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ประกาศส านกังานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

 

เร่ือง ประกาศผลการจดัซ้ือจดัจา้งส่ือรณรงค ์ประจ าปี 2565  ภายใต ้โครงการสนบัสนุนกิจกรรมและส่ือ

รณรงคง์ดเหลา้เขา้พรรษาปี 2565 

ตามท่ี โครงการสนบัสนุนส่ือรณรงคง์ดเหลา้เขา้พรรษาปี 2565 ส านกังานเครือข่ายองคก์รงดเหลา้ ไดล้งประกาศ

ประกวดราคาจดัซ้ือจดัจา้งเพื่อผลิตส่ือประชาสัมพนัธ ์ส่ือรณรงคป์ระจ าปี 2565 ตามประกาศจดัซ้ือจดัจา้ง เลขท่ี ซ.01/2565  

รวมจ านวน 6 รายการ  

 คณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งส านกังานเครือข่ายองคก์รงดเหลา้ ไดพิ้จารณา สรุปผลให้ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งส่ือ

รณรงค ์ปี พ.ศ. 2565 จ านวน 6 รายการ รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ล าดับที ่ รายการ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

1. 

งานแบนเนอร์“งดเหล้าเข้าพรรษา มหามงคล” 

 วัสดุ: ไวนิลทึบแสง  หนา 0.35 มม.   หรือ   360 

แกรม 

 ขนาด : 1*3 เมตร เจาะตาไก่บน 4 จุด ,ล่าง 4 จุด 

เย็บร้อยเชือกซ้าย-ขวายาวด้านละ 1 เมตร  

 พมิพ์:  4 สี ตามแบบ(เสนอราคา แบบ  inkjet)

 Package : แพค็ถุงพลาสติก 1 ผืน/ถุง และมัดรวม 

10 ผืน/1มัด 

 จ านวน: 10,000 ผืน  

 

5 ราย 

 

บริษัท เซเบอร์ บมี จ ากัด 

เลขที่ ซ.02/2565 
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2. 

งานผลติสติ๊กเกอร์ “พอแล้วเหล้า” 

             วัสดุ: PVC ขาวเงา   เคลือบยูวี หนา 90GSM 

 ขนาด:  เส้นผ่าศูนย์กลางจากซ้ายไปขวา  15 cm. 

พมิพ์:  ออฟเซ็ต 4 สี ไดคัทตามแบบ 

Package : แพค็ 100 แผ่น/ห่อ 

             จ านวน : 100,000  แผ่น 

 

6 ราย 

 

บริษัท  ลีดเดอร์ ลาเบล 
จ ากัด 

3. 

งานผลติสติ๊กเกอร์ “ซุปเปอร์พ่อ” 

             วัสดุ: PVC ขาวเงา   เคลือบยูวี หนา 90GSM 

 ขนาด:  15 *5 cm. 

พมิพ์:  ออฟเซ็ต 4 สี ไดคัทตามแบบ 

Package : แพค็ 100 แผ่น/ห่อ 

             จ านวน : 100,000  แผ่น 

 

6 ราย 

 

บริษัท  ลีดเดอร์ ลาเบล 
จ ากัด 

4. 

งานผลติป้ายตั้งโต๊ะ“งดเหล้า เข้าพรรษา” 

 วัสดุ: พ ีพบีอร์ด 4 mm. พร้อมขาตั้ง 

 ขนาด:  20*23 cm.  

พมิพ์: สกรีน  4 สีหรือพมิพ์ Sticker Mount  

ไดคัทตามแบบ 

Package : แพค็ 20 ชิ้น/ห่อ 

 

4 ราย 

 

บริษัท เลดี ้ซิลค์ จ ากัด 
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           จ านวน : 5,000 ชิ้น 

5. 

งานผลติเส้ือยืดคอกลมสีขาว “ซุปเปอร์พ่อ” 

 วัสดุ: ผ้าไมโครโพลลีายเม็ดข้าวสาร 

ขนาด:  size  S , M, L, XL, XXL,XXXL 

 พมิพ์: พมิพ์ Sublimation  4 สี  2 ด้าน  ตามแบบ 

Package : แพค็ถุงพลาสติก 1 ตัว/ถุง ,มัดรวม 10 

ตัว/1มัด  และ แพค็รวม 100 ตัว/ถุง 

 จ านวน :  10,000 ตัว 

***ขนาดรอบอกแต่ละไซด์   S=36 ,M=38, L=40, XL=42, 

XXL=44, XXXL=46 

 

        5 ราย 

 

บริษัท มาย มายด์ พลัส 
จ ากัด 

 

6. 

งานผลติเส้ือยืดตั้งกลมสีขาว “ซุปเปอร์พ่อ” 

 วัสดุ: ผ้าไมโครโพลลีายเม็ดข้าวสาร 

ขนาด:  size  S , M, L, XL, XXL,XXXL 

 พมิพ์: พมิพ์ Sublimation  4 สี  2 ด้าน  ตามแบบ 

Package : แพค็ถุงพลาสติก 1 ตัว/ถุง ,มัดรวม 10 

ตัว/1มัด  และ แพค็รวม 100 ตัว/ถุง 

 จ านวน :  2,000 ตัว 

***ขนาดรอบอกแต่ละไซด์   S=36 ,M=38, L=40, XL=42, 

XXL=44, XXXL=46 

 

      5 ราย 

 

บริษัท โชตก้ิา การ์เมนท์
จ ากัด  
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           ประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2565 

รวบรวมโดย นางสาวอรุณี  สุริยะ  
      เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือ ส านกังานเครือข่ายองคก์รงดเหลา้ 

รับรองโดย  

         (นายธีระ วชัรปราณี) 

               ผูจ้ดัการส านกังานเครือข่ายองคก์รงดเหลา้ 

หมายเหต ุ

• Artwork บางส่วนอาจจะมกีารปรับแบบเล็กน้อยจากรูปท่ีประกาศ 

• ส่ง Artwork ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมรายละเอยีดการผลติ ภายใน 3 หลงัประกาศผล 

• ผู้ได้รับการคัดเลือกส่ง approve วัสดุ/ตัวอย่างงาน คร้ังแรก ภายใน 7 วันหลงัประกาศผล 

• ก าหนดส่งสินค้าครบทุกช้ินตามรายการภายในวันที ่30 มิถุนายน 2565 

*****ยกเว้นเส้ือส่งงานภายในวันท่ี 5 ก.ค.65 
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• ผู้ได้รับเลือกการว่าจ้างต้องมีการเซ็นสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้จ้างและผู้รับจ้างตามเง่ือนไข  
เบีย้ปรับ และข้อตกลงอ่ืนๆให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้างทุกประการ 

• เง่ือนไขการช าระเงินหลงัส่งงานครบ วางบิลได้วันที่ 1-15 ของเดือน รับเช็ควันที่ 25 ของ
เดือน) หากบริษัทห้างร้านใดไม่สามารถยอมรับเง่ือนไขนี ้ถือว่าผลการคัดเลือกของ
รายการนั้นเป็นโมฆะ และจะท าการคัดเลือกผู้ผลติรายใหม่ทดแทน 

 
 


