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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

ชื่อโครงการ……งานจ้างบริการจดัทำและเผยแพร่เนื้อหาบริการดิจิทัลภาครัฐ ผา่นสื่อเสียงประชาสัมพนัธ์ 
ของสำนักงานพฒันารัฐบาลดิจทิัล (องค์การมหาชน) ............................................................................................... 

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ........................................................................................................................................... 
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .........1,500,000...... บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้ างอิง) ณ วันที่.........25/8/64....................... 

เป็นเงิน ........1,492,650................................................. บาท  
ราคา/หน่วย (ถา้มี) ..................................................... บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
๕.๑  .....บริษัท ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย จำกัด .................................................................................................................... 
๕.๒  .....บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด ...................................................................................................................... 
๕.๓  .....บริษัท มาดี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด......................................................................................................................... 

๖.  รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง 
(……..พลเทพ รัตนดิเรก............…..)   ..............นายพลเทพ รัตนดิเรก........................ประธานกรรมการ 
(….....ณัฏฐ์นภพร ศรุตศิริกุลธรา....) ..............นางสาวณัฏฐ์นภพร ศรตุศิริกุลธรา.....กรรมการ         
(……..อนุสรา ใบสะอาด....………….) ..............นางสาวอนุสรา ใบสะอาด...................กรรมการและเลขานุการ          



เลขที ่C.A. 198/2564

วนัที ่ 3  สงิหาคม 2564

เรือ่ง ขอเสนอราคางานจา้งบรกิารจัดท าและเผยแพร่เนือ้หาบรกิารดจิทัิลภาครัฐ ผา่นสือ่เสยีงประชาสมัพันธ ์

เรยีน ผูอ้ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดจิทัิล

บรษัิท ซ.ีเอ. อนิโฟ มเีดยี  จ ากดั ขอเสนอราคางานจา้งบรกิารจัดท าและเผยแพร่เนือ้หาบรกิารดจิทัิลภาครัฐ 

 ผา่นสือ่เสยีงประชาสมัพันธ ์ของ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดจิทัิล (องคก์ารมหาชน) โดยมรีายละเอยีดดงันี้

 

ล าดบั รายการ จ านวน รวมเป็นเงนิ

1 ด าเนนิการจัดสมัภาษณ์พเิศษผูบ้รหิาร หรอืผูเ้กีย่วขอ้งตามที ่สพร. พจิารณาเห็นสมควร 

(Exclusive Interview) หรอืจัดเป็นรายการเพือ่ประชาสมัพันธข์อ้มลูบรกิารของ สพร. หรอื

กจิกรรมประชาสมัพันธป์ระเภทอืน่ๆ ตามที ่สพร.ก าหนด ในรูปแบบสือ่เสยีงบนแพลตฟอรม์

ออนไลน ์(Podcast) รวมจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 5 ครัง้ ตลอดระยะเวลาวา่จา้งตามสญัญา โดยในแต่

ละครัง้จะตอ้งเผยแพร่บนชอ่งทีเ่ป็นทีน่ยิมใน Podcast ทีต่ดิอนัดบั Top Chart ใน Spotify หรอื

เป็นรายการแนะน า (Recommend) ใน Podbean หรอื Joox อาทเิชน่ The Standard, Mission 

to the moon, เลา่เรือ่งรอบโลก by กรุณา บวัค าศร ีเป็นตน้ หรอืรายการ Podcast ทีด่ าเนนิการ

โดยผูท้ีเ่ป็นสือ่มวลชนหรอื Influencer ทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กอยา่งแพร่หลาย เป็นทีน่ยิมอยา่งสงู

และมผีูต้ดิตามจ านวนมาก เชน่ สทุธชิยั หยุน่, beartai แบไต ๋เป็นตน้ โดยชอ่ง Podcast นัน้

จะตอ้งเผยแพร่ผา่นสือ่ออนไลน ์แอปพลเิคชนั หรอืเพลตฟอรม์ออนไลนท์ีเ่ป็นทีน่ยิมไมต่ า่กวา่ 3 

ชอ่งทาง เชน่ Spotify, Podbean, Joox, Soundcloud หรอื Youtube เป็นตน้ ทัง้นี ้ประเด็นหรอื

หวัขอ้ในแตล่ะครัง้ตอ้งผา่นการเห็นชอบจาก สพร . พรอ้มทัง้ใหค้ าปรกึษาหรอืแนะน าผูบ้รหิาร 

สพร. หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกอ่นการจัดรายการ (ถา้ม)ี

5 1,050,000.00       

2 ด าเนนิการจัดสมัภาษณ์พเิศษผูบ้รหิารผา่นโทรศพัท ์(Phone-in Exclusive Interview) หรอืจัด

รายการเพือ่ประชาสมัพันธข์อ้มลูบรกิารของ สพร. หรอืกจิกรรมประชาสมัพันธป์ระเภทอืน่ๆ ตามที่

 สพร.ก าหนด ผา่นสือ่วทิยทุีเ่ป็นทีน่ยิมและออกอากาศครอบคลุมท่ัวประเทศ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 3

 ครัง้ ซึง่ประเด็นหรอืหวัขอ้ตอ้งผา่นการเห็นชอบจาก สพร . พรอ้มทัง้ใหค้ าปรกึษาหรอืแนะน า

ผูบ้รหิาร สพร. หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกอ่นการจัดรายการ (ถา้ม)ี

3 150,000.00          

3 ด าเนนิการใหผู้จั้ดรายการในชอ่งทางวทิยอุอนไลนพ์ดูประชาสมัพันธบ์รกิารดจิทัิลภาครัฐ เพือ่

สือ่สารสรา้งการรับรูแ้ละเชญิชวนประชาชนใชบ้รกิาร ผา่นรายการวทิยอุอนไลน ์ทีม่กีาร Live การ

จัดรายการผา่นทาง Facebook Fanpage และ Youtube (อาจไมม่กีารออกอากาศทางคลืน่วทิยุ

ปกตก็ิได)้ รวมจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 2 ครัง้ ทัง้นี ้ตอ้งคดัเลอืกรายการทีเ่ป็นทีรู่จั้ก เป็นทีน่ยิม มี

ผูต้ดิตามรับฟังจ านวนมาก และเป็นรายการทีน่่าสนใจ สอดคลอ้งกบับรกิารดจิทัิลภาครัฐที ่สพร. 

ตอ้งการจะสือ่สาร เชน่ Digital Transcript อาจน าเสนอรายการเกีย่วกบัคนท างาน, แอปพลเิค

ชนัทางรัฐ อาจน าเสนอรายการทีเ่นน้เกีย่วกบัไลฟ์สไตลก์ารใชช้วีติของคนสมยัใหม ่เป็นตน้

2 200,000.00          

4 สรุปผลการประชาสมัพันธแ์ละการด าเนนิงานในรูปแบบรายงาน น าสง่ สพร. เป็นรายครัง้หลังจาก

มกีารเผยแพร่งานแตล่ะชิน้ โดยใหส้รุปผลทีเ่กดิหลังจากการสือ่สาร เชน่ ยอดผูรั้บฟัง หรอืคอม

เมน้เกีย่วกบับรกิาร (หากม)ี เป็นตน้ ทัง้นี ้ใหน้ าสง่รายงานทางจดหมายอเิล็กทรอนกิส์

5 ในกรณีหากมคีวามจ าเป็นเกีย่วกบัเหตสุดุวสิยัทีไ่มส่ามารถหลกีเลีย่งได ้ผูว้า่จา้งสามารถขอ

ปรับเปลีย่นแผนการด าเนนิงานหรอืกจิกรรมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ โดยจะพจิารณาตก

ลงหารอืร่วมกบัผูรั้บจา้งในดา้นความเหมาะสมของงบประมาณและประสทิธภิาพของงาน

รวมเป็นเงนิ 1,400,000.00     

ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 98,000.00            

รวมท ัง้หมดเป็นเงนิ (หนึง่ลา้นสีแ่สนเกา้หมืน่แปดพนับาทถว้น) 1,498,000.00     

หมายเหตุ ราคาถัวเฉลีย่ทกุรายการยนืยันราคา 60 วนั

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา

ขอแสดงความนับถอื

(นางอารยารัตน ์ ชาญชยัณรงค)์

กรรมการผูจั้ดการ

C.A. INFO MEDIA CO., LTD.

1/174 Soi Chaengwattana 14, Chaengwattana Rd., Laksri,BKK. 10210 Tel.662 574 5027-9 Fax.662 575 0035

Email:cainfomedia@gmail.com Website:www.cainfomedia.com























3-Aug-64

รายละเอยีด จ านวน ราคา (บาท) ยอดรวม (บาท)

ด าเนนิผลติวดีทิศันป์ระชาสมัพนัธบ์รกิารดา้นดจิทิลัภาครฐั ของส านกังานพฒันา

รฐับาลดจิทิลั ตามรายละเอยีดดงันี้
1 1,395,000    1,395,000.00              

1

ด ำเนนิกำรจัดสมัภำษณ์พเิศษผูบ้รหิำร หรอืผูเ้กีย่วขอ้งตำมที ่สพร. พจิำรณำเห็นสมควร 

(Exclusive Interview) ลงคอนเทนตใ์นแพลตฟอรม์ออนไลน์ทีไ่ดรั้บควำมนยิม รวมจ ำนวนไม่

นอ้ยกวำ่ 5 ครัง้

2
จัดสมัภำษณ์พเิศษผูบ้รหิำรผำ่นโทรศัพท ์(Phone in Exclusive Interview) ผำ่นสือ่วทิยทุี่

เป็นทีน่ยิมและออกอำกำศครอบคลุมท่ัวประเทศ จ ำนวนไมน่อ้ยกวำ่ 3 ครัง้

3

ด ำเนนิกำรใหผู้จั้ดรำยกำรในชอ่งทำงวทิยอุอนไลน์พดูประชำสมัพันธผ์ำ่นรำยกำรวทิยอุอนไลน์

ทีม่กีำร Live กำรจัดรำยกำรผำ่นทำง Facebook Fanpage และ Youtube รวมจ ำนวนไมน่อ้ย

กวำ่ 2 ครัง้

4 ลงแบนเนอรบ์นเว็บไซตส์ือ่ ขนำดประมำณกำร 300 x 300 px จ ำนวน 4 ครัง้

5 ลงขำ่วในหนังสอืพมิพ ์ขัน้ต ำ่ 2 ชิน้งำนตอ่เดอืน ตลอดสญัญำ 8 เดอืน

6 ลงขำ่วบนเว็บไซตส์ือ่มวลชน จ ำนวน 30 ชิน้งำนตอ่เดอืน ตลอดสญัญำ 8 เดอืน

7 ลงขำ่วทำงโทรทัศน์ จ ำนวน 4 ชิน้งำน ตลอดสญัญำ 8 เดอืน

รวมคำ่ใชจ้ำ่ย กอ่นภำษีมลูคำ่เพิม่ 1,395,000.00                 

ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% 97,650.00                     

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้ส ิน้ 1,492,650.00              

ขอขอบพระคณุทีใ่ชบ้รกิาร

นางภัธฒณี สถติรัิต 

กรรมการผูจั้ดการ

บรษัิท เทล ออฟ เอเชยี จ ากดั

31/3 หมทูี ่2 ถนนทา่น ้าวัดโบสถ์

ต. บางศรเีมอืง อ. เมอืง จ. นนทบรุ ี11000

                  ขำ้พเจำ้ นำงภัธฒณี สถติรัิต  ผูแ้ทน บรษัิท เทล ออฟ เอเชยี จ ำกัด ใบอนุญำตประกอบธรุกจิน ำเทีย่วเลขที ่11/06468 ทะเบยีน

กำรคำ้เลขที ่0125545002072 ตัง้อยู ่เลขที ่31/3 หมูท่ี ่2 ถ.ทำ่น ้ำ-วดัโบสถ ์ต. บำงศรเีมอืง อ. เมอืง นนทบรุ ีโทรศัพท ์02-950 1200 

โทรสำร 02-950 1201  มคีวำมยนิดเีสนอรำยกำรคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำรบรกิำรจัดท ำและเผยแพรเ่นือ้หำบรกิำรดจิทัิลภำครัฐ ผำ่นสือ่เสยีง

ประชำสัมพันธ ์ตำมรำยกำรขำ้งลำ่งนีแ้ก ่ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดจิทัิล

หนึง่ลา้นสีแ่สนเกา้หมืน่สองพนัหกรอ้ยหา้สบิบาทถว้น

 Trails Of Asia Co., Ltd.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→                Travel Network & Hotel Reservation

31/3 Moo 2 Thanam-watboat Rd., Bangsrimuang, Muang, Nonthaburi 11000

Phone: +66-2-9501200-1  Fax: +66-2-9501201  Hotline: +66-9-1287828

E-mail: sales@trailsofasia.com  www.trailsofasia.com

ใบเสนอรำคำ 











# รายละเอียด จำานวน  ราคาตอ่หนว่ย ยอดรวม

1 ดำาเนินการจัดสัมภาษณพ์ิเศษผูบ้ริหารหรือผูเ้กีย่วขอ้งตามที ่สพร.พิจารณาเห็น
สมควร(Exclusive Interview) หรือจัดเป็นรายการเพื่อประชาสัมพันธข์อ้มูล
บริการของ สพร. หรือกิจกรรมประชาสัมพันธป์ระเภทอื่นๆ ตามที ่สพร.กำาหนด
ในรูปแบบสื่อเสียงบนแพลตฟอร์มออนไลน ์(Podcast)

5 190,000.00 950,000.00

2 ดำาเนินการจัดสัมภาษณพ์ิเศษผูบ้ริหารผา่นโทรศัพท ์(Phone-in Exclusive 
Interview) หรือจัดรายการเพื่อประชาสัมพันธข์อ้มูลบริการของ สพร. หรือ
กิจกรรมประชาสัมพันธป์ระเภทอื่นๆ ตามที ่สพร.กำาหนด ผา่นสื่อวิทยุทีเ่ป็นที่
นิยมและออกอากาศครอบคุลมทัว่ประเทศ 

3 100,000.00 300,000.00

3 ดำาเนินการให้ผูจ้ัดรายการในช่องทางวิทยุออนไลนพ์ูดประชาสัมพันธบ์ริการ
ดิจิทัลภาครัฐ เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนใช้บริการ ผา่น
รายการวิทยุออนไลน ์ทีม่ีการ Live การจัดรายการผา่นทาง Facebook 
Fanpage 

2 100,000.00 200,000.00

(หนึ่งลา้นห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน 1,450,000.00 บาท

ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 101,500.00 บาท

จำานวนเงินรวมทัง้สิน้ 1,551,500.00 บาท

ในนาม สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคก์ารมหาชน) ในนาม บริษัท มาดี มาร์เกตติง้ จำากัด

ผูส้ัง่ซื้อสินคา้ วันที่ ผูอ้นุมัติ

02/08/2021

วันที่

 

บริษัท มาดี มาร์เกตติง้ จำากัด (สำานักงานใหญ)่
95/121 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพ 10700
เลขประจำาตัวผูเ้สียภาษ ี0105561161821 
เบอร์มือถือ 095-9538290, 084-0994955

ลูกคา้
สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคก์ารมหาชน)
เลขที ่108 ชัน้ 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำา แขวงถนนพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ใบเสนอราคา
เลขที่ QT2021080001
วันที่ 02/08/2021
ผูข้าย supitchaset@gmail.com

ชื่องาน งานจ้างบริการจัดทำาและเผยแพร่เนื้อหา
บริการดิจิทัลภาครัฐ ผา่นสื่อเสียง
ประชาสัมพันธ ์




