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ล ำดับ งำนท่ีจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
(บำท)

รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์ ย่ีห้อ OKI จ ำนวน 1 เคร่ือง 
หมำยเลขครุภัณฑ์ สบรส.7440-016-0003-60/6

3,841.30 3,841.30 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เอสเอสพี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 3,841.30 บำท บริษัท เอสเอสพี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 3,841.30 บำท 3,841.30 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 057/2563 ลง
วันท่ี 17 ก.พ. 63

2 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 1 คัน เดินทำง
ไปรำชกำร จ.พัทลุง, สงขลำ, ปัตตำนี ระหว่ำงวันท่ี 
8-14 มี.ค. 63

31,500.00 31,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสำยชล พูลศิลป์ 31,500 บำท นำยสำยชล พูลศิลป์ 31,500 บำท 31,500.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 065/2563 ลง
วันท่ี 2 มี.ค. 63

3 จ้ำงพิมพ์ใบรับใบส ำคัญ จ ำนวน 50 เล่ม 42,500.00 42,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ำกัด 42,500 บำท บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ำกัด 42,500 บำท 42,500.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 066/2563 ลง
วันท่ี 2 มี.ค. 63

4 จ้ำงซ่อมแซมห้องล้ำงจำนประจ ำอำคำร จ ำนวน 1 งำน 33,705.00 33,705.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ศรัณย์ฉัตร 3 33,705 บำท หจก.ศรัณย์ฉัตร 3 33,705 บำท 33,705.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 068/2563 ลง
วันท่ี 12 มี.ค. 63

5 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ปรับอำกำศ จ ำนวน 1 คัน ไปจังหวัด
เพชรบูรณ์ และจังหวัดภูเก็ต พังงำ ระหว่ำงวันท่ี 15-28
 มี.ค.63

59,500.00 59,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสำยชล พูลศิลป์ 59,500 บำท นำยสำยชล พูลศิลป์ 59,500 บำท 59,500.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 070/2563ลง
วันท่ี 13 มี.ค. 63

6 จ้ำงพิมพ์สต๊ิกเกอร์เผยแพร่ Mobile Application 
จ ำนวน 15,000 แผ่น

97,850.00 97,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ำกัด 97,500 บำท บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ำกัด 97,500 บำท 97,500.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 071/2563 ลง
วันท่ี 18 มี.ค. 63

7 จ้ำงพิมพ์หนังสืออัตรค่ำบริกำรสำธำรณสุขของหน่วย
บริกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขส ำหรับคนไทย พ.ศ.
 2562 จ ำนวน 4,000 เล่ม

470,000.00 470,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ำกัด 470,000 บำท บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ำกัด 470,000 บำท 470,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 084/2563 ลง
วันท่ี 9 เม.ย. 63

8 จ้ำงพิมพ์หนังสืออัตรำค่ำบริกำรสำธำรณสุขของหน่วย
บริกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขส ำหรับชำวต่ำงชำติ
 พ.ศ. 2562 จ ำนวน 4,000 เล่ม

496,000.00 496,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ำกัด 496,000 บำท บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ำกัด 496,000 บำท 496,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 085/2563 ลง
วันท่ี 9 เม.ย. 63

9 จ้ำงจัดท ำเล่มแผนปฏิบัติกำรปฏิบัติกำรกลุ่มวัยกระทรวง
สำธำรณสุข พ.ศ. 2563-2565 จ ำนวน 5,000 เล่ม

500,000.00 495,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ำกัด 495,000 บำท บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ำกัด 495,000 บำท 495,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 086/2563 ลง
วันท่ี 9 เม.ย. 63

10 จ้ำงสอบเทียบมำตรฐำนเคร่ืองมือวัดคุณภำพน้ ำเสีย 3,531.00 3,531.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ฮำนนำ อินสทูรเม้นท์ส (ประเทศไทย) 
จ ำกัด

3,531 บำท บริษัท ฮำนนำ อินสทูรเม้นท์ส (ประเทศไทย) 
จ ำกัด

3,532 บำท 3,531.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 094/2563 ลง
วันท่ี 21 เม.ย. 63

11 จ้ำงดูแลฐำนข้อมูลผู้ป่วยรำยบุคคล จ ำนวน 1 งำน 180,000.00 180,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยมณฑล บัวแก้ว 180,000 บำท นำยมณฑล บัวแก้ว 180,000 บำท 180,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 099/2563 ลง
วันท่ี 12 พ.ค. 63

12 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ HP laserjet จ ำนวน 1 เคร่ือง 4,868.50 4,868.50 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 4,868.50 บำท บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 4,868.50 บำท 4,868.50 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 100/2563 ลง
วันท่ี 27 พ.ค. 63

13 จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำรส่วนกลำงทะเบียน นจ 1540 
นนทบุรี

1,647.80 1,647.80 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน สินเจริญเบรค เซ็นเตอร์ 1,647.80 บำท ร้ำน สินเจริญเบรค เซ็นเตอร์ 1,648.80 บำท 1,648.80 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 109/2563 ลง
วันท่ี 16 มิ.ย. 63

14 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 8 รำยกำร 200,000.00          199,073.50     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เอสเอสพี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 199,073.50 บำท บริษัท เอสเอสพี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 199,073.50 บำท 199,073.50     มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 041/2563 ลง
วันท่ี 4 มิ.ย. 63

15 ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำร ขนำด เอ4 จ ำนวน 400 รีม 40,000.00            37,236.00       วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ด๊ับเบ้ิลเอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด 37,236 บำท บริษัท ด๊ับเบ้ิลเอ ดิจิตอล ชินเนอร์จี จ ำกัด 37,236 บำท 37,236.00       มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 042/2563 ลง
วันท่ี 12 มิ.ย. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563

กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันท่ี 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



 

 

กองบรหิารทรพัยากรบุคคล 





 

กองเศรษฐกิจสขุภาพ 

และหลกัประกนัสุขภาพ 









กองสาธารณสุขฉกุฉิน 











 

 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 





 

กลุมตรวจสอบภายใน สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 





 

 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
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กลุมพฒันาระบบบรหิาร 





 

ศูนยปฏิบัตกิารตอตานการทจุริต  

กระทรวงสาธารณสขุ 





แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จางเหมาบริการงานพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ 19,278 19,278 เฉพาะเจาะจง  นางสาวคณิตตา  วงคตะวัน  นางสาวคณิตตา  วงคตะวัน ใชเกณฑราคา 9/2563 วันที่ 28 พ.ย. 2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน 2563

แกวกัลยาสิกขาลัย ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

วันที่ 2 เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (1)



 

 

กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม 







 

 

สํานักวชิาการสาธารณสุข 





 

สํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทย

เพิ่มเพื่อชาวชนบท 





 

 

สํานักสารนิเทศ 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พ.ศ. 2563 

ช่ือหนวยงาน สำนักสารนิเทศ 

วันท่ี 30 มิถุนายน  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 มิถุนายน 2563     

จางเหมาบริการพนักงานขับรถ 

นายบัญชา  ทวีโรจนกุล 

13,500.00 บาท 162,000.00 บาท  

 

 

 

 

 

วิธี

เฉพาะ 

เจาะจง 

นายบัญชา  ทวีโรจนกุล 

เสนอราคา 162,000.00 บาท 

นายบัญชา  ทวีโรจนกุล 

เสนอราคา 162,000.00 บาท 

 

 

 

 

 

 

มี

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ขอกำหนด 

 

 

 

 

 

 

เลขท่ี 1/2563  

ลว 31 ต.ค. 2562 

จางเหมาบริการผูชวยโสตทัศนศึกษา 

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 

จางเหมาบริการนักประชาสัมพันธ

เช่ียวชาญ 

นางนัยนา  แพรศรีสกุล 

35,000.00 บาท 420,000.00 บาท นางนัยนา  แพรศรีสกุล 
เสนอราคา  420,000.00 บาท 

นางนัยนา  แพรศรีสกุล 
เสนอราคา  420,000.00 บาท 

เลขท่ี 8/2563 

ลว 31 ต.ค. 2562 

จางเหมาบริการพนักงานท่ัวไป 

นางสาวนงคนุช  รุงเรือง 

10,500.00 บาท 126,000.00 บาท นางสาวนงคนุช  รุงเรือง 

เสนอราคา  126,000.00 บาท 

นางสาวนงคนุช  รุงเรือง 

เสนอราคา  126,000.00 บาท 

เลขท่ี 9/2563 

ลว 31 ต.ค. 2562 

จางเหมาบริการผูชวยนักประชาสมัพันธ

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 

จางเหมาบริการนักจดัการงานท่ัวไป 

นายวงศภัค อยูน่ิม 

17,000.00 บาท 85,000.00 บาท นายวงศภัค อยูน่ิม 

เสนอราคา  85,000.00 บาท 

นายวงศภัค อยูน่ิม 

เสนอราคา  85,000.00 บาท 

เลขท่ี 48/2563 

ลว 30 เม.ย. 2563 

จางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน 

นักประชาสัมพันธ 

นางสาวรัตนาพร  ทองศร ี

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 

จางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน 

ผูชวยนักประชาสัมพันธ 

นางสาวนวพร  ทัพเอ่ียม 

16,000.00 บาท 192,000.00 บาท นางสาวนวพร  ทัพเอ่ียม 

เสนอราคา  192,000.00 บาท 

นางสาวนวพร  ทัพเอ่ียม 

เสนอราคา  192,000.00 บาท 

เลขท่ี 2/2563 

ลว 31 ต.ค. 2562 
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ลำดั

บท่ี 

 

 

(2) 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 

 

 

 

(3) 

วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจาง 

(บาท) 

 

(4) 

ราคากลาง 

(บาท) 

 

 

(5) 

วิธีซ้ือหรือ

จาง 

 

 

(6) 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

 

 

(7) 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

 

 

(8) 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

 

(9) 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

(10) 

 จางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน 

นักประชาสัมพันธ 

นางสาวอติญา ตันศิร ิ

15,000.00 บาท 180,000.00 

บาท 

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง 

นางสาวอติญา ตันศิร ิ

เสนอราคา 180,000.00 บาท 

นางสาวอติญา ตันศิร ิ

เสนอราคา 180,000.00 บาท 

มีคุณสมบัติ

ตรงตาม

ขอกำหนด 

เลขท่ี 3/2563 

ลว 31 ต.ค. 2562 

 จางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน

นักวิชาการพัสด ุ

นางสาวมนัญญา อยูน่ิม 

15,000.00 บาท 90,000.00 

บาท 

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง 

นางสาวมนัญญา  อยูน่ิม 

เสนอราคา 90,000.00 บาท 

นางสาวมนัญญา อยูน่ิม 

เสนอราคา 90,000.00 บาท 

มีคุณสมบัติ

ตรงตาม

ขอกำหนด 

เลขท่ี 39/2563 

ลว 31 มี.ค. 2563 

 จางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน      

นักประชาสัมพันธเช่ียวชาญ 

นายปกรณ รัตนทรัพยศิร ิ

35,000.00 บาท 

 

210,000.00 

บาท 

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง 

นายปกรณ รัตนทรัพยศิร ิ

เสนอราคา 210,000.00 บาท 

นายปกรณ รัตนทรัพยสิริ เสนอ

ราคา 210,000.00 บาท 

มีคุณสมบัติ

ตรงตาม

ขอกำหนด 

เลขท่ี 40/2563 

ลว 21 มี.ค. 2563 

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 

เลขท่ี 12/2563 

ลว 31 ต.ค. 2562 

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 

เลขท่ี 11/2563 

ลว 31 ต.ค. 2562 
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ลำดับ

ท่ี 

 

 

(2) 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 

 

 

 

(3) 

วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจาง (บาท) 

 

 

(4) 

ราคากลาง 

(บาท) 

 

 

(5) 

วิธีซ้ือ

หรือจาง 

 

 

(6) 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

 

 

(7) 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

 

 

(8) 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

 

(9) 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

(10) 

4 ซื้อหนังสือพิมพรายวัน 1,530.00 บาท  - วิธีเฉพาะ 

เจาะจง 

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) 

จำกัด 

เสนอราคา 23,180.00 บาท 

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) 

จำกัด 

เสนอราคา 23,180.00 บาท 

มีคุณสมบัติ

ตรงตาม

ขอกำหนด 

เลขท่ี 15/2563 

ลว 31 ต.ค. 2562 

5 จัดซื้อน้ำดื่ม  1,665.00 บาท - วิธีเฉพาะ 

เจาะจง 

ยอดน้ำดื่ม (น.ส.มัทนียา  

ฤทธ์ิมาก) 

เสนอราคา 17,820.00 บาท 

ยอดน้ำดื่ม (น.ส.มัทนียา  

ฤทธ์ิมาก) 

เสนอราคา 17,820.00 บาท 

มีคุณสมบัติ

ตรงตาม

ขอกำหนด 

เลขท่ี 13/2563 

ลว 31 ต.ค. 2562 

6 จางเหมาบริการจดัเตรียมสถานท่ีพรอม

อุปกรณ (เพ่ิมเติม) เพ่ือรองรับการ

รายงานสถานการณขาว ของศูนย

บริหารสถานการณโควิด-19(ศบค.) 

กระทรวงสาธารณสุข  

 318,715.55 บาท - วิธีเฉพาะ 

เจาะจง 

หางหุนสวนจำกัด เวิรค วันเดอร 

เสนอราคา 318,715.55 บาท 

หางหุนสวนจำกัด เวิรค วันเดอร 

เสนอราคา 318,715.55 บาท 

มีคุณสมบัติ

ตรงตาม

ขอกำหนด 

เลขท่ี 53/2563 

ลว  1 ม.ิย. 2563 

7 จางเหมาบริการอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 

แถลงขาวไวรสัโคโรนา 2019 

330,000.00 บาท - วิธีเฉพาะ 

เจาะจง 

หางหุนสวนจำกัด เวิรค วันเดอร 

เสนอราคา 330,000.00 บาท 

หางหุนสวนจำกัด เวิรค วันเดอร 

เสนอราคา 330,000.00 บาท 

มีคุณสมบัติ

ตรงตาม

ขอกำหนด 

เลขท่ี 54/2563 

ลว 30 มิ.ย. 2563 
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