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  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง 

จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปของหนวยงาน งบดำเนินงาน ตามคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 

ของหนวยงาน เพื่อใหการดำเนินการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเดียวกันอยางเปนระบบ 

มีการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจางเปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางถูกตองครบถวน มีการเปดเผยขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ

เพิ่มความโปรงใส สะดวกตอการตรวจสอบ การดำเนินการจะทำใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวกตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ชวยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเปนหลักประกันในระดับหนึ ่งวาการดำเนินการดานการจัดซื ้อจัดจาง 

ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลางนั้น ไมมีการทุจริตและไมมีผลประโยชนทับซอนเนื ่องจากไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไว 

โดยใหเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติงานประจำในดานการจัดซ้ือจางของทุกหนวยงาน  
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1) หลักการและเหตุผล 

  การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐนั้นตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ และตองสอดคลองกับหลักการคุมคา 

โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได และตองปองกันปญหาการทุจริตดวยการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ซ่ึงถือเปนมาตรการสำคัญ 

ที่สงเสริมกระบวนการปองกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐ โดยที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดใหสวนราชการตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจายแตละป รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง และสัญญาใด ๆ  

ที่มีการอนุมัติใหจัดซื้อจัดจางแลว ใหประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได ณ สถานที่ทำการของสวนราชการ ระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ สอดคลอง 

กับมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ 3 ตุลาคม 2560 ที ่เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  

เรื่อง กำหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดเตรียมไวใหประชาชนตรวจดูได ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขอ 1 (5) บัญญัติวา หนวยงานภาครัฐตองสรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน ตามมาตรา 9 (8) ท่ีมีมติให

หนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการอยางเครงครัด เนื้อหาประกอบดวย (1) งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง (2) วงเงินจัดซื้อจัดจาง (3) ราคากลาง (4) วิธีซื้อหรือจาง  

(5) รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ (6) ผู ไดรับการคัดเลือกและราคาที ่ตกลงซื ้อหรือจาง (7) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และ (8) เลขที่และวันที่ของสัญญา  

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง โดยหนวยงานตองจัดทำและสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เสนอผูบริหารของหนวยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน 

(โดยประมาณ) และขออนุญาตผูบริหารของหนวยงานนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน 

  

บทนำ 
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  ดังนั้น ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงรวบรวมรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนตุลาคมปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) ของหนวยงานที่จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง มีความโปรงใส เปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม 

ตรวจสอบได มุงเนนการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน และสอดคลองกับขอกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) และกรอบการประเมินผลตามคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหนวยงานในสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดท่ี 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณของหนวยงาน 
 

2) วัตถุประสงค 

  2.1) เพ่ือใหหนวยงานมีการวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาสูงสุด 

  2.2) เพื ่อใหการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานมีความโปรงใส เปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม ตรวจสอบได มุ งเนนการเปดเผยขอมูล 

ตอสาธารณชน   

  2.3) เพื่อใหเปนไปตามขอกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) และกรอบการประเมินผลตามคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

3) กลุมเปาหมาย 

  หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง จำนวน 22 หนวยงาน ที ่จัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดแก กองกลาง กองกฎหมาย 

กองการตางประเทศ กองการพยาบาล กองตรวจราชการ กองบริหารการคลัง กองบริหารการสาธารณสุข กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุมตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุมพัฒนาระบบบริหาร กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทย

เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท สำนักสารนิเทศ สำนักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข และศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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4) นิยามศัพท 

  4.1) การจัดซ้ือจัดจาง หมายถึง การดำเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงพัสดุโดยการซ้ือ จาง เชา แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

  4.2) แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) หมายถึง แบบสรุปการรายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจำเดือน  

ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กำหนดขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวให

ประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขอ 1 (5) บัญญัติวา หนวยงานภาครัฐตองสรุปผลการจัดหาพัสดุ 

ในแตละรอบเดือน ตามมาตรา 9 (8) ที่เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่มีมติใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการอยางเครงครัด เนื้อหา

ประกอบดวย (1) งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง (2) วงเงินจัดซื้อจัดจาง (3) ราคากลาง (4) วิธีซื้อหรือจาง (5) รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ (6) ผูไดรับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง (7) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และ (8) เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง โดยหนวยงานตองจัดทำและสรุปผล 

การดำเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เสนอผูบริหารของหนวยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน (โดยประมาณ) และขออนุญาตผูบริหารของหนวยงานนำแบบสรุปผล 

การดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน ภายในทุกวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 

  4.3) การเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจาง หมายถึง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางทุกรายการและทุกขั้นตอน และตามมติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2560 

  4.4) หนวยงาน หมายถึง หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง จำนวน 22 หนวยงาน 
 

5) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  5.1) การดำเนินการดานการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของอยางถูกตองครบถวน เพิ่มความโปรงใส สะดวกตอการตรวจสอบ  

ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

  5.2) การดำเนินการดานการจัดซื ้อจัดจางของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง ไมมีการทุจริต 

และไมมีผลประโยชนทับซอน 
 

  



 4 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานแบบสรปุผลการดำเนินงานจดัซือ้จัดจา้ง 
ในรอบเดอืนพฤศจิกายน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) 

ของหนว่ยงานในสงักัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบรหิารสว่นกลาง 

 

 



 5 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) 
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 10 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) 

 

 

 

กองกฎหมาย 







 13 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) 

 

 

 

กองการต่างประเทศ 
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กองการพยาบาล 





 18 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) 

 

 

 

กองตรวจราชการ 
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กองบริหารการคลัง 







 27 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) 

 

 

 

กองบริหารการสาธารณสุข 



ล ำดับ งำนท่ีจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
(บำท)

รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชน(บุคคลธรรมดำ)ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ต ำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุ

201,600.00 201,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ธันยพร ขำวโชติช่วง 201,600.00 บำท น.ส.ธันยพร ขำวโชติช่วง 201,600.00 บำท 201,600.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 001/2564 ลง
วันท่ี 16 พ.ย. 63

2 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชน(บุคคลธรรมดำ)ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ต ำแหน่งวิศวกร

241,920.00 241,920.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ศุภษร วิกล 241,920.00 บำท น.ส.ศุภษร วิกล 241,920.00 บำท 241,920.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 002/2564ลง
วันท่ี 16 พ.ย. 63

3 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชน(บุคคลธรรมดำ)ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีโสตฯ

168,000.00 168,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยยุทธนำ โสมศรีแพง 168,000.00 บำท นำยยุทธนำ โสมศรีแพง 168,000.00 บำท 168,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 003/2564 
ลงวันท่ี 16 พ.ย. 63

4 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชน(บุคคลธรรมดำ)ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์

168,000.00 168,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทวิทย์ บัวพวงชน 168,000.00 บำท นำยทวิทย์ บัวพวงชน 168,000.00 บำท 168,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 004/2564ลง
วันท่ี 16 พ.ย. 63

5 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชน(บุคคลธรรมดำ)ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์

168,000.00 168,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยบุญยรัตน์ บุญย่ิงยงค์ 168,000.00 บำท นำยบุญยรัตน์ บุญย่ิงยงค์ 168,000.00 บำท 168,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 005/2564 
ลงวันท่ี 16 พ.ย. 63

6 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชน(บุคคลธรรมดำ)ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร

141,120.00 141,120.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.อรอนงค์ หมู่ดี 141,120.00 บำท น.ส.อรอนงค์ หมู่ดี 141,120.00 บำท 141,120.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 006/2564 
ลงวันท่ี 16 พ.ย. 63

7 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชน(บุคคลธรรมดำ)ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร

141,120.00 141,120.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงรัชนี กันรัมย์ 141,120.00 บำท นำงรัชนี กันรัมย์ 141,120.00 บำท 141,120.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 007/2564 
ลงวันท่ี 16 พ.ย. 63

8 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชน(บุคคลธรรมดำ)ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์

144,144.00 144,144.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเบ้ิม ทิพณีย์ 144,144.00 บำท นำยเบ้ิม ทิพณีย์ 144,144.00 บำท 144,144.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 008/2564 
ลงวันท่ี 16 พ.ย. 63

9 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชน(บุคคลธรรมดำ)ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร

138,600.00 138,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.พิภัทรำ บุนนำค 138,600.00 บำท น.ส.พิภัทรำ บุนนำค 138,600.00 บำท 138,600.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 009/2564 
ลงวันท่ี 16 พ.ย. 63

10 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชน(บุคคลธรรมดำ)ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร

138,600.00 138,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.สรำรัตน์ วงษ์นำค 138,600.00 บำท น.ส.สรำรัตน์ วงษ์นำค 138,600.00 บำท 138,600.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 010/2564
ลงวันท่ี 16 พ.ย. 63

11 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชน(บุคคลธรรมดำ)ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร

165,000.00 165,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกฤชชลัช อ่ ำโนวยุทธ์ 165,000.00 บำท นำยกฤชชลัช อ่ ำโนวยุทธ์ 165,000.00 บำท 165,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 011/2564
ลงวันท่ี 16 พ.ย. 63

12 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชน(บุคคลธรรมดำ)ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ต ำแหน่งวิศวกร

237,600.00 237,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิชนันท์ ทัศจันทร์ 237,600.00 บำท นำยวิชนันท์ ทัศจันทร์ 237,600.00 บำท 237,600.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 012/2564 
ลงวันท่ี 16 พ.ย. 63

13 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชน(บุคคลธรรมดำ)ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์

137,592.00 137,592.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธวัชชัย ม่ันดี 137,592.00 บำท นำยธวัชชัย ม่ันดี 137,592.00 บำท 137,592.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 013/2564 
ลงวันท่ี 16 พ.ย. 63

14 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชน(บุคคลธรรมดำ)ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร

120,000.00 120,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.สุภำรัตน์ พร้อมสุวรรณ 120,000.00 บำท น.ส.สุภำรัตน์ พร้อมสุวรรณ 120,000.00 บำท 120,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 014/2564 
ลงวันท่ี 16 พ.ย. 63

15 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชน(บุคคลธรรมดำ)ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำย
แผน

189,000.00 189,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.เมทิกำ กวินวรฤทธ์ิ 189,000.00 บำท น.ส.เมทิกำ กวินวรฤทธ์ิ 189,000.00 บำท 189,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 015/2564 
ลงวันท่ี 16 พ.ย. 63

16 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชน(บุคคลธรรมดำ)ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ต ำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุข

189,000.00 189,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.เขมิกำ ธำปิยำนนท์ 189,000.00 บำท น.ส.เขมิกำ ธำปิยำนนท์ 189,000.00 บำท 189,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 016/2564
ลงวันท่ี 16 พ.ย. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันท่ี 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับ งำนท่ีจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
(บำท)

รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันท่ี 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

17 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชน(บุคคลธรรมดำ)ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำย
แผน

189,000.00 189,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ชมนำรถ ช้ำงอำจหำญ 189,000.00 บำท น.ส.ชมนำรถ ช้ำงอำจหำญ 189,000.00 บำท 189,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 017/2564
ลงวันท่ี 16 พ.ย. 63

18 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชน(บุคคลธรรมดำ)ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำย
แผน

189,000.00 189,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.พลอยไพลิน เอ่ียมเจริญ 189,000.00 บำท น.ส.พลอยไพลิน เอ่ียมเจริญ 189,000.00 บำท 189,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 018/2564 
ลงวันท่ี 16 พ.ย. 63

19 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชน(บุคคลธรรมดำ)ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ต ำแหน่งผู้เช่ียวชำญด้ำนพัสดุ

300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธีรเดช บุญวำศ 300,000.00 บำท นำยธีรเดช บุญวำศ 300,000.00 บำท 300,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 019/2564
ลงวันท่ี 16 พ.ย. 63

20 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชน(บุคคลธรรมดำ)ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ต ำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุข

180,000.00 180,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอนุรักษ์ สวนข ำ 180,000.00 บำท นำยอนุรักษ์ สวนข ำ 180,000.00 บำท 180,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 020/2564
ลงวันท่ี 16 พ.ย. 63

21 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชน(บุคคลธรรมดำ)ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนท่ัวไป

180,000.00 180,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ฤทัย แก้วแดง 180,000.00 บำท น.ส.ฤทัย แก้วแดง 180,000.00 บำท 180,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 021/2564
ลงวันท่ี 16 พ.ย. 63

22 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชน(บุคคลธรรมดำ)ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์

120,000.00 120,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยทรงวุฒิ หุ่นแจ้ง 120,000.00 บำท นำยทรงวุฒิ หุ่นแจ้ง 120,000.00 บำท 120,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 022/2564
ลงวันท่ี 16 พ.ย. 63

23 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชน(บุคคลธรรมดำ)ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีโสตฯ

120,000.00 120,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยธีรพงศ์ งำมเนตร 120,000.00 บำท นำยธีรพงศ์ งำมเนตร 120,000.00 บำท 120,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 023/2564
ลงวันท่ี 16 พ.ย. 63

24 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชน(บุคคลธรรมดำ)ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร

120,000.00 120,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.สมพร ละม้ำยเหมือน 120,000.00 บำท น.ส.สมพร ละม้ำยเหมือน 120,000.00 บำท 120,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 024/2564
ลงวันท่ี 16 พ.ย. 63

25 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชน(บุคคลธรรมดำ)ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร

120,000.00 120,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.อุมำพร คงสมพงษ์ 120,000.00 บำท น.ส.อุมำพร คงสมพงษ์ 120,000.00 บำท 120,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 025/2564
ลงวันท่ี 16 พ.ย. 63

26 จ้ำงเหมำบริกำรเอกชน(บุคคลธรรมดำ)ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำย
แผน

120,000.00 120,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.พัชรินทร์ ไชยสิงห์ 180,000.00 บำท น.ส.พัชรินทร์ ไชยสิงห์ 180,000.00 บำท 180,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมท่ีก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 026/2564
ลงวันท่ี 16 พ.ย. 63



 30 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) 

 

 

 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 







 33 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) 

 

 

 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 





























 39 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) 

 

 

 

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 







 42 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) 

 

 

 

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 









 46 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) 

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 









 50 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) 

 

 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 





 52 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) 

 

 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน  

ระดับกระทรวง 





 54 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) 

 

 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 





 56 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) 

 

 

 

กลุ่มเสริมสร้างวนัิยและระบบคุณธรรม 







 59 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) 

 

 

 

สำนักวิชาการสาธารณสุข 







 62 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) 

 

 

 

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่ม 

เพื่อชาวชนบท 





 64 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) 

 

 

 

สำนักสารนิเทศ 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ศ. 2563 
ชื่อหน่วยงาน ส านักสารนิเทศ 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (1) 
 

ล าดับที ่
 
 
 

(2) 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
 
 
 

(3) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
 

(4) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
 

(5) 

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง 

 
 

(6) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 
 

(7) 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
 

(8) 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

 
(9) 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

(10) 

 
1 

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เดือน พฤศจิกายน 2563     
จ้างเหมาบริการนักประชาสัมพันธ์
เชี่ยวชาญ 
นางนัยนา  แพร่ศรีสกลุ 

40,000.00 บาท 480,000.00 บาท  
 
 
 
 
 

วิธี
เฉพาะ 
เจาะจง 

นางนัยนา  แพร่ศรีสกลุ      
เสนอราคา 480,000.00 บาท 

นางนัยนา  แพร่ศรีสกลุ      
เสนอราคา 480,000.00 บาท 

 
 
 
 
 
 
มี

คุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 
 
 
 
 
 
 

 

จ้างเหมาบริการนักประชาสัมพันธ ์
นางสาวอติญา ตันศิร ิ

16,000.00 บาท 192,000.00 บาท นางสาวอติญา ตันศิริ         
เสนอราคา 192,000.00 บาท 

นางสาวอติญา ตันศิริ         
เสนอราคา 192,000.00 บาท 

 

จ้างเหมาบริการนักประชาสัมพันธ ์
นานสิรวุฒิ รวไีชยวัฒน์ 

20,000.00 บาท 240,000.00 บาท นานสิรวุฒิ รวไีชยวัฒน์      
เสนอราคา  240,000.00 บาท 

นานสิรวุฒิ รวไีชยวัฒน์      
เสนอราคา  240,000.00 บาท 

 

จ้างเหมาบริการนักประชาสัมพันธ ์
นางสาวกฤติยา ไทยล าภ ู

15,000.00 บาท 180,000.00 บาท นางสาวกฤติยา ไทยล าภ ู
เสนอราคา  180,000.00 บาท 

นางสาวกฤติยา ไทยล าภ ู
เสนอราคา  180,000.00 บาท 

 

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักประชาสมัพันธ์ 
นางสาวนวพร ทัพเอี่ยม 

16,000.00 บาท 192,000.00 บาท นางสาวนวพร ทัพเอี่ยม 
เสนอราคา  192,000.00 บาท 

นางสาวนวพร ทัพเอี่ยม 
เสนอราคา  192,000.00 บาท 

 

จ้างเหมาบริการนักจดัการงานท่ัวไป 
นายวงศภัค อยู่นิ่ม 

17,000.00 บาท 204,000.00 บาท นายวงศภัค อยู่นิ่ม 
เสนอราคา  204,000.00 บาท 

นายวงศภัค อยู่นิ่ม 
เสนอราคา  204,000.00 บาท 

 

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิเคราะห์
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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(2) 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
 
 
 

(3) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
 

(4) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
 

(5) 

วิธีซ้ือ
หรือ
จ้าง 

 
 

(6) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

 
 

(7) 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
 

(8) 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 
 

(9) 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
(10) 

 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักโสตทัศนศึกษา 
นายศุภวิทย์ บุญกลาง 
 

17,000.00 บาท 204,000.00 บาท วิธี
เฉพาะ 
เจาะจง 

นายศุภวิทย์ บุญกลาง 
เสนอราคา 204,000.00 บาท 

นายศุภวิทย์ บุญกลาง 
เสนอราคา 204,000.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

 

 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบตัิงาน
นักวิชาการพัสด ุ
นางสาวมนัญญา อยู่นิ่ม 

15,000.00 บาท 180,000.00 บาท วิธี
เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวมนัญญา  อยู่นิ่ม 
เสนอราคา 180,000.00 บาท 

นางสาวมนัญญา อยู่นิ่ม 
เสนอราคา 180,000.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

 

 จ้างเหมาบริการพนักงานท่ัวไป 
นางสาวนงนุช รุ่งเรือง 

11,000.00 บาท 132,000.00 บาท วิธี
เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวนงนุช รุ่งเรือง 
เสนอราคา 132,000.00 บาท 

นางสาวนงนุช รุ่งเรือง 
เสนอราคา 132,000.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

 

 จ้างเหมาบริการขับรถยนต ์
นายบัญชา ทวีโรจน์กลุ 

14,000.00 บาท 168,000.00 บาท วิธี
เฉพาะ 
เจาะจง 

นายบัญชา ทวีโรจน์กลุเสนอ 
ราคา 168,0000.00 บาท 

นายบัญชา ทวีโรจน์กลุเสนอ 
ราคา 168,0000.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

 

2 จ้างบริการระบบคัดข่าวขึ้นแสดงบนหน้า
เว็บไซต ์

5,350.00 บาท - 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 

 

3 จ้างบริการสืบค้นและส่งข่าวผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ออนไลน ์

37,450.00 บาท 449,400.00 บาท 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 
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(4) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
 

(5) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

 
 

(6) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

 
 

(7) 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
 

(8) 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 
 

(9) 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
(10) 

4 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน 806.00 บาท  - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) 
จ ากัด 
เสนอราคา 9,680.00 บาท 

บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) 
จ ากัด 
เสนอราคา 9,680.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

 

5 ซื้อน้ าดื่ม 3,225.00 บาท  - วิธี
เฉพาะเจาะ

จง 

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 

 

6 เช่าเครื่องอ่านบทโทรทัศน์ 
(Teleprompter) 

19,260.00 บาท  - วิธี
เฉพาะเจาะ

จง 

บริษัทจ ากัดคอนเวนเทค เสนอ
ราคา 19,260.00 บาท 

บริษัทจ ากัดคอนเวนเทค เสนอ
ราคา 19,260.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

 

7 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 6 รายการ 68,180.00 บาท  - วิธี
เฉพาะเจาะ

จง 

ห้างหุ้นส่วนสามัญเอ็กซต์ราอิงค์ 
เสนอราคา 68,180.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนสามัญเอ็กซต์ราอิงค์ 
เสนอราคา 68,180.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

 

8 จัดนิทรรศการวันสถาปนากระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2563 

80,000.00 บาท  - วิธี
เฉพาะเจาะ

จง 

นางสาวอลิสา ตรูวิเชียร เสนอ
ราคา 80,000.00 บาท 

นางสาวอลิสา ตรูวิเชียร เสนอ
ราคา 80,000.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

 

9 จ้างเหมาบริการนักประชาสัมพันธ ์
นางสาวชฎาธาร แสงเย็น 

15,000.00 บาท 150,000.00 
บาท 

วิธี
เฉพาะเจาะ

จง 

นางสาวชฎาธาร แสงเย็น 
เสนอราคา  150,000.00 บาท 

นางสาวชฎาธาร แสงเย็น 
เสนอราคา  150,000.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

 

10 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้าน
สุขภาพ จ านวน 3 ช้ิน 

990.00 บาท  - วิธี
เฉพาะเจาะ

จง 

นายสราวุฒิ ศรีสวดัิ์ เสนอ
ราคา 990.00 บาท 

นายสราวุฒิ ศรีสวดัิ์ เสนอราคา 
990.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 
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(7) 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
 

(8) 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 
 

(9) 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
(10) 

11 จ้างท าสื่อประชาสัมพันธ์ กรณโีรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

10,058.00บาท  - วิธี
เฉพาะเจาะ

จง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวริ์ค วัน
เดอร์ เสนอราคา 10,058.00 

บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวริ์ค วันเดอร์ 
เสนอราคา 10,058.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

 

12 จ้างเดินสายและติดตั้งจุด LAN 7,853.80.00 บาท - วิธี
เฉพาะเจาะ

จง 

บริษัท ดีชายน์ ฟรายเดย์ 
จ ากัด เสนอราคา 
7,853.80.00 บาท  

บริษัท ดีชายน์ ฟรายเดย์ จ ากัด 
เสนอราคา 7,853.80.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

 

13 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ธงพิมพ์ดิจิตอล (กระทรวง
สาธารณสุข) 

3,500.00 บาท  - วิธี
เฉพาะเจาะ

จง 

นายสราวุฒิ ศรีสวดัิ์ เสนอ
ราคา 3,500.00 บาท 

นายสราวุฒิ ศรีสวดัิ์ เสนอราคา 
3,500.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 
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สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย 





 

ขึ้นไปดานบน

เกี่ ยวกับ  สสอป. ขอมูลอาหารปลอดภัย แผนงานแล ะ โครงการ ขอมูลแล ะสถิติ ข าวสารแล ะกิ จกรรม เว็บ ไซตที่ เ กี่ ยวของ ติดตอ เร า
จํานวนผูเยี่ยมชม

https://www.foodsafety.moph.go.th/th/about-us/history.html
https://www.foodsafety.moph.go.th/th/food-safety/index.php
https://www.foodsafety.moph.go.th/th/projects.php?group=1-021-001
https://www.foodsafety.moph.go.th/th/statistics.php?group=1-023-001
https://www.foodsafety.moph.go.th/th/news-and-activities.php
https://www.foodsafety.moph.go.th/th/links.php
https://www.foodsafety.moph.go.th/th/contact-us.php
https://www.webfreecounter.com/
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

กระทรวงสาธารณสุข 
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วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข 
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12,000.00I iCTbU'i'l1:t:b'il1:t:'il.:i l'IJ1tJiLWJ b~ilflbb\Pl.:j~'IJ~ 

15,300.00 I i5bU'i'l1:t:b'il1:t:'il.:i l'IJ1t.Ji'111'1J fl1'1J'il'U11Pl'i.fl'i'I 

8,650.001 i5bu'i'l1::::b'il1::::'il.:i lt16'1.nrujm bftv.:i~ 

40,000.00 I i5bU'i'l1:t:b'il1:t:'il.:i lm.:in~'l!lru1 i'i1i'1.ji;it.Jfi~ 

'IJ1tJ'IJb'il"l bilvl.Ji.:ib~ei.:i 

'U1t.Jih'iltl b~ilflbb\Pl.:j~'U~ 

'IJ1t.Ji'111'1J fl1'1J'il'U 11Pl'i.fl'i'I 

'\Jii'l.nrujm bfttJ.:i~ 

'IJ1.:Jfl~'l!lru1 i'i~i'lji;it.Jfi~ 

1t1fl~fl'l:t:'Vl'i'J.:j 

1~bfi'U'J.:ib~'U\Pl1l.J~t11V1'Ulil 

1t1fl~fl'l:t:'Vl'i'J.:j 

1~bfi'U'J.:ib~'IJ\Pl1:1.J~t11'Vl'Ulil 

1t1fl~fl'l:t:'Vl'l'J.:j 

1~bfim.:ib~t1\Pl1:1.J~n1V1'\Jlil 

1'1Jfl~fl'l:t:'VJ'l'J.:j 

1~bfi'IJ'J.:jb~'IJ\Pl1:1.J~t11V1'\Jlil 

1'1Jfl~fl'l:t:'Vl'l'J.:j 

1~bnm.:ib~'\Jml.l~n1V1t11il 

1 'IJfl~fl'l:t:'VJ'l'J.:j 

·bb'U\J fl'l.l':i; 1 

d ., d ., 
Lft'IJ'l'ILL&'t~'ll.l'l'l'llil~ft!\!!\!1 

'll'llloiJ!lllln11~iun1,.«1l'11'fa'51~ 

(10) 

1/2564 611 11 vm.63 

2/2564 G'l'J 11 'l'W.63 

3/2564 611 11 vm.63 

4/2564 611 11 vm.63 

5/2564 G'l'J 11 'l'W.63 

6/2564 G'l'J 11 'VW.63 

7 /2564 G'l'J 11 'i'W.63 

8/2564 m 11 vm.63 

9/2564 G'l'J G'l'J 11 'l'W.63 



10 A1.:f 1~ bVl111U"ifl1'i~1'U1'fl~1fn111 

tJ(;lei\ilnti 'W1ti~u~ bblil~'th:t:~ufi 

11 rh.:f1~bVl111U~fl1'i~1'U1'fl~1fn111 

U(;leJ\ilnti u1tia1Via 'i'l'i:t:1'Vl'ibtifl 

12 A1.:f1~bV1111U~fl1'i~1'U1'fl~1fl1111 

U(;leJ\ilnti 'W1ti'U11-U'ti 'Vlei~tJ'i:t:b'Vltiu 

13 rh.:f 1~ b V1111U"ifl1'i~1'Uvl1fn1116'1:t:eJ1\il 

ua.tJ'i:t:bG'l~'i 6'1d'i'iru1f'1(;l:t: ... ' 

14 A1.:f1~bVl111U~fl1'i~1'Uvl1fl11116'1:t:eJ1\il 

'U1~11:t:~ ~'Ubdfl 

15 rh.:f1~bVl111U~fl11~1'Uvl1fl11116'1:t:eJ1\il 

ua. tJ'i:t:'Vl11 vitiei tiei ~ ' ~ 

16 A1.:f1~bVl111U"ifl1'i~1'Uvl1fl11116'1:t:eJ1\il 

' 0 ~ 'U1tJ'i1b'lJ'lJ'\ll'j" 'l11'U(;l 

17 rh.:f1~bVl111U~tl1'i~1'Uvl1fl11116'1:t:eJ1\il 

ua.mtiVlru tlb'Vlf'l 
~ 

18 A1.:f1~bVl111U~fl1'i~1'U6'1UU6'11i'Ufl1'i 

1lneim11 'U6'1.'i'il1m 1nm~ 
' 

19 u~,;''VI Vi leiVi 'il'1n\il (1JV11'lJ'U) 

13,250.00 

10,900.00 

10,050.00 

12,000.00 

12,000.00 

11,820.00 

12,000.00 

10,000.00 

18,420.00 

192,478.08 

11,000.00 

'i1A1mrn 

(U1'1'1) 

bb'l.J'l.Jft~tl~i!fl1'i~1bU'l.m1'i~\il~eJ~\il\l1.:itu'ieJ'l.Jb~eJ'U 'VUJA~fl1EJ'U 

(~ei'V!'Li1a.:i1u) 1'VIEJ1ftEJUn'l.J"i'Vl1'ift151'iW~'tl 

1u~ ...... 1. ....... b~eJ'U ................ fi'U11f'l3.J .............. 'Vl.A. 2563 ( 1) 

11,820.00 

' 0 ~ 'U1tJ'i1b'lJ'U'Vl'i 'l11'lJ(;l 

10,000.00 i5b.,'i'l1:t:b'il1:t:'il~ 'U6'1.6'11tiVlru rjb'Vlf'l 

'U1tJeJ1'qi bbtl1~'U\il1 

1l.1,11u-m~um3.J~n1viu\il 

b'Utl!)fl'i:t:'Vl'i'N 

1l.1,11u-m~u1'1111~n1viu\il 

b'Ufl!)fl'i:t:'Vl'i'"N 

1l.i bfim~ ,~'U1'1111~n1viu\il 

b'Utl!)fl'i:t:'Vl'i'd~ 

1l.i bfi'Ud~ b~'Ul'l111~ rl1Vl'U\il 

b'Ufl{jfl'i:t:'Vl'i'd~ 

1l.ibfiu1~b~um11~n1viu\il 

b'Ufl!)fl'i:t:'\ll'j"'J~ 

1l.i bfim~ ,~'Ul'l111~n1viu~ 

b'Utl!)fl'i:t:'Vl'i'd~ 

1l.i bfim~ ,~'U1'1111~n1viu\il 

hlfl!jfl'i:t:'\ll'j"'J~ 

1l.i bfi'Ud~ b~'Ul'l111~rl1Vl'U\il 

b'Utl!)fl'i:t:'Vl'i1~ 

1l.i bfi'U'd~ b~'Ul'l111~ rl1Vl'U\il 

b'Ufl!)fl'i:t:'Vl'i'd~ 

bb'l.J'l.J ft'tl'i. 1 

10/2564 r;n 11 vrn.63 

11/2564 r;n 11 'i'ltJ.63 

1V2564 r;n 11 'i'ltJ.63 

13/2564 r;n 11 'i'lti.63 

14/2564 (;l'J 11 'i'ltJ.63 

15/2564 611 11 'i'ltJ.63 

16/2564 611 11 'i'ltJ.63 

17 /2564 r;n 11 vm.63 

18/2564 (;l'J 11 'i'IEJ.63 

19/2564 (;l'J 11 'i'ltJ.63 

1l.ibfim~b~'Ul'l111~n1viu\il '1'1Jqi1{)1~ 1/2564 m 11 vm.63 

b'Ufl!)fl'i:t:'Vl'i'd~ 



0 2590 1330

www.stopcorruption.moph.go.th

ศูนยป์ฏิบตัิการต่อต้านการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 17 พฤศจิกายน 2563 
หัวข้อ: รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื ้อจ ัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(แบบ สขร.1) 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) 
ของหน่วยงานที่ทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

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

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

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
ชนกพร แสนสุด สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

นางสาวชนกพร แสนสดุ นางสาวสชุาฎา  วรินทรเ์วช 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  17  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 
 

วันท่ี  17  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 
 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

นางสาวชนกพร แสนสุด 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

วันที่  17  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
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คำอฺธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

หัวข้อ คำอธิบาย 
หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดทำ

และเผยแพร่ข้อมูล 
 

วัน/เดือน/ปี วันเดือนปีที่ขอนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

หัวข้อ กำหนดหัวข้อที่จะนำขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความสำคัญ 
ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด 
 

รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้คำอธิบาย/คำบรรยายที่มีความกระชับใช้ภาษา 
ที่เข้าใจง่ายและสะกดคำให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 
 

Link ภายนอก ให้ระบ ุLink ที่อ้างอิงหรือนำมาใช้ในการเผยแพร่ 
 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน)  ระบุลงลายมือชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบที่ได้มอบหมายจาก
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
(Web Master) 

ระบุลงลายมือชื่อผู้ทำการ Upload ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
 


