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ประกาศส านักงานเครือข่ายองคก์รงดเหล้า 

 

เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างสื่อรณรงค์ ประจ าปี 2565  ภายใต้ โครงการสนับสนุนกิจกรรมและสื่อ
รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2565 

ตามท่ี โครงการสนับสนุนส่ือรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2565 ส านักงานเครือข่ายองคก์รงดเหล้า ได้ลงประกาศ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเพื่อผลติส่ือประชาสัมพันธ์ ส่ือรณรงค์ประจ าปี 2565 ตามประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ซ.05/2565  
รวมจ านวน 4 รายการ  

 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้พิจารณา สรุปผลให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างสื่อ
รณรงค์ ปี พ.ศ. 2565 จ านวน 4 รายการ รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ล าดับที่ รายการ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 

1. 

งานผลิตแบนเนอร“์เจ้าภาพขอบคุณ งานบุญปลอดเหล้า” 

 วัสดุ: ไวนิลทึบแสง หนา 0.35 มม.หรือ 360 แกรม 

 ขนาด : 1*3 เมตร เจาะตาไก่บน 4 จุด ,ล่าง 4 จุด 
เย็บร้อยเชือกซ้าย-ขวายาวด้านละ 1 เมตร 

 พิมพ:์  :  4 สี ตามแบบ(เสนอราคา แบบพิมพ์  
inkjet ) 

Package : : แพ็คถุงพลาสติก 1 ผืน/ถุง และมัดรวม 
10 ผืน/1มัด 

จ านวน: 2,500  ผืน 

 

4 ราย 

 

บริษัท เซเบอร์ บีม จ ากัด 

2. 
งานผลิตแบนเนอร์“โครงการ งานศพงานเศร้า

ปลอดเหล้า” 
 

4 ราย 

 

บริษัท เซแบอร์ บีม จ ากัด 

เลขที ่ซ.06/2565 
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 วัสดุ: ไวนิลทึบแสง หนา 0.35 มม.หรือ 360 แกรม 

 ขนาด : 1.5*0.70 เมตร เจาะตาไก่บน 3 จุด ,ล่าง 2 
จุด เย็บร้อยเชือกซ้าย-ขวายาวด้านละ 1 เมตร 

 พิมพ:์  :  4 สี ตามแบบ(เสนอราคา แบบพิมพ์  
inkjet ) 

Package : : แพ็คถุงพลาสติก 1 ผืน/ถุง และมัดรวม 
10 ผืน/1มัด 

จ านวน: 1,500  ผืน 

3. 

งานผลิตแบนเนอร ์“ขอบคุณท่ีไม่สูบไม่ดื่ม” 

 วัสดุ: ไวนิลทึบแสง หนา 0.35 มม.หรือ 360 แกรม 

 ขนาด : 1*3 เมตร เจาะตาไก่บน 4 จุด ,ล่าง 4 จุด 
เย็บร้อยเชือกซ้าย-ขวายาวด้านละ 1 เมตร 

 พิมพ:์  :  4 สี ตามแบบ(เสนอราคา แบบพิมพ์  
inkjet ) 

Package : : แพ็คถุงพลาสติก 1 ผืน/ถุง และมัดรวม 
10 ผืน/1มัด 

จ านวน: 1,500  ผืน 

 

 

4 ราย 

 

บรษัิท เซเบอร์ บีม  จ ากัด 

4. 

งานผลิตป้ายพีพี บอร์ด “พื้นท่ีเพื่อเด็กและเยาวชน” 

 วัสดุ: พีพี บอร์ด หนา 0.3 มิลลิเมตร 

ขนาด:    30 x 30 cm. 

พิมพ:์  ออฟเซ็ต 4 สี ไดคัทตามแบบ 

 

4 ราย 

 

บริษัท เลดี ้ซิลค์ จ ากัด 
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Package : แพ็ค 50 แผ่น/ห่อ 

จ านวน : 15,000  แผ่น  

 

    

    

    

    

    

             
           ประกาศ ณ วันท่ี 17 มิถุนายน 2565 

      รวบรวมโดย นางสาวอรุณี  สุริยะ  
                         เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ส านักงานเครือข่ายองคก์รงดเหล้า 

      รับรองโดย  

         (นายธีระ วัชรปราณี) 
               ผู้จัดการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

 
หมายเหตุ 

 Artwork บางส่วนอาจจะมีการปรับแบบเล็กน้อยจากรูปที่ประกาศ 

 ส่ง Artwork ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมรายละเอยีดการผลิต ภายใน 3 หลังประกาศผล 

 ผู้ได้รับการคัดเลือกส่ง approve วัสดุ/ตัวอย่างงาน ครั้งแรก ภายใน 7 วันหลังประกาศผล 

 ก าหนดส่งสนิค้าครบทุกชิ้นตามรายการภายในวันท่ี 15 ธ.ค.2565 

 ผู้ได้รับเลือกการว่าจ้างต้องมีการเซ็นสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้จ้างและผู้รับจ้างตามเงื่อนไข  
เบี้ยปรับ และข้อตกลงอื่นๆให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้างทุกประการ 

 เงื่อนไขการช าระเงินหลังส่งงานครบ วางบลิได้วันที่ 1-15 ของเดือน รับเช็ควันท่ี 25 ของเดือน) 
หากบริษัทห้างร้านใดไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขนี้ ถือว่าผลการคัดเลือกของรายการนั้นเป็น
โมฆะ และจะท าการคัดเลือกผู้ผลิตรายใหม่ทดแทน 
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