
 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

ชื่อหน่วยงาน ส านักสารนิเทศ 
วันที่ 31 มีนาคม 2564 (1) 

 

ล าดับที ่
 
 
 

(2) 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
 
 
 

(3) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
 

(4) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
 

(5) 

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง 

 
 

(6) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 
 

(7) 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
 

(8) 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 
(9) 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

(10) 

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เดือน มีนาคม 2564     
1 จ้างเหมาบริการนักประชาสัมพันธ์

เชี่ยวชาญ 
นางนัยนา  แพร่ศรีสกลุ 

40,000.00 บาท 40,000.00 บาท  
 
 
 
 
 

วิธี
เฉพาะ 
เจาะจง 

นางนัยนา  แพร่ศรีสกลุ      
เสนอราคา 480,000.00 บาท 

นางนัยนา  แพร่ศรีสกลุ      
เสนอราคา 480,000.00 บาท 

 
 
 
 
 
 
มี

คุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 
 
 
 
 
 
 

เลขท่ี 1/2564          
ลว. 4 พ.ย. 2563 

2 จ้างเหมาบริการนักประชาสัมพันธ ์
นางสาวอติญา ตันศิร ิ

16,000.00 บาท 16,000.00 บาท นางสาวอติญา ตันศิริ         
เสนอราคา 192,000.00 บาท 

นางสาวอติญา ตันศิริ         
เสนอราคา 192,000.00 บาท 

เลขท่ี 2/2564      
ลว. 4 พ.ย. 2563 

จ้างเหมาบริการนักประชาสัมพันธ ์
นานสิรวุฒิ รวไีชยวัฒน์ 

20,000.00 บาท 20,000.00 บาท นานสิรวุฒิ รวไีชยวัฒน์      
เสนอราคา  240,000.00 บาท 

นานสิรวุฒิ รวไีชยวัฒน์      
เสนอราคา  240,000.00 บาท 

เลขท่ี 3/2564       
ลว. 4 พ.ย. 2563 

3 จ้างเหมาบริการนักประชาสัมพันธ ์
นางสาวกฤติยา ไทยล าภ ู

15,000.00 บาท 15,000.00 บาท นางสาวกฤติยา ไทยล าภ ู
เสนอราคา  180,000.00 บาท 

นางสาวกฤติยา ไทยล าภ ู
เสนอราคา  180,000.00 บาท 

เลขท่ี 4/2564       
ลว. 4 พ.ย. 2563 

จ้างเหมาบริการนักจดัการงานท่ัวไป 
นายวงศภัค อยู่นิ่ม 

17,000.00 บาท 17,000.00 บาท นายวงศภัค อยู่นิ่ม 
เสนอราคา  204,000.00 บาท 

นายวงศภัค อยู่นิ่ม 
เสนอราคา  204,000.00 บาท 

เลขท่ี 7/2564      
ลว. 4 พ.ย. 2563 

4 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
นางสาวสวรรยา เจริญสุข 

16,000.00 บาท 16,000.00 บาท นางสาวสวรรยา เจริญสุข    
เสนอราคา  192,000.00 บาท 

นางสาวสวรรยา เจริญสุข    
เสนอราคา  192,000.00 บาท 

เลขท่ี 8/2564       
ลว. 4 พ.ย. 2563 

5 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักโสตทัศนศึกษา 
นายศุภวิทย์ บุญกลาง 

17,000.00 บาท 17,000.00 บาท วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายศุภวิทย์ บุญกลาง 
เสนอราคา 204,000.00 บาท 

นายศุภวิทย์ บุญกลาง 
เสนอราคา 204,000.00 บาท 

มี
คุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 9/2564       
ลว. 4 พ.ย. 2563 

 
 

 



-2- 
 

ล าดั
บที ่
 
 

(2) 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
 
 
 

(3) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
 

(4) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
 

(5) 

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง 

 
 

(6) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 
 

(7) 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
 

(8) 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 
 

(9) 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
(10) 

6 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบตัิงาน
นักวิชาการพัสด ุ
นางสาวมนัญญา อยู่นิ่ม 

15,000.00 บาท 15,000.00 บาท วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวมนัญญา  อยู่นิ่ม 
เสนอราคา 180,000.00 บาท 

นางสาวมนัญญา  อยู่นิ่ม 
เสนอราคา 180,000.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 10/2564 
ลว. 4 พ.ย. 2563 

7 จ้างเหมาบริการพนักงานท่ัวไป 
นางสาวนงค์นุช รุ่งเรือง 

11,000.00 บาท 11,000.00 บาท วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวนงนุช รุ่งเรือง 
เสนอราคา 132,000.00 บาท 

นางสาวนงนุช รุ่งเรือง 
เสนอราคา 132,000.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 11/2564 
ลว. 4 พ.ย. 2563 

8 จ้างเหมาบริการขับรถยนต ์
นายบัญชา ทวีโรจน์กลุ 

14,000.00 บาท 14,000.00 บาท วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายบัญชา ทวีโรจน์กลุ         
เสนอราคา 168,0000.00 บาท 

นายบัญชา ทวีโรจน์กลุ         
เสนอราคา 168,0000.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 12/2564 
ลว. 4 พ.ย. 2563 

9 จ้างเหมาบริการบุคคลนักประชาสมัพันธ์
นางสาววิศนี จิระพงศ์วัฒนา 

15,000.00 บาท 15,000.00 บาท วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาววิศนี จิระพงศ์วัฒนา 
เสนอราคา 142,741.93 บาท 

นางสาววิศนี จิระพงศ์วัฒนา 
เสนอราคา 142,741.93 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 23/2564 
ลว. 7 ธ.ค. 2563 

10 จ้างเหมาบริการบุคคลนักประชาสมัพันธ์
นางสาวกิติยา เปลี่ยนด ี

15,000.00 บาท 15,000.00 บาท วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวกิติยา เปลี่ยนด ี
เสนอราคา 90,000 บาท 

นางสาวกิติยา เปลี่ยนด ี
เสนอราคา 90,000 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 36/2564 
ลว. 12 มี.ค. 2564 

11 จ้างบริการสืบค้นและส่งข่าวผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ออนไลน ์

37,450.00 บาท 37,450.00 บาท วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 
เสนอราคา 449,400.00 บาท 

บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 
เสนอราคา 449,400.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 13/2564 
ลว. 4 พ.ย. 2563 

 
12 จ้างบริการระบบคัดข่าวขึ้นแสดงบนหน้า

เว็บไซต ์
5,350.00 บาท 5,350.00 บาท วิธีเฉพาะ 

เจาะจง 
บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 

เสนอราคา 64,200.00 บาท 
บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 

เสนอราคา 64,200.00 บาท 
มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 14/2564 
ลว. 4 พ.ย. 2563 
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ล าดับ
ที ่
 
 

(2) 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
 
 
 

(3) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
 

(4) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
 

(5) 

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง 

 
 

(6) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 
 

(7) 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
 

(8) 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 
 

(9) 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
(10) 

13 ซื้อน้ าดื่ม 1,305.00 บาท 1,305.00 บาท วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ยอดน  าดื่ม                        
(น.ส.มัทนียา ฤทธิ์มาก) 

เสนอราคา 38,700.00 บาท 

ยอดน  าดื่ม (น.ส.มัทนียา 
ฤทธิ์มาก) 

เสนอราคา 38,700.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 15/2564 
ลว. 4 พ.ย. 2563 

14 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน 1,840.00 บาท 1,840.00 บาท วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) 
จ ากัด 

เสนอราคา 9,680.00บาท 

บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) 
จ ากัด 

เสนอราคา 9,680.00บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 16/2564 
ลว. 4 พ.ย. 2563 

15 จ้างเหมาบริการเช่าอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ จอ LED Full Color 
Display  

166,250.00 บาท 166,250.00 บาท วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวริ์ค วันเดอร์ 
เสนอราคา 166,250.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวริ์ค วันเดอร์ 
เสนอราคา 166,250.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 35/2564 
ลว.25 ก.พ. 2564 

16 จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์           
D-M-H-T-T 

5,564.00 บาท 5,564.00 บาท วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวริ์ค วันเดอร์ 
เสนอราคา 6,000.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวริ์ค วันเดอร์ 
เสนอราคา 6,000.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 37/2564 
ลว. 18 มี.ค.2564 

17 จ้างเหมาบริการเช่าอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ จอ LED Full Color 
Display 

166,250.00 บาท 166,250.00 บาท วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวริ์ค วันเดอร์ 
เสนอราคา 166,250.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวริ์ค วันเดอร์ 
เสนอราคา 166,250.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 38/2564 
ลว.30 มี.ค. 2564 

 
 


