
แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563  

ส านักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ ์
 

ล าดับ งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

1. 

จ้างพิมพ์เล่มสรุปการส ารวจกิจกรรม
ติดตามกระแสการบริโภคสื่อของ
กลุ่มเป้าหมาย “การเช็คอุณหภูมิ
และข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย” 
ป ร ะ จ า เ ดื อ น เ ม ษ า ย น  แ ล ะ 
กรกฎาคม 2563 

20,400.00 20,400.00 
จัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ภูพิงค์การพิม 
ราคา 20,400.00 บาท 

ภูพิงค์การพิม 
ราคา 20,400.00 บาท 

- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามเงื่อนไข 
  - ติดต่อสะดวก 
  - บริการดี 
  - ราคาสมเหตุ-สมผล 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
26/63/2563  
ลว.2 ก.ย.63 

2. 

จ้างผลิตเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมต่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
สภาผู้ แทนราษฎร และคณะอนุ
กรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ 
และทุนหมุนเวียน ของ กปส. 

32,057.20 32,057.20 
จัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส 
ราคา 32,057.20บาท 

ก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส 
ราคา 32,057.20บาท 

  - ติดต่อสะดวก 
  - บริการดี 
  - สินค้ามีคุณภาพ 
  - ราคาสมเหตุ-สมผล 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
27/63/2563  
ลว.3 ก.ย.63 

3. 

จ้างท าคู่มือเชิงลึกและแนวทางในการ
ใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมการบริหาร
จัดการผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นต่อ
สังคมจากการด าเนินงานของกรม
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 40 เล่ม 

20,000.00 20,000.00 
จัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท เมคมีเดีย คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด 

ราคา 20,000.00 บาท 

บริษัท เมคมีเดีย คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด 

ราคา 20,000.00 บาท 

- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามเงื่อนไข 
  - ติดต่อสะดวก 
  - บริการดี 
  - ราคาสมเหตุ-สมผล 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
28/63/2563  
ลว.8 ก.ย.63 

  



~ 2 ~ 

ล าดับ งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

4. 
จัดซื้ อวัสดุส านักงาน จ านวน 5 
รายการ 

7,452.00 7,452.00 
จัดซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร ์
จ ากัด 

ราคา 7,452.00 บาท 

บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร ์
จ ากัด 

ราคา 7,452.00 บาท 

  - ติดต่อสะดวก 
  - บริการดี 
  - สินค้ามีคุณภาพ 
  - ราคาสมเหตุ-สมผล 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
29/63/2563  
ลว.8 ก.ย.63 

5. 

จ้างผลิตกระเป๋าเอกสารงานประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ (แผนงาน/โครงการ) และ
การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 
130 ใบ 

39,000.00 39,000.00 
จัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท กรีนเวิล์ด แมนู
แฟคทอรี่ จ ากัด 

ราคา 39,000.00 บาท 

บริษัท กรีนเวิล์ด แมนู
แฟคทอรี่ จ ากัด 

ราคา 39,000.00 บาท 

  - เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามเงื่อนไข 
  - ติดต่อสะดวก 
  - บริการดี 
  - ราคาสมเหตุ-สมผล 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
30/63/2563  
ลว.9 ก.ย.63 

6. 

จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ (แผนงาน/โครงการ) และ
การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 
130 ชุด 

38,948.00 98,948.00 
จัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส 
ราคา 38,948.00บาท 

ก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส 
ราคา 38,948.00บาท 

  - ติดต่อสะดวก 
  - บริการดี 
  - สินค้ามีคุณภาพ 
  - ราคาสมเหตุ-สมผล 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
31/63/2563  
ลว.9 ก.ย.63 

7. 

ซื้อวัสดุส านักงานในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ (แผนงาน/โครงการ) และ
การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 18 
รายการ 

35,000.00 35,000.00 
จัดซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ 
จ ากัด 

ราคา 35,000.00 บาท 

บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ 
จ ากัด 

ราคา 35,000.00 บาท 

  - ติดต่อสะดวก 
  - บริการดี 
  - สินค้ามีคุณภาพ 
  - ราคาสมเหตุ-สมผล 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
32/63/2563  
ลว.9 ก.ย.63 

  



~ 3 ~ 

ล าดับ งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

8. 
จัดซื้อโต๊ะท างาน ตามโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส านักงานในภาพรวม กปส. 

90,682.00 90,682.00 
จัดซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ 
สตีล เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

ราคา 90,682.00 บาท 
บริษัท ซีบีเค กรุ๊ป จ ากัด 
ราคา 95,230.00 บาท 

บริษัท ไทย.เอ็น.พี.
อินเตอร์.ซีท จ ากัด 

ราคา 98,975.00 บาท 

บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ 
สตีล เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

ราคา 90,682.00 บาท 

  - เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามเงื่อนไข 
  - ติดต่อสะดวก 
  - บริการดี 
  - ราคาสมเหตุ-สมผล 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
33/63/2563  
ลว.21 ก.ย.63 

 
 


