
 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 

ชื่อหน่วยงาน ส านักสารนิเทศ 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (1) 

 

ล าดับที ่
 
 
 

(2) 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
 
 
 

(3) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
 

(4) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
 

(5) 

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง 

 
 

(6) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

 
 

(7) 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
 

(8) 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 
(9) 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

(10) 

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เดือน พฤษภาคม 2564     
1 จ้างเหมาบริการนักประชาสัมพันธ์

เชี่ยวชาญ 
นางนัยนา  แพร่ศรีสกลุ 

480,000.00 
บาท 
(40,000*12) 

480,000.00 
บาท 
(40,000*12) 

 
 
 
 
 
 

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 ิ

192,000.0 
บาท 
(16,000*12) 

192,000.0 
บาท 
(16,000*12) 

นางสาวอติญา ตันศิริ         
เสนอราคา 192,000.00 บาท 

นางสาวอติญา ตันศิริ         
เสนอราคา 192,000.00 บาท 

เลขท่ี 2/2564      
ลว. 4 พ.ย. 2563 

3 
 

จ้างเหมาบริการนักประชาสัมพันธ ์
นายสิรวุฒิ รวไีชยวัฒน์ 

240,000.00 
บาท 
(20,000*12) 

240,000.00 
บาท 
(20,000*12) 

นานสิรวุฒิ รวไีชยวัฒน์      
เสนอราคา  240,000.00 
บาท 

นานสิรวุฒิ รวไีชยวัฒน์      
เสนอราคา  240,000.00 
บาท 

เลขท่ี 3/2564       
ลว. 4 พ.ย. 2563 

4 จ้างเหมาบริการนักประชาสัมพันธ ์
นางสาวกฤติยา ไทยล าภ ู

180,000.00 
บาท 
(15,000*12) 

 

180,000.00 
บาท 
(15,000*12) 
 

นางสาวกฤติยา ไทยล าภ ู
เสนอราคา  180,000.00 
บาท 

นางสาวกฤติยา ไทยล าภ ู
เสนอราคา  180,000.00 
บาท 

เลขท่ี 4/2564       
ลว. 4 พ.ย. 2563 

5 จ้างเหมาบริการนักจดัการงานท่ัวไป 
นายวงศภัค อยู่นิ่ม 

204,000.00 
บาท 
(17,000*12) 

204,000.00 
บาท 
(17,000*12) 

นายวงศภัค อยู่นิ่ม 
เสนอราคา  204,000.00 
บาท 

นายวงศภัค อยู่นิ่ม 
เสนอราคา  204,000.00 
บาท 

เลขท่ี 7/2564      
ลว. 4 พ.ย. 2563 

6 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
นางสาวสวรรยา เจริญสุข 

192,000.00 
บาท 
(16,000*12) 

192,000.00 
บาท 
(16,000*12) 

นางสาวสวรรยา เจริญสุข    
เสนอราคา  192,000.00 
บาท 

นางสาวสวรรยา เจริญสุข    
เสนอราคา  192,000.00 
บาท 

เลขท่ี 8/2564       
ลว. 4 พ.ย. 2563 

7 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบตัิงาน
นักวิชาการพัสด ุ
นางสาวมนัญญา อยู่นิ่ม 

180,000.00 
บาท 
(15,000*12) 
 

180,000.00 
บาท 

(15,000*12) 
 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวมนัญญา  อยู่นิ่ม 
เสนอราคา 180,000.00 บาท 

นางสาวมนัญญา  อยู่นิ่ม 
เสนอราคา 180,000.00 บาท 

มี
คุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 10/2564 ลว. 
4 พ.ย. 2563 



 
-2- 

 
ล าดับ

ที ่
 
 

(2) 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
 
 
 

(3) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
 

(4) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
 

(5) 

วิธีซ้ือ
หรือ
จ้าง 

 
 

(6) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

 
 

(7) 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
 

(8) 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 
 

(9) 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
(10) 

8 จ้างเหมาบริการพนักงานท่ัวไป 
นางสาวนงนุช รุ่งเรือง 

132,000.00 
บาท 
(11,000*12) 

132,000.00 
บาท 

(11,000*12) 

วิธี
เฉพาะ 
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 
9 
 

จ้างเหมาบริการขับรถยนต ์
นายบัญชา ทวีโรจน์กลุ 

168,000.00 
บาท 
(14,000*12) 

168,000.00 
บาท 
(14,000*12) 
 

วิธี
เฉพาะ 
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 

10 จ้างเหมาบริการบุคคลนัก
ประชาสมัพันธ์ 
นางสาวกิติยา เปลี่ยนด ี

90,000.00 
บาท 
(15,000*6) 
 

90,000.00 
บาท 

(15,000*6) 
 

วิธี
เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวกิติยา เปลี่ยนด ี
เสนอราคา 90,000.00 บาท 

นางสาวกิติยา เปลี่ยนด ี
เสนอราคา 90,000.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 20/2564 
ลว. 25 พ.ย. 

2563 

11 จ้างเหมาบริการบุคคลนัก
ประชาสมัพันธ์นางสาววิศนี จิระพงศ์
วัฒนา 

142,741.93 
บาท 
 (14,274*10) 

142,741.93 
บาท  
(14,274*10) 

วิธี
เฉพาะ 
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 

12 จ้างบริการสืบค้นและส่งข่าวผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ออนไลน ์

449,400.00 
บาท 
(37,450*12) 

449,400.00 
บาท 

(37,450*12) 

วิธี
เฉพาะ 
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 
 

13 จ้างบริการระบบคัดข่าวขึ้นแสดงบน
หน้าเว็บไซต ์

64,200.00 
บาท 
(5,350*12) 

64,200.00 
บาท 
(5,350*12) 

วิธี
เฉพาะ 
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 
14 ซื้อน้ าดื่ม 1,545.00 บาท 1,545.00 บาท วิธี

เฉพาะเ
จาะจง 

ยอดน้ าดื่ม (น.ส.มัทนียา 
ฤทธิ์มาก) 

เสนอราคา 38,700.00 บาท 

ยอดน้ าดื่ม (น.ส.มัทนียา 
ฤทธิ์มาก) 

เสนอราคา 38,700.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 15/2564 
ลว. 4 พ.ย. 

2563 
 
 



 
-3- 

 
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) 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
(10) 

15 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน 1,800.00 บาท 1,800.00 
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 
16 จ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ค่านิยม

กระทรวงสาธารณสุข MOPH 
31,030.00 

บาท 
31,030.00 

บาท 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วน ทรีโอ ครเีอทีฟ 
แอด เวอร์ไทซิ่ง 
เสนอราคา 31,030.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วน ทรีโอ ครเีอทีฟ 
แอด เวอร์ไทซิ่ง 

เสนอราคา 31,030.00 บาท 
 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 49/2564 
ลว. 12 พ.ค. 

2564 

17 จ้างประชาสมัพันธ์พิธีเปิดโรงพยาบาล
บุษราคัม รองรับผู้ป่วยโควิด 2019 

499,000.00
บาท 

506,950.00 
บาท 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท วี โอ พี มีเดีย จ ากัด 
เสนอราคา 499,000.00 
บาท 

บริษัท วี โอ พี มีเดีย จ ากัด 
เสนอราคา 499,000.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 50/2564 
ลว. 13 พ.ค. 

2564 
18 จ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์โรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 
68,266.00 

บาท 
68,266.00 

บาท 
วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วน ทรีโอ ครเีอทีฟ 
แอด เวอร์ไทซิ่ง 
เสนอราคา 68,266.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วน ทรีโอ ครเีอทีฟ 
แอด เวอร์ไทซิ่ง 

เสนอราคา 68,266.00 บาท 
 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 51/2564 
ลว. 13 พ.ค. 

2564 

19 จ้างท าตรายาง 663.40 บาท 663.40 บาท วิธี
เฉพาะเจาะจง 

อาทรพาณิชย ์
เสนอราคา 663.40 บาท 

 

อาทรพาณิชย ์
เสนอราคา 663.40 บาท 

 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

สธ 0223.4/464 
ลว. 17 พ.ค. 

2564 
20 จ้างซ่อมเครื่องส ารองไฟ 3,563.10 บาท 3,563.10 

บาท 
วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จ ากดั 
เสนอราคา 3,563.10 บาท 

บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จ ากดั 
เสนอราคา 3,563.10 บาท 

 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

สธ 0223.4/466 
ลว. 17 พ.ค. 

2564 
21 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 

เครื่อง 
3,755.70 บาท 3,755.70 

บาท 
วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จ ากดั 
เสนอราคา 3,755.70 บาท 

บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จ ากดั 
เสนอราคา 3,755.70 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

สธ 0223.4/472 
ลว. 18 พ.ค. 

2564 
 

 
 
 



 
-4- 

 
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) 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
(10) 

22 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการโสต
ทัศนศึกษา 
นายสิครินทร์ ดีระเมยีด 

68,000.00 
บาท 
(17,000*4) 

 

68,000.00 
บาท 
(17,000*4) 

 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสิครินทร์ ดีระเมยีด 
เสนอราคา 68,000.00 บาท 

นายสิครินทร์ ดีระเมยีด 
เสนอราคา 68,000.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 52/2564 
ลว. 24 พ.ค. 

2564 

23 จ้างจดักิจกรรมพิธีเปิดโรงพยาบาล
บุษราคัม ระยะ 2 

230,000.00 
บาท 

230,000.00 
บาท 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวริ์ค วันเดอร ์
เสนอราคา 230,000.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวริ์ค วันเดอร ์
เสนอราคา 230,000.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 53/2564 
ลว. 28 พ.ค. 

2564 
24 จ้างเหมาด าเนินรายการพร้อมให้บริการ

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อรองรบัการ
จัดแถลงข่าวของศูนย์แถลงข่าว โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

300,000.00 
บาท 

300,000.00 
บาท 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวริ์ค วันเดอร ์
เสนอราคา 300,000.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวริ์ค วันเดอร ์
เสนอราคา 300,000.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 54/2564 
ลว. 31 พ.ค. 

2564 

24 จ้างเหมาบริการอุปกรณ์โสตทัศนปูกรณ์ 
เพื่อรองรับการจดัแถลงข่าวของศูนย์
แถลงข่าว โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

166,250.00 
บาท 

166,250.00 
บาท 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวริ์ค วันเดอร ์
เสนอราคา 166,250.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวริ์ค วันเดอร ์
เสนอราคา 166,250.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 55/2564 
ลว. 31 พ.ค. 

2564 

 
 
 


