
แบบ สขร. ๑ 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 

สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 
 

ลําดับ 
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อ 

หรือจาง 

เหตุผลที่คดัเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ 

หรือจาง 
๑ จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

และดูแลทรัพยสิน อาคารสํานักขาว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔) 

๑,๔๘๓,๘๗๒.๐๐ ๑,๔๘๓,๘๗๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง องคการสงเคราะห 
ทหารผานศึก 

ในพระบรมราชูปถัมภ 
ราคา 

๑,๔๘๓,๘๗๒.๐๐ บาท 

องคการสงเคราะห 
ทหารผานศึก 

ในพระบรมราชูปถัมภ 
ราคา 

๑,๔๘๓,๘๗๒.๐๐ บาท 

เปนผูมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามที่ 
เง่ือนไขกําหนด 

สัญญา 
เลขที่ ๓/๒๕๖๔ 
ลว. ๑ ธ.ค. ๖๓ 

๒ เชาบริการอินเทอรเน็ต ระบบ ๓G/๔G 
จํานวน ๑๖ ซิม และโทรศัพท 
เคล่ือนที่ ระบบ ๓G/๔G จํานวน 
๔๐ ซิม ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔) 

๔๑๐,๖๗๕.๕๖ ๔๑๐,๖๗๕.๕๖ เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ ไวรเลส 
เน็ทเวอรค จํากัด 

ราคา 
๔๑๐,๖๗๕.๕๖ 

บริษัท แอดวานซ ไวรเลส 
เน็ทเวอรค จํากัด 

ราคา 
๔๑๐,๖๗๕.๕๖ 

เปนผูมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามที่ 
เง่ือนไขกําหนด 

ใบส่ังเชา 
เลขที่ บส. ๖๓/๒๕๖๔ 

ลว. ๑ ธ.ค. ๖๓ 

๓ จางเหมา นางกุสุมา  โยธาสมุทร 
ปฏิบัติงานตําแหนงพิธีกรรายการ
ภาษาอังกฤษ (อาวุโส) 
(๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔) 

๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางกุสุมา  โยธาสมุทร 
ราคา 

๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 

นางกุสุมา  โยธาสมุทร 
ราคา 

๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 

เปนผูมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามที่ 
เง่ือนไขกําหนด 

สัญญา 
เลขที่ ๔/๒๕๖๔ 
ลว. ๑๗ ธ.ค. ๖๓ 

๔ จัดซ้ือแกววัสดุผสมฟางขาวสาลี 
พรอมสกรีนโลโกขาวจริง 
ประเทศไทย จํานวน ๑,๐๐๐ ชิ้น 
 
 

๙๖,๓๐๐.๐๐ ๙๘,๖๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เคที แฟคทรอรี่ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

ราคา 
๙๖,๓๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท เคที แฟคทรอรี่ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

ราคา 
๙๖,๓๐๐.๐๐ บาท 

เปนผูมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามที่ 
เง่ือนไขกําหนด 

 

ใบส่ังซ้ือ 
เลขที่ บส. ๖๔/๒๕๖๔ 

ลว. ๒๕ ธ.ค. ๖๓ 

 
 
 

  
 

 



-๒- 
แบบ สขร. ๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 

 

ลําดับ 
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อ 

หรือจาง 

เหตุผลที่คดัเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ 

หรือจาง 
๕ จางเหมาผลิตส่ือประชาสัมพันธ 

โครงการประชาสัมพันธการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเมืองนาอยู
อัจฉริยะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ประกอบดวย ผลิตคลิปวิดีโอ 
ความยาวไมเกิน ๒ นาที จํานวน ๔ คลิป 
ผลิตอินโฟกราฟกจํานวน ๔ ช้ิน , 
ผลิตดิจิทัลโพสต จํานวน ๑๑ โพสต 
และ ผลิตสตอรี่โพสต จํานวน ๕ ช้ิน 

๔๘,๕๐๐.๐๐ ๔๙,๐๓๓.๕๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บีแอนดบี ๒๔ 
จํากัด 
ราคา 

๔๘,๕๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท บีแอนดบี ๒๔ 
จํากัด 
ราคา 

๔๘,๕๐๐.๐๐ บาท 

เปนผูมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามที่ 
เง่ือนไขกําหนด 

 

ใบส่ังจาง 
เลขที่ บส. ๖๕/๒๕๖๔ 

ลว. ๒๘ ธ.ค. ๖๓ 

๖ จางเหมาผลิตสปอตโทรทัศน
ภาษาอังกฤษ เผยแพรภาพลักษณ
ประเทศไทย ความยาวสปอตละ 
ไมเกิน ๑ นาที จํานวน ๒ สปอต 

๑๑๖,๐๐๐.๐๐ ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เบิรด อาย วิว  
เน็ตเวิรค จํากัด 

ราคา 
๑๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท 

บริษัท เบิรด อาย วิว  
เน็ตเวิรค จํากัด 

ราคา 
๑๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท 

เปนผูมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามที่ 
เง่ือนไขกําหนด 

 

ใบส่ังจาง 
เลขที่ บส. ๖๖/๒๕๖๔ 

ลว. ๒๙ ธ.ค. ๖๓ 
 

๗ เชาเหมารถยนตตูปรับอากาศ 
จํานวน ๑ คัน พรอมพนักงานขับรถ 
ไมรวมนํ้ามันเช้ือเพลิง เพื่อใชในการ
เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ จังหวัด
นราธิวาส ระหวางวันที่ ๔ - ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๔ รวม ๗ วัน 

๑๒,๖๐๐.๐๐ ๑๒,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง น.ส. วิจิตรา  ชูพิมา 
ราคา 

๑๒,๖๐๐.๐๐ บาท 

น.ส. วิจิตรา  ชูพิมา 
ราคา 

๑๒,๖๐๐.๐๐ บาท 

เปนผูมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามที่ 
เง่ือนไขกําหนด 

 

ใบส่ังเชา 
เลขที่ บส. ๖๗/๒๕๖๔ 

ลว. ๒๙ ธ.ค. ๖๓ 
 

 


