
แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564  

ส านักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ ์
 

ล าดับ งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

1. 
จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน  
จ ำนวน 25 รำยกำร 

37,102.00 37,102.00 
จัดซื้อโดยวิธี
เฉพำะเจำะจง 

บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์จ ำกัด 
รำคำ 37,102.00 บำท 

บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์จ ำกัด 
รำคำ 37,102.00 บำท  

 
 
 
 
- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตำมเงื่อนไข 
- ติดต่อสะดวก 
- บริกำรดี 
- รำคำสมเหตุ-สมผล 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
5/64/2564 
ลว.5 มี.ค.64 

2. 
เช่ ำ ห้องจัดงำน “สื่ อสำรงำนรัฐ 
พัฒนำงำนข่ำว สร้ำงควำมเข้ำใจให้
ประชำชน” 

45,000.00 45,000.00 
จัดจ้ำง (เช่ำ) โดย
วิธีเฉพำะเจำะจง 

บริษัท เกรทไชน่ำ มิลเลนเนียน 
(ไทยแลนด์) จ ำกัด 

รำคำ 45,000.00 บำท 

บริษัท เกรทไชน่ำ มิลเลนเนียน 
(ไทยแลนด์) จ ำกัด 

รำคำ 45,000.00 บำท 

ใบสั่งจ้ำง(เช่ำ)เลขที่ 
6/64/2564 
ลว.19 มี.ค.64 

3. 

จ้ำงผลิตกระเป๋ำหนัง ผลิตแฟ้มใส่
เอกสำร ผลิตเอกสำร และผลิตแผ่นพับ
กิจกรรม“สื่อสำรงำนรัฐ พัฒนำงำนข่ำว 
สร้ำงควำมเข้ำใจให้ประชำชน” 

185,757.50 185,757.50 
จัดจ้ำงโดยวิธี
เฉพำะเจำะจง 

บริษัท ทริปเปิ้ลทรี  
ครีเอชั่น จ ำกัด 

รำคำ 185,757.50 บำท 

บริษัท ทริปเปิ้ลทรี  
ครีเอชั่น จ ำกัด 

รำคำ 185,757.50 บำท 

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 
7/64/2564 
ลว.22 มี.ค.64 

4. 
จ้ำงท ำฉำกห้องส่งจ ำลองในกิจกรรม
“สื่อสำรงำนรัฐ พัฒนำงำนขำ่ว สร้ำง
ควำมเข้ำใจให้ประชำชน 

16,050.00 16,050.00 
จัดจ้ำงโดยวิธี
เฉพำะเจำะจง 

บริษัท สำกล กรำฟฟิค จ ำกัด 
รำคำ 16,050.00 บำท 

บริษัท สำกล กรำฟฟิค จ ำกัด 
รำคำ 16,050.00 บำท 

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 
8/64/2564 
ลว.22 มี.ค.64 

5. 

จ้ำงจัดระบบภำพ เสียง และแสงใน
งำนกิจกรรม“สื่อสำรงำนรัฐ พฒันำ
งำนข่ำว สร้ำงควำมเข้ำใจให้
ประชำชน 

490,000.00 490,000.00 
จัดจ้ำงโดยวิธี
เฉพำะเจำะจง 

บริษัท ซิตี้นีออน 
เน็ตเวอร์ค จ ำกัด 

รำคำ 482,085.00 บำท 

บริษัท ซิตี้นีออน 
เน็ตเวอร์ค จ ำกัด 

รำคำ 482,085.00 บำท 

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 
9/64/2564 
ลว.23 มี.ค.64 
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ล าดับ งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

6. 
จ้ำงจัดสถำนที่ และพิธีเปดิในงำน
กิจกรรม“สื่อสำรงำนรัฐ พัฒนำงำน
ข่ำว สร้ำงควำมเข้ำใจให้ประชำชน 

380,000.00 380,000.00 
จัดจ้ำงโดยวิธี
เฉพำะเจำะจง 

บริษัท เซียม เวอร์ส จ ำกัด 
รำคำ 367,915.00 บำท 

บริษัท เซียม เวอร์ส จ ำกัด 
รำคำ 367,915.00 บำท 

- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตำมเงื่อนไข 
- ติดต่อสะดวก 
- บริกำรดี 
- รำคำสมเหตุ-สมผล 

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 
10/64/2564 
ลว.23 มี.ค.64 

7. 

เช่ ำสถำนที่ ในวั นอำทิ ตย์ที่  28 
มีนำคม 2564 เพื่อเตรียมกำรจัด
กิจกรรม “สื่อสำรงำนรัฐ พัฒนำงำน
ข่ำว สร้ำงควำมเข้ำใจให้ประชำชน” 

18,000.00 18,000.00 
จัดจ้ำง (เช่ำ) โดย
วิธีเฉพำะเจำะจง 

บริษัท เกรทไชน่ำ มิลเลนเนียน 
(ไทยแลนด์) จ ำกัด 

รำคำ 18,000.00 บำท 

บริษัท เกรทไชน่ำ มิลเลนเนียน 
(ไทยแลนด์) จ ำกัด 

รำคำ 18,000.00 บำท 

ใบสั่งจ้ำง(เช่ำ)เลขที่ 
11/64/2564 
ลว.26 มี.ค.64 

8. 

สัญญำจ้ำงที่ปรึกษำกำรประเมินผล
ก ำ ร รั บ รู้ แ ล ะ ค ว ำ ม เ ข้ ำ ใ จ ข อ ง
ประชำชนต่อเรื่องสื่อสำรที่ส ำคัญ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

1,000,000.00 1,000,000.00 
จัดจ้ำงโดยวิธี
เฉพำะเจำะจง 

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น 
“นิด้ำโพล” 

สถำบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหำรศำสตร์ 

รำคำ 1,000,000.00 บำท 

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น 
“นิด้ำโพล” 

สถำบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหำรศำสตร์ 

รำคำ 1,000,000.00 บำท 

  เนื่องจำกในกำรจ้ำงที่
ปรึกษำ จ ำเปน็ต้องจำ้ง
บุคลำกรของรัฐ  ทีม่ี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ควำมเช่ียวชำญ  มี
ประสบกำรณ์ที่
น่ำเช่ือถือเป็นที่
ยอมรับของหน่วยงำน
ภำครัฐและภำคเอกชน 

สัญญำจำ้งเลขที่ 
4/2564 

ลว. 12 มี.ค.64 

9. 

สัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารแผนปฏิบัติ
ราชการและงบประมาณ  
กรมประชาสัมพันธ์ 

4,158,000.00 4,158,000.00 
จัดจ้ำงโดยวิธี
ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 

บริษัท บิซโพเทนเชียล จ ำกัด 
รำคำ 3,187,000.00 บำท 

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค 
แอนด์ ดีไซน์ จ ำกัด 

รำคำ 3,880,000.00 บำท 

บริษัท ซอฟต์ไวบ์ จ ำกัด 
รำคำ 4,146,250.00 บำท 

บริษัท บิซโพเทนเชียล 
จ ำกัด 

รำคำ 3,187,000.00 บำท 

- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตำมเงื่อนไข 
- เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

สัญญำจำ้งเลขที่ 
5/2564 

ลว. 31 มี.ค.64 

 


