
แบบ สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 

ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 
 

ล าดับ 
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือ 

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 
๑ จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์และ 

วัสดุส านักงาน จ านวน ๗ รายการ
ตามโครงการแลกเปลีย่น 
รายการข่าวอาเซียน ประจ าปี 
๒๕๖๓  

๑๙,๙๒๗.๖๘ ๒๑,๓๑๕.๗๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
ก่อพงศ์ โอเอ ซัพพลาย 

ราคา 
๑๙,๙๒๗.๖๘ บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
ก่อพงศ์ โอเอ ซัพพลาย 

ราคา 
๑๙,๙๒๗.๖๘ บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ครบถ้วนตามที ่
เงื่อนไขก าหนด 

ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี บส. ๑๓๐/๒๕๖๔ 

ลว. ๙ ส.ค. ๖๔ 

๒ จ้างเหมาผลิตอินโฟกราฟิก การบริหาร
ประเด็นประชาสัมพันธ์ จ านวน ๔๐ ช้ิน 
ตามโครงการบรหิารจดัการข้อมลู
ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๓,๓๓๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธิติมา  นาคดลิก 
ราคา 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

นางสาวธิติมา  นาคดลิก 
ราคา 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ครบถ้วนตามที ่
เงื่อนไขก าหนด 

 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี บส. ๑๓๑/๒๕๖๔ 

ลว. ๒๓ ส.ค. ๖๔ 

๓ จ้างเหมาผลิตคลิปวิดโีอสื่อสาร
ประเด็นส าคญั (IOC) ความยาว 
ไม่น้อยกว่า ๓ นาที จ านวน ๑๓ คลิป 
ตามโครงการบรหิารจดัการข้อมลู
ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓๙๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพี เซอร์วิส 
แอนด์ คอลซันแทนท์ จ ากัด 

ราคา 
๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท เอ็นพี เซอร์วิส 
แอนด์ คอลซันแทนท์ จ ากัด 

ราคา 
๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ครบถ้วนตามที ่
เงื่อนไขก าหนด 

 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี บส. ๑๓๒/๒๕๖๔ 

ลว. ๒๕ ส.ค. ๖๔ 

๔ จัดซื้อวสัดคุอมพิวเตอร์และวสัดุส านักงาน 
จ านวน ๖ รายการ ตามโครงการ
พัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ
และสถานโีทรทัศน์อาเซียน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

๓๓,๕๒๘.๔๕ ๓๕,๗๒๙.๙๘ เฉพาะเจาะจง 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
ก่อพงศ์ โอเอ ซัพพลาย 

ราคา 
๓๓,๕๒๘.๔๕ บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
ก่อพงศ์ โอเอ ซัพพลาย 

ราคา 
๓๓,๕๒๘.๔๕ บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ครบถ้วนตามที ่
เงื่อนไขก าหนด 

 

ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี บส. ๑๓๓/๒๕๖๔ 

ลว. ๒๖ ส.ค. ๖๔ 

 
 
 
 
 



-๒- 
 

แบบ สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 

ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 
 

ล าดับ 
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือ 

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 
๕ จ้างเหมาผลติคลิปวิดโีอเพื่อเผยแพร่

ทางสื่อออนไลน์ภาษาอังกฤษ  
ความยาว ๑-๓ นาที จ านวน ๓ เรือ่ง  
แต่ละเรื่องประกอบด้วย คลิปวิดีโอ
ความยาว ๑-๓ นาที พร้อมภาพปก 
จ านวน ๑ ช้ิน และอินโฟกราฟิก 
เนื้อหาเดียวกัน จ านวน ๑ ช้ิน  
ตามโครงการประชาสมัพันธ์ประชาคม
อาเซียน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๘๑,๐๐๐.๐๐ ๘๔,๐๖๖.๖๖ เฉพาะเจาะจง 
 

บริษัท วิวิด ดิวิช่ัน จ ากัด 
ราคา 

๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท วิวิด ดิวิช่ัน จ ากัด 
ราคา 

๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ครบถ้วนตามที ่
เงื่อนไขก าหนด 

 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี บส. ๑๓๔/๒๕๖๔ 

ลว. ๒๗ ส.ค. ๖๔ 

๖ จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ ์
เพจข่าวจริงประเทศไทย ได้แก่  
ผลิต Rollup ขนาด ๘๐ x ๒๐๐ ซม.  
จ านวน ๑๔๐ ชุด ตามโครงการ
บริหารจดัการข้อมลูข่าวสารเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓๑๐,๐๐๐.๐๐ ๓๔๓,๓๓๓.๓๓ เฉพาะเจาะจง 
 

บริษัท บลู สกาย  
เอนเตอรไ์พรส์ จ ากัด 

ราคา 
๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท บลู สกาย  
เอนเตอรไ์พรส์ จ ากัด 

ราคา 
๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ครบถ้วนตามที ่
เงื่อนไขก าหนด 

 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี บส. ๑๓๕/๒๕๖๔ 

ลว. ๓๐ ส.ค. ๖๔ 

๗ จ้างออกแบบและปรับปรุง 
สื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต ์
ส านักข่าว กรมประชาสมัพันธ์ 

๔๙๙,๙๐๐.๐๐ ๕๒๑,๕๑๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง 
 

บริษัท แอ็ดวานซ์  
อินโนเวช่ัน เทคโนโลยี 

จ ากัด 
ราคา 

๔๙๙,๙๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท แอ็ดวานซ์  
อินโนเวช่ัน เทคโนโลยี 

จ ากัด 
ราคา 

๔๙๙,๙๐๐.๐๐ บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ครบถ้วนตามที ่
เงื่อนไขก าหนด 

 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี บส. ๑๓๖/๒๕๖๔ 

ลว. ๓๑ ส.ค. ๖๔ 

 
 
 
 



-๓- 
 

แบบ สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 

ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 
 

ล าดับ 
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือ 

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ 

หรือจ้าง 
๘ จ้างเหมาผลติคลิปวิดโีอข้อมลูข่าวสาร

ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคญั
ของรัฐบาล จ านวน ๔ คลิป ได้แก ่
๑) แอนิเมช่ันคลิป ความยาวไม่น้อยกว่า 
๖๐ วินาที จ านวน ๑ คลิป  
๒) คลปิวิดโีอ ความยาวไมเ่กิน ๓ นาท ี 
จ านวน ๑ คลิป  
๓) คลปิวิดโีอ ความยาวไมเ่กิน ๒ นาท ี
จ านวน ๒ คลิป 

๑๓๖,๒๕๐.๐๐ ๑๕๑,๖๔๑.๖๗ เฉพาะเจาะจง 
 

บริษัท นิวสเปคทีฟ  
นิวเอจซ์ จ ากัด 

ราคา 
๑๓๖,๒๕๐.๐๐ บาท 

บริษัท นิวสเปคทีฟ  
นิวเอจซ์ จ ากัด 

ราคา 
๑๓๖,๒๕๐.๐๐ บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ครบถ้วนตามที ่
เงื่อนไขก าหนด 

 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี บส. ๑๓๗/๒๕๖๔ 

ลว. ๓๑ ส.ค. ๖๔ 

๙ จ้างเหมาผลิตวีดิทัศน์ผลการฝึก 
การบริหารวิกฤตการณร์ะดับชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ (C-MEX 21)  
และวีดิทัศน์องค์ความรู้การบริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-๑๙ ในประเทศไทย 

๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๑๔,๖๖๖.๖๖ เฉพาะเจาะจง 
 

บริษัท หกสิบ หรรษา 
จ ากัด 
ราคา 

๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท หกสิบ หรรษา 
จ ากัด 
ราคา 

๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ครบถ้วนตามที ่
เงื่อนไขก าหนด 

 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี บส. ๑๓๘/๒๕๖๔ 

ลว. ๓๑ ส.ค. ๖๔ 

๑๐ จ้างเหมาผลิตสปอตภาษาอังกฤษ 
ความยาวไม่เกิน ๑ นาที  
จ านวน ๒ สปอต  ตามโครงการ
พัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ
และสถานีโทรทัศนอ์าเซียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๐๔,๓๐๖.๔๗ ๑๐๗,๕๒๘.๘๒ เฉพาะเจาะจง 
 

บริษัท วิวิด ดิวิช่ัน จ ากัด 
ราคา 

๑๐๔,๓๐๖.๔๗ บาท 

บริษัท วิวิด ดิวิช่ัน จ ากัด 
ราคา 

๑๐๔,๓๐๖.๔๗ บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ครบถ้วนตามที ่
เงื่อนไขก าหนด 

 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี บส. ๑๓๙/๒๕๖๔ 

ลว. ๓๑ ส.ค. ๖๔ 

 


