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1 นางนัยนา  แพรศรีสกุล จางเหมาบริการนักประชาสัมพันธเชี่ยวชาญ (งาน) 480,000.00 480,000.00        -              เฉพาะเจาะจง 

2 นางสาวอติญา ตันศิริ จางเหมาบริการนักประชาสัมพันธ (งาน) 192,000.00 192,000.00        -              เฉพาะเจาะจง 

3 นายสิรวุฒิ  รวีไชยวัฒน จางเหมาบริการนักประชาสัมพันธ (งาน) 240,000.00 240,000.00        -              เฉพาะเจาะจง 

4 นางสาวกฤติยา  ไทยลําภู จางเหมาบริการนักประชาสัมพันธ (งาน) 180,000.00 180,000.00        -              เฉพาะเจาะจง 

5 นายวงศภัค  อยูนิ่ม จางเหมาบริการนักจัดการงานทั่วไป (งาน) 204,000.00 204,000.00        -              เฉพาะเจาะจง 

6 นางสาวสวรรยา เจริญสุข จางเหมาบริการผูชวยนักวิเคราะหนโยบาย

และแผน

(งาน) 192,000.00 127,466.00        64,534.00     เฉพาะเจาะจง      ลาออก  

    15 มิย. 64

7 นายศุภวิทย  บุญกลาง จางเหมาบริการผูชวยนักโสตทัศนศึกษา (งาน) 204,000.00 119,000.00        85,000.00     เฉพาะเจาะจง ลาออก พค.64

8 นางสาวมนัญญา  อยูนิ่ม จางเหมาบริการนักวิชาการพัสดุ (งาน) 180,000.00 180,000.00        -              เฉพาะเจาะจง 

9 นางสาวนงคนุช  รุงเรือง จางเหมาบริการพนักงานทั่วไป (งาน) 132,000.00 132,000.00        -              เฉพาะเจาะจง 

10 นายบัญชา ทวีโรจนกุล จางเหมาบริการพนักงานขับรถยนต (งาน) 168,000.00 168,000.00        -              เฉพาะเจาะจง 

11 นางสาววิศนี  จิระพงศวัฒนา จางเหมาบริการนักประชาสัมพันธ (งาน) 142,741.93 142,741.93        -              เฉพาะเจาะจง 

12 นางสาวกิติยา เปลี่ยนดี จางเหมาบริการนักประชาสัมพันธ (งาน) 90,000.00 90,000.00          -              เฉพาะเจาะจง 

13 นายสิครินทร  ดีระเมียด จางเหมาบริการผูชวยนักโสตทัศนศึกษา (งาน) 68,000.00 68,000.00          -              เฉพาะเจาะจง  ทดแทน มิ.ย.64

14 บริษัท รุงโรฒณบริการ 

(2525) จํากัด

ซื้อหนังสือพิมพรายวัน (งาน) 9,680.00       9,680.00            -              เฉพาะเจาะจง 

15 ยอดน้ําดื่ม (น.ส.มัทนียา 

ฤทธิ์มาก)

ซื้อน้ําดื่ม (ขวด) 38,700.00     38,700.00          -              เฉพาะเจาะจง 

16 บริษัท ดีซาย ฟลายเดย 

จํากัด

จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง 2,589.40       2,589.40            -              เฉพาะเจาะจง 

17 ราน เอสเคซี.ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส

ซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร (กลอง) 18,192.00     18,192.00          -              เฉพาะเจาะจง 

18 หจก.สามัญเอ็กตราอิ้งค ซื้อหมึกเครื่องพิมพ จํานวน 17 รายการ (กลอง) 148,406.52   148,406.52        -              เฉพาะเจาะจง 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดําเนินงาน (ไตรมาส 3)

หนวยงาน สํานักสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จัดซื้อจัดจางดวยเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนระบบ

การสื่อสารประชาสัมพันธสํานักสารนิเทศประจําป

งบประมาณ 2564
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19 อาทร พาณิชย ซื้อวัสดุสํานักงาน (ชิ้น) 2,923.24       2,923.24            -              เฉพาะเจาะจง 

20 บริษัท ดีซาย ฟลายเดย 

จํากัด
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร (เมมโมรี่การด) (ชิ้น) 40,446.00     40,446.00          -              เฉพาะเจาะจง 

21 บริษัท ดีซาย ฟลายเดย 

จํากัด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (External Haddisk) 

จํานวน 5 ลูก

(ลูก) 13,375.00     13,375.00          -              เฉพาะเจาะจง 

22 หางหุนสวนจํากัด เวิรค วัน

เดอร
จางเหมาบริการเชาอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 

จอ LED Full Color Display พ.ค.2564

(งาน) 166,250.00   166,250.00        -              เฉพาะเจาะจง 

23 หางหุนสวนจํากัด เวิรค วัน

เดอร
จางเหมาบริการเชาอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 

จอ LED Full Color Display ม.ิย.2564

(งาน) 166,250.00   166,250.00        -              เฉพาะเจาะจง 

24 หางหุนสวนจํากัด เวิรค วัน

เดอร
จางเหมาดําเนินรายการพรอมใหบริการ

อุปกรณโสตทัศนูปกรณ เม.ย. 64

(งาน) 300,000.00   300,000.00        -              เฉพาะเจาะจง 

25 หางหุนสวนจํากัด เวิรค วัน

เดอร
จางเหมาดําเนินรายการพรอมใหบริการ

อุปกรณโสตทัศนูปกรณ พ.ค. 64

(งาน) 300,000.00   300,000.00        -              เฉพาะเจาะจง 

26 บริษัท วี โอ พี มีเดีย จํากัด จางประชาสัมพันธพิธีเปดโรงพยาบาล

บุษราคัม รองรับผูปวยโควิด 2019

(งาน) 500,000.00   499,000.00        1,000.00      เฉพาะเจาะจง 

27 อาทร พาณิชย จางทําตรายาง (ชิ้น) 663.40         663.40              -              เฉพาะเจาะจง 

28 บริษัท ดีซาย ฟลายเดย 

จํากัด
จางซอมเครื่องสํารองไฟ (เครื่อง) 3,563.10       3,563.10            -              เฉพาะเจาะจง 

29 บริษัท ดีซาย ฟลายเดย 

จํากัด
จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง (เครื่อง) 3,755.70       3,755.70            -              เฉพาะเจาะจง 

30 หางหุนสวนจํากัด เวิรค วัน

เดอร
จางจัดกิจกรรมพิธีเปดโรงพยาบาลบุษราคัม

 ระยะ 2

(งาน) 230,000.00   230,000.00        -              เฉพาะเจาะจง 

31 หางหุนสวนจํากัด เวิรค วัน

เดอร
เชาเครื่องอานบทโทรทัศน (Teleprompter) (งาน) 18,725.00     18,725.00          -              เฉพาะเจาะจง 

32 โครงการจางประชาสัมพันธสรางความรับรูเกี่ยวกับ

วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ผานสื่อวิทยุ ประจําปงบประมาณ 2564

บริษัท วิไลเซ็นเตอรแอนด

ซัน จํากัด

จางประชาสัมพันธสรางความรับรูเกี่ยวกับ

วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ผานสื่อวิทยุ ประจําป

งบประมาณ 2564

(งาน) 500,000.00   494,000.00        6,000.00      เฉพาะเจาะจง 

33 โครงการจางประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในการ

ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ผานสื่อสิ่งพิมพ

บริษัท หนังสือพิมพแนวหนา

 จํากัด

จางประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในการ

ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ผานสื่อสิ่งพิมพ

(งาน) 150,000.00   150,000.00        -              เฉพาะเจาะจง 

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนระบบ

การสื่อสารประชาสัมพันธสํานักสารนิเทศประจําป

งบประมาณ 2564
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34 โครงการจางประชาสัมพันธตามโครงการ

ประชาสัมพันธสรางการรับรูเรื่องวัคซีนโควิด 19 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

บริษัท อสมท. จํากัด 

(มหาชน)

จางประชาสัมพันธตามโครงการ

ประชาสัมพันธสรางการรับรูเรื่องวัคซีนโควิด

 19 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

(งาน) 25,000,000.00 25,000,000.00      -              เฉพาะเจาะจง 

35 บริษัท อินโฟเควสท จํากัด จางบริการสืบคนและสงขาวผานระบบ

คอมพิวเตอรออนไลน

(ครั้ง) 449,400.00   449,400.00        -              เฉพาะเจาะจง 

36 บริษัท อินโฟเควสท จํากัด จางบริการระบบคัดขาวขึ้นแสดงบนหนา 

Website

(ครั้ง) 64,200.00     64,200.00          -              เฉพาะเจาะจง 

37 หางหุนสวนจํากัด เวิรค วัน

เดอร
จางพิมพปายประชาสัมพันธหนาโตะแถลง

ขาว D-M-H-T-T-A

(งาน) 8,560.00       8,560.00            -              เฉพาะเจาะจง 

38 หจก.ทรีโอ ครีเอทีฟ แอด 

เวอรไทซิ่ง
จางพิมพสื่อประชาสัมพันธคานิยม สธ. 

MOPH

(งาน) 31,030.00     31,030.00          -              เฉพาะเจาะจง 

39 หจก.ทรีโอ ครีเอทีฟ แอด 

เวอรไทซิ่ง
จางพิมพสื่อประชาสัมพันธโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019

(งาน) 68,266.00     68,266.00          -              เฉพาะเจาะจง 

ชื่อ.................................................................(ผูจัดทํา) ชื่อ.................................................................(ผูรับผิดชอบ)

      ( นางสาวดวงธิดา กุญชปภสรา )                ( นางสาวศิริมา  ธีระศักดิ)์

ตําแหนง นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ               ผูอํานวยการสํานักสารนิเทศ

โครงการวิเคราะหสถานการณขาวเพื่อการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 

2564

โครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

ดานสาธารณสุข ป 2564
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