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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

รายงานแบบสรุปผลการดําเนนิงานจดัซื�อจดัจา้ง
ในรอบเดือนกรกฎาคม ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร.1)

หน่วยงานในสงักัดสาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารสว่นกลาง 
ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2565



 
ก                                                รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) 

 
 

คำนำ 
 

 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดใหหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง 

จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปของหนวยงาน งบดำเนินงาน ตามคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ 
ของหนวยงาน เพื่อใหการดำเนินการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเดียวกันอยางเปนระบบ 
มีการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจางเปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางถูกตองครบถวน มีการเปดเผยขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
เพิ่มความโปรงใส สะดวกตอการตรวจสอบ การดำเนินการจะทำใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวกตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ชวยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเปนหลักประกันในระดับหนึ ่งวาการดำเนินการดานการจัดซื ้อจัดจาง 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลางนั ้น ไมมีการทุจริตและไมมีผลประโยชนทับซอนเนื ่องจากไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไว 
โดยใหเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติงานประจำในดานการจัดซ้ือจางของทุกหนวยงาน 

 
 

ศูนย์ปฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ 

 

 

 

 



 1                                                รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) 

 
 

บทนำ 
 
1) หลักการและเหตุผล  

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐนั้นตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ และตองสอดคลองกับหลักการคุมคา 

โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได และตองปองกันปญหาการทุจริตดวยการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งถือเปนมาตรการสำคัญ 

ที่สงเสริมกระบวนการปองกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐ โดยที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 กำหนดใหสวนราชการตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจายแตละป รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง และสัญญาใด ๆ 

ท่ีมีการอนุมัติใหจัดซ้ือจัดจางแลว ใหประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได ณ สถานท่ีทำการของสวนราชการ ระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ สอดคลอง 

กับมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ 3 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

เรื่อง กำหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดเตรียมไวใหประชาชนตรวจดูได ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง 

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

ที่มีมติใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการอยางเครงครัด เนื ้อหาประกอบดวย (1) งานที ่จัดซื ้อหรือจัดจาง (2) วงเงินจัดซื ้อจัดจาง (3) ราคากลาง 

(4) วิธีซื้อหรือจาง (5) รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ (6) ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง (7) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และ (8) เลขที่และวันท่ี

ของสัญญา หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง โดยหนวยงานตองจัดทำและสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เสนอผูบริหารของหนวยงานรับทราบ 

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

 

 
 
 



 2                                                รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) 

ดังนั้น ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงรวบรวมรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) ของหนวยงานที ่จ ัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใหการจัดซื ้อจัดจางของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง มีความโปรงใส 
เปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม ตรวจสอบได มุ งเนนการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน และสอดคลองกับขอกำหนดของการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และกรอบการประเมินผลตามคำรับรองและการประเมินผล
การปฏิบัติราชการระดับหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี ้ว ัดที ่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำ 
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณของหนวยงาน  

 
2) วัตถุประสงค  

2.1) เพ่ือใหหนวยงานมีการวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาสูงสุด  
2.2) เพื ่อใหการจัดซื ้อจัดจางของหนวยงานมีความโปรงใส เปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม ตรวจสอบได มุ งเนนการเปดเผยขอมูล 

ตอสาธารณชน  
2.3) เพื่อใหเปนไปตามขอกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) และกรอบการประเมินผลตามคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3                                                รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) 

3) กลุมเปาหมาย  
3.1) หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง จำนวน 23 หนวยงาน ที่จัดทำคำรับรองและการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดแก กองกลาง 
กองกฎหมาย กองการตางประเทศ กองการพยาบาล กองตรวจราชการ กองบริหารการคลัง กองบริหารการสาธารณสุข กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองยทุธศาสตรและ
แผนงาน กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กองสาธารณสขุฉุกเฉิน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุมตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุมพัฒนาระบบบริหาร กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานบริหารโครงการ
รวมผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท สำนักสารนิเทศ สำนักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข และสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ  

3.2) หนวยงานที่ไมไดจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 6 หนวยงาน ไดแก สำนักบริหารยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย สำนักโครงการพระราชดำริ 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ ศูนยสันติวิธีสาธารณสุข ศูนยอำนวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข กลุมขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศยุทธศาสตรชาติและการสรางความสามัคคีปรองดองประจำกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันกัญชาทางการแพทย  

 
4) นิยามศัพท  

4.1) การจัดซ้ือจัดจาง หมายถึง การดำเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงพัสดุโดยการซ้ือ จาง เชา แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง  
4.2) แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) หมายถึง แบบสรุปการรายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจำเดือน 

ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กำหนดขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวให
ประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขอ 1 (5) บัญญัติวา หนวยงานภาครัฐตองสรุปผล 
การจัดหาพัสดุ ในแตละรอบเดือน ตามมาตรา 9 (8) ที่เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่มีมติใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการอยาง
เครงครัด เนื้อหาประกอบดวย (1) งานที่จัดซื ้อหรือจัดจาง (2) วงเงินจัดซื้อจัดจาง (3) ราคากลาง (4) วิธีซื ้อหรือจาง (5) รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที ่เสนอ 
(6) ผูไดรับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง (7) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และ (8) เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง โดยหนวยงาน 
ตองจัดทำและสรุปผล การดำเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เสนอผูบริหารของหนวยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน (โดยประมาณ) และขออนุญาตผูบริหาร 
ของหนวยงานนำแบบสรุปผล การดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน ภายในทุกวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  

4.3) การเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจาง หมายถึง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางทุกรายการและทุกขั้นตอน และตามมติคณะรัฐมนตรี  
เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2560 



 4                                                รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) 

5) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
5.1) การดำเนินการดานการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง มีมาตรฐานการจัดซื้อจดั

จางภาครัฐเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางถูกตองครบถวน เพ่ิมความโปรงใส สะดวกตอการ
ตรวจสอบ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  

5.2) การดำเนินการดานการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง ไมมีการทุจริต และไมมี
ผลประโยชนทับซอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5                                                รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานแบบสรปุผลการดำเนินงานจัดซื้อจดัจา้ง 

ในรอบเดือนกรกฎาคม ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) 

ของหนว่ยงานในสงักดัสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง 
 
 
 
 
 
 



 
 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) 

 

 

 

 

กองกลาง 
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กองกฎหมาย 
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กองการตา่งประเทศ 
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กองตรวจราชการ 
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กองบริหารการสาธารณสุข 

 

 

 



ล ำดับ งำนท่ีจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
(บำท)

รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำคำท่ีตกลงจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำจัดพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ 
“โครงกำรส่งเสริม รณรงค์และกำรบริหำรจัดกำรโลหิต
ระหว่ำงกระทรวงสำธำรณสุขกับสภำกำชำดไทย 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565” จ ำนวน 1 งำน

120,000.00 120,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ซีซันส์ เวิลด์ จ ำกัด 120,000.00 บำท บริษัท ซีซันส์ เวิลด์ จ ำกัด 120,000.00 บำท 120,000.00 เป็นรำคำท่ี
เหมำะสม

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 113/2565
ลงวันท่ี 1 ก.ค. 65

2 จ้ำงจัดนิทรรศกำรและแสดงผลงำน ตำมโครงกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรสัมมนำระดับประเทศ (National 
Seminar) ของโครงกำรพัฒนำรูปแบบบริกำรท่ีไร้
รอยต่อในระยะก่ึงเฉียบพลันส ำหรับผู้สูงอำยุ (S-TOP)

299,974.50 299,974.50 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท บีที ครีเอช่ัน จ ำกัด 299,974.50 บำท บริษัท บีที ครีเอช่ัน จ ำกัด 299,974.50 บำท 299,974.50 เป็นรำคำท่ี
เหมำะสม

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 114/2565
ลงวันท่ี 7 ก.ค. 65

3 จ้ำงพิมพ์หนังสือบัญชีรำยกำรครุภัณฑ์ ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จ ำนวน 1,400 เล่ม

301,000.00 301,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ำกัด 301,000.00 บำท บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ำกัด 301,000.00 บำท 301,000.00 เป็นรำคำท่ี
เหมำะสม

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 115/2565
ลงวันท่ี 7 ก.ค. 65

4 จ้ำงพิมพ์หนังสือเร่ืองเล่ำโรงพยำบำลบุษรำคัม จ ำนวน 
1,000 เล่ม

298,000.00 298,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ำกัด 298,000.00 บำท บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ำกัด 298,000.00 บำท 298,000.00 เป็นรำคำท่ี
เหมำะสม

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 116/2565
ลงวันท่ี 11 ก.ค. 65

5 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP จ ำนวน 1 เคร่ือง 4,868.50 4,868.50 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ดีซำยน์ ฟรำยเดย์ จ ำกัด 4,868.50 บำท บริษัท ดีซำยน์ ฟรำยเดย์ จ ำกัด 4,868.50 บำท 4,868.50 เป็นรำคำท่ี
เหมำะสม

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 117/2565
ลงวันท่ี 11 ก.ค. 65

6 จ้ำงผลิตส่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรจัดบริกำรคลินิก
พิเศษเฉพำะทำงนอกเวลำรำชกำรของหน่วยบริกำรใน
สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข จ ำนวน 1 งำน

175,000.00 175,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวคณนภัส สุขประเสริฐ 175,000.00 บำท นำงสำวคณนภัส สุขประเสริฐ 175,000.00 บำท 175,000.00 เป็นรำคำท่ี
เหมำะสม

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 118/2565
ลงวันท่ี 18 ก.ค. 65

7 จ้ำงเหมำบุคลำกรด ำเนินกำรจัดท ำมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน (Standard Operating Procedure : SOP)
 ศูนย์พ่ึงได้ กระทรวงสำธำรณสุข จ ำนวน 1 งำน

300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวจงกลกร สิงห์โต 300,000.00 บำท นำงสำวจงกลกร สิงห์โต 300,000.00 บำท 300,000.00 เป็นรำคำท่ี
เหมำะสม

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 119/2565
ลงวันท่ี 22 ก.ค. 65

8 จ้ำงท ำโล่รำงวัล จ ำนวน 40 อัน 51,360.00 51,360.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อำร์ทกลำส ดอท เน็ท 51,360.00 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อำร์ทกลำส ดอท เน็ท 51,360.00 บำท 51,360.00 เป็นรำคำท่ี
เหมำะสม

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 120/2565
ลงวันท่ี 26 ก.ค. 65

9 จ้ำงจัดประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ พร้อมอุปกรณ์
กำรประชุม จ ำนวน 1 งำน

500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท บ๊ิก ครีเอทีฟ จ ำกัด 500,000.00 บำท บริษัท บ๊ิก ครีเอทีฟ จ ำกัด 500,000.00 บำท 500,000.00 เป็นรำคำท่ี
เหมำะสม

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 121/2565
ลงวันท่ี 27 ก.ค. 65

10 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์กำรประชุม 6,799.85 6,799.85 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกิจทวีทรัพย์ 6,799.85 บำท ร้ำนกิจทวีทรัพย์ 6,799.85 บำท 6,799.85 เป็นรำคำท่ี
เหมำะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 047/2565
ลงวันท่ี 7 ก.ค. 65

11 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์กำรประชุม 6,799.85 6,799.85 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกิจทวีทรัพย์ 6,799.85 บำท ร้ำนกิจทวีทรัพย์ 6,799.85 บำท 6,799.85 เป็นรำคำท่ี
เหมำะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 048/2565
ลงวันท่ี 7 ก.ค. 65

12 ซ้ือกระเป๋ำใส่เอกสำร จ ำนวน 1,000 ใบ 300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวเกษนรินทร์ ตะนะขิง 300,000.00 บำท นำงสำวเกษนรินทร์ ตะนะขิง 300,000.00 บำท 300,000.00 เป็นรำคำท่ี
เหมำะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 049/2565
ลงวันท่ี 26 ก.ค. 65

13 เช่ำบอร์ดแสดงนิทรรศกำร จ ำนวน 1 งำน 300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวีรพงษ์ ไตรสิริกุล 300,000.00 บำท นำยวีรพงษ์ ไตรสิริกุล 300,000.00 บำท 300,000.00 เป็นรำคำท่ี
เหมำะสม

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 050/2565
ลงวันท่ี 27 ก.ค. 65

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันท่ี 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



 
 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) 

 

 

 

 

กองบริหารทรพัยากรบคุคล 

 

 

 





 
 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) 

 

 

 

 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 

 

 







 
 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) 

 

 

 

 

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลกัประกนัสุขภาพ 

 

 

 





 
 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) 

 

 

 

 

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 

 

 

 











 
 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) 

 

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

 

 

 









 
 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) 

 

 

 

 

กลุม่ตรวจสอบภายใน 

สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 





 
 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) 

 

 

 

 

กลุม่ตรวจสอบภายใน  

ระดับกระทรวง 

 

 





 
 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) 

 

 

 

 

กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร 

 

 

 





 
 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) 

 

 

 

 

กลุม่เสรมิสรา้งวนิัยและระบบคณุธรรม 

 

 

 





 
 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) 

 

 

 

 

สำนกัวชิาการสาธารณสขุ 

 

 

 



 
 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) 

 

 

 

 

สำนกังานบริหารโครงการรว่มผลิตแพทย์เพิม่เพือ่ชาวชนบท 

 

 

 





 
 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) 

 

 

 

 

สำนกัสารนเิทศ 

 

 

 



 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พ.ศ.2565 

ชื่อหน่วยงาน ส านักสารนิเทศ 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 (1) 

 

ล าดับที ่
 
 
 

(2) 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
 
 
 

(3) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
 

(4) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
 

(5) 

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง 

 
 

(6) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

 
 

(7) 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
 

(8) 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 
 

(9) 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
(10) 

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เดือน กรกฎาคม 2565     
1 จ้างเหมาบริการนักประชาสัมพันธ์

เชี่ยวชาญ 
นางนัยนา  แพร่ศรีสกลุ 

480,000.00 
บาท 

(40,000*12) 

480,000.00 
บาท 

(40,000*12) 

 
 
 
 
 
 

วิธี
เฉพาะ 
เจาะจง 

นางนัยนา  แพร่ศรีสกลุ      
เสนอราคา 480,000.00 บาท 

นางนัยนา  แพร่ศรีสกลุ      
เสนอราคา 480,000.00 บาท 

 
 
 
 
 
 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 
 
 
 
 
 
 

เลขท่ี 03/2565  
ลว. 25 ต.ค.  

2564 
2 จ้างเหมาบริการนักประชาสัมพันธ ์

นางสาวอติญา ตันศิร ิ
201,600.00

บาท 
(16,800*12) 

201,600.00
บาท 

(16,800*12) 

นางสาวอติญา ตันศิริ         
เสนอราคา 201,600.00บาท 

นางสาวอติญา ตันศิริ         
เสนอราคา 201,600.00บาท 

เลขท่ี 04/2565      
ลว. 25 ต.ค.  

2564 
3 
 

จ้างเหมาบริการนักประชาสัมพันธ ์
นายสิรวุฒิ รวไีชยวัฒน์ 

247,200.00 
บาท 

(20,600*12) 

247,200.00 
บาท 

(20,600*12) 

นานสิรวุฒิ รวไีชยวัฒน์      
เสนอราคา 247,200.00 บาท 

นานสิรวุฒิ รวไีชยวัฒน์      
เสนอราคา 247,200.00 บาท 

เลขท่ี 05/2565      
ลว. 25 ต.ค.  

2564 
4 จ้างเหมาบริการนักประชาสัมพันธ ์

นางสาวกฤติยา ไทยล าภ ู
189,000.00 

บาท 
(15,750*12) 

189,000.00 
บาท 

(15,750*12) 

นางสาวกฤติยา ไทยล าภ ู
เสนอราคา 189,000.00 บาท 

นางสาวกฤติยา ไทยล าภ ู
เสนอราคา 189,000.00 บาท 

เลขท่ี 06/2565      
ลว. 25 ต.ค.  

2564 
5 จ้างเหมาบริการนักจดัการงานท่ัวไป 

นายวงศภัค อยู่นิ่ม 
214,200.00 

บาท 
(17,850*12) 

214,200.00 
บาท 

(17,850*12) 

นายวงศภัค อยู่นิ่ม 
เสนอราคา 214,200.00 บาท 

นายวงศภัค อยู่นิ่ม 
เสนอราคา 214,200.00 บาท 

เลขท่ี 07/2565      
ลว. 25 ต.ค.  

2564 
6 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบตัิงาน

นักวิชาการพัสด ุ
นางสาวมนัญญา อยู่นิ่ม 

185,400.00 
บาท 

(15,450*12) 
 

185,400.00 
บาท 

(15,450*12) 
 

นางสาวมนัญญา  อยู่นิ่ม 
เสนอราคา 185,400.00 บาท 

นางสาวมนัญญา  อยู่นิ่ม 
เสนอราคา 185,400.00 บาท 

เลขท่ี 08/2565      
ลว. 25 ต.ค.  

2564 

7 จ้างเหมาบริการพนักงานท่ัวไป 
นางสาวนงนุช รุ่งเรือง 

132,000.00 
บาท 

(11,000*12) 

132,000.00 
บาท 

(11,000*12) 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวนงนุช รุ่งเรือง 
เสนอราคา 132,000.00 บาท 

นางสาวนงนุช รุ่งเรือง 
เสนอราคา 132,000.00 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม

ข้อก าหนด 

เลขท่ี 09/2565      
ลว. 25 ต.ค.  

2564 
 



 
-2- 

 
ล าดับ

ที ่
 
 

(2) 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
 
 
 

(3) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
 

(4) 

ราคากลาง 
(บาท) 

 
 

(5) 

วิธีซ้ือ
หรือจ้าง 

 
 

(6) 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

 
 

(7) 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
 

(8) 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 
 

(9) 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
(10) 

8 จ้างเหมาบริการขับรถยนต ์
นายบัญชา ทวีโรจน์กลุ 

176,400.00 
บาท 

(14,700*12) 

176,400.00 
บาท 

(14,700*12) 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายบัญชา ทวีโรจน์กลุ         
เสนอราคา 176,400.00 บาท 

นายบัญชา ทวีโรจน์กลุ         
เสนอราคา 176,400.00 บาท 

มีคุณสมบัตติรง
ตามข้อก าหนด 

เลขท่ี 10/2565      
ลว. 25 ต.ค.  

2564 
9 จ้างเหมาบริการบุคคลนัก

ประชาสมัพันธ์ 
นางสาววิศนี จิระพงศ์วัฒนา 

185,400.00 
บาท 

(15,450*12) 
 

185,400.00 
บาท 

(15,450*12) 
 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาววิศนี จิระพงศ์วัฒนา 
เสนอราคา 185,400.00 บาท 

นางสาววิศนี จิระพงศ์วัฒนา 
เสนอราคา 185,400.00 บาท 

มีคุณสมบัตติรง
ตามข้อก าหนด 

เลขท่ี 11/2565      
ลว. 25 ต.ค.  

2564 

10 
 

จ้างเหมาบริการบุคคลนัก
ประชาสมัพันธ์ 
นางสาวกิติยา เปลี่ยนด ี

185,400.00 
บาท 

(15,450*12) 
 

185,400.00  
บาท 

(15,450*12) 
 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวกิติยา เปลี่ยนด ี
เสนอราคา 185,400.00 บาท 

นางสาวกิติยา เปลี่ยนด ี
เสนอราคา 185,400.00  บาท 

มีคุณสมบัตติรง
ตามข้อก าหนด 

เลขท่ี 12/2565      
ลว. 25 ต.ค.  

2564 

11 จ้างเหมาบริการบุคคลนัก
ประชาสมัพันธ์ 
นางสาวอัญชัญ ฉันทวรลักษณ ์

180,000.00 
บาท 

(15,000*12) 
 

180,000.00 
บาท 

(15,000*12) 
 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวอัญชัญ ฉันทวรลักษณ์
เสนอราคา 180,000.00 บาท 

นางสาวอัญชัญ ฉันทวรลักษณ์
เสนอราคา 180,000.00 บาท 

มีคุณสมบัตติรง
ตามข้อก าหนด 

เลขท่ี 13/2565      
ลว. 25 ต.ค.  

2564 

12 จ้างเหมาบริการบุคคลนักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา 
นายปิยวัฒน์ คล้ายพงษ ์

216,000.00 
บาท 

(18,000*12) 
 

216,000.00 
บาท 

(18,000*12) 
 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายปิยวัฒน์ คล้ายพงษ ์
เสนอราคา 216,000.00 บาท 

นายปิยวัฒน์ คล้ายพงษ ์
เสนอราคา 216,000.00 บาท 

มีคุณสมบัตติรง
ตามข้อก าหนด 

เลขท่ี 14/2565      
ลว. 25 ต.ค.  

2564 

13 ซื้อน้ าดื่ม 5,715.00 
บาท 

5,715.00  
บาท 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ยอดน้ าดื่ม (น.ส.มัทนียา 
ฤทธิ์มาก) 

เสนอราคา 30,600.00 บาท 

ยอดน้ าดื่ม (น.ส.มัทนียา 
ฤทธิ์มาก) 

เสนอราคา 30,600.00 บาท 

มีคุณสมบัตติรง
ตามข้อก าหนด 

เลขท่ี 16/2565      
ลว. 25 ต.ค.  

2564 
14 จ้างสืบค้นและส่งข่าวผา่นระบบ

คอมพิวเตอร์ออนไลน์  
499,476.00 

บาท 
(41,623*12) 

499,476.00 
บาท 

(41,623*12) 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 
เสนอราคา 499,476.00 บาท 

บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 
เสนอราคา 499,476.00 บาท 

มีคุณสมบัตติรง
ตามข้อก าหนด 

เลขท่ี 15/2565      
ลว. 25 ต.ค.  

2564 
 
 



 
 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) 

 

 

 

 

สำนกัสง่เสรมิและสนับสนุนอาหารปลอดภัย 

 

 

 



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

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

34 จา้งรถตู้ จ.ศรีสะเกษ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรีะศักด์ิ ด าเนินพงษ์
นายจรีะศักด์ิ ด าเนินพงษ์/24,000 

บาท
เกณฑ์ราคา

ใบส่ังจา้งเลขที ่
33/2565  ลงวนัที ่18 
กค. 65...

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ........กรกฎาคม  2565...............
(ชือ่หน่วยงาน).....ส านักส่งเสรมิและสนับสนุนอาหารปลอดภัย...........................................

วันที่ .....31......... เดือน ........กรกฎาคม..................... พ.ศ. 2565 (1)
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ศูนยป์ฏิบตักิารต่อตา้นการทจุริต 

กระทรวงสาธารณสุข 
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 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) 

 

 

 

 

วิทยาลัยนักบรหิารสาธารณสุข 

 

 

 









 
 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) 

 

 

 

 

สำนกัสนับสนุนระบบสขุภาพปฐมภมู ิ

 

 

 









 
 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) 

 

 

 

 

ศูนยอ์ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ 
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ศูนยส์ันตวิธิีสาธารณสขุ 

 

 

 





0 2590 1330

www.stopcorruption.moph.go.th

ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ป : ๗ มิถุนายน 2565 
หัวขอ: รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดอืนกรกฎาคม ปงบประมาณ 2565 (แบบ สขร.1) 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม ปงบประมาณ 2565 (แบบ สขร.1) 
Link ภายนอก:  ไมมี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

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

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

 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล ผูอนุมัติรับรอง 
นงลักษณ  พูลนาค สุชาฎา  วรินทรเวช 

นางสาวนงลักษณ  พูลนาค นางสาวสชุาฎา  วรินทรเวช 
ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหนา) 

วันท่ี  ๘  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 

วันท่ี  ๘  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 

  
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

นางสาวนงลักษณ  พูลนาค 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
วันท่ี  ๘  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 
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