


แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาบริการจัดการงานธุรการ 12,000.00                   12,000.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล จักรชัย นางสาวนฤมล จักรชัย ใช้เกณฑ์ราคา 11/2562

วันท่ี 1 มี.ค.62

2 จ้างเหมาบริการจัดการงานแม่บ้าน

ส านักงาน

9,000.00                     9,000.00                   เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี  ทิพรัตน์ นางสาวอัญชลี  ทิพรัตน์ ใช้เกณฑ์ราคา 13/2562

วันท่ี 1 เม.ย.62

3 ซ้ือน้ าด่ืมขวดพลาสติก ขนาดบรรจุ     

500 ซีซี

1,500.00                     1,500.00 เฉพาะเจาะจง ยอดน้ าด่ืม ยอดน้ าด่ืม ใช้เกณฑ์ราคา 2/2561

วันท่ี 20 ต.ค.60

4 จ้างถ่ายเอกสารการประชุมจัดท า

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบและ

ส่งเสริมจริยธรรมฯ

61,554.77                   61,554.77                  เฉพาะเจาะจง บ.ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 25/2562

วันท่ี 3 ก.ย.62

5 จ้างถ่ายเอกสารการประชุมช้ีแจงการ     

ลงข้อมูลในระบบ eMENSCR

1,353.55                     1,353.55                   เฉพาะเจาะจง บ.ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

6 จ้างถ่ายเอกสารประชุม

คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ฯ

1,156.67                     1,156.67                   เฉพาะเจาะจง บ.ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

7 จ้างถ่ายเอกสารประชุมคณะท างาน

จัดท าและขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ

ส่งเสริมคุณธรรม ฯ

1,667.06                     1,667.06                   เฉพาะเจาะจง บ.ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

8 จ้างพัฒนาระบบการายงานผลการ

ประเมิน ITA และระบบการรายงานผล

การเร่ียไร ฯ

214,000.00                  214,000.00                เฉพาะเจาะจง บ.ดีซายน์ ฟรายเดย์ จ ากัด บ.ดีซายน์ ฟรายเดย์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 24/2562

วันท่ี 3 ก.ย.62

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,100.00                     7,100.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านท๊อปออฟฟิศ ซัพพลาย ร้านท๊อปออฟฟิศ ซัพพลาย ใช้เกณฑ์ราคา 27/2562

วันท่ี 2 ก.ย.62

10 จ้างเปล่ียนขาเหล็กพร้อมล้อ 2,400.00                     2,400.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านท๊อปออฟฟิศ ซัพพลาย ร้านท๊อปออฟฟิศ ซัพพลาย ใช้เกณฑ์ราคา

11 จ้างซ่อมโต๊ะไม้จ านวน 2 รายการ 4,990.00                     4,990.00                   เฉพาะเจาะจง นายวิรบ  บุตรน้อย นายวิรบ  บุตรน้อย ใช้เกณฑ์ราคา

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2562 

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข

วันท่ี  30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2562 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  2 ตุลาคม 2562 
หัวข้อ: รายงานแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(แบบ สขร.1) 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 สรุปผลการด าเนิ นงานจั ดซื้ อจั ดจ้ างในรอบเดื อน กั นยายน ปี งบประมาณ  พ .ศ . 2 5 6 2  
(แบบ สขร. 1) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

................................................................................................................................................................................ 

....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
  

นางสาวน้ าฝน  พยัคคานนท์ นางสาวสชุาฎา  วรินทรเ์วช 
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคค ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี 2  เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2562 
 

วันท่ี 2 เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2562 
 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

นางสาวน้ าฝน  พยัคคานนท ์
นักทรัพยากรบุคคล 

วันที่  2  เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2562 
 

 
 


