


วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการงานธุรการ 12,000.00              12,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติยานี  หวาจ้อย นางสาวกฤติยานี  หวาจ้อย ใช้เกณฑ์ราคา 4/2563
วันท่ี 29 ต.ค.62

2 จ้างเหมาบริการงานธุรการ 12,000.00              12,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธนพล  วิริยะบัณฑิตกุล นายธนพล  วิริยะบัณฑิตกุล ใช้เกณฑ์ราคา 5/2563
วันท่ี 29 ต.ค.62

3 จ้างเหมาบริการงานแม่บ้านส านักงาน 9,000.00               9,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสุพัตรา  โมเรตโจ นางสุพัตรา  โมเรตโจ ใช้เกณฑ์ราคา 23/2563
วันท่ี 25 พ.ค.63

4 ซ้ือน้ าด่ืมขวดพลาสติก ขนาดบรรจุ 600 ซีซี 2,750.00               2,750.00           เฉพาะเจาะจง ยอดน้ าด่ืม ยอดน้ าด่ืม ใช้เกณฑ์ราคา 3/2563
วันท่ี 29 ต.ค.62

5 จ้างถ่ายเอกสารมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการท างาน

17,958.88              17,958.88         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 35/2563
วันท่ี 5 ส.ค. 63

6 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 18,575.20              18,575.20         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 36/2563
วันท่ี 10 ส.ค. 63

7 จ้างบริการถ่ายเอกสารคู่มือการใช้งานระบบรายงานการเร่ียไร          
และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด                             
MOPH Solicit Report System : MSRS

400,000.00            400,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 38/2563
วันท่ี 14 ส.ค. 63

8 เช่า Private Cloud Server และด าเนินการย้ายระบบเว็บไชต์         
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

288,900.00            288,900.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จ ากัด บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 39/2563
วันท่ี 20 ส.ค. 63

9 จัดจ้างผลิตโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการถ่ายทอด 
ขยายผล และแลกเปล่ียนองค์ความรู้การด าเนินงานองค์กรคุณธรรม 
ระหว่างหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข      
ราชการบริหารส่วนกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

17,100.00              17,100.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอลิสา  ตรูวิเชียร นางสาวอลิสา  ตรูวิเชียร ใช้เกณฑ์ราคา 40/2563
วันท่ี 21 ส.ค. 63

10 จ้างบริการถ่ายเอกสารการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน  
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

49,912.08              49,912.08         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท ดีดี ปร้ินต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคา 41/2563
วันท่ี 27 ส.ค. 63

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วันท่ี 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

11 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,033.00               2,033.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัชวาลย์ แอร์คอนดิช่ัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัชวาลย์ แอร์คอนดิช่ัน ใช้เกณฑ์ราคา

12 จ้างซ่อมเปล่ียนบานประตูตู้เก็บเคร่ืองใช้ในครัว จ านวน 1 งาน 3,500.00               3,500.00           เฉพาะเจาะจง นายนราธิป  ช้างกระทัด นายนราธิป  ช้างกระทัด ใช้เกณฑ์ราคา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  1 กันยายน 256๓ 
หัวข้อ: รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื ้อจ ัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  
(แบบ สขร.1) 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื ้อจ ัดจ้างในรอบเดือนส ิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  (แบบ สขร. 1)                               
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

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

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

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
ชยาภรณ์  โกสัยพัฒ สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวชยาภรณ์  โกสยัพัฒ) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสด ุ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 

วันท่ี 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

ชยาภรณ์  โกสยัพัฒ 
(นางสาวชยาภรณ ์ โกสยัพัฒ) 

นักวิชาการพัสด ุ
วันท่ี 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

  
 


