
  

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทรศัพท์ 0 2590 1330  

ที ่ สธ ๐217.03/481                วันที่     31   มกราคม    ๒๕63                                     . 

เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563  (แบบ สขร.1)  

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่องเดิม 
 1. ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8) ที่ระบุหน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื ่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยการจัดทำแบบสรุปผล  
การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) เสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน  
 2. ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน  
ให้หน่วยงานรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ประจำทุกสิ้นเดือน 

 ข้อพิจารณา 
 กลุ ่มงานบริหารทั ่วไป ขอรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื ้อจัดจ้างในรอบเดือน
มกราคม 2563 (แบบสขร. 1) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ข้อเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังนี้ ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ 
1. รับทราบแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 
2. อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
                                 ทราบ/อนุญาต 
 
 

(นายยงยศ ธรรมวุฒิ) 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ 
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาบริการจัดการงานแม่บ้านส านักงาน 9,000.00                  9,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี  ทิพรัตน์ นางสาวอัญชลี  ทิพรัตน์ ใช้เกณฑ์ราคา 1/2563

วันท่ี 29 ต.ค.62

2 จ้างเหมาบริการจัดการงานธุรการ 12,000.00                12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติยานี  หวาจ้อย นางสาวกฤติยานี  หวาจ้อย ใช้เกณฑ์ราคา 4/2563

วันท่ี 29 ต.ค.62

3 จ้างเหมาบริการจัดการงานธุรการ 12,000.00                12,000.00        เฉพาะเจาะจง นายธนพล  วิริยะบัณฑิตกุล นายธนพล  วิริยะบัณฑิตกุล ใช้เกณฑ์ราคา 5/2563

วันท่ี 29 ต.ค.62

6 ซ้ือน้ าด่ืมขวดพลาสติก ขนาดบรรุ 500 ซีซี 2,750.00                  2,750.00          เฉพาะเจาะจง ยอดน้ าด่ืม ยอดน้ าด่ืม ใช้เกณฑ์ราคา 3/2563

วันท่ี 29 ต.ค.62

4 ค่าถ่ายเอกสารการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

ผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัดและเขตสุขภาพ

157,469.72              157,469.72       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 10/2563

วันท่ี 6 ธ.ค.62

5 ค่าถ่ายเอกสารขอส่งรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ระบบ 

MITAS ในการประเมิน ITA

4,750.80                  4,750.80          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

6 ค่าถ่ายเอกสารค าส่ังแต่งต้ังผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจ

หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based)ระดับ

จังหวัดและเขตสุขภาพ

4,016.35                  4,016.35          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

7 ค่าถ่ายเอกสารขับเคล่ือนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

261.94 261.94             เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2563

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข

วันท่ี  31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2563



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  4 กุมภาพันธ์ 2563 
หัวข้อ: รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื ้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(แบบ สขร.1) 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 สร ุปผลการดำเน ินงานจ ัดซ ื ้ อจ ัดจ ้ างในรอบเด ือนธ ันวาคม ป ี งบประมาณ พ.ศ.  2563  
(แบบ สขร. 1) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

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

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

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
  

นางสาววภิาวณีี  มลูป้อม นางสาวสชุาฎา  วรินทรเ์วช 
ตำแหน่ง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 
วันท่ี 4 เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563 

 
วันท่ี 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
นางสาววภิาวีณี  มูลป้อม 

นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 
วันที่  4  เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563 

 

 
 


