
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสมัพันธ ์
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ/
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ/
จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/

จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการด
เลือก 

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/
จ้าง 

๑ จ้างผลิตอินโฟกราฟิก 
(Infographic) โครงการ
ประชาสมัพันธ์เตรยีม
ความพร้อมเพื่อรองรับ
สังคมสูงวัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นางพีรดา  
จิตต์อาร ี

2,000 
 
 

นางพีรดา   
จิตต์อาร ี

2,000 
 

มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไข 

หนังสืออนุมัติ เลขท่ี       
นร 0206.01/1022 
ลงวันท่ี 3 ธ.ค.2563 
 

๒ จ้างผลิตอินโฟกราฟิก 
(Infographic) โครงการ
ประชาสมัพันธ์การ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะเพื่อสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564   

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นางพีรดา  
จิตต์อาร ี

4,000 นางพีรดา   
จิตต์อาร ี

4,000 มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไข 

หนังสืออนุมัติ เลขท่ี        
นร 0206.01/1025 
ลงวันท่ี 3 ธ.ค.2563 

๓ จ้างผลิตบทความ (Story 
Post) โครงการ
ประชาสมัพันธ์การสร้าง
เสรมิให้คนมสีุขภาวะทีด่ี 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซเชียล 
พลัส ซิสเตม็ 
จำกัด 

6,000 บริษัท โซเชียล 
พลัส ซิสเตม็ 
จำกัด 

6,000 มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
ศสช. ๔/2564  
ลงวันท่ี 4 ธ.ค.2563 

 

 

 



 

- ๒ - 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ/
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ/
จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/

จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการด
เลือก 

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/
จ้าง 

๔ จ้างผลิตบทความ (Story 
Post) โครงการ
ประชาสมัพันธ์การ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะเพื่อสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564   

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซเชียล 
พลัส ซิสเตม็ 
จำกัด 

9,000 บริษัท โซเชียล 
พลัส ซิสเตม็ 
จำกัด 

9,000 มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
ศสช. 5/2564  
ลงวันท่ี 4 ธ.ค.2563 
 

๕ จ้างผลิตบทความ (Story 
Post) โครงการ
ประชาสมัพันธ์เตรยีม
ความพร้อมเพื่อรองรับ
สังคมสูงวัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซเชียล 
พลัส ซิสเตม็ 
จำกัด 

6,000 บริษัท โซเชียล 
พลัส ซิสเตม็ 
จำกัด 

6,000 มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
ศสช. ๖/2564  
ลงวันท่ี 4 ธ.ค.2563 
 

๖ จ้างผลิตอินโฟกราฟิก 
(Infographic) ซรีี่ย์ ต้อง
รอด โครงการ
ประชาสมัพันธ์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิ
สาข์ รัตนะ 

25,000 นางสาววันวิสาข์ 
รัตนะ 

25,000 มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
ศสช. 7/2564  
ลงวันท่ี 4 ธ.ค.2563 
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ลำดับ
ที ่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ/
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ/
จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ/

จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ที่ได้รับการด
เลือก 

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/
จ้าง 

๗ จ้างผลิต 2D Animation 
โครงการประชาสมัพันธ์
การบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิ
สาข์ รัตนะ 

60,000 นางสาววันวิสาข์ 
รัตนะ 

60,000 มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
ศสช. 8/2564  
ลงวันท่ี 4 ธ.ค.2563 
 
 

๘ จ้างผลิตอินโฟกราฟิก 
(Infographic) โครงการ
ประชาสมัพันธ์การ
บริหารจดัการขยะและ
สิ่งแวดล้อม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางพีรดา  
จิตต์อาร ี

7,500 นางพีรดา   
จิตต์อาร ี

7,500 มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี  
ศสช. 9/2564  
ลงวันท่ี 9 ธ.ค.2563 

๙ จ้างผลิตอินโฟกราฟิก 
(Infographic) โครงการ
ประชาสมัพันธ์ประชาคม
อาเซียน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นางพีรดา  
จิตต์อาร ี

12,000 นางพีรดา   
จิตต์อาร ี

12,000 มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี  
ศสช. 10/2564  
ลงวันท่ี 9 ธ.ค.2563 

๑๐ จ้างผลิตอินโฟกราฟิก 
(Infographic) โครงการ
ประชาสมัพันธ์การสร้าง
หลักประกันทางสังคม
เพื่อความเสมอภาคและ
เท่าเทียม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นางพีรดา  
จิตต์อาร ี

6,000 นางพีรดา   
จิตต์อาร ี

6,000 มีคุณสมบัตติรง
ตามเงื่อนไข 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี  
ศสช. 11/2564  
ลงวันท่ี 9 ธ.ค.2563 

 


