
แบบ สขร.1 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจดัจ�างในรอบเดือน มิถุนายน 2563  

สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ' 
 

ลําดับ งานจัดซื้อหรือจัดจ�าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ�าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง 

รายชื่อผู�เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู�ที่ได�รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ�าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข�อตกลงในการ
ซื้อหรือจ�าง 

1. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 51,100.00 51,100.00 
จัดซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ออฟฟ&ศ คีปเปอร* 
จํากัด 

ราคา 51,100.00 บาท 

บริษัท ออฟฟ&ศ คีปเปอร* 
จํากัด 

ราคา 51,100.00 บาท 

 
 
 
  - เป,นผู/มีคุณสมบัติ
ตามเงื่อนไข 
  - ติดต5อสะดวก 
  - บริการดี 
  - สินค/ามีคุณภาพ 
  - ราคาสมเหตุ-สมผล 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
15/63/2563 
ลว.4มิ.ย.63 

2. 

จ/ า ง ทํ า ร า ย ง า น ป ร ะ เ ด็ น
ประชาสัมพันธ*ผ5านการรับฟAงความ
คิ ด เ ห็ น ท า ง อ อ น ไ ล น*  ( Social 
Listening) 

400,000.00 400,000.00 
จัดจ/างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส* 
แอนด* มาร*เก็ตติ้ง คอมมู

นิเคชั่น จํากัด 
ราคา 400,000.00 บาท 

บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส* 
แอนด* มาร*เก็ตติ้ง คอมมู

นิเคชั่น จํากัด 
ราคา 400,000.00 บาท 

ใบสั่งจ/างเลขที่ 
16/63/2563 
ลว.10มิ.ย.63 

3. 
เช5าบริการจอ LED พร/อมเจ/าหน/าที่
และอุปกรณ*ควบคุมภาพรวมค5ารถ
ขนส5งติดตั้งและรื้อถอน  

29,960.00 29,960.00 
จัดจ/างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ก5อการดี11 
จํากัด 

ราคา 99,510.00 บาท 

บริษัท ก5อการดี11 
จํากัด 

ราคา 99,510.00 บาท 

ใบสั่งจ/างเลขที่ 
17/63/2563 
ลว.10มิ.ย.63 

4. 
จ/ า งทํ าปU ายประชาสั ม พันธ* การ
ประชุมฯ 

5,000.00 5,000.00 
จัดจ/างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

พีเอสพี ดีไซน* 
ราคา 5,000.00 บาท 

พีเอสพี ดีไซน* 
ราคา 5,000.00 บาท 

 - 

5. 

จ/ างทํา กิจกรรมกําหนดประเด็น
ประชาสัมพันธ*ผ5านการรับฟAงความ
คิ ด เ ห็ น ท า ง อ อ น ไ ล น*  ( Social 
Listening) 

500,000.00 500,000.00 
จัดจ/างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท อินเตอร*เน็ต เบส 
บิซิเนส กรุWป จํากัด 

ราคา 500,000.00 บาท 

บริษัท อินเตอร*เน็ต เบส 
บิซิเนส กรุWป จํากัด 

ราคา 500,000.00 บาท 
 

ใบสั่งจ/างเลขที่ 
18/63/2563 
ลว.12มิ.ย.63 

  



~ 2 ~ 

ลําดับ งานจัดซื้อหรือจัดจ�าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ�าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง 

รายชื่อผู�เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู�ที่ได�รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ�าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข�อตกลงในการ
ซื้อหรือจ�าง 

6. 

จ/างผลิตเอกสารประกอบการประชุม
เพื่อเตรียมความพร/อมในการประชุม
สภาผู/ แทนราษฎรพิจารณาร5าง
พระราชบัญญัติบประมาณรายจ5าย 
ประจําป\งบประมาณ พ.ศ.2564 

4,494.00 4,494.00 
จัดจ/างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

กWอปป\] เอ็กซ*เพรส 
ราคา 4,494.00 บาท 

กWอปป\] เอ็กซ*เพรส 
ราคา 4,494.00 บาท 

- เป,นผู/มีคุณสมบัติ
ตามเงื่อนไข 
  - ติดต5อสะดวก 
  - บริการดี 
  - สินค/ามีคุณภาพ 
  - ราคาสมเหตุ-สมผล 

-- 

7. 

จ/ า งที่ ป รึกษาการประ เ มินส5 วน
ราชการตามมาตรการปรับป รุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจําป\งบประมาณ พ.ศ.2563 

1,500,000.00 1,500,000.00 
จัดจ/างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร* โดย
ศูนย*บริการวิชาการ 

ราคา 1,500,000.00 บาท 

สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร* โดย
ศูนย*บริการวิชาการ 

ราคา 1,500,000.00 บาท 

เนื่องจากในการจ/าง
ที่ปรึกษา 
จําเป,นต/องจ/าง
บุคลากรของรัฐ ที่มี
ความรู/ 
ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ มี
ประสบการณ*ที่
น5าเชื่อถือ เป,นที่
ยอมรับของ
หน5วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน 

สัญญาจ/างเลขที่ 
7/2563  

ลว.12มิ.ย.63 

 


