
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ศ. 2563 
ชื่อหน่วยงาน ส านักสารนิเทศ 
วันที่ 30 กันยายน  2563 (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) 

 
1 

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เดือน กันยายน 2563     
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ 
นายบัญชา  ทวีโรจน์กุล 

13,500.00 บาท 162,000.00 บาท  
 
 
 
 
 

วิธี
เฉพาะ 
เจาะจง 

นายบัญชา  ทวีโรจน์กุล 
เสนอราคา 162,000.00 บาท 

นายบัญชา  ทวีโรจน์กุล 
เสนอราคา 162,000.00 บาท 

 
 
 
 
 
 
มี

คุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 
 
 
 
 
 
 

เลขท่ี 1/2563  
ลว 31 ต.ค. 2562 

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยโสตทัศนศึกษา 
นายศุภวิทย ์ บุญกลาง 

17,000.00 บาท 204,000.00 บาท นายศุภวิทย ์ บุญกลางเสนอ
ราคา 204,000.00 บาท 

นายศุภวิทย ์ บุญกลางเสนอ
ราคา 1204,000.00 บาท 

เลขท่ี 10/2563 ลว 
31 ต.ค. 2562 

จ้างเหมาบริการนักประชาสัมพันธ์
เชี่ยวชาญ 
นางนัยนา  แพร่ศรีสกลุ 

35,000.00 บาท 420,000.00 บาท นางนัยนา  แพร่ศรีสกลุ 
เสนอราคา  420,000.00 บาท 

นางนัยนา  แพร่ศรีสกลุ 
เสนอราคา  420,000.00 บาท 

เลขท่ี 8/2563 
ลว 31 ต.ค. 2562 

จ้างเหมาบริการพนักงานท่ัวไป 
นางสาวนงค์นุช  รุ่งเรือง 

10,500.00 บาท 126,000.00 บาท นางสาวนงค์นุช  รุ่งเรือง 
เสนอราคา  126,000.00 บาท 

นางสาวนงค์นุช  รุ่งเรือง 
เสนอราคา  126,000.00 บาท 

เลขท่ี 9/2563 
ลว 31 ต.ค. 2562 

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักประชาสมัพันธ์
นางสาวสวรรยา เจริญสุข 

15,000.00 บาท 180,000.00 บาท นางสาวสวรรยา เจริญสุข 
เสนอราคา  180,000.00 บาท 

นางสาวสวรรยา เจริญสุข 
เสนอราคา  180,000.00 บาท 

เลขท่ี 5/2563 
ลว 31 ต.ค. 2562 

จ้างเหมาบริการนักจดัการงานท่ัวไป 
นายวงศภัค อยู่นิ่ม 

17,000.00 บาท 85,000.00 บาท นายวงศภัค อยู่นิ่ม 
เสนอราคา  85,000.00 บาท 

นายวงศภัค อยู่นิ่ม 
เสนอราคา  85,000.00 บาท 

เลขท่ี 48/2563 
ลว 30 เม.ย. 2563 

จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบตัิงาน 
นักประชาสัมพันธ์ 
นางสาวรัตนาพร  ทองศรี 

15,000.00 บาท 180,000.00 บาท นางสาวรัตนาพร  ทองศรี 
เสนอราคา  180,000.00 บาท 

นางสาวรัตนาพร  ทองศรี 
เสนอราคา  180,000.00 บาท 

เลขท่ี 9/2563 
ลว 31 ต.ค. 2562 

จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบตัิงาน 
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
นางสาวนวพร  ทัพเอี่ยม 

16,000.00 บาท 192,000.00 บาท นางสาวนวพร  ทัพเอี่ยม 
เสนอราคา  192,000.00 บาท 

นางสาวนวพร  ทัพเอี่ยม 
เสนอราคา  192,000.00 บาท 

เลขท่ี 2/2563 
ลว 31 ต.ค. 2562 
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ล าดั
บที ่
 
 

(2) 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
 
 
 

(3) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
 

(4) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
 

(5) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

 
 

(6) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 
 

(7) 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
 

(8) 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 
 

(9) 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
(10) 

 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบตัิงาน 
นักประชาสัมพันธ์ 
นางสาวอติญา ตันศิร ิ

15,000.00 บาท 180,000.00 
บาท 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวอติญา ตันศิร ิ
เสนอราคา 180,000.00 บาท 

นางสาวอตญิา ตันศิร ิ
เสนอราคา 180,000.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 3/2563 
ลว 31 ต.ค. 2562 

 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบตัิงาน
นักวิชาการพัสด ุ
นางสาวมนัญญา อยู่นิ่ม 

15,000.00 บาท 90,000.00 
บาท 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวมนัญญา  อยู่นิ่ม 
เสนอราคา 90,000.00 บาท 

นางสาวมนัญญา อยู่นิ่ม 
เสนอราคา 90,000.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 39/2563 
ลว 31 มี.ค. 2563 

 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบตัิงาน 
นักประชาสัมพันธ์ 
นายสิรวุฒิ รวไีชยวัฒน์ 

20,000.00 บาท 20,000.00 
บาท 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสิรวุฒิ รวไีชยวัฒน์        
เสนอราคา 20,000.00 บาท 

นายสิรวุฒิ รวไีชยวัฒน์ เสนอ
ราคา 20,000.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 63/2563 
ลว. 11 ส.ค. 2563 

 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบตัิงาน 
นักประชาสัมพันธ์ 
นางสาวกฤติยา ไทยล าภ ู

15,000.00 บาท 15,000.00 
บาท 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวกฤติยา ไทยล าภู เสนอ 
ราคา 15,0000.00 บาท 

นางสาวกฤติยา ไทยล าภู      
เสนอ ราคา 15,0000.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 65/2563 
ลว. 19 ส.ค. 2563 

2 จ้างบริการระบบคัดข่าวขึ้นแสดงบนหน้า
เว็บไซต ์

5,350.00 บาท - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท อินโฟเควสท ์จ ากัด 
เสนอราคา 64,200.00 บาท 

บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 
เสนอราคา 64,200.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 12/2563 
ลว 31 ต.ค. 2562 

3 จ้างบริการสืบค้นและส่งข่าวผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ออนไลน ์

37,450.00 บาท 449,400.00 
บาท 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท อินโฟเควสท ์จ ากัด 
เสนอราคา 449,400.00 บาท 

บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 
เสนอราคา 449,400.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 11/2563 
ลว 31 ต.ค. 2562 
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ล าดับ

ที ่
 
 

(2) 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
 
 
 

(3) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
 

(4) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
 

(5) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

 
 

(6) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

 
 

(7) 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
 

(8) 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 
 

(9) 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
(10) 



4 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน 1,700 บาท  - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) 
จ ากัด 
เสนอราคา 23,180.00 บาท 

บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) 
จ ากัด 
เสนอราคา 23,180.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 15/2563 
ลว 31 ต.ค. 2562 

5 จ้างเหมาค่ารถบัสปรับอากาศ 32,000 บาท  - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท แสงรัศมี จ ากดั เสนอ
ราคา 32,000 บาท 

บริษัท แสงรัศมี จ ากดั เสนอราคม 
32,000 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 74/2563 
ลว. 1 ก.ย.63 

6 ค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 
รายการ 

19,998.30 บาท  - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ดีชายน์ ฟรายเดย์ เสนอ
ราคา 19,998.30 บาท 

บริษัท ดีชายน์ ฟรายเดย์ เสนอ
ราคา 19,998.30 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 70/2563 
ลว. 31 ส.ค. 63 

7 ค่าจ้างผลติและเผยแพร่ประชาสมัพันธ์
ป้องกันการแพร่ระบาดซ้ าของโรคโควิด 
19 

498,000 บาท  - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท บูลโอเชียน อิมเมจ เสนอ
ราคา 498,000 บาท 

บริษัท บูลโอเชียน อิมเมจ เสนอ
ราคา 498,000 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 75/2563 
ลว. 1 ก.ย. 63 

8 ค่าจ้างจัดงานนิทรรศการวันมหดิล พ.ศ. 
2563 

50,000 บาท  - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายชาติชาย รักษาทรัพย์ เสนอ
ราคา 50,0000 บาท 

นายชาติชาย รักษาทรัพย์ เสนอ
ราคา 50,0000 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 77/2563 
ลว. 14 ก.ย.63 

9 ค่าจัดซื้อครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 6 
รายการ  

500,000 บาท  - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวริ์ควันเดอร ์
เสนอราคา 500,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวริ์ควันเดอร ์
 เสนอราคา 500,000 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 78/2563 
ลว.15 ก.ย.63 
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ล าดับ

ที ่
 
 

(2) 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
 
 
 

(3) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
 

(4) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
 

(5) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

 
 

(6) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

 
 

(7) 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
 

(8) 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 
 

(9) 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
(10) 

10 ค่าจ้างท าของที่ระลึกเพื่อใช้ในงาน
ประชาสมัพันธ์ของกระทรวงสาธารณสุข 

500,000 บาท  - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มี99 เสนอ
ราคา 499,823.75 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มี99 เสนอ
ราคา 499,823.75 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 79/2563 
ลว.15 ก.ย.63 

11 ค่าจ้างซ่อมกล้องถ่ายภาพน่ิง 5,574.70 บาท  - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท บางอ้อ จ ากัด เสนอ
ราคา 5,574.70 บาท 

หจก. บางอ้อ เสนอราคา 
5,574.70 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 80/2563 
ลว.15 ก.ย.63 



12 ค่าจ้างด าเนินโครงการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์การด าเนินงานตาม
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 

500,000 บาท  - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท อีเวนท์โฟร์ดี เสนอ
ราคา 498,994.50 บาท 

บริษัท อีเวนท์โฟร์ดี เสนอราคา 
498,994.50 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 81/2563 
ลว. 18 ก.ย. 63 

13 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 7 
รายการ 

8,067.80 บาท  - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ดีชายน์ ฟรายเดย์ 
เสนอราคา 8,067.80 บาท 

บริษัท ดีชายน์ ฟรายเดย์ เสนอ
ราคา 8,067.80 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 82/2563 
ลว. 18 ก.ย. 63 

14 ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายวดีีโอ  88,900 บาท  - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท บางอ้อ จ ากัด เสนอ
ราคา 88,900 บาท 

บริษัท บางอ้อ จ ากัด เสนอราคา 
88,900 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 83/2563 
ลว. 23 ก.ย. 63 

15 ค่าจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 9,096 บาท  - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเอสเคซี.ซัพพลายแอนด์
เซอร์วิส เสนอราคา 9,096 
บาท 

ร้านเอสเคซี.ซัพพลายแอนด์
เซอร์วิส เสนอราคา 9,096 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 84/2563 
ลว. 23 ก.ย. 63 

16 จ้างพิมพ์กระดาษหัวข่าว  7,800 บาท  - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสราวุฒิ ศรีสวสัดิ์ เสนอ
ราคา 7,800 บาท 

นายสราวุฒิ ศรีสวสัดิ์ เสนอราคา 
7,800 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 59/2563 
ลว.30 ก.ค. 63 

17 ค่าจ้างจัดท าป้ายแถลงข่าว การประกวด
คลิปวีดีโอฐานวิถีชีวิตใหม่ ฯ” 

900 บาท  - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสราวุฒิ ศรีสวสัดิ์ เสนอ
ราคา 900 บาท 

นายสราวุฒิ ศรีสวสัดิ์ เสนอราคา 
900 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

สธ.0223.4/392 
ลว. 22 ก.ค. 63 

 
 


