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แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ศ. 2563 
ช่ือหนวยงาน สํานักสารนิเทศ 
วันท่ี 31 ตุลาคม 2563 (1) 

 

ลําดับท่ี 
 
 
 

(2) 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 
 
 
 

(3) 

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจาง 

(บาท) 
 

(4) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
 

(5) 

วิธีซ้ือ
หรือจาง 

 
 

(6) 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

 
 

(7) 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจาง 

 
 

(8) 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป 

 
(9) 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง 

(10) 

 
1 

จางเหมาบริการบุคคลภายนอก เดือน ตุลาคม 2563     
จางเหมาบริการนักประชาสัมพันธ
เช่ียวชาญ 
นางนัยนา  แพรศรีสกุล 

40,000.00 บาท 480,000.00 บาท  
 
 
 
 
 

วิธี
เฉพาะ 
เจาะจง 

นางนัยนา  แพรศรีสกุล      
เสนอราคา 480,000.00 บาท 

นางนัยนา  แพรศรีสกุล      
เสนอราคา 480,000.00 บาท 

 
 
 
 
 
 
มี

คุณสมบัติ
ตรงตาม

ขอกําหนด 
 
 
 
 

 

 

จางเหมาบริการนักประชาสัมพันธ 
นางสาวอติญา ตันศิร ิ

16,000.00 บาท 192,000.00 บาท นางสาวอติญา ตันศริิ         
เสนอราคา 192,000.00 บาท 

นางสาวอติญา ตันศริิ         
เสนอราคา 192,000.00 บาท 

 

จางเหมาบริการนักประชาสัมพันธ 
นานสิรวุฒิ รวีไชยวัฒน 

20,000.00 บาท 240,000.00 บาท นานสิรวุฒิ รวีไชยวัฒน      
เสนอราคา  240,000.00 บาท 

นานสิรวุฒิ รวีไชยวัฒน      
เสนอราคา  240,000.00 บาท 

 

จางเหมาบริการนักประชาสัมพันธ 
นางสาวกฤติยา ไทยลําภ ู

15,000.00 บาท 180,000.00 บาท นางสาวกฤติยา ไทยลําภ ู
เสนอราคา  180,000.00 บาท 

นางสาวกฤติยา ไทยลําภ ู
เสนอราคา  180,000.00 บาท 

 

จางเหมาบริการนักประชาสัมพันธ
นางสาวรัตนาพร ทองศรี 

16,000.00 บาท 192,000.00 บาท นางสาวรัตนาพร ทองศรี 
เสนอราคา  192,000.00 บาท 

นางสาวรัตนาพร ทองศรี 
เสนอราคา  192,000.00 บาท 

 

จางเหมาบริการผูชวยนักประชาสมัพันธ 
นางสาวนวพร ทัพเอ่ียม 

16,000.00 บาท 192,000.00 บาท นางสาวนวพร ทัพเอ่ียม 
เสนอราคา  192,000.00 บาท 

นางสาวนวพร ทัพเอ่ียม 
เสนอราคา  192,000.00 บาท 

 

จางเหมาบริการนักจดัการงานท่ัวไป 
นายวงศภัค อยูน่ิม 

17,000.00 บาท 204,000.00 บาท นายวงศภัค อยูน่ิม 
เสนอราคา  204,000.00 บาท 

นายวงศภัค อยูน่ิม 
เสนอราคา  204,000.00 บาท 

 

จางเหมาบริการผูชวยนักวิเคราะห
นโยบายและแผน 
นางสาวสวรรยา เจริญสุข 

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

นางสาวสวรรยา เจริญสุข    
เสนอราคา  192,000.00 บาท 
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ลําดั
บท่ี 
 
 

(2) 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 
 
 
 

(3) 

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจาง 

(บาท) 
 

(4) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
 

(5) 

วิธีซ้ือ
หรือจาง 

 
 

(6) 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา
ท่ีเสนอ 

 
 

(7) 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจาง 

 
 

(8) 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 
 

(9) 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 
(10) 

 จางเหมาบริการผูชวยนักโสตทัศนศึกษา 
นายศุภวิทย บุญกลาง 
 

17,000.00 บาท 204,000.00 บาท วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายศุภวิทย บุญกลาง 
เสนอราคา 204,000.00 บาท 

นายศุภวิทย บุญกลาง 
เสนอราคา 204,000.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ขอกําหนด 

 

 จางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
นักวิชาการพัสด ุ
นางสาวมนัญญา อยูน่ิม 

15,000.00 บาท 180,000.00 บาท วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวมนัญญา  อยูน่ิม 
เสนอราคา 180,000.00 บาท 

นางสาวมนัญญา อยูน่ิม 
เสนอราคา 180,000.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ขอกําหนด 

 

 จางเหมาบริการพนักงานท่ัวไป 
นางสาวนงนุช รุงเรือง 

11,000.00 บาท 132,000.00 บาท วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวนงนุช รุงเรือง 
เสนอราคา 132,000.00 บาท 

นางสาวนงนุช รุงเรือง 
เสนอราคา 132,000.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ขอกําหนด 

 

 จางเหมาบริการขับรถยนต 
นายบัญชา ทวีโรจนกุล 

14,000.00 บาท 168,000.00 บาท วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายบัญชา ทวีโรจนกุลเสนอ 
ราคา 168,0000.00 บาท 

นายบัญชา ทวีโรจนกุลเสนอ 
ราคา 168,0000.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ขอกําหนด 

 

2 จางบริการระบบคัดขาวข้ึนแสดงบนหนา
เว็บไซต 

5,350.00 บาท - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 
เสนอราคา 64,200.00 บาท 

บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 
เสนอราคา 64,200.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ขอกําหนด 

 

3 จางบริการสืบคนและสงขาวผานระบบ
คอมพิวเตอรออนไลน 

37,450.00 บาท 449,400.00 บาท วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 
เสนอราคา 449,400.00 บาท 

บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 
เสนอราคา 449,400.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ขอกําหนด 

 

4 ซื้อหนังสือพิมพรายวัน 1,700.00 บาท  - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) 
จํากัด 
เสนอราคา 23,180.00 บาท 

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) 
จํากัด 
เสนอราคา 23,180.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ขอกําหนด 

 

5 ซื้อนํ้าดื่ม 3225.00 บาท - วิธีเฉาะ
เจาะจง 

ยอดนํ้าดื่ม (น.ส.มัทนียา  
ฤทธ์ิมาก) 
เสนอราคา 17,820.00 บาท 

ยอดนํ้าดื่ม (น.ส.มัทนียา  
ฤทธ์ิมาก) 
เสนอราคา 17,820.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ขอกําหนด 

 

 
 


