซ้ือลิขสิทธ์ิเพลงค่ำน้ ำนม เพ่ือ
ประกอบมิวสิควีดีโอ รณรงค์เลิกเหล้ำ
เข้ำพรรษำ 2565

32,100.00 32,100.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท เมโทร
แผ่นเสียง-เทป 
(1981) จ ำกัด

32,100.00 บริษัท เมโทร
แผ่นเสียง-เทป 
(1981) จ ำกัด

32,100.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

17-06-2022 PO65-00519



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

 ราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง(สขร.) ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันท่ี 08 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

59 จ้ำงผลิตเพลง เพ่ือรณรงค์ลดกำรด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

48,150.00 48,150.00 เฉพำะ
เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด บำนำน่ำ 
เรดคออร์ด

48,150.00 ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด บำนำน่ำ
 เรดคออร์ด

48,150.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

17-06-2022 PO65-00520

60 จ้ำงผลิตภำพยนตร์ส่ือดิจิทัล เพ่ือ
รณรงค์ลดกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

107,000.02 107,000.02 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท กุลิ กรุ๊ป 
จ ำกัด

107,000.02 บริษัท กุลิ 
กรุ๊ป จ ำกัด

107,000.02 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

17-06-2022 PO65-00521

61 จ้ำงบริกำรบ ำรุงรักษำระบบเสียง
ประกำศภำยในอำคำร ศรร. ประจ ำปี
งบประมำณ 2565

128,400.00 128,400.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท เยลโล่ 
ซำวด์ จ ำกัด

128,400.00 บริษัท เยลโล่ 
ซำวด์ จ ำกัด

128,400.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

17-06-2022 PO65-00522

62 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงำน
สนับสนุนด้ำนพัฒนำศักยภำพ คนท่ี 2

300,000.00 300,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

นำยอำทิตย์ มี
ไมตรี

300,000.00 นำยอำทิตย์ มี
ไมตรี

300,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

20-06-2022 PO65-00523

63 จ้ำงบริกำรบ ำรุงรักษำระบบประตู
อัตโนมัติรำยปี (แบบไม่รวมอะไหล่) 
ประจ ำปีงบประมำณ 2565

102,720.00 102,720.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท แอ็คม่ี 
อินเตอร์เนช่ัน
แนล (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

102,720.00 บริษัท แอ็คม่ี 
อินเตอร์เนช่ัน
แนล (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

102,720.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

20-06-2022 PO65-00524



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

 ราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง(สขร.) ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันท่ี 08 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

64 จ้ำงส่ือสำรขยำยผลประเด็นสุขภำวะ 500,000.00 500,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท เอ็กซ์ตรำ
วำแกนซ่ำ พีอำร์
 จ ำกัด

500,000.00 บริษัท เอ็กซ์
ตรำวำแกนซ่ำ
 พีอำร์ จ ำกัด

500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

21-06-2022 PO65-00525

65 จัดซ้ือซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิโปรแกรม 
Acrobat Pro DC

18,361.20 18,361.20 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท คัลเลอร์ 
ดอกเตอร์ จ ำกัด

18,361.20 บริษัท คัลเลอร์
 ดอกเตอร์ 
จ ำกัด

18,361.20 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

21-06-2022 PO65-00526

66 จ้ำงออกแบบสนับสนุนส่ือสร้ำงสรรค์
ข้อมูลสุขภำำวะ

50,000.00 50,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

นำงสำวล
ภัสนันท์ ฤกษ์งำม

50,000.00 นำงสำวล
ภัสนันท์ ฤกษ์
งำม

50,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

22-06-2022 PO65-00527

67 จ้ำงพัฒนำกำรส่ือสำรเพ่ือขับเคล่ือนกำร
ลดปัจจัยเส่ียงสังคม

50,000.00 50,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

นำงสำวสำยรุ้ง 
พงศ์สุทธิสมบัติ

50,000.00 นำงสำวสำยรุ้ง
 พงศ์สุทธิสมบัติ

50,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

22-06-2022 PO65-00528

68 จ้ำงผลิตแผ่นพับส ำหรับส่ือสำรทิศทำง
และเป้ำหมำยระยะ 10 ปี ของ สสส

97,156.00 97,156.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท เดอะ 
ดรีมเมอร์  ดิจิ
ทอล กรุ๊ป จ ำกัด

97,156.00 บริษัท เดอะ 
ดรีมเมอร์  ดิจิ
ทอล กรุ๊ป 
จ ำกัด

97,156.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

22-06-2022 PO65-00529



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

 ราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง(สขร.) ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันท่ี 08 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

69 จ้ำงปรับปรุงอุปกรณ์กำรด ำเนินงำน
สนับสนุนกำรส่ือสำรขององค์กรและภำคี
เครือข่ำย

21,485.19 21,485.19 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท นิคอน 
เซลส์ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

21,485.19 บริษัท นิคอน 
เซลส์ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

21,485.19 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

22-06-2022 PO65-00530

70 จ้ำงบันทึกถ่ำยภำพน่ิงสนับสนุนกำร
ส่ือสำรสร้ำงสุขภำพ

50,000.00 50,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

นำยปวเรศ จง
เจริญรุ่งเร่ือง

50,000.00 นำยปวเรศ จง
เจริญรุ่งเร่ือง

50,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

22-06-2022 PO65-00531

71 จ้ำงพัฒนำข้อมูลกำรล่ำเร่ืองกำรสร้ำง
เสริมสุขภำวะทุกมิติ

496,908.00 496,908.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท แอนเน็ก
 พลัส จ ำกัด

496,908.00 บริษัท แอน
เน็ก พลัส จ ำกัด

496,908.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

22-06-2022 PO65-00532

72 จ้ำงปรับปรุงระบบติดตำมและ
ประเมินผลตัวช้ีวัดองค์กำรให้รองรับ
กำรแก้ไขด้ำนและองค์ประกอบ รวมถึง
กำรรำยงำนผลตัวช้ีวัดท่ีไม่คิดคะแนน

202,230.00 202,230.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท เทคเอ็กซ์
 จ ำกัด

202,230.00 บริษัท เทค
เอ็กซ์ จ ำกัด

202,230.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

24-06-2022 PO65-00533



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

 ราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง(สขร.) ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันท่ี 08 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

73 จ้ำงสนับสนุนกำรประเมินคุณภำพ
ข้อเสนอโครงกำร ประจ ำปี 2565 กำร
วิเครำะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด
ของ 15 แผน และกำรปรับปรุงคู่มือ
นิยำมศัพท์ สสส. ส ำหรับใช้ในกำรท ำ
เกณฑ์คะแนนปี 2567

500,000.00 500,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท แบ่งเบำ 
จ ำกัด

500,000.00 บริษัท แบ่งเบำ
 จ ำกัด

500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

22-06-2022 PO65-00534

74 จ้ำงพัฒนำศักยภำพเร่ืองกำรติดตำม
และประเมินผลแบบเสริมพลังกำรเรียนรู้
 และเร่ืองกำรพัฒนำด้ำนในและควำม
เป็นผู้น ำให้กับคณะท ำงำนของหน่วย
จัดกำรเด็กและเยำวชน ส ำนัก
สร้ำงสรรค์โอกำส

360,000.00 360,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

มูลนิธิส่ือ
ชำวบ้ำน 
(มะขำมป้อม)

360,000.00 มูลนิธิส่ือ
ชำวบ้ำน 
(มะขำมป้อม)

360,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

22-06-2022 PO65-00535

75 จ้ำงบริกำรโปรแกรมจัดกำรประชุม
ออนไลน์

20,013.28 20,013.28 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท วัน-ทู-
ออล จ ำกัด

20,013.28 บริษัท วัน-ทู-
ออล จ ำกัด

20,013.28 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

23-06-2022 PO65-00536

76 จ้ำงส่ือสนับสนุนเวทีสำนพลัง สร้ำง
นวัตกรรม สร้ำงสุขภำวะชุมชนท่ีย่ังยืน

276,060.00 276,060.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท มำตำ 
กำรพิมพ์ จ ำกัด

276,060.00 บริษัท มำตำ 
กำรพิมพ์ จ ำกัด

276,060.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

24-06-2022 PO65-00537



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

 ราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง(สขร.) ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันท่ี 08 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

77 จ้ำงออกแบบอินโฟกรำฟิกส่ือสำรข้อมูล
สร้ำงเสริมสุขภำวะ

100,000.00 100,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

นำยศิระ 
สังวำลย์ชัย

100,000.00 นำยศิระ 
สังวำลย์ชัย

100,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

24-06-2022 PO65-00538

78 จัดซ้ือ LINE Additional Message เพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลสุขภำวะ

3,210.00 32,100.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท จีเอ็มโอ-
แซด คอมเน็ต
ดีไซน์ โฮลด้ิง 
จ ำกัด

3,210.00 บริษัท จีเอ็ม
โอ-แซด 
คอมเน็ตดีไซน์ 
โฮลด้ิง จ ำกัด

3,210.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

24-06-2022 PO65-00539

79 จ้ำงออกแบบและเผยแพร่ข้อมูลสุข
ภำวะบนแพลตฟอร์มดิจัทัล

500,000.00 500,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท เดย์
วันแฟมิล่ี จ ำกัด

500,000.00 บริษัท เดย์
วันแฟมิล่ี จ ำกัด

500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

24-06-2022 PO65-00540

80 จ้ำงผลิตและเผยแพร่ข้อมูลสร้ำงสรรค์
สังคมสนับสนุนกำรมีสุขภำวะท่ีดี

500,000.00 500,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท วัชรพล 
จ ำกัด

500,000.00 บริษัท วัชรพล
 จ ำกัด

500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

24-06-2022 PO65-00541

81 จ้ำงผลิตและส่ือสำรนวัตกรรมกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพของสังคมไทย

500,000.00 500,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท โมโน 
บรอดคำซท์ 
จ ำกัด

500,000.00 บริษัท โมโน 
บรอดคำซท์ 
จ ำกัด

500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

24-06-2022 PO65-00542



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

 ราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง(สขร.) ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันท่ี 08 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

82 จ้ำงออกแบบและผลิตชุดส่ือสำร
เสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร

99,510.00 99,510.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท กู๊ดเฮด 
แอนด์ โค จ ำกัด

99,510.00 บริษัท กู๊ดเฮด
 แอนด์ โค 
จ ำกัด

99,510.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

27-06-2022 PO65-00543

83 จ้ำงผลิตและเผยแพร่ปลุกพลังสร้ำง
เสริมสุขภำวะ จุดประกำยพลเมืองมีสุข
ภำวะท่ีดีทุกมิติ

500,000.00 500,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

นำงจิรำภรณ์ 
อรุณำกรู

500,000.00 นำงจิรำภรณ์ 
อรุณำกรู

500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

27-06-2022 PO65-00544

84 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงำน
สนับสนุนด้ำนกำรออกแบบและผลิตส่ือ
เสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร

360,000.00 360,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

นำงสำววรรณ
รัตน์ ใจรัก

360,000.00 นำงสำววรรณ
รัตน์ ใจรัก

360,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

27-06-2022 PO65-00545

85 จ้ำงท ำแผนกลยุทธ์กำรส่ือสำรและผลิต
ช้ินงำนส่ือสำรเพ่ือส่งเสริมสุขภำวะเด็ก
เยำวชนและครอบครัว

480,000.00 480,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

นำงสำวกษมำ 
สัตยำหุรักษ์

480,000.00 นำงสำวกษมำ
 สัตยำหุรักษ์

480,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

24-06-2022 PO65-00546

86 จ้ำงเหมำบริกำรจัดพ้ืนท่ีส่ือสำรประเด็น
สุขภำวะ

500,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ชำรี ซิส
เท็ม กรุ๊ป จ ำกัด

บริษัท ชำรี ซิส
เท็ม กรุ๊ป จ ำกัด

500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

27-06-2022 PO65-00547



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

 ราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง(สขร.) ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันท่ี 08 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

บริษัท พี.อิมเมจ
 แกรนด์ ครีเอช่ัน
 จ ำกัด

2,219,000.00

บริษัท เพ็ญประ
ภรรณ์ จ ำกัด

2,350,000.00

88 จ้ำงผลิตและเผยแพร่สำนพลังสร้ำง
นวัตกรรมกำรมีส่วนร่วมสร้ำงเสริมสุข
ภำวะเพ่ือสังคมสุขภำพดี

500,000.00 500,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ลิตเติล
มอนสเตอร์ จ ำกัด

500,000.00 บริษัท ลิตเติล
มอนสเตอร์ 
จ ำกัด

500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

28-06-2022 PO65-00550

89 จ้ำงบริหำรจัดกำรและปรับปรุงเว็บไซต์
หลักของ สสส. 
"www.thaihealth.or.th" ประจ ำปี 
2565

8,923,800.00 8,923,800.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ธนวิชย 
จ ำกัด

8,923,800.00 บริษัท ธนวิชย
 จ ำกัด

8,923,800.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอทำงเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นผู้ได้คะแนนรวม
สูงสุด

28-06-2022 PO65-00551

90 ค่ำบริกำรสถำนท่ีส ำหรับกำรจัดเวที
สำนพลัง สร้ำงนวัตกรรม สร้ำงสุขภำวะ
ชุมชนท่ีย่ังยืน

1,754,800.00 1,754,800.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท อิมแพ็ค 
เอ็กซิบิช่ัน แม
แเนจเม้นท์ จ ำกัด

1,754,800.00 บริษัท อิมแพ็ค
 เอ็กซิบิช่ัน 
แมแเนจเม้นท์
 จ ำกัด

1,754,800.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอทำงเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นผู้ได้คะแนนรวม
สูงสุด

28-06-2022 PO65-00552

91 ซ้ืออะไหล่งำนระบบเสียงห้องประชุม
ภำยในอำคำรศูนย์เรียนรู้สุขภำวะ

498,727.00 498,727.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท เอวีวัน 
เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ำกัด

498,727.00 บริษัท เอวีวัน 
เน็ตเวิร์ค 
แอนด์ เซอร์วิส
 จ ำกัด

498,727.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

28-06-2022 PO65-00553

จ้ำงผลิตและส่ือสำร/โครงกำรภำคี
เครือข่ำยในพ้ืนท่ี ประจ ำปี 2565

87 2,350,000.00บริษัท เพ็ญ
ประภรรณ์ 
จ ำกัด

E-Bidding2,516,000.002,350,000.00 PO65-0054907-06-2022เป็นผู้มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอทำงเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นผู้ได้คะแนนรวม
สูงสุด



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

 ราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง(สขร.) ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันท่ี 08 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

92 ซ้ือโคมไฟส่องสว่ำงและอุปกรณ์พร้อม
บริกำรติดต้ัง

212,229.15 212,229.15 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท เยลโล่ 
ซำวด์ จ ำกัด

212,229.15 บริษัท เยลโล่ 
ซำวด์ จ ำกัด

212,229.15 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

28-06-2022 PO65-00554

93 ซ้ือ FILTER ส ำหรับเคร่ืองปรับอำกำศ
พร้อมบริกำรติดต้ัง

489,311.00 489,311.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ทูเค 
เซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลำย จ ำกัด

489,311.00 บริษัท ทูเค 
เซอร์วิส แอนด์
 ซัพพลำย 
จ ำกัด

489,311.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

28-06-2022 PO65-00555

94 จ้ำงบริหำรจัดกำรและดูแลส่ือออนไลน์
ของศูนย์กิจกำรสร้ำงสุข

496,747.50 496,747.50 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ช็อคโก้ 
คำร์ด เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ำกัด

496,747.50 บริษัท ช็อคโก้
 คำร์ด เอ็น
เตอร์ไพรส์ 
จ ำกัด

496,747.50 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

23-06-2022 PO65-00557

95 จ้ำงจัดเวทีสำนพลัง สร้ำงนวัตกรรม 
สร้ำงสุขภำวะชุมชนท่ีย่ังยืน

4,987,002.50 4,987,002.50 E-Bidding บริษัท บี โนวอิง
 จ ำกัด

4,987,002.50 บริษัท บี โนว
อิง จ ำกัด

4,987,002.50 เป็นผู้มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอทำงเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นผู้ได้คะแนนรวม
สูงสุด

30-06-2022 PO65-00558

96 จ้ำงด ำเนินงำนก ำกับและติดตำม
โครงกำรและกิจกรรม ภำยใต้แผน
ด ำเนินกำรและงบประมำณของศูนย์
กิจกำรสร้ำงสุข

332,000.00 332,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

นำยนันทนิจ 
อนะมำน

332,000.00 นำยนันทนิจ 
อนะมำน

332,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

29-06-2022 PO65-00559



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

 ราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

ลงวันท่ี เลขท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง(สขร.) ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันท่ี 08 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

97 จัดซ้ือเคร่ืองอบช้อนยูวีในห้องอำหำร 
อำคำรศูนย์เรียนรู้สุขภำวะ

37,364.40 37,364.40 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ดีเอ็นเอ 
เคมีคอล เฮำส์ 
(ประเทศไทย) 
จ ำกัด

37,364.40 บริษัท ดีเอ็นเอ
 เคมีคอล เฮำส์
 (ประเทศไทย)
 จ ำกัด

37,364.40 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

29-06-2022 PO65-00561

98 จ้ำงพัฒนำศักยภำพตนเองและกำร
ท ำงำนเป็นทีมของฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

144,450.00 144,450.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ตะวัน
ฉำยแอนด์โปร-ดี
เวลลอปเม้นท์ 
จ ำกัด

144,450.00 บริษัท ตะวัน
ฉำยแอนด์
โปร-ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ำกัด

144,450.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

29-06-2022 PO65-00562

99 จ้ำงฝึกอบรมหลักสูตร SL II Experience 500,000.00 500,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท เอสอี
เอเชีย ลีดำเวช่ัน 
เซ็นเตอร์ จ ำกัด

500,000.00 บริษัท เอสอี
เอเชีย ลี
ดำเวช่ัน เซ็น
เตอร์ จ ำกัด

500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอรำคำเหมำะสม
ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

30-06-2022 PO65-00563

100 จ้ำงเหมำบริกำรพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมขยำย
ผลส่ือสำรสร้ำงประสบกำรณ์เรียนรู้
ประเด็นสุขภำพจิต

535,000.00 535,000.00 เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท 
เจ้ำพระยำ 
ดีเวล๊อปเมนต์ 
คอร์ปอเรช่ัน 
จ ำกัด

535,000.00 บริษัท 
เจ้ำพระยำ 
ดีเวล๊อปเมนต์
 คอร์ปอเรช่ัน 
จ ำกัด

535,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอทำงเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นผู้ได้คะแนนรวม
สูงสุด

30-06-2022 PO65-00564

ผู้จัดท ำ ผู้ตรวจทำน  หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ี

เปรมยุดำ มีทองแสน อชิรญำ โฮ่ฮก  สุรำงครัตน์ สร้อยสนธ์ิ

(นำงสำวเปรมยุดำ มีทองแสน) (นำงสำวอชิรญำ โฮ่ฮก)  (นำงสุรำงครัตน์ สร้อยสนธ์ิ)


