
ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

1 26 98.2558  

(0424.1/พ/1)

ค&าจ�างเหมารถตู�ปรับอากาศเดินทางในพื้นที่

จังหวัดเชียงราย ระหว&างวันวันที่ 14-15 ตุลาคม 

2558 จํานวน 2 คัน

7,200.00 นายศุภชัย สันธิ  โทร 

088-4085902

 กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการดําเนินการป9องกันเด็ก

จมน้ําเชิงบูรณาการ ป>2559

2 26 ตค.2558 

(0424.1/พ/2)

ค&าน้ํามันเชื้อเพลิงเติมรถตู�ปรับอากาศทะเบียน 

นข-6806และ30-1028 เพื่อใช�ในการเดินทางใน

พื้นที่ จังหวัดเชียงราย วันที่ 14-15 ตุลาคม 2558

1,920.00  กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการดําเนินการป9องกันเด็ก

จมน้ําเชิงบูรณาการ ป>2559

3 26 ตค.2558 

(0424.1/พ/3)

ค&าวัสดุอุปกรณCใช�ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานผู�ก&อการดี

ป9องกันการจมน้ํา ระหว&างวันที่ 14-15 ตค.2558 

(หมึกเครื่องพิมพC HP Q2612A 1 กล&อง 2300 

บาทและ ซองจดหมาย 500 ซอง 280 บาท)

2,580.00 ร�านทรัพยCสุวรรณ ซัพ

พลาย

 กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการดําเนินการป9องกันเด็ก

จมน้ําเชิงบูรณาการ ป>2559

4 27 ตค.2558 

(0424.1/พ/4)

004/2559 ปากกาลูกลื่น 350 แท&ง 1750 บาท,สมุดโนKตสัน

ห&วง 350 เล&ม 5250 บาท,แผ&นซีดี-อารC 350 แผ&น

 2100 บาท และซองจดหมาย500 ซอง 250 บาท

9,350.00 ร�านทรัพยCสุวรรณ ซัพ

พลาย

 กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการดําเนินการป9องกันเด็ก

จมน้ําเชิงบูรณาการ ป>2559

5 30 ตค.2558 

(0424.1/พ/5)

ค&าซ&อมรถจักรยาน ทะเบียน 0423-058-002 

(เปลี่ยนตะกร�าพร�อมขา 1 ชุด 150 บาท,เปลี่ยน

สายเบรกหน�า-หลัง 1 คู& 60 บาท,เปลี่ยนเบรค

จานหลัง 1 ชุด 180 บาท,เปลี่ยนขาตั้งคู&ใหญ& 1 

อัน 200 บาทและเปลี่ยนเหล็กตะกร�า+น็อต 1 

ชุด 60 บาท

650.00 ร�านสหกิจจักรยาน กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

6 30 ตค.2558 

(0424.1/พ/6)

ซื้อท&อน้ําทิง ชารCป สวิทโฮม 1 ชุด 330 บาท, 

สะดืออ&าง สวิทโฮม 2 ตอน 1 ชุด เพื่อทําการ

เปลี่ยนท&องอ&างล�างมือห�องน้ําหญิงชั้น 3

400.00 ร�านพิทักษCกิจ กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

รายงานข�อมูลการจัดซื้อ/จัดจ�าง สํานักโรคไม�ติดต�อ
ป�งบประมาณ 2559



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

7 3 พย.2558 

(0424.1/พ/7)

 11/2559 ซ&อมเครื่องพิมพC  0423-036-058 (เปลี่ยน

Separation Pad 550 บาท,เปลี่ยนPick Up 

Roller 690 บาท,ค&าบริการ 200บาท)

1,540.00 บจก.โกลบอล

คอมพิวเตอรC เน็ตเวิรCค

 งานการเงินและ

บัญชี กลุ&มบริหาร

ทั่วไป

ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

8 3 พย.2558 

(0424.1/พ/8)

ค&าโทรศัพทCตั้งโตKะ 1 เครื่อง 1,490.00 บจก.ดิจิตอล โอเอ กลุ&มโรคไม&ติตด&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

9 3 พย.2558 

(0424.1/พ/9)

 12/2559 ซ&อมเครื่องพิมพC 0423-036-063 (ซ&อมLader 

Scaner 1500 บาท,ค&าบริการ 200)

1,819.00 บจก.โกลบอล

คอมพิวเตอรC เน็ตเวิรCค

งานธุรการ กลุ&ม

บริหารทั่วไป

ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

10 3 พย.2558 

(0424.1/พ/10)

 9/2559 ค&าผงหมึกคอมพิวเตอรC 9 รายการ 78,923.20 บจก.มิสเตอรCอิ๊ง

คอมพิวเตอรC

กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

11 4 พย.2558 

(0424.1/พ/11)

 14/2559 ซ&อมคอมพิวเตอรC 0423-035-030 (เปลี่ยนเมน

บอร็ด 3350 บาท,เปลี่ยนHarddisk 500gb 

2150 บาท,เปลี่ยนDVD-RW SATA Asus 500 

บาท)

7,383.00 บจก.โกลบอล

คอมพิวเตอรC เน็ตเวิรCค

กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

12 4 พย.2558 

(0424.1/พ/12)

 13/2559 ซ&อมคอมพิวเตอรC 0423-035-031 (เปลี่ยน 

Powe Supply 690 บาท,เปลี่ยนMainboard 

G41M-Combor Socket775 = 3350 บาท

,เปลี่ยน Ram Backberry  1190 บาท,เปลี่ยน

DVD-RW SATA ASUS 900 บาท,ค&าบริการ 500)

7,094.10 บจก.โกลบอล

คอมพิวเตอรC เน็ตเวิรCค

งานการเงินและ

บัญชี

ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

13 0424.1/พ/13      (5

 พย.2558)

 6/2559 จ�างทํากระเปqาใส&เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

วันที่ 19-20 ตค.2558 ณ โรงแรม มิราเคิล    แก

รนดC คอนเวนชั่น จํานวน 350 ใบ ๆ ละ 65

22,750.00 ร�านสยามราษฏรC กลุ&มยุทธศาสตรC

และแผนงาน

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ทิศทางการดําเนินงานป9องกัน 

ควบคุมโรคไม&ติดต&อและการ

บาดเจ็บ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

14 9 พย.2558 

(0424.1/พ/14)

จ�างทําตรายาง 33 อัน 4,060.00 ร�านมรกตโฆษณา 15 กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

15 9 พย.2558 

(0424.1/พ/15)

0424.1/พ/808       (21 

กย.2558) 001/2559         

     (15 ตค.2558)

ค&าเช&าเครื่องถ&ายเอกสาร 12 เดือน 6,000.00 ร�านปริ๊นเตอรCไทย กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

16 10 พย.2558 

(0424.1/พ/16)

0424.1/พ/799 (17 กย.

2558 ) 002/2559 (15 ตค 

2558)

ซื้อหนังสือพิมพC เดือนตุลาคม 2558 จํานวน 63 

ฉบับ

630.00 ร�านแตงโมสาสCน กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

17 10 พย.2558 

(0424.1/พ/17)

สมุดสันห&วง 50 เล&ม @28+ปากกาเฟเบอรCคาส

เทล 50 ด�าม 211ใช�ในการอบรมหลักดสูตรทีม

จัดการระบบการจัดการโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง ระดับ

อําเภอ รุ&นที่ 1 วันที่ 9-11 พย.58 โรงแรมกรุงศรีริ

เวอรC จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2,086.50 ร�านเอ-วัน พลัส กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาศักยภาพทีม

จัดการระบบการจัดการโรค

เรื้อรังระดับอําเภอ

18 0424.1/พ/18 (11 

พย.2558)

ค&าเช&าซอฟแวรCโปรแกรม SAS 217,925.83 บจก.แซส ซอฟทCแวรC 

(ไทยแลนดC)

กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

วิธีพิเศษ ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่

 2.5 โครงการพัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบเฝ9าระวังโรค

ไม&ติตด&อและการป9องกัน

ควบคุมโรคไม&ติดต&อใน

เครือข&ายระดับเขต

19 0424.1/พ/19 (11 

พย.2558)

 005/2559 ค&าถ&ายเอกสารประกอบการประชุมเชิง

ปฏิบัติการทิศทางการดําเนินงานป9องกันควบคุม

โรคไม&ติดต&อและการบาดเจ็บ วันที่ 19-20 ตค.

2558

28,360.00 ร�านศรีนนทCถ&ายเอกสาร กลุ&มยุทธศาสตรC

และแผนงาน

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ทิศทางการดําเนินงานป9องกัน 

ควบคุมโรคไม&ติดต&อและการ

บาดเจ็บ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

20 0424.1/พ/20 (11 

พย.2558)

ซื้อวัสดุอุปกรณฺงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนารูปแบบการดําเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง

 ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ตค.2558จํานวน 3 รายการ

2,970.00 ร�านทรัพยCสุวรรณซัพพลาย กลุ&มโรคไม&ติตด&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนารูปแบบการ

ดําเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง

21 13 พย.2558 

(0424.1/พ/21)

ซ&อมเครื่องพิมพC 0423-036-061 (ซ&อมFilm 

กระบอกฟ{ลCมในชุดทําความร�อนเสีย 900+ซ&อม

Board power เสีย 1236.45+ค&าบริการ 200)

 2,500.00 บจก.โกลบอล

คอมพิวเตอรC เน็ตเวิรCค

กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

22 17 พย.2558 

(0424.1/พ/22)

จ�างถ&ายเอกสาร(เพิ่มเติม) ประกอบการอบรม

หลักสูตรทีมจัดการระบบการจัดการโรคไม&เรื้อรัง 

รุ&นที่ 1 วันที่ 9-11 พย.2558 โรงแรมกรุงศรีริ

เวอรC จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

210.00 เอส อารC กKอปป>|แอนดCปริ๊น กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาศักยภาพทีม

จัดการระบบการจัดการโรค

เรื้อรังระดับอําเภอ
23 17 พย.2558 

(0424.1/พ/23)

16/2559 จ�างทํากระเปqาใช�ในการอบรมสูตรทีมจัดการ

ระบบการจัดการโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง ระดับอําเภอ 

รุ&นที่ 1 วันที่ 9-11 พย.58 โรงแรมกรุงศรีริเวอรC 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 50 ใบ @100

5,000.00 ร�านแบKกดีโอเค(โดยนาย

เพชรไท เพชรทอง)โทร 

02-589 8381-2

กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาศักยภาพทีม

จัดการระบบการจัดการโรค

เรื้อรังระดับอําเภอ

24 17 พย.2558 

(0424.1/พ/24)

ซ&อมเปลี่ยนกุญแจโตKะทํางานและตู�เก็บเอกสาร 

13 ชุด

3,100.00 นายสุรชัย แสนปุตะวงศC กลุ&มโรคไม&ติตด&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ
25 17 พย.2558 

(0424.1/พ/25)

ซ&อมเครื่องปรับอากาศ 0423-001-025 (เปลี่ยน

ชุดควบคุมการทํางาน)

1,600.00 หจก.อภิรเซอรCวิส กลุ&มโรคไม&ติตด&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

26 (0424.1/พ/26)   18

 พย.2558

จ�างถ&ายเอกสาร 450 แผ&น ประกอบการอบรม

หลักสูตรทีมจัดการระบบการจัดการโรคไม&เรื้อรัง 

รุ&นที่ 1 วันที่ 9-11 พย.2558 โรงแรมกรุงศรีริ

เวอรC จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

202.50 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาศักยภาพทีม

จัดการระบบการจัดการโรค

เรื้อรังระดับอําเภอ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

27 0424.1/พ/27     (23

 พย.2558)

จ�างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย เดือน 

ตุลาคม 2558

17,120.00 บจก.อาชาการCด กรุKป กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

28 0424.1/พ/28    (23

 พย.2558)

 2/2559    (0424.1/พ/818) จ�างเหมาพนักงานทําความสะอาดเดือน ตุลาคม 

2558

20,388.00 บจก.โปรแครCสเปเชียลตี้ กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

29 0424.1/พ/29    (23

 พย.2558)

ซื้อวัสดุเพื่อใช�ในการสาธิตการทําอาหารงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดกํากับแนว

ทางการดําเนินงานในการลดโรคไตเรื้อรัง วันที่ 

9-10 พย.2558

2,000.00 นางสาวยศสินี หัวดง กลุ&มโรคไม&ติตด&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาการดําเนินงาน

เพื่อลดโรคไตเรื้อรัง

30 23 พย.2558 

(0424.1/พ/30)

18/2559 จ�างถ&ายเอกสาร10,260 แผ&น@0.4+เข�าเล&ม

กระดูกงู 76 เล&ม@45+ปริ๊นสีใบประกาศ 80 

แผ&น@20ใช�ในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสาธารรสุข"หลักสูตรการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสําหรับผู�จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง"รุ&น

ที่ 3 วันที่16-20 พย.2558 โรงแรม ลี การCเด�นสC 

พลาซ&า หาดใหญ จังหวัดสงขลา

9,637.00 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาศักยภาพทีม

จัดการระบบการจัดการโรค

เรื้อรังระดับอําเภอ

32 23 พย.2558 

(0424.1/พ/31)

ปากกาลูกลื่นสีน้ําเงิน 65 แท&ง @5+สมุดโนKตสัน

ห&วง 65 เล&ม ๑ 15ใช�ในการอบรมหลักสูตรการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสําหรับผู�จัดการรายกรณี

โรคเรื้อรัง รุ&นที่ 3 วันที่ 16-20 พย.58 โรงแรมลี 

การCเด�นสC พลาซ&า หาดใหญ& จังหวัดสงขลา

1,300.00 ร�านทรัพยCสุวรรณ ซัพ

พลาย

กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาศักยภาพทีม

จัดการระบบการจัดการโรค

เรื้อรังระดับอําเภอ

33 23 พย.2558 

(0424.1/พ/32)

19/2559 จ�างทํากระเปqา จํานวน 65 ใบ @100 หลักสูตร

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสําหรับผู�จัดการราย

กรณีโรคเรื้อรัง รุ&นที่ 3 วันที่ 16-20 พย.58 

โรงแรมลี การCเด�นสC พลาซ&า หาดใหญ& จังหวัด

สงขลา

6,500.00 แบKกดีโอเค กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาศักยภาพทีม

จัดการระบบการจัดการโรค

เรื้อรังระดับอําเภอ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

34 23 พย.2558 

(0424.1/พ/33)

สมุดสันห&วง 55 เล&ม @28+ปากกาเฟเบอรCคาส

เทล 55 ด�าม@11

2,295.15 ร�านเอ-วัน พลัส กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาศักยภาพทีม

จัดการระบบการจัดการโรค
35 23 พย.2558 

(0424.1/พ/34)

ซ&อมเครื่องพิมพC 0423-036-046(เปลี่ยน

กระบอกฟ{ลCม 900+เปลี่ยนPressure Roller ตัว

รีดกระดาษขาออกย&น 900+เปลี่ยน Separation

 Pad ถาดที่ 2 ชุดควบคุมการแยกกระดาษขา

ออกสึกและเสื่อมสภาพ400+ค&าบริการ 136.45)

2,500.00 บจก.โกลบอล

คอมพิวเตอรC เน็ตเวิรCค

กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

36 23 พย.2558 

(0424.1/พ/35)

ซ&อมคอมพิวเตอรC 0423-035-136 (ซ&อม

Mainboard)

1,605.00 บจก.โกลบอล

คอมพิวเตอรC เน็ตเวิรCค

กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

37 24 พย.2558 

(0424.1/พ/36)

22/2559 จ�างทํากระเปqา จํานวน 55 ใบ @ 100 หลักสูตร

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสําหรับผู�จัดการราย

กรณีโรคเรื้อรัง รุ&นที่ 2 วันที่ 23-25 พย.58 

โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

5,500.00 แบKกดีโอเค กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาศักยภาพทีม

จัดการระบบการจัดการโรค

เรื้อรังระดับอําเภอ

38 0424.1/พ/37 (24 

พย.2558)

 17/2559 ค&าจ�างถ&ายเอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่ 

9-10 พย.2558  12,000 แผ&น ๆ ละ 0.45 + ค&า

เข�าเล&ม 60 เล&ม ๆ ละ 25 บาท

6,900.00 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาการดําเนนิงาน

เพื่อลดโรคไตเรื้อรัง

39 25 พย.2558 

(0424.1/พ/38)

ซ&อมเครื่องพิมพC 0423-036-136 (เปลี่ยนหัวพิมพC

 1790+ค&าบริการ 500)

2,450.30 บจก.โกลบอล

คอมพิวเตอรC เน็ตเวิรCค

กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

40 0424.1/พ/39 (27 

พย.2558)

จ�างเหมารถตู�ปรับอากาศไปดูงานในพื้นที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา วันที่ 10 พย.2558จํานวน 3 

คัน

5,400.00 นายภูวนาท ห�าวหาญ กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาศักยภาพทีม

จัดการระบบการจัดการโรค

เรื้อรัง
41 0424.1/พ/40 (27 

พย.2558)

ค&าน้ํามันเชื้อเพลิงเติมรถตู�ปรับอากาศไปศึกษาดู

งานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 10 

พย.2558

570.00 กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาศักยภาพทีม

จัดการระบบการจัดการโรค

เรื้อรัง



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

42 0424.1/พ/41 (27 

พย.2558)

ค&าจ�างถ&ายเอกสารใช�ในการจัดอบรมหลักสูตรทีม

จัดการระบบการจัดการโรคไม&ติดต&อเรื้อรังระดับ

อําเภอ รุ&นที่ 2 ครั้งที่ 1 ระหว&างวันที่ 23.25 

พฤศจิกายน 2558 โรงแรมลองบีซ ชะอํา จังหวัด

เพชรบุรี

2,252.25 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาศักยภาพทีม

จัดการระบบการจัดการโรค

เรื้อรังระดับอําเภอ

43 0424.1/พ/42 (27 

พย.2558)

ค&าถ&ายเอกสารสําหรับใช�ในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาทักษะบุคลากรในการเขียน

ผลงานคุณภาพของหน&วยงาน ป>งบประมาณ 

2559 วันที่ 16 พย.2558 ร โรงแรมไมด�า จังหวัด

นนทบุรี

1,185.75 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการบริหารจัดการองคCการ

แนวใหม&ได�มาตรฐานตาม

เกณฑCที่กรมควบคุมโรคกําหนด

 ป>งบประมาณ 2559

44 0424.1/พ/43 (27 

พย.2558)

ซื้อกระดาษถ&ายเอกสาร 3 รีม @110+กระดาษสี

สะท�อนแสง เอ4 จํานวน 2 ห&อ@100+หมึกพิมพC

 Q7553A 1 กล&อง 2450 บาท+ฟ{วเจอรCบอรCด 3

 มิล 10 แผ&น@30+กระดาษฟลิ๊ปชารCท 2 แพ็ค

 @400+กระดาษโฟโต�กรอสซี่ 150 แกรม 1 แพ็ค

 250 บาท+ปากกาลูกลื่น 70 แท&ง @5 ใช�ในการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพ

องคCกร วันอังคารที่ 17 พย.2558 ณ ห�องประชุม

ทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 สถาบัน

บําราศนราดูร

4,680.00 ร�านทรัพยCสุวรรณ ซัพ

พลาย

กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการบริหารจัดการองคCการ

แนวใหม&ได�มาตรฐานตาม

เกณฑCที่กรมควบคุมโรคกําหนด

 ป>งบประมาณ 2559

45 0424.1/พ/44 (27 

พย.2558)

ซื้อปากกาลูกลื่น 70 แท&ง@5+แฟ9มซองพลาสติก 

70 แฟ9ม @5+แผ&นซีดี-อารC 100 ชุด @7+

กระดาษถ&ายเอกสาร 3 รีม@110+กระดาษปก

การCดสี เอ4 จํานวน 2 ห&อ@160+หมึกพิมพC 

Q7553A1 กล&อง 2450 บาท ใช�ในการประชุม

เชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะบุคลากรในการเขียน

ผลงานคุณภาพของหน&วยงานป>2559 ณ โรงแรม

ไมด�า จังหวัดนนทบุรี วันที่ 16 พย.2558

4,500.00 ร�านทรัพยCสุวรรณ ซัพ

พลาย

กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการบริหารจัดการองคCการ

แนวใหม&ได�มาตรฐานตาม

เกณฑCที่กรมควบคุมโรคกําหนด

 ป>งบประมาณ 2559



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

46 0424.1/พ/45 (27 

พย.2558)

แฟ9มซองพลาสติก เอ4 จํานวน 5 โหล @75 ใช�

ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากํากับ

แนวทางการดําเนินงานในการลดโรคไตเรื้อรัง 

ระหว&างวันที่ 9-10 พย.2558 ห�องประชุมสิริ

ประภา โรงแรมบัดดี้ อิเรียนทอล ริเวอรCไซตC ปาก

เกร็ด นนทบุรี

401.25 ร�านเอ-วัน พลัส กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาการดําเนินงาน

เพื่อลดโรคไตเรื้อรัง(CKD)

47 0424.1/พ/46 (27 

พย.2558)

ซองจดหมาย สีขาว ใช�ในการอบรมระหว&างวันที่ 

23-24 พย.2558 ณ โรงแรมลองบีซ ชะอํา 

เพชรบุรี 1 กล&อง

250.00 ร�านทรัพยCสุวรรณ ซัพ

พลาย

กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาศักยภาพทีม

จัดการระบบการจัดการโรค

เรื้อรัง

48 0424.1/พ/47 (27 

พย.2558)

ค&าเช&าห�องประชุมเพื่อจัดอบรมเพิ่มศักยภาพ

ให�แก&ครู ก สําหรับทีมจัดการโรคเรื้อรังระดับ

อําเภอ วันที่ 9 พย.2558 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอรC

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4,000.00 บจก.พัชรศักดิ์ กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาศักยภาพทัม

จัดการระบบการจัดการโรค

เรื้อรังระดับอําเภอ

49 0424.1/พ/48 (30 

พย.2558)

จ�างเหมาบริการรถตู�ปรับอากาศทะเบียน นข

1888 เพชรบุรี,360051และนข2229ระหว&างวันที่

 24 พย.2558 เดินทางในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

5,400.00 นายมนัส สีดี 

081-8520037

กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาศักยภาพทัม

จัดการระบบการจัดการโรค

เรื้อรังระดับอําเภอ

50 0424.1/พ/49 (30 

พย.2558)

ค&าน้ํามันเชื้อเพลิงเติมรถตืปรับอากาศ จํานวน 3 

คัน  เดินทางในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

2,000.00 กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาศักยภาพทัม

จัดการระบบการจัดการโรค

เรื้อรังระดับอําเภอ

51 0424.1/พ/50 (30 

พย.2558)

ค&าถ&ายเอกสารจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่ 17 

พย.2558 ณ ห�องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ ชั้น 6 สถาบันบําราศนราดูร 1035 แผ&น

465.75 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการบริหารจัดการองคCการ

แนวใหม&ได�มาตรฐานตาม

เกณฑCที่กรมควบคุมโรคกําหนด

 ป>งบประมาณ 2559



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

52 0424.1/พ/51      (2

 ธค.2558)

จ�างเปลี่ยนสายท&อน้ําดี เครื่องกรองน้ํา หมายเลข

 0423-014-002 และเปลี่ยนเบรกเกอรC ตู�ทําน้ํา

เย็น หมายเลข 0423-015-001

1,712.00 บจก.ไทยเสรีเอ็นจิเนียริ่ง กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

53 0424.1/พ/52 (3 ธค.

2558)

 29/2559 หมึกพิมพC Q7553A 1 กล&อง 2450 บาท+สมุด

โนKต 250 เล&ม ๆ ละ 20 +ปากกาลูกลื่น 250 

ด�าม ๆ ละ 5 + แฟ9มซอง 5 โหล ๆ ละ 60)งาน

ประชุมวันที่ 30 พย.-1 ธค.2558

9,000.00 ร�านทรัพยCสุวรรณ ซัพ

พลาย

กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ใช�ประโยชนCจากข�อมูลเฝ9าระวัง

การสอบสวนการบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุทางถนนไปสู&การ

ขับเคลื่อนการควบคุมมป9องกัน

การบาดเจ็บและมาตรการชุมชน

54 0424.1/พ/53 (3 ธค.

2558)

0424.1/พ/799 (17 กย.

2558 ) 002/2559 (15 ตค 

2558)

หนังสือพิมพCรายวัน เดือนพย.2558 630.00 ร�านแตงโมสาสCน กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

55 0424.1/พ/54 (4 พย.

2558)

ค&าเช&าห�องประชุมวันที่ 23-24 พย.2558 โรงแรม

ลองบีช ชะอํา

5,000.00 โรงแรมลองบีชชะอํา กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาศักยภาพทีม

จัดการระบบการจัดการโรค

เรื้อรัง

56 0424.1/พ/55 (9 ธค.

2558)

0424.1/พ/808       (21 

กย.2558) 001/2559         

     (15 ตค.2558)

เช&าเครื่องถ&ายเอกสารเดือน พย.2558 6,000.00 ร�านริ๊นเตอรCไทย กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

57 0424.1/พ/56    (11 

ธค.2558)

จ�างถ&ายเอกสารงานประชุมเครือข&ายจัดทําแนว

ทางการดําเนินงานป9องกันการบาดเจ็บในสถาน

บริการสาธารณสุข วันที่ 24 พย.2558

84.00 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มยุทธศาสตรC

และแผนงาน

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการป9องกันการบาดเจ็บ

จากสาเหตุอื่นที่สําคัญ

58 0424.1/พ/57    (11 

ธค.2558)

 2/2559 ค&าจ�างพนักงานทําความสะอาดเดือน พฤศจิกายน

 2558

20,388.00 บจก.โปรแครCสเปเชียลตี้ กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

59 0424.1/พ/58    (11 

ธค.2558)

 1/2559 ค&าจ�างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย เดือน 

พฤศจิกายน 2558

17,120.00 บจก.อาชาการCด กรุKป กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

60 0424.1/พ/59    (11 

ธค.2558)

 44/2559 ค&าห�องประชุมคณะทํางาน ATFNCD ครั้งที่ 4 

วันที่ 1-3 ธค.2558 โรงแรมปทุมวัน

45,000.00 โรงแรมปทุวัน ปริ๊นเซส กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 5 กิจกรรมที่ 5.1 

โครงการประชุมคณะทํางาน

อาเซียน ครั้งที่ 4

61 0424.1/พ/60    (11 

ธค.2558)

จ�างทํากระเปqา 80 ใบ งานประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพ วันที่ 1-3 ธค.2558 โรงแรม

ริชมอนดC

2,400.00 นางสายหยุด แดงดีเลิศ กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาการดําเนินงาน

เพื่อลดโรคไตเรื้อรัง(CKD)

62 0424.1/พ/61    (11 

ธค.2558)

 33/2559 จ�างทํากระเปqา 50 ใบ งานประชุมคณะทํางาน 

ATFNCD ครั้งที่ 4 วันที่ 1-3 ธค.2558 ณ 

โรงแรมปทุม

8,500.00 บจก.เจเจแบคอินดัสตรี กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 5 กิจกรรมที่ 5.1 

โครงการประชุมคณะทํางาน

อาเซียน ครั้งที่ 4

63 0424.1/พ/62    (11 

ธค.2558)

ซื้อปากกาลูกลื่น 65 แท&ง ๆ ละ 5+สมุดโนKต 65 

เล&ม ๆ ละ 15 + ซองจดหมายสีขาว 2 กล&อง ๐ 

ละ 250) งานอบรมพัฒนาสักยภาพบุคลากร

สาธารณสุข หลักสูตร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สําหรับผู�จัดรายการกรณีโรคเรื้อรัง วันที่ 14-15 

ธค.2558 โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอรCไซดC 

นนทบุรี

1,800.00 ร�านทรัพยCสุวรรณ ซัพ

พลาย

กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงกสนพัฒนาศักยภาพทีม

จัดการระบบการจัดการโรค

เรื้อรัง

64 0424.1/พ/63 (11 

ธค.2558)

ซื้ออินเดKกซื 40 ชุด ๆ ละ 35+กระดาษถ&าย

เอกสาร 5 รีม ๆ ละ 115

1,975.00 ร�านทรัพยCสุวรรณ ซัพ

พลาย

 ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ถ&ายทอดหลักเกณฑCการ

ประเมินผลการปฏิบัติราข

ชการของสํานักโรคไม&ติดต&อ ป> 

2559



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

65 0424.1/พ/64 (11 

ธค.2558)

ค&าเช&าเครื่องLCD Projector ใช�ในการประชุม

วันที่ 4 ธค.2558 โรงแรมริชมอนดC นนทบุรี

5,000.00 โรงแรมริชมอนดC กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 ดค

รงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ถ&ายทอดหลักเกณฑCการ

ประเมินการปฏิบัติราชการของ

สํานักโรคไม&ติดต&อ ป> 2559

66 0424.1/พ/65 (11 

ธค.2558)

 37/2559 ค&าจ�างตกแต&งสถานที่ในการจัดประชุม

คณะทํางาน ครั้งที่ 4 วันที่ 1-3 ธค.2558 

โรงแรมปทุมวัน

7,000.00 โรงแรมปทุวัน ปริ๊นเซส กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 5 กิจกรรมที่ 5.1 

โครงการประชุมคณะทํางาน

อาเซียน ครั้งที่ 4

67 0424.1/พ/66     (11

 ธค.2558)

 20/2559 จ�างทํากระเปqา 250 ใบ ๆ ละ 80 งานประชุมเชิง

ปฏิบัติการวันที่ 30 พย-1 ค.2558

20,000.00 สยามราษฏรC กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ขับเคลื่อนการควบคุมป9องกัน

การบาดเจ็บและมาตรการชุมชน

68 0424.1/พ/67    (11 

ธค.2558)

จ�างถ&ายเอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่ 30 

พย-1 ธค.2558

4,500.00 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาการใช�ประโยชนCจาก

ข�อมูลเฝ9าระวังและการ

สอบสวนการบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุทางถนนไปสู&การ

ขับเคลื่อนการควบคุมป9องกัน

การบาดเจ็บและมาตรการชุมชน

69 0424.1/พ/68    (14 

ธค.2558)

ซ&อมเครื่องปรับอากาศ 0423-001-020 (ซ&อม

คอมเพรสเซอรC 1200+ไล&ระบบภายในให�สะอาด 

700+เปลี่ยนที่กรองน้ํายา 600+เติมน้ํายาเข�า

ระบบ 1800+ค&าบริการ 500)

4,800.00 หจก.อภิรเซอรCวิส งานการเจ�าหน�าที่ ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

70 0424.1/พ/69    (14 

ธค.2558)

ซ&อมอ&างล�างมือห�องน้ําหญิง ชั้น 3  (เปลี่ยน

สายน้ําดี+เปลี่ยนชุดท&อน้ําทิ้ง+เปลี่ยนสะดือ

อ&าง+ค&าบริการ)

700.00 นายฉลวย คําสาลี กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

71 0424.1/พ/70 (15 

ธค.2558)

ซ&อมเครื่องพิมพC 0423-036-060 (เปลี่ยน 

Separation Pad ชุดควบคุมการแยกกระดาษ

สึกและเสื่อมสภาพ 550+เปลี่ยนกระบอกฟ{ลCม

เสียเป�นรอย 900+เปลี่ยนตัวรีดกระดาษ

เสื่อมสภาพ)

2,407.50 บจก.โกลบอล 

คอมพิวเตอรC เน็ตเวิรCค

งานพัสดุ ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

72 0424.1/พ/71    (16 

ธค.2558)

 26/2558 ค&าจ�างผลิตสื่อการเรียนการสอน(DVD) 4 รายการ 199,983.00 บจก.วีเอริช โปรดักชั่น กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการป9องกันเด็กจมน้ําเชิง

บูรณาการ ป>259

73 0424.1/พ/72    (16 

ธค.2558)

 27/2559 จ�างผลิตสื่อสนับสนุนการดําเนินงานด&านชุมชน

ในช&วงเทศกาลป>ใหม& 2 รายการ

249,866.40 บจก.สมารCท เบสทCบาย กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการป9องกันและลดการ

ตายจากอุบัติเหตุทางถนน

ในทษวรรษแห&งความปลอดภัย

ทางถนน

74 0424.1/พ/73    (16 

ธค.2558)

ซื้อวัสดุสํานักงานใช�ในการประชุม (หมึกแคนนอน

 725 สีดํา ๆละ 550 จํานวน 1 กล&อง+เบอรC 726

 สีดํา สีฟ9า สีเหลือง สีชมพู 4 กล&อง ๆ ละ 500)

2,550.00 ร�านทรัพยCสุวรรณ ซัพ

พลาย

กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาการดําเนนิงาน

เพื่อลดโรคไตเรื้อรัง

75 0424.1/พ/75    (19 

ธค.2558

ซ&อมเครื่องพิมพC 0423-036-029 (  ซ&อม

เมนบอรCด)

1,500.00 บจก.โกลบอล 

คอมพิวเตอรC เน็ตเวิรCค

กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

76 0424.1/พ/76    (21 

ธค.2558)

39/2559 ถ&ายเอกสารงานประชุมคณะทํางาน ATFNCD 

ครั้งที่ 4 วันที่ 1-3 ธค.2558

5,636.45 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 5 กิจกรรมที่ 5.1 

โครงการประชุมคณะทํางาน

อาเซียน ครั้งที่ 4



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

77 0424.1/พ/77    (21 

ธค.2558)

53/2559 จ�างทํากระเปqาใส&เอกสารงานประชุมเวทีสัมมนา 

วันที่ 17 ธค.2558 จํานวน 260 ใบ ๆ ละ 100

26,000.00 บจก.เจ.เจแบคอินดัสตรี กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการดําเนินงานป9องกันเด็ก

จมน้ําเชิงบูรณาการ

78 0424.1/พ/78    (21 

ธค.2558)

45/2559 ซื้อสมุดปกอ&อน 120 เล&ม ๆ ละ 35 บาท+ปากกา

 120 ด�าม ๆ ละ 7 บาท งานประชุมเชิง

ปฏิบัติการ นที่ 14-18 ธค.2558

5,392.80 ร�านเอ-วัน พลัส กลุ&มพัมนระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อ

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบเฝ9าระวังโรคไม&ติดต&อ

79 0424.1/พ/79    (21 

ธค.2558)

32/2559 จ�างทําระเปqาใช�ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

จํานวน 120 ใบ ๆ ละ 200 วันที่ 14-18 ธค.2558

24,000.00 บจก.เจ.เจแบคอินดัสตรี กลุ&มพัมนระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อ

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบเฝ9าระวังโรคไม&ติดต&อ

80 0424.1/พ/80    (21 

ธค.2558)

31/2559 ค&าจ�างถ&ายเอกสารพร�อมเข�าเล&มใสกาว ปกพิมพC 

4 สี เคลือบมัน 20 เล&ม ๆ 390 บาท + ค&าถ&าย

เอกสารพร�อมเข�าเล&มใสกาว ปกพิมพC ขาว-ดํา 

เคลือบมัน 120 เล&ม ๆ ละ 145  งานประชุม

เชิงปกิบัติการ วันที่ 14-15 ธค.2558

64,200.00 ร�านเฮงกKอปป>| กลุ&มพัมนระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อ

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบเฝ9าระวังโรคไม&ติดต&อ

81 0424.1/พ/81    (21 

ธค.2558)

35/2559 แฟ9มเก�บเอกสาร 2 ห&วง 3 โหล ๆ ละ 980+อิน

เดKกซCพลาสติก 10 สี 36 ชุด ๆ ละ 35+แฟลช

ไดรฟ� 8 GB 15 อัน งานประชุมคณะทํางาน

ATFNCD ครั้งที่ 4 วันที่ 1-3 ธค.2558 โรงแรม

ปทุมวัน

6,900.00 ร�านทรัพยCสุวรรณ ซัพ

พลาย

กลุ&มพั?นาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 5 กิจกรรมที่ 5.1 

ครงการประชุมคณะกรรมการ

ทํางานอาเซี่ยนครั้งที่ 4

82 0424.1/พ/82    (21 

ธค.2558)

36/2559 อินเดKกป�พลาสติก 10 สี 36 ชุด ๆ ละ 35+ป9าย

ชื่อขนาด 6*9.5 ซม. 50 ชุด ๆ ละ 20+ปากกา 

50 ด�าม ๆ ละ 15 + หมึกคอมพอม Canon 

MP287 NO.810 =3 กล&อง ๆ ละ 

650+NO287n NO.811 =3 กล&อง ๆ ละ 780 

บาท

7,300.00 ร�านทรัพยCสุวรรณ ซัพ

พลาย

กลุ&มพั?นาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 5 กิจกรรมที่ 5.1 

ครงการประชุมคณะกรรมการ

ทํางานอาเซี่ยนครั้งที่ 4



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

83 0424.1/พ/83 (21 

ธค.2558)

 8/2559 วัสดุสํานักงาน 59 รายการ 174,607.95 หจก.บรรณสารสเตชั่น

เนอรี่

กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

84 0424.1/พ/84 21 

ธค.2558)

ค&าจ�างถ&ายเอกสารงานประชุมคณะกรรมการ

ป9องกันอุบัติเหตุทางถนน ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 9 

ธันวาคม 2558

1,758.00 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการป9องกันและลดการ

ตายจากอุบัติเหตุทางถนนใน

ทศวรรษแห&งความปลอดภัย

ทางถนน

85 0424.1/พ/85 (21 

ธค.2558)

 55/2559 จ�างถ&ายเอกสารประกอบการประชุมวันที่ 14-18 

ธค.2558 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอรCไซดC

9,699.90 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาศักยภาพทีม

จัดการระบบการจัดการโรค

เรื้อรัง

86 0424.1/พ/86 (21 

ธค.2558)

 46/2559 จ�างทํากระเปqาใส&เอกสารอบรมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสาธารณสุข รุ&นที่ 4 วันที่ 14-18 ธค.

2558 ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอรCไซดC

6,500.00 บจก.แบKกดีโอเค กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาศักยภาพทีม

จัดการระบบการจัดการโรค

เรื้อรัง

87 0424.1/พ/87    (21 

ธค.2558)

ค&าจ�างถ&ายเอกสารงานประชุมวันที่ 4 ธค. 2558 

โรงแรมริชมอนดC  7225 แผ&น @0.50+เข�าเล&ม 

25 เล&ม @35

4,487.50 ร�านสามชัย กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ถ&ายทอดหลักเกณฑCการ

ประเมินผลการปฏิบัติราข

ชการของสํานักโรคไม&ติดต&อ ป> 

2559

88 0424.1/พ/88 (23 

ธค.2558)

ซ&อมเครื่องปรับอากาศ 0423-001-030 (เปลี่ยน

มอเตอรCพัดลมระบายความร�อน ขนาด 1/4 )

1,800.00 หจก.อภิรเซอรCวิส กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

89 0424.1/พ/89 (24 

ธค.2558)

ค&าถ&ายเอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตรC 

กรมควบคุมโรค 10 เล&ม

710.00 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มยุทธศาสตรC

และแผนงาน

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการติดตามประเมินผล

การดําเนินงานด�านพัฒนา

สุขภาพกลุ&มวัยทํางาน

90 0424.1/พ/90 (24 

ธค.2558)

 34/2559 จ�างถ&ายเอกสาร (เพิ่มเติม) งานประชุมวันที่ 30 

พย.2558-1 ธค.2558 โรงแรมเซ็นทรัลศูนยC

ราชการคอนเวนชันเซ็นเตอรC จํานวน 21,045 

แผ&น ๆละ 0.45+ค&าเข�าเล&ม 250 เล&ม ๆ ละ 12 

บาท)

12,470.25 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ใช�ประโยชนCจากข�อมูลเฝ9าระวัง

การสอบสวนการบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุทางถนนไปสู&การ

ขับเคลื่อนการควบคุมมป9องกัน

การบาดเจ็บและมาตรการชุมชน

91 0424.1/พ/91 (24 

ธค.2558)

วัสดุคอมพิวเตอรC 7 รายการ 2,757.39 บจก.ลีก�าบิสสิเนส กลุ&มยุทธศาสตรC

และแผนงาน

ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

92 0424.1/พ/92 (24 

ธค.2558)

60/2559 ค&าเช&าเครื่อง LCD งานประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาบุคลากรเพื่อปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน วันที่ 

22-23 ธค.2558 โรงแรมริชมอนดC

10,000.00 บจก.อมรป{�นทิพยC กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน

ศูนยCปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

และระบบบัญชาการเหตุ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุขสํานัก

โรคไม&ติดต&อ

93 0424.1/พ/93     (24

 ธค.2558)

จ�างทํากระเปqาใส&เอกสารงานประชุมเชิง

ปฏิบัติการวันที่ 24-25 ธค.2558  65 ใบ

3,250.00
นางสายหยุด แดงดีเลิศ

กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี

94

0424.1/พ/94

 50/2559 จ�างผลิตหนังสือและเอกสารเผยแพร&ข�อมูล 5 รายการ 299,172.00 บจก.รําไพเพรส กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการป9องกันเด็กจมน้ําเชิง

บูรณาการป> 2559



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

95 0424.1/พ/96 (25 

ธค.2558)

 49/2559 ค&าจ�างล�างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 33 

เครื่อง

19,800.00 หจก.อภิรเซอรCวิส กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

96 0424.1/r/พ/97 (25 

ธค.2558)

ซ&อมคอมพิวเตอรC 0423-052-014 (ซ&อมพร�อม

Modify CoverSwitch +เปลี่ยนAsaptor P8010

 16v+ค&าบริการ)

3,210.00 บจก.โกลบอล คอมพิวเตอรC เน็ตเวิรCค กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

97 0424.1/พ/98    (25 

ธค.2558)

56/2559 ค&าวัสดุสํานักงานใช�ในการประชุมวันที่ 7 ธค.

2558 จํานวน 3 รายการ (ปากกาลูกลื่น 260 

ด�าม ๆ ละ 8 +หมึกเครื่องพิมพC Q2612A 1 

กล&อง 2450+ฟ{ลCมเครื่องโทรสารFT411E 1 กล&อง

5,680.00 ร�านทรัพยCสุวรรณ ซัพพลาย กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการเวทีสัมมนาเรื้อรัง 

Maker…Drown No More 

2015.สานพลังผู�ก&อการดี 

ป9องกันการจมน้ํา"

98 0424.1/พ/99    (25 

ธค.2558)

40/2559 ค&าถ&ายเอกสารการประชุมวันที่ 1-3 ธค.2558(

ถ&ายกระดาษขาวดํา 20,655 แผ&น ๆละ 0.45+

กระดาษสี 595 แผ&น ๆละ 1+ค&าเข�าเล&ม 85 

เล&ม ๆละ 50 บาท)

14,139.75 ร�านทรัพยCสุวรรณ ซัพพลาย กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการเวทีสัมมนาเรื้อรัง 

Maker…Drown No More 

2015.สานพลังผู�ก&อการดี 

ป9องกันการจมน้ํา"

99 0424.1/พ/100 25 

ธค.2558

58/2559 ค&าถ&ายเอกสารการประชุมวันที่ 17 ธค.2558 

(กระดาษขาว-ดํา 18175 แผ&น ๆ ละ 0.45+ค&า

ถ&ายเอกสารกระดาษสี 2860 แผ&น ๆ ละ 1 

บาท+ค&าเข�าเล&ม 260 เล&ม ๆ ละ 60 บาท)

26,638.75 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการเวทีสัมมนาเรื้อรัง 

Maker…Drown No More 

2015.สานพลังผู�ก&อการดี 

ป9องกันการจมน้ํา"

100 0424.1/พ/101 (25 

ธค.2558)

 10/2559 วัสดุสํานักงาน 15 รายการ (ซื้อเข�าคลัง) 162,963.14 หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ กลุ&บริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

101 0424.1/พ/102 (29 

ธค.2558)

258/2558 ค&าจ�างออกแบบระบบบูรณาการข�อมูลอุบัติเหตุ

ทางถนน งวดที่ 1 สร�างbase line ข�อมูลคน

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

200,000.00 บจก.บลูบKอกซC เทคโนโลยี กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

เงินสนับสนุนจาก WHO



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

102 0424.1/พ/103 (30 

ธค.2558)

 1/2559 ซื้อวัสดุอุปกรณCสนับสนุนการดําเนินงานด&าน

ชุมชนในช&วงเทศกาลป>ใหม& จํานวน 4 รายการ 

(กรวยจราจร 2010 อัน ๆ 200 เป�นเงิน 402,000

 บาท+กระบองไฟกระพริบ 810 อัน ๆ ละ 100 

เป�นเงิน 81,000 บาท + เสื้อจราจร 2,010 ตัว ๆ

 ละ 98 เป�นเงิน 196,980 บาท+จัดส&งอุปกรณC 

40 ที่ ๆ ละ 337.50 เป�นเงิน 13,500 บาท)

742,023.60 บจก.เดอะดรีม อิน กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการป9องกันและลดการ

ตายจากอุบัติเหตุทางถนนใน

ทศวรรษแห&งความปลอดภัย

ทางถนน

103 0424.1/พ/104 (30 

ธค.2558)

ค&าจ�างเหมาบริการรถตู�ปรับอากาศ ทะเบียน ฮท 

939 ไปประชุมเชิงปฏิบัติการที่โรงแรมริชมอนดC 

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 จํานวน 1 คัน

1,800.00 นายชินบุตร พูนทรัพยC ศูนยCพัฒนา

นโยบายและ

ยุทธศาสตรC

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.2 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ร&วมกับเครือข&ายที่เกี่ยวข�องทั้ง

หน&วยงานภายในและภายนอก

กระทรวงดําเนินงานควบคุมโรค

ไม&ติดต&อ

104 0424.1/พ/105 (30 

ธค.2558)

ค&าน้ํามันเชื้อเพลิงเติมรถตู�ปรับอากาศเดินทางไป

ประชุมเชิงปฏิบัติการที่โรงแรมริชมอนดC นนทบุรี 

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 จํานวน 1 คัน

150.00 ศูนยCพัฒนา

นโยบายและ

ยุทธศาสตรC

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.2 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ร&วมกับเครือข&ายที่เกี่ยวข�องทั้ง

หน&วยงานภายในและภายนอก

กระทรวงดําเนินงานควบคุมโรค

ไม&ติดต&อ

105 0424.1/พ/106 (30 

ธค.2558)

ค&าจ�างถ&ายเอกสารงานประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่

 4 ธันวาคม ณ โรงแรมริชมอนดC จํานวน 10,000

 แผ&น

4,500.00 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC ศูนยCพัฒนา

นโยบายและ

ยุทธศาสตรC

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.2 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ร&วมกับเครือข&ายที่เกี่ยวข�องทั้ง

หน&วยงานภายในและภายนอก

กระทรวงดําเนินงานควบคุมโรค

ไม&ติดต&อ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

106 0424.1/พ/107 (30 

ธค.2558)

 43/2559 จ�างทํากระเปqาใส&เอกสารงานประชุมเชิง

ปฏิบัติการ วันที่ 50 ใบใช�วันที่ 4 ธันวาคม 2558

 ณ โรงแรมริชมอนดC นนทบุรี

10,000.00 บจก.ราเฟ>ย ศูนยCพัฒนา

นโยบายและ

ยุทธศาสตรC

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.2 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ร&วมกับเครือข&ายที่เกี่ยวข�องทั้ง

หน&วยงานภายในและภายนอก

กระทรวงดําเนินงานควบคุมโรค

ไม&ติดต&อ

107 0424.1/พ/108    (6

 มค.2559)

0424.1/พ/808       (21 

กย.2558) 001/2559         

     (15 ตค.2558)

ค&าเช&าเครื่องถ&ายเอกสารเดือน ธันวาคม 2558 6,000.00 ร�านปริ๊นเตอรCไทย กลุ&บริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

108 0424.1/พ/109    (7

 มค.2559)

ค&าซอมคอมพิวเตอรCโนKตบุKค 0123-052-027 

(ตรวจสอบการทํางานของเครื่องและทําความ

สะอาดในส&วนของเมนบอรCด)

1,070.00 บจก.โกลบอล 

คอมพิวเตอรC เน็ตเวิรCค

หมอจุรีพร คง

ประเสริฐ

ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

109 0424.1/พ/110    (8

 มค.2559)

258/2558 ค&าจ�างออกแบบระบบบูรณาการข�อมูลอุบัติเหตุ

ทางถนน งวดที่ 2 หลังจากเจ�าหน�าที่ของํานัก

ได�รับการอบรมการใช�งานและส&งมอบคู&มือ

50,000.00 บจก.บลูบKอกซC เทคโนโลยี กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

เงินสนับสนุนจาก WHO

110 0424.1/พ/111  (11 

มค.2559)

0424.1/พ/799 (17 กย.

2558 ) 002/2559 (15 ตค 

2558)

หนังสือพิมพCรายวัน เดือน ธันวาคม 2558 

จํานวน 60 ฉบับ

600.00 ร�านแตงโมสาสCน กลุ&บริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

111 0424.1/พ/112   (11

 มค.2559)

ค&าจ�างถ&ายเอกสารใช�ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 ณ โรงแรมริชมอนดC วันที่ 24-25 ธค.2558

1,667.25 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี

112 0424.1/พ/113   11

 มค.2559)

ปากกา 65 ด�าม ๆ ละ 10 + สมุดโนKต 65 เล&ม ๆ

 ละ 15 ใช�ในการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว&าง

วันที่ 24-25 ธค.2558 ณ โรงแรมริเวอรCไรนCเพลส

1,625.00 ร�านทรัพยCสุวรรณ ซัพ

พลาย

กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

113 0424.1/พ/114 (11 

มค.2559)

ค&าจ�างถ&ายเอกสารใช�ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ระหว&างวันที่ 14-18 ธค.2558 โรงแรมมารีไทมC 

ปารCค แอนด สปา รีสอรCท จังหวัดกระบี่

1,710.00 ร�านกKอปป>| ดอทคอม กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทะ

ภาพระบบเฝ9าระวังโรคไม&

ติดต&อและการป9องกันควบคุม

โรคไม&ติดต&อในเครือข&ายระดับ

เจต

114 0424.1/พ/115   (11

 มค.2559)

ค&าเช&าเครื่อง LCD 1 เครื่องใช�ในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการในวันศุกรCที่ 4 ธค.2558 โรงแรม

ริชมอนดC

1,500.00 อมรป{�นทิพยC จํากัด ศูนยCพัฒนา

นโยบายและ

ยุทธศาสตรC

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.2 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ร&วมกับเครือข&ายที่เกี่ยวข�องทั้ง

หน&วยงานภายในและภายนอก

กระทรวงดําเนินงานควบคุมโรค

ไม&ติดต&อ

115 0424.1/พ/116 (11 

มค.2559)

ต&าตรายาง 1 อัน 160.00 ร�านมรกตโฆษณา 15 กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

116 0424.1/พ/117 (11 

มค.2559)

 2/2559 จ�างเหมาพนักงานทําความสะอาดเดือน ธันวาคม

 2558

20,388.00 บจก.โปรแครCสเปเชียลตี้ กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

117 0424.1/พ/118 (11 

มค.2559)

0424.1/พ/816       (21 

กย.2558)    1/2559         

         22 ตค.2558)

ค&าจ�างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย เดือน 

ธันวาคม 2558

17,120.00 บจก.อาชาการCด กรุKป กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

118 0424.1/พ/119 (13 

มค.2559)

48/2559 จ�างเหมารถตู�ปรับอากาศไป-กลับนนทบุรี-

นครราชสีมา โรงแรมเคนชิงตัน อิงริช การCเด�น รี

สอรCท เขาใหญ& 3 วัน (10-12 ธค.2558)

12,000.00 นายชินบุตร พูลทรัพยC ศูนยCพัฒนา

นโยบายและ

ยุทธศาสตรC

ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู�เพื่อจัดทํามาตรฐานการ

เฝ9าระวังป9องกันควบคุมโรคไม&

ติดต&อของศูนยCพัฒนานโยบาย

และยุทธศาสตรCแผนงาน

ควบคุมโรคไม&ติดต&อ

119 0424.1/พ/120 (13 

มค.32559)

ค&าน้ํามันเชื้อเพลิงเติมรถตู�ปรับอากาศไป-กลับ

นนทบุรี-นครราชสีมา โรงแรมเคนชิงตัน อิงริช 

การCเด�น รีสอรCท เขาใหญ& 3 วัน (10-12 ธค.2558)

3,270.00 ศูนยCพัฒนา

นโยบายและ

ยุทธศาสตรC

ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู�เพื่อจัดทํามาตรฐานการ

เฝ9าระวังป9องกันควบคุมโรคไม&

ติดต&อของศูนยCพัฒนานโยบาย

และยุทธศาสตรCแผนงาน

ควบคุมโรคไม&ติดต&อ

120 0424.1/พ/121 (28 

มค.32559)

30/2559 จ�างพิมพCหนังสือรายงานประจําป> 1 รายการ 172,500.00 องคCการสงเคราะหCทหาร

ผ&านศึก

กลุ&มยุทธศาสตรC

และแผนงาน

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการจัดทํารายงานประจําป>

 2558

121 0424.1/พ/122 (28 

มค.32559)

54/2559 จ�างผลิตสื่อสิ่งพิมพC 1 รายการ 278,000.00 องคCการสงเคราะหCทหารผ&านศึก กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาการดําเนินงาน

ลดโรคหัวใจและหลอดเลือด

122 0424.1/พ/123     (1

 กพ.2559)

สมุดปกอ&อน75 เล&ม ๆ ละ 14+ปากกาลื่น 75 

ด�าม ๆ ละ 5+แฟ9มพลาสติก 75 แฟ9ม ๆ ละ 6.25

 ใช�ในการประชุมวันที่ 20-22 มกราคม 2559 

โรงแรมอบิน&าเฮ�า ถนนวิภาวดีรังสิต รุ&นที่ 1 ครั้งที่

 2 รุ&นที่2 ครั้งที่ 2

2,026.31 ร�านเอ-วัน พลัส กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาศักยภาพทีม

จัดการระบบการจัดการโรค

เรื้อรัง [NCDs System 

Manager] ระดับอําเภอ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

123 0424.1/พ/124    (1

 กพ.2559)

จ�างถ&ายเอกสารในการอบรม จํานวน 2475 

แผ&น ๆ ละ 0.45 ใช�ในการอบรม วันที่ 20-22 

มกราคม 2559

1,113.75 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มยุทธศาสตรC

และแผนงาน

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาศักยภาพทีม

จัดการระบบการจัดการโรค

เรื้อรัง [NCDs System 

Manager] ระดับอําเภอ

124 0424.1/พ/125   (1 

กพ.2559)

59/2559 จ�างเหมารถตู�ปรับอากาศไปจังหวัดภูเก็ตวันที่ 

16-18 ธค.2558 จํานวน 1 คัน

6,000.00 นายธวัชชัย โตKะคด กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

เงินโครงการเฝ9าระวังและ

พัฒนาระบบข�อมูลอุบัติเหตุ

ทางถนนในระดับจังหวัดภายใต�

ความร&วมมือกับศูนยCป9องกัน

และควบคุมโรคแห&งชาติ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาลําด�

ร&วมกับแผนงานระบบข�อมูล

ข&าวสารเพื่อความปลอดภัยทาง

ถนน

125 0424.1/พ/126   (1 

กพ.2559)

ค&าน้ํามันเชื้อเพลิงเติมรถตู�ปรับอากาศ จํานวน 1 

คัน ไปจังหวัดภูเก็ต วันที่ 16-18 ธค.2558

1,600.00 กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

เงินโครงการเฝ9าระวังและ

พัฒนาระบบข�อมูลอุบัติเหตุ

ทางถนนในระดับจังหวัดภายใต�

ความร&วมมือกับศูนยCป9องกัน

และควบคุมโรคแห&งชาติ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาลําด�

ร&วมกับแผนงานระบบข�อมูล

ข&าวสารเพื่อความปลอดภัยทาง

ถนน



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

126 0424.1/พ/127   (1 

กพ.2559)

69/2559 จ�างแปลคู&มือแนวทางการจัดการและวิเคราะหC

ข�อมูลอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัดเป�น

ภาษษอังกฤษ

41,000.00 นางสาวพัชรินทรC ตันติวรวิทยC กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

เงินโครงการเฝ9าระวังและ

พัฒนาระบบข�อมูลอุบัติเหตุ

ทางถนนในระดับจังหวัดภายใต�

ความร&วมมือกับศูนยCป9องกัน

และควบคุมโรคแห&งชาติ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาลําด�

ร&วมกับแผนงานระบบข�อมูล

ข&าวสารเพื่อความปลอดภัยทาง

ถนน

127 0424.1/พ/128   (1 

กพ.2559)

74/2559 ค&าเช&าห�องประชุมในการจัดอบรมณโรงแรมอบีน&า

 เฮ�าสC ถนนวิภาวดีรังสิต รุ&นที่ 1 ครั้งที่ 2 รุ&นที่ 2 

ครั้งที่ 2 ระหว&างวันที่ 20-22 มกราคม 2559

10,000.00 บจก.เอ บี น&า พารCค กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาศักยภาพทีม

จัดการระบบการจัดการโรค

เรื้อรัง [NCDs System 

Manager] ระดับอําเภอ

128 0424.1/พ/129   (1 

กพ.2559)

71/2559 ค&าเช&าห�องประชุมศึกษาข�อมูลการบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดในจังหวัดภูเก็ต ใน

วันที่ 22 มกราคม 2559

20,000.00 โรงแรมเดอะพาโก� ดีไซนC โฮเทล กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

เงินนอกงบประมาณโครงการ

ฝ9าระวังและพัฒนาระบบข�อมูล

อุบัติเหตุทางถนนในระดับ

จังหวัดNCD2

129 0424.1/พ/130   (1 

กพ.2559)

25/2559 ปากกาลูกลื่อน 200  ด�าม ๆ ละ 5 + แฟ9ม

พลาสติก 200 แฟ9ม ๆ ละ 20  ใช�ในการประชุม

เชิงปฏิบัติการวันที่ 12 มกราคม 2559 ณ 

โรงแรมทีเค พาเลส คอนเวนชั่น

5,000.00 ร�านทรัพยCสุวรรณ ซัพพลาย กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาการดําเนินงาน

ลดโรคหัวใจและหลอดเลือด

130 0424.1/พ/131   (1 

กพ.2559)

26กพ.2559 ค&าจ�างถ&ายเอกสารใช�ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 12 มค.2559

9,830.00 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาการดําเนินงาน

ลดโรคหัวใจและหลอดเลือด

131 0424.1/พ/132   (1 

กพ.2559)

แฟ9มพลาสติก ขยายข�าง 100 อัน ๆ ละ 30+หมึก

เครื่องพิมพC CE505A 1 กล&อง 2990 บาท

4,990.00 ร�านทรัพยCสุวรรณ ซัพพลาย กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาการดําเนินงาน

เพื่อลดโรคไตเรื้อรัง(CKD)



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

132 0424.1/พ/133   (1 

กพ.2559)

72/2559 ค&าจ�างถ&ายเอกสารเพื่อใชในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการฯ รุ&นที่ 1 ระหว&างวันที่ 20-22 มค.

2559 ณ โรงแรมใบหยกสกาย

13,200.00 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาการดําเนินงาน

เพื่อลดโรคไตเรื้อรัง(CKD)

133 0424.1/พ/135  (2 

กพ.2559)

ค&าเช&าเครื่อง LCD สําหรับการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู� ระหว&างวันที่ 

11-12 ธค.2558 ณ โรงเคนชิงตัน การCเด�น รี

สอรCท เขาใหญ&

5,000.00 โรงแรมเคนชิงตัน อิงลิช 

การCเด�น รีสอรCท เขาใหญ&

ศูนยCพัฒนา

นโยบายและ

ยุทธศาสตรC

ผลผลิตที่2 กิจกรรมที่ 2.2 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู�เพื่อจัดทํา

มาตรการการเฝ9าระวังป9อองกัน

ควบคุมโรคไม&ติดต&อของศูนยC

พัฒนานโยบายและแผน

ยุทธศาสตรCฯ

134 0424.1/พ/136  (2 

กพ.2559)

ค&าเช&าห�องประชุมสําหรับงานประชุมเชิง

ปฏิบัติการเรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู� ระหว&างวันที่ 

11-12 ธันวาคม 2558 โรงแรมเคนชิงตัน

8,000.00 โรงแรมเคนชิงตัน อิงลิช 

การCเด�น รีสอรCท เขาใหญ&

ศูนยCพัฒนา

นโยบายและ

ยุทธศาสตรC

ผลผลิตที่2 กิจกรรมที่ 2.2 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู�เพื่อจัดทํา

มาตรการการเฝ9าระวังป9อองกัน

ควบคุมโรคไม&ติดต&อของศูนยC

พัฒนานโยบายและแผน

ยุทธศาสตรCฯ

135 0424.1/พ/137   (4 

กพ.2559)

สญ1/2559 ลว.22 ตค.2558 

(0424.1พ/819 ลว.23 กย.

2558)

จ�างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย เดือน 

มกราคม 2559

17,120.00 บจก.อาชาการCด กรุKป กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

136 0424.1/พ/138   (4 

กพ.2559)

 2/2559 จ�างเหมาพนักงานทําความสะอาดเดือน มกราคม

 2559

20,388.00 บจก.โปรแครCสเปเชียลตี้ กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

137 0424.1/พ/139   (4 

กพ.2559)

70/2559 ค&าจ�างเหมารถตู�ปรับอากาศ จํานวน 3 คัน ไป

จังหวัด ภูเก็ต ระหว&างวันที่ 17-22 มกราคม 2559

36,000.00 นายธวัชชัย โตKะคด กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

เงินโครงการเฝ9าระวังและ

พัฒนาระบบข�อมูลอุบัติเหตุ

ทางถนนในระดับจังหวัดภายใต�

ความร&วมมือกับศูนยCป9องกัน

และควบคุมโรคแห&งชาติ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาลําด�

ร&วมกับแผนงานระบบข�อมูล

ข&าวสารเพื่อความปลอดภัยทาง

ถนน

138 0424.1/พ/140   (4 

กพ.2559)

ค&าน้ํามันเชื้อเพลิงเติมรถตู�ปรับอากาศ จํานวน 1 

ตัน ไปจังหวัดภูเก็ต วันที่ 17-22 มกราคม 2559

4,618.30 กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

เงินโครงการเฝ9าระวังและ

พัฒนาระบบข�อมูลอุบัติเหตุ

ทางถนนในระดับจังหวัดภายใต�

ความร&วมมือกับศูนยCป9องกัน

และควบคุมโรคแห&งชาติ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาลําด�

ร&วมกับแผนงานระบบข�อมูล

ข&าวสารเพื่อความปลอดภัยทาง

ถนน

139 0424.1/พ/141    (5

 กพ.2559)

0424.1/พ/808       (21 

กย.2558) 001/2559         

     (15 ตค.2558)

ค&าเช&าเครื่องถ&ายเอกสาร เดือน มกราคม 2559 6,000.00 ร�านปริ๊นเตอรCไทย กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

140 0424.1/พ/142   (9 

กพ.2559)

0424.1/พ/799 (17 กย.

2558 ) 002/2559 (15 ตค 

2558)

ค&าหนังสือพิมพCรายวัน เดือน มกราคม 2559 60 

ฉบับ

600.00 ร�านแตงโมสาสCน กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

141 0424.1/พ/143   (9 

กพ.2559)

ที่จับประตู 1 รายการ 160.50 ร�านอนันตชัยอลูมิเนียม กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

142 0424.1/พ/144   (15

 กพ.2559)

52/2559 จ�างเหมาจัดงานแถลงข&าวและกิจกรรมรณรงคC

ป9องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนช&วง

เทศกาลป>ใหม& 2559

214,000.00 บจก.เดอะดรีม อิน กลุ&มยุทธศาสตรC

และแผนงาน

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการป9องกันและลดการ

ตายจากอุบัติเหตุทางถนนใน

ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน

143 0424.1/พ/145  (15 

กพ.2559)

สมุดปกอ&อน 100 เล&ม ๆ ละ 14 บาท+

ปากกาลูกลื่น 100 ด�าม ๆ ละ 5 ใช�ในการประชุม

เชิงปฏิบัติการให�ความรู�การปฏิบัติตัวเพื่อลดเสี่ยง

โรคหัวใจและหลอดเลือดสําหรับบุคลากรใน

องคCกรหัวใจ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จังหวัด

อุทัยธานีและจังหวัดอ&างทอง วันที่ 8-9 

กุมภาพันธC 2559

2,033.00 ร�านเอ-วัน พลัส กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี

144 0424.1/พ/146  (24 

กพ.2559)

ค&าซ&อมเครื่องปรับอากาศ  0423-001-007 

เปลี่ยนแมกเนตริกคอนแทรกเตอรC 1450 บาท +

เปลี่ยนมอเตอรCพัดลมระบายความร�อน 1400 

บาท +ค&าแรง 400)

3,250.00 หจก.อภิรเซอรCวิส กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

145 0424.1/พ/147  (24 

กพ.2559)

83/2559 ค&าซอมคอมพิวเตอรCโนKตบุKค 0123-052-027 

(ตรวจสอบการทํางานของเครื่องและทําความ

สะอาดในส&วนของเมนบอรCด)

10,400.00 บจก.โกลบอลคอมพิวเตอรC เน็ตเวิรCค กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

(เพิ่มเติม)

146 0424.1/พ/148    (1

 มีค.2559)

หมึกHP TONER CE505AC 1 กล&อง 2750 

บาท+แผ&นCD-R SONY (50 แผ&น) ใช�ในการ

ประชุมฯครั้งที่ 3 วันที่ 17 กพ.2559 เวลา 

9.00-16.00 น. ณ เทศบาลเขาพระงาม,ครั้งที่ 4 

ในวันที่ 18 กพ.2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ 

เทศบาลเมืองลําตาเสา พระนครศรีอยุธยา,ครั้งที่ 

5 วันที่ 19 กพ.2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ 

เทศบาลเมืองสระบุรี

3,713.00 บจก.ลีก�าบิสสิเนส กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

147 0424.1/พ/149    (1

 มีค.2559)

ปากกาลูกลื่น 120 ด�าม ๆ ละ 6 บาท +สมุดปก

อ&อน 120 เล&ม ๆ ละ 20 ใช�ในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการณโรงแรมทีเค พาเลช แอนดC คอน

เวนชั่น วันที่ 18-19 กพ.2559

3,338.40 ร�านเอ-วัน พลัส กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาการดําเนินงาน

เพื่อลดโรคไตเรื้อรัง (CKD)

148 0424.1/พ/150  (29 

กพ .2559)

82/2559 หมึกพิมพC ซัมซุง CLT-K 506L Black 1 กล&อง 

5345 บาท+CLT-K 506L Cyan 1 กล&อง 

3820+CLT-K 506L Majenta 1 กล&อง  3820 

บาท+CLT-K 506L Yellow 1 กล&อง 3820 บาท

22,068.75 บจก ลีก�าบิสสเนิส กลุ&มยุทธศาสตรC

และแผนงาน

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

(เพิ่มเติม)

149 0424.1/พ/151     (4

 มีค.2559)

89/2559 ค&าจ�างเหมาบริการรถตู�ปรับอากาศทะเบียน 

36-0086 เดินทางไป-กลับสํานักโรคไม&ติดต&อถึง

จังหวัดลพบุรีและพระนครศรีอยุธยา วันที่ 14-18

 กพ.2559

6,000.00 นายจรัส บุญเติม    โทร 

081-9841911

กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี

150 0424.1/พ/152     (4

 มีค.2559)

ค&าน้ํามันเชื้อเพลิงเติมรถตู�ปรับอากาศทะเบียน 

36-0086 เดินทางไป-กลับสํานักโรคไม&ติดต&อถึง

จังหวัดลพบุรีและพระนครศรีอยุธยา วันที่ 14-18

 กพ.2559

39.526 ลิตร = 800

 บาท+42 ลิตร = 

850 บาท+26.715 

ลิตร=550.10 บาท

หจก.แอคทีฟออยลC(สาขา

2)+บจก.เอส เอ็น ออล+

หจก.เทียบป{โตรเลียม

(สาขา1)

กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี

151 0424.1/พ/153     (4

 มีค.2559)

จ�างทําตรายาง 10 อัน 1,100.00 ร�านมรกตโฆษณา 15 กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

(เพิ่มเติม)

152 0424.1/พ/154     (4

 มีค.2559)

0424.1/พ/799 (17 กย.

2558 ) 002/2559 (15 ตค 

2558)

หนังสือพิมพCภาษาไทยรายวันประจําเดือน 

กุมภาพันธC 2559 จํานวน 60 ฉบับ

600.00 ร�านแตงโมสาสCน กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

153 0424.1/พ/155     (4

 มีค.2559)

ค&าจ�างถ&ายเอกสาร(เพิ่มเติม)ใช�ในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการฯ รุ&นที่ 1 ระหว&างวันที่ 18-19 กพ.

2559 ณ โรงแรมทีเค พาเลส แอนดC คอนเวนชั่น

2,792.70 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการติดตามประเมินผล

การดําเนินงานด�านพัฒนา

สุขภาพกลุ&มวัยทํางาน

154 0424.1/พ/156     (4

 มีค.2559)

จ�างทําป9ายชื่อสํานักงานศูนยCพัฒนานโยบายและ

ยุทธศาสตรCแผนงานควบคุมโรคไม&ติดต&อ 1 ป9าย

3,200.00 ร�านมรกตโฆษณา 15 ศูนยCพัฒนา

นโยบายและ

ยุทธศาสตรC

แผนงานควบคุม

โรคไม&ติดต&อ

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.2 

โครงการพัฒนานธยบายและ

ยุทธศาสตรCแผนงานควบคุมโรค

ไม&ติดต&อ

155 0424.1/พ/157     (7

 มีค.2559)

ค&าจ�างถ&ายเอกสารใช�ในการประชุมอบรมเชิง

ปฏิบัติการให�ความรู�การปฏิบัติตัวเพื่อลดเสี่ยง

โรคหัวใจและหลอดเลือดสําหรับบุคลากรใน

องคCกรหัวใจดี ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 วันที่ 8-9 

กุมภาพันธC 2559 จํานวน 1,000 แผ&น

450.00 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี

156 0424.1/พ/158     (7

 มีค.2559)

แฟ9มกระดุม 50 แฟ9ม @18+ปากกาลูกลื่น 50 

ด�าม @6+สมุดปกอ&อน 50 เล&ม @20 ใช�ในการ

ประชุมอลรมเชิงปฏิบัติการให�ความรู�การปฏิบัติ

ตัวเพื่อลดเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสําหรับ

บุคลากรในองคCกรหัวใจดี ครั้งที่ 7 ณ เทศบาล

เมืองน&าน วันที่ 29 กพ.2559

2,354.00 ร�าน เอ-วัน พลัส กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี

157 0424.1/พ/159     (7

 มีค.2559)

ค&าถ&ายเอกสาร 3,100 แผ&น ใช�ในการประชุม

อบรมเชิงปฏิบัติการให�ความรู�การปฏิบัติตัวเพื่อ

ลดเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสําหรับบุคลากร

ในองคCกรหัวใจดี ครั้งที่ 3-4 วันที่ 17-18 กพ.

2559 ณเทศบาลเขาพระงาม ลพบุรีและเทศบาล

เมืองสระบุรี

1,395.00 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

158 0424.1/พ/160     (7

 มีค.2559)

แฟ9มกระดุม 50 แฟ9ม @18+ปากกาลูกลื่น 50 

ด�าม @6+สมุดปกอ&อน 50 เล&ม @20 ใช�ในการ

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการให�ความรู�การปฏิบัติ

ตัวเพื่อลดเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสําหรับ

บุคลากรในองคCกรหัวใจดี ครั้งที่ 6 ณ เทศบาล

ตําบลทุ&งโฮ�ง จังหวัดแพร& วันที่ 26 กพ.2559

2,354.00 ร�านเอ-วัน พลัส กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี

159 0424.1/พ/161     (7

 มีค.2559)

ค&าถ&ายเอกสาร1555 แผ&น ใช�ในการประชุมใช�ใน

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการให�ความรู�การ

ปฏิบัติตัวเพื่อลดเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

สําหรับบุคลากรในองคCกรหัวใจดี ครั้งที่ 7 ณ 

เทศบาลเมืองน&าน จังหวัดน&าน วันที่ 29 กพ.2559

699.75 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี

160 0424.1/พ/162     (7

 มีค.2559)

ค&าถ&ายเอกสาร1555 แผ&น ใช�ในการประชุมใช�ใน

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการให�ความรู�การ

ปฏิบัติตัวเพื่อลดเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

สําหรับบุคลากรในองคCกรหัวใจดี ครั้งที่ 6 ณ 

เทศบาลทุ&งโฮ�ง จังหวัดแพร& วันที่ 26 กพ.2559

627.75 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี

161 0424.1/พ/163 (7 

มีค.2559)

ค&าผงหมึก เครื่องพิมพC HP TONER CE505AC 1

 กล&อง ใช�ในการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการให�

ความรู�กลุ&มเป9าหมายในเทศบาลตําบลทุ&งโฮ�ง 

จังหวัดแพร& ครั้งที่ 6 วันที่ 26 กพ.2559

2,750.00 บจก.ลีก�าบิสสิเนส กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี

162 0424.1/พ/164 (7 

มีค.2559)

ค&าผงหมึก เครื่องพิมพC HP TONER CE505AC 1

 กล&อง ใช�ในการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการให�

ความรู�กลุ&มเป9าหมายในเทศบาลเมืองน&าน 

จังหวัดน&าน ครั้งที่ 7 วันที่ 29  กพ.2559

2,750.00 บจก.ลีก�าบิสสิเนส กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

163 0424.1/พ/165     (7

 มีค.2559)

ซ&อมเครื่องคอมพิวเตอรC 0423-035-059 (ซ&อม

Mainboard+เปลี่ยนPower Supply+ค&าบริการ)

2,621.50 บจก.โกลบอล

คอมพิวเตอรC เน็ตเวิรCค

กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

(เพิ่มเติม)

164 0424.1/พ/166     (7

 มีค.2559)

ซ&อมคอมพิวเตอรCโนKตบุKค 0423-052-016 (ซ&อม

เมนบอรCด)

4,815.00 บจก.โกลบอล

คอมพิวเตอรC เน็ตเวิรCค

งานการเจ�าหน�าที่ 

กลุ&มบริหารทั่วไป

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

(เพิ่มเติม)

165 0424.1/พ/167     (7

 มีค.2559)

ซื้อฝารองนั่งชักโครก 4 ชุด ใช�เปลี่ยนของเดิมที่

ชํารุดห�องน้ําหญิงชายชั้น 1

2,782.00 ร�านเอ-วัน พลัส กลุ&มยุทธศาสตรC

และแผนงาน

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

(เพิ่มเติม)

166 0424.1/พ/168     (7

 มีค.2559)

ซ&อมเครื่องพิมพC 0423-036-030 (เปลี่ยนถาด

รองกระดาษถาดที่1+เปลี่ยน Srparation Pad 

Tray 2+เปลี่ยนPick up Roller Tray 2+เปลี่ยน

Film+เปลี่ยนPressure Roller+เปลี่ยน Driving

 Pick up Roller +ค&าบริการ)

3,852.00 บจก.โกลบอล

คอมพิวเตอรC เน็ตเวิรCค

กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

(เพิ่มเติม)

167 0424.1/พ/169     (7

 มีค.2559)

ซ&อมเบรกเกอรCตู�ทําน้ําเย็น ชั้น 3 หมายเลข 

0423-015-003

856.00 บจก.ไทยเสรีเอ็นจิเนียริ่ง กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

(เพิ่มเติม)

168 0424.1/พ/170     (7

 มีค.2559)

สญ1/2559 ลว.22 ตค.2558 

(0424.1พ/819 ลว.23 กย.

2558)

จ�างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย เดือน 

กุมภาพันธC 2559

17,120.00 บจก.อาชาการCด กรุKป กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

169 0424.1/พ/171     (7

 มีค.2559)

จ�างเหมาพนักงานรักษาความสะอาดเดือน

กุมภาพันธC 2559

20,388.00 บจก.โปรCแครCสเปเชียลลิตี้ กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

170 0424.1/พ/172     (8

 มีค.2559)

โซฟายาว 3 ที่นั่ง 1 ตัว ใช�รับรองแขกหน�าห�อง

ผู�อํานวยการ

6,000.00 หจก.ศุภชัยเฟอรCนิเจอรC กลุ&มบริหารทั่วไป เงินสวัสดิการสํานักโรคไม&ติดต&อ

171 0424.1/พ/173     (8

 มีค.2559)

85/2559 จ�างทํากระเปqาใส&เอกสาร 130 ใบ ใส&เอกสารการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมศักยภาพบุคลากร

สาธารณสุขประจําหมู&บ�านเพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานลดโรคไตเรื้อรัง รุ&นที่ 1 วันที่ 18-19 

กุมภาพันธC 2559 ณ โรงแรมทีเค พาเลส แอนดC 

คอนเวนชั่น

7,800.00 นางสายหยุด แดงดีเลิศ กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการพัฒนาการดําเนินงาน

เพื่อลดโรคไตเรื้อรัง

172 0424.1/พ/174     (8

 มีค.2559)

87/2559 ค&าถ&ายเอกสาร 18,120 แผ&น@0.45+ค&าถ&าย

เอกสารสี 840 แผ&น @1+ค&าเข�าเล&ม 120 เล&ม @

25 การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมศักยภาพ

บุคลากรสาธารณสุขประจําหมู&บ�านเพื่อสนับสนุน

การดําเนินงานลดโรคไตเรื้อรัง รุ&นที่ 1 วันที่ 

18-19 กุมภาพันธC 2559 ณ โรงแรมทีเค พาเลส 

แอนดC คอนเวนชั่น

11,994.00 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการพัฒนาการดําเนินงาน

เพื่อลดโรคไตเรื้อรัง

173 0424.1/พ/175     (8

 มีค.2559)

93/2559 วัสดุสํานักงาน 12 รายการ เพื่อสํารองใช�ใน

หน&วยงานศูนยCพัฒนานโยบายยุทธศาสตรCแปน

งานควบคุมโรคไม&ติดต&อ

15,327.75 ร�านเอ-วัน พลัส ศูนยCพัฒนา

นโยบาย

ยุทธศาสตรC

แผนงานควบคุม

โรคไม&ติดต&อ

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.2 

โครงการพัฒนานโยบาย

ยุทธศาสตรCแผนงานควบคุมโรค

ไม&ติดต&อ

174 0424.1/พ/176     (8

 มีค.2559)

จ�างทําตรายาง 5 อัน 630.00 ร�านมรกตโฆษณา 15 กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักดรคไม&ติดต&อ

 2559 (เพิ่มเติม)

175 0424.1/พ/177     (8

 มีค.2559)

0424.1/พ/808       (21 

กย.2558) 001/2559         

     (15 ตค.2558)

ค&าเช&าเครื่องถ&ายเอกสาร เดือน กุมภาพันธC 2559 6,000.00 ร�านปริ๊นเตอรCไทย กลุ&มบริหารทั่วไป ผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

176 0424.1/พ/178     (9

 มีค.2559)

 1/2559 จ�างเหมากิจกรรมติดตามผู�ก&อการดี ป9องกันการ

จมน้ํา งวดที่ 1

279,998.67 บจก.เดอะดรีม อิน กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการดําเนินงานป9องกันเด็ก

จมน้ําเชิงบูรณาการ

177 0424.1/พ/179 (11 

มีค.2559)

แฟ9มกระดุม 50 แฟ9ม@18+ปากกาลูกลื่อน 50 

ด�าม@6+สมุดปกอ&อน 50 เล&ม @20ใช�ในการ

ประชุมฯครั้งที่ 8 วันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ เ?

ศบาลเมืองบ�านโป�ง จังหวัดราชบุรี

2,354.00 ร�าน เอ-วัน พลัส กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี

178 0424.1/พ/180 (11 

มีค.2559)

 86/2559 แฟ9มกระดุม 150 แฟ9ม@18+ปากกาลูกลื่อน 150

 ด�าม@6+สมุดปกอ&อน 150 เล&ม @20ใช�ในการ

ประชุมฯครั้งที่ 3 วันที่ 17 กุมภาพันธC 2559 ณ 

เทศบาลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี,ครั้งที่ 4 วันที่ 

18 กุมภาพันธC 2559 ณ เ?ศบาลเมืองลําตาเสา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และครั้งที่ 5 วันที่ 19 

กุมภาพันธC 2559 ณ เทศบาลเมืองสระบุรี 

จังหวัดสรุบุรี จังหวัดราชบุรี

7,062.00 ร�าน เอ-วัน พลัส กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี

179 0424.1/พ/184 (15 

มีค.2559)

ค&าย�ายเครื่องปรับอากาศ0423-001-006 3,500.00 หจก.อภิรเซอรCวิส กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

180 0424.1/พ/185 (15 

มีค.2559)

ค&าซ&อมเครื่องโทรสาร 0423-003-018 (Solinoid

 Unit เสื่อมสภาพ เหนียว +Pick Up 

Roller+Separtionสึกและเสื่อมสภาพต�องใช�มือ

ช&วยดัน)+ค&าบริการ)

2,675.00 บจก.โกลบอล คอมพิวเตอรC เน็ตเวิรCค กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

181 0424.1/พ/186 (15 

มีค.2559)

ซ&อมเครื่องปรับอากาศ 0423-001-032 (เปลี่ยน

แมกเนตริกแทรกเตอรC 1 ตัว)

1,450.00 หจก.อภิรเซอรCวิส กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

182 0424.1/พ/187 (15 

มีค.2559)

ซ&อมเครื่องปรับอากาศ 0423-001-028 (เปลี่ยน

ชุดควบคุมการทํางานของเครื่อง+ค&าบริการ)

1,800.00 หจก.อภิรเซอรCวิส กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

183 0424.1/พ/188 (16 

มีค.2559)

ซ&อมเครื่องพิมพC 0423-036-029 (เปลี่ยนฟ{ลCม

กระบอกฟ{ลCมในชุดทําความร�อน+เปลี่ยนชุดGear

 Assy)

3,745.00 บจก.โกลบอล 

คอมพิวเตอรC เน็ตเวิรCค

กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

184 0424.1/พ/189 (16 

มีค.2559)

ซ&อมเครื่องปรับอากาศ 0423-001-025 (เปลี่ยน

มอเตอรCพัดลมระบายความเย็น+ค&าแรง)

1,800.00 หจก.อภิรเซอรCวิส กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

185 0424.1/พ/190 (16 

มีค.2559)

ซื้อเครื่องควบคุมไมโครโฟนและไมโครโฟน 3 

รายการ

47,000.00 บริษัท เอสพีเค ซาวดC ซิส

เต็มสC จํากัด

กลุ&มบริหารทั่วไป เงินสวัสดิการสํานักโรคไม&ติดต&อ

186 0424.1/พ/191 

(17มีค.2559)

 104/2559 จ�างเหมาบริการรถตู�ปรับอากาศทะเบียน ฮม 

7130 กทม.เดินทางไป-กลับสํานักโรคไม&ติดต&อถึง

จังหวัดชุมพร ระหว&างวันที่ 13-15 มีนาคม 2559

5,400.00 นายวันชัย พันธCวา โทร 

081-7778954

กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี

187 0424.1/พ/192 

(17มีค.2559)

 -ค&าน้ํามันเชื้อเพลิง 48.57 ลิตร ๆ ละ 22.65 รถ

ตู�ทะเบียน ฮม 7130

1,100.00 บริษัท ช�างเผือกป{โต

รเลี่ยม (สํานักงานใหญ&)

กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี

188  - ค&าน้ํามันเชื้อเพลิง 48.46 ลิตร ๆ ละ 22.70 

รถตู�ทะเบียน ฮม 7130

1,100.00 บริษัท ช�างเผือกป{โต

รเลี่ยม (สาขาที่ 0005)

189  - ค&าน้ํามันเชื้อเพลิง 41.63 ลิตร ๆ ละ 22.34 

รถตู�ทะเบียน ฮม 7130 เดินทางไป-กลับสํานัก

โรคไม&ติดต&อถึงจังหวัดชุมพร ระหว&างวันที่ 13-15

 มีนาคม 2559

930.00 หจก.อะตอม ออยลC 

เซอรCวิส(สํานักงานใหญ&)

190 0424.1/พ/193 (21 

มีค.2559)

ค&าถ&ายเอกสารใช�ในการประชุมฯ ครั้งที่ 8 วันที่ 4

 มีนาคม 2559 ณ เทศบาลเมืองบ�านโป�ง จังหวัด

ราชบุรี จํานวน 400 แผ&น

180.00 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี

191 0424.1/พ/194 (21 

มีค.2559)

63/2559 ค&าจ�างผลิตสื่อชุดเครื่องมือสนับสนุนการดําเนิน

โครงการองคCกรหัวใจดี

314,000.00 บจก.สามเจริญพาณิชยC (กรุงเทพ) กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

192 0424.1/พ/195 (21 

มีค.2559)

ซื้อแฟ9มกระดุม 50 แฟ9ม@18+ปากกาลูกลื่น 50 

ด�าม @6+สมุดปกอ&อน 50 เล&ม @20 ใช�ในการ

ประชุมครั้งที่ 9 วันที่ 14 มีนาคม 2559 ณ 

เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

2,354.00 ร�านเอ-วัน พลัส กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี

193 0424.1/พ/196 (21 

มีค.2559)

ซื้อหมึก HP TONER CE505AC 1 กล&อง ใช�ใน

การประชุมครั้งที่ 9 วันที่ 14 มีนาคม 2559 ณ 

เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

2,750.00 บริษัท ลีก�า บิสสิเนส กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี

194 0424.1/พ/197 (21 

มีค.2559)

ซื้อแฟ9มกระดุม 50 แฟ9ม@18+ปากกาลูกลื่น 50 

ด�าม @6+สมุดปกอ&อน 50 เล&ม @20 ใช�ในการ

ประชุมครั้งที่ 10 วันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ 

เทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

2,354.00 ร�านเอ-วัน พลัส กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี

195 0424.1/พ/199 (22 

มีค.2559)

ค&าถ&ายเอกสารใช�ในการประชุมฯ ครั้งที่ 9 วันที่ 

14 มีนาคม 2559 ณ เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัด

ชุมพร จํานวน 850 แผ&น

382.50 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี

196 0424.1/พ/200 (22 

มีค.2559)

ค&าถ&ายเอกสารใช�ในการประชุมฯ  จํานวน 850 

แผ&นใช�ในการประชุมครั้งที่ 10 วันที่ 18 มีนาคม 

2559 ณ เทศบาลเมืองนครนายก จังหวัด

นครนายก

160.00 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี

197 0424.1/พ/201 (22 

มีค.2559)

 96/2559 ซ&อมเครื่องคอมพิวเตอรC 0423-035-062 (เปลี่ยน

เมนบอรCด+เปลี่ยนเมมโมรี่+เปลี่ยนอารCดดิสกC+

เปลี่ยนพาวเวอรCซัพพลาย)

5,885.00 บจก.โกลบอล คอมพิวเตอรC เน็ตเวิรCค กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ 

(เพิ่มเติม)

198 0424.1/พ/202 (22 

มีค.2559)

103/2559 ซ&อมเครื่องปรับอากาศ 0423-001-018 (เปลี่ยน

คอมเพรสเซอรC+ไล&ระบบภายในแผงคอย+

เปลี่ยนที่กรองน้ํายา+เติมน้ํายาเข�าระบบใหม&+

ค&าแรง)

7,450.00 หจก.อภิรเซอรCวิส กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ 

(เพิ่มเติม)



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

199 0424.1/พ/203 (22 

มีค.2559)

102/2559 ซ&อมรถยนตCราชการ 2 คัน กน 209 นนทบุรี และ

 กน 3410 นนทบุรี

8,247.56 หจก.เอส.ซี.ที ออโต� 

เซอรCวิส

งานยานพาหนะ 

กลุ&มบริหารทั่วไป

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ 

(เพิ่มเติม)

200 0424.1/พ/204 (22 

มีค.2559)

ซื้อลิ้นแฟ9มพลาสติก 4 กล&อง 513.60 ร�านเอ-วัน พลัส งานการเจ�าหน�าที่ 

กลุ&มบริหารทั่วไป

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ 

(เพิ่มเติม)

201 0424.1/พ/205 (28 

มีค.2559)

ซื้อAdapter 4 ตัว 1,000.00 ร�าน N-Joy Accessories กลุ&มยุทธศาสตรC

และแผนงาน

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ 

(เพิ่มเติม)

202 0424.1/พ/206 (28 

มีค.2559)

ซื้อแฟ9มพลาสติกซองสอด 180 แฟ9ม@6.25+

ปากกาลูกลื่น 180 ด�าม@5 ใช�ในการประชุมครั้ง

ที่ 11วันที่ 21 มีค.2559 ณ องคCการส&วนตําบลต�น

โพธิ์ จังหวัดสิงหCบุรีและครั้งที่ 12 วันที่ 22 มีค.

2559 ณเทศบาลเมืองกําแพงเพชร ครั้งที่ 13 

วันที่ 23 มีค.2559 ณ เทศบาลเมืองนครสวรรคC 

จังหวัดนครสวรคC

2,166.75 ร�านเอ-วัน พลัส ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี

203 0424.1/พ/207 (28 

มีค.2559)

ค&าถ&ายเอกสาร550 แผ&นใช�ในการประชุมครั้งที่ 

14 วันที่ 24 มีค.2559 ณ เทศบาลเมืองจันทบุรี 

จังหวัดจันทบุรี

247.50 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มโรคไม&ติตด&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี

204 0424.1/พ/208 (28 

มีค.2559)

จ�างถ&ายเอกสาร1970 แผ&น ใช�ในการประชุมครั้งที่

 11วันที่ 21 มีค.2559 ณ องคCการส&วนตําบลต�น

โพธิ์ จังหวัดสิงหCบุรีและครั้งที่ 12 วันที่ 22 มีค.

2559 ณเทศบาลเมืองกําแพงเพชร ครั้งที่ 13 

วันที่ 23 มีค.2559 ณ เทศบาลเมืองนครสวรรคC 

จังหวัดนครสวรคC

886.50 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มโรคไม&ติตด&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

205 0424.1/พ/209 (29 

มีค.2559)

ค&าซ&อมเครื่องโทรสาร 0423-003-022 (เปลี่ยน

แผงHigh Volt+เปลี่ยน Senser Assyเช็ค

กระดาษเสีย+เปลี่ยนPick Up Rollerสึกและ

เสื่อมสภาพ+ค&าบริการ)

2,728.50 บจก.โกลบอล 

คอมพิวเตอรC เน็ตเวิรCค

กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

206 0424.1/พ/210 (29 

มีค.2559)

108/2559 ค&าจ�างเหมารถตู�ปรับอากาศไปอบรมเชิง

ปฏิบัติการให�ความรู�การปฏิบัติตัวเพื่อลดเสี่ยง

โรคหัวใจและหลอดเลือดสําหรับบุคลากรใน

องคCกรหัวใจ ครั้งที่ 14 วันที่ 24 มีค.2559 ณ 

เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

4,000.00 นายวันชัย พันธCวา โทร 

081-7778954

กลุ&มโรคไม&ติตด&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี

207 0424.1/พ/211 (29 

มีค.2559)

ค&าน้ํามันเชื้อเพลิงเติมรถตู�ปรับอากาศไปอบรม

เชิงปฏิบัติการให�ความรู�การปฏิบัติตัวเพื่อลดเสี่ยง

โรคหัวใจและหลอดเลือดสําหรับบุคลากรใน

องคCกรหัวใจ ครั้งที่ 14 วันที่ 23-24 มีค.2559 ณ 

เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (44.83 

ลิตร)หจก ธรรมสุธน (สํานักงานใหญ&) 1000 

บาท+บจก.อินเจคชั่น มอเตอรC ออยลC 530 บาท

1,530.00 หจก ธรรมสุธน 

(สํานักงานใหญ&)

กลุ&มโรคไม&ติตด&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี

208 0424.1/พ/212 (30 

มีค.2559)

101/2559 วัสดุสํานักงาน 25 รายการ ใช�ในโครงการพัฒนา

หน&วยจัดการข�อมูลเพื่อป9องกันแก�ไขป�ญหา

อุบัติเหตุทางถนน

6,334.00 บจก.ออฟฟ{ศ คลับ (ไทย)

 สาขางามวงศCวาน

กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่2 กิจกรรมที่2.2 

โครงการพัฒนาหน&วยจัดเก็บ

ข�อมูลเพื่อการป9องกันการ

ไขป�ยหาอุบัติเหตุทางถนน

209 0424.1/พ/213 (30 

มีค.2559)

105/2559 เครื่องพิมพC HP LASER JET PRO MFP 

M125A/CZ172A (5,100 บาท)

10,780.00 บริษัท ไอ ที ซิตี้ จํากัด 

(มหาชน)

กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

เงินสสส.

210 เครื่องพิมพC Epson L455/c11CE24501 (9,090)

 ส&วนลด 3,410 บาท)

211 0424.1/พ/214(30 

มีค.2559)

109/2559 เครื่องจัดเก็บข�อมูลแบบพกพา(SSD SAMSUNG 

250 GB PORTABLE EXTERNAL T1)

6,790.00 J.I.B COMPUTER 

GROUP CO.LTD

กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

เงินสสส.



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

212 0424.1/พ/215 (31 

มีค.2559 (31 มีค.

2559)

ค&าจ�างถ&ายเอกสาร 550 แผ&น ใช�ในการประชุม

อบรมโครงการอบรมองคCการหัวใจดีวันที่ 30 

มีนาคม 2559 จังหวัดสระบุรี

247.50 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มโรคไม&ติตด&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี

213 0424.1/พ/216 (31 

มีค.2559)

ซื้อแฟ9มกระดุม 50 แฟ9ม @18+ปากกาลูกลื่น 50

 ด�าม ๑6+สมุดปกอ&อน 50 เล&ม @20 ใช�ในการ

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการให�ความรู�การปฏิบัติ

ตัวเพื่อลดเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสําหรับ

บุคลากรในองคCกรหัวใจ ครั้งที่ 14 วันที่ 23-24 

มีค.2559 ณ เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

2,354.00 ร�านเอ-วัน พลัส กลุ&มโรคไม&ติตด&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี

214 0424.1/พ/217 (4 

เมย.2559)

0424.1/พ/799 (17 กย.

2558 ) 002/2559 (15 ตค 

2558)

ซื้อหนังสือพิมพC เดือนมีนาคม 2598 จํานวน 69 

ฉบับ

690.00 ร�านแตงโมสาสCน กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

215 0424.1/พ/218 (4 

เมย.2559)

77/2559 จ�างพิมพCหนังสือแนวทางการดําเนนิงานป9องกัน

การบาดเจ็บโดยสถานบริการสาธารณสุขใน

โครงการป9องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นที่

สําคัญ 500 เล&ม

99,510.00 บจก.อิโมชั่น อารCต กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการป9องกันการบาดเจ็บ

จากสาเหตุอื่นที่สําคัญ

216 0424.1/พ/219 (4 

เมย.2559)

ค&าถ&ายเอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ2854 

แผ&น ๆละ 0.45+ค&าเข�าเล&ม 25 เล&ม ๆ ละ 20

วันที่ 31 มีค.2559-1เมย.2559 ห�องประชุมมรกต

 สถาบันบําราศนราดูร

1,784.30 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการบริหารจัดการองคCกร

แนวใหม&ได�มาตรฐานตาม

เกณฑCที่กรมควบคุมโรคกําหนด

217 0424.1/พ/220 (4 

เมย.2559)

110/2559 หมึก725bk=1กล&อง 450บาท+726bk 1 กล&อง

430 บาท+726C 1กล&อง 430 บาท+726M1

กล&อง 430 บาท+726Y1กล&อง430 บาท+

726GY1 ชุด 430 บาท+Q7553A 1กล&อง 2560

 บาท ใช�ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 31 มีค-1 

เมย.59ป9องประชุมมรกต สถาบันบําราศนราดูร

5,521.20 บจก.ลีก�าบิสสิเนส กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการบริหารจัดการองคCกร

แนวใหม&ได�มาตรฐานตาม

เกณฑCที่กรมควบคุมโรคกําหนด



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

218 0424.1/พ/221 (4 

เมย.2559)

สมุดริมลวดปกพลาสติก 30 เล&ม ๆ 42+แฟ9มซอง

ขยายข�าง 24 แฟ9ม ๆ 28+กระดาษการCด180แก

รม 1 ห&อ ๆ ละ 110+โพสอิท3*3นิ้ว 6 เล&ม ๆ 

28+โพสอิท 0.5*2นิ้ว 6 เล&มๆ 50ใช�ในงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่ 31 มีค.2559-1เมย.

2559 ห�องประชุมมรกต สถาบันบําราศนราดูร

2,685.70 หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการบริหารจัดการองคCกร

แนวใหม&ได�มาตรฐานตาม

เกณฑCที่กรมควบคุมโรคกําหนด

219 0424.1/พ/222 (4 

เมย.2559)

ค&าถ&ายเอกสารงานประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 

29-30 มีค.2559 ณ ห�องประชุมธีระ รามสูต 

อาคาร8 ชั้น 1 สถาบันราชประชาสมาสัย 23 ชุด

1,035.00 ร�านเฮง ก็อปป>| กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพั?นาศักยภาพผู�ประเมิน

แผนงานของสํานักโรคไม&ติดต&อ

220 0424.1/พ/223 (5 

เมย.2559)

ค&าทําป9ายจอดรถผู�อํานวยการและรถราชการ 2 

ป9าย

2,300.00 ร�านมรกตโฆษณา 15 กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

(เพิ่มเติม)

221 0424.1/พ/224 (5 

เมย.2559)

สญ1/2559 ลว.22 ตค.2558 

(0424.1พ/819 ลว.23 กย.

2558)

จ�างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย เดือน 

มีนาคม 2559

17,120.00 บจก.อาชาการCด กรุKป กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

222 0424.1/พ/225 (5 

เมย.2559)

 2/2559                 (22 

ตค.2558)

จ�างเหมาพนักงานทําความสะอาดเดือน มีนาคม 

2559

20,388.00 บจก.โปรแครCสเปเชียลตี้ กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 โคง

การบริหารทรัพยากรบุคลากร

ของสํานักโรคไม&ติดต&อ

223 0424.1/พ/226 (5 

เมย.2559)

ค&าจ�างถ&ายเอกสารใช�ในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 202.50 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี

224  0424.1/พ/227 แฟ9มกระดุม 50 แฟ9ม @18+ปากกาลูกลื่น 50 

ด�าม @6+สมุดปกอ&อน 50 เล&ม @20 ใช�ในการ

อบรมเชิงปฏิบัติการฯวันที่ 28 มีค.2559 ณ 

เทศบาลตะกั่วป�า จ.พังงา

2,354.00 ร�านเอ-วัน พลัส กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

225 0424.1/พ/228 (11 

เมย.2559)

0424.1/พ/808       (21 

กย.2558) 001/2559         

     (15 ตค.2558)

ค&าเช&าเครื่องถ&ายเอกสารเดือน มีนาคม 2559 6,000.00 ร�านปริ๊นเตอรCไทย กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 โคง

การบริหารทรัพยากรบุคลากร

ของสํานักโรคไม&ติดต&อ

226 0424.1/พ/226 (5 

เมย.2559)

ค&าจ�างถ&ายเอกสารใช�ในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 202.50 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี

227 0424.1/พ/232 (22 

เมย.2559)

76/2559 จ�างถ&ายเอกสาร 20,000 แผ&น ๆละ0.45+ถ&าย

เอกสารกระดาษสี 700 แผ&น ๆละ 1 บาท+ค&าเข�า

เล&ม 100 เล&ม ๆ ละ 50 ใช�ในงานประชุมเชิง

ปฏิบัติการรุ&นที่ 2 วันที่ 27-29 มค.2559 ณโร

งแรมใบหยกสกาย

14,700.00 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.5 

โครงการพัฒนาการดําเนินงาน

เพื่อลดโรคไตเรื้อรัง

228 0424.1/พ/233 (25 

เมย.2559)

ซ&อมคอมพิวเตอรCโนKตบุKค 0423-052-027 

(ค&าบริการสแกนไวรัส+สัญญาณWirelessให�ใช�

งานได�ปกติ

535.00 บจก.โกลบอล 

คอมพิวเตอรC เน็ตเวิรCค

ห�องพญ.จุรีพร คง

ประเสริฐ

ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

229 0424.1/พ/234 (25 

เมย.2559)

ซ&อมคอมพิวเตอรC 0423-035-171 (ซ&อม

Mainboard(ไม&บูธ)+ค&าบริการ)

1,926.00 บจก.โกลบอล 

คอมพิวเตอรC เน็ตเวิรCค

กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

230 0424.1/พ/235 (26 

เมย.2559)

จ�างเหมาปรับปรุงห�องผู�อํานวยการสํานักโรคไม&

ติดต&อ

49,900.00 นายป9อง รสจันทรC กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

231 0424.1/พ/236 (26 

เมย.2559)

ซ&อมคอมพิวเตอรC 0423-035-042(ซ&อม

Mainboard HP Pavilion a1250+เปลี่ยน

Power Supplyจ&ายไฟไม&นิ่ง+ค&าบริหาร)

2,664.30 บจก.โกลบอล 

คอมพิวเตอรC เน็ตเวิรCค

กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

232 0424.1/พ/237 (26 

เมย.2559)

ซ&อมเครื่องโทรสาร 0423-003-027 (เปลี่ยน

Roller Feed ชุดADF UF-5600ชุดโหลด

ADF+Encoder Strip ตัวดันทางเดินกระดาษ+

ซ&อมปรับแต&งชุดMaccanic+ค&าบริการ)

3,745.00 บจก.โกลบอล 

คอมพิวเตอรC เน็ตเวิรCค

กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

233 0424.1/พ/238 (26 

เมย.2559)

92/2559 จ�างถอดบทเรียนคู&มือการพัฒนาสุขภาพด�านโรค

ไม&ติดต&อNCD FORUM2015

170,000.00 นางสาวลักขณา ไทยเครือ กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาคู&มือการพัฒนา

สุขภาพด�านโรคไม&ติดต&อ NCD 

FORUM 2015

234 0424.1/พ/239 (26 

เมย.2559)

ปากกาลูกลื่นสีน้ําเงิน 120 ด�าม ๆละ 6+สมุดปก

อ&อน 120 เล&ม ๆ ละ 20 ใช�ในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการอบรมพัฒนาการดําเนินงานเพื่อลดโรค

ไตเรื้อรังรุ&นที่ 2 วันที่ 18-19 เมย.2559 ณ โรง

แรมเวสตCเกต เรสซิเนซC นนทบุรี

3,338.40 ร�าน เอ-วัน พลัส กลุ&มโรคไม&ติตด&อ

เรื้อรัง

ผลลผิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาการดําเนินงาน

เพื่อลดโรคไตเรื้อรัง

235 0424.1/พ/240 (26 

เมย.2559)

117/2559 จ�างทํากระเปqาใส&เอกสารใช�ในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการอบรมพัฒนาการดําเนินงานเพื่อลดโรค

ไตเรื้อรังรุ&นที่ 2 วันที่ 18-19 เมย.2559 ณ โรง

แรมเวสตCเกต เรสซิเนซC นนทบุรี จํานวน 120 ใบ

7,200.00 นางสายหยุด แดงดีเลิศ กลุ&มโรคไม&ติตด&อ

เรื้อรัง

ผลลผิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาการดําเนินงาน

เพื่อลดโรคไตเรื้อรัง

236 0424.1/พ/241 (26 

เมย.2559)

118/2559 จ�างถ&ายเอกสาร18,120 แผ&นๆละ 0.45+ถ&าย

เอกสารสี 840 แผ&น ๆละ 1+ค&าเข�าเล&ม 120 

เล&ม ๆ ละ 25 ประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่ 18-19 

เมย.2559 ณโรงแรมเวสกCเกต เรสซิเดนซC

11,994.00 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลลผิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาการดําเนินงาน

เพื่อลดโรคไตเรื้อรัง

237 0424.1/พ/242 (26 

เมย.2559)

ค&าถ&ายเอกสาร 8,022 แผ&น ใช�ในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการอบกรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมู&บ�านเพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานลดโรคไตเรื้อรัง รุ&นที่ 2 วันที่ 18-19 

เมย.2559

3,609.90 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาการดําเนินงาน

เพื่อลดโรคไตเรื้อรัง

238 0424.1/พ/243 (26 

เมย.2559)

57/2559 จ�างผลิตสื่อสิ่งพิมพCคู&มือและชุดองคCความรู�และ

เครื่องมือ 3 รายการ

515,000.00 สํานักงานกิจการโรงพิมพC กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาการดําเนินงาน

เพื่อลดโรคไตเรื้อรัง

239 0424.1/พ/244 (27 

เมย.2559)

80/2559 จ�างผลิตสื่อการเรียนการสอน(DVD)เรื่องการ

ป9องกันเด็กจมน�เชิงบูรณาการป> 2559

99,510.00 บจก.วี.เอ.ริช โปรดักชั่น กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการดําเนินงานป9องกันเด็ก

จมน้ําเชิงบูรณาการป> 2559



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

240 0424.1/พ/245 (27 

เมย.2559)

97/2559 จ�างผลิตเอกสารเผยแพร&ข�อมูลการป9องกันการ

จมน้ํา 2 รายการ

181,953.50 บจก.วี.เอ.ริช โปรดักชั่น กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการดําเนินงานป9องกันเด็ก

จมน้ําเชิงบูรณาการป> 2559

241 0424.1/พ/246 (27 

เมย.2559)

90/2559 จ�างผลิตสื่อเผยแพร&ประชาสัมพันธCภาพลักษณC

องคCกรสํานักโรคไม&ติดต&อ

150,000.00 บจก.ไนซCเอิรCธ ดีไซนC กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการบริหารจัดการองคCกร

แนวใหม&ได�มาตรฐานตาม

เกณฑCที่กรมควบคุมโรคกําหนด

242 0424.1/พ/247 (28 

เม.ย.59)

113/2559 จ�างพิมพCหนังสือ NCD FORUM, 2015 จํานวน 

400 เล&ม

90,000.00 องคCการสงเคราะหCทหาร

ผ&านศึก

กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการจัดทําคู&มือการพัฒนา

สุขภาพด�านโรคไม&ติดต&อ NCD 

FORUM 2015

243 0424.1/พ/248 (28 

เมย.2559)

88/2559 จ�างผลิตสื่อประชาสัมพันธCประเภท Roll Up 9,600.00 น.ส.ศรุตา อธิคมสุขธัญญา กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

244 0424.1/พ/2489 (2 

พค.2559)

ซ&อมอ&างล�างมือห�องน้ําหญิง ชั้น 2 725.00 นายฉลวย คําสาลี กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

245 0424.1/พ/251   (2 

พค.2559)

ค&าจ�างถ&ายเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม

ศักยภาพลุคลากรในการเฝ9าระวังพฤติกรรมเสี่ยง

โรคไม&ติดต&อ รุ&นที่ 2 ระหว&าง 20-22 เมย.59

801.90 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มบริหารทั่วไป เงินโครงการเพิ่มศักยภาพ

บุคลากรในการพัฒนาระบบ

เฝ9าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม&

ติดต&อในประเทศไทย

246 0424.1/พ/252 (04 

พค.2559)

0424.1/พ/510   (11เมย.

2559)

จ�างทําป9ายศูนยCบัญชาการเหตุการณCด�านการ

บาดเจ็บจากการจราจรทางถนนช&วงเทศกาล

สงกรานตC 2559

4,494.00 ร�านติวานนทCปริ้นเซ็นเตอรC กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการป9องกันและลดการ

ตายจากอุบัติเหตุทางถนนใน

ทศวรรษแห&งความปลอดภัย

ทางถนน



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

247 0424.1/พ/253  (11

 พค.2559)

0424.1/พ/799         (17 

กย.2558 )     002/2559    

           (15 ตค 2558)

หนังสือพิมพCเดือนเมษายน 2559 51 ฉบับ 510.00 ร�านแตงโมสาสCน กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

248 0424.1/พ/254  (11

 พค.2559)

    0424.1/พ/537   (19 

เมย.2559) 124/2559

ซื้อสมุดรักษCโลก40เล&ม@30+โพสอิท0.5*2นิ้ว 40

เล&ม@54+หมึกHP Q7553A 1 กล&อง@2750

บาทประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมการใช�Excel 

อย&างมีประสิทธิภาพเพื่อเป�นเครื่องมือในการ

ส&งเสริมให�บุคลากรสํานักโรคไม&ติดต&อมีความรู�

ความเข�าใจอย&างมีประสิทธิภาพในวันที่ 22 

เมษายน 2559 ณ ห�องฝ�กอบรม Data Center 

ศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานัก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและวันที่ 31 

6,537.70 หจก.บรรณสารสเตชั่น

เนอรี่

กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการบริหารจัดการองคCกร 

แนวใหม&ได�มาตรฐานตาม

เกณฑCที่กรมควบคุมโรคกําหนด

249 0424.1/พ/255 (11 

พค.2559)

0424.1/พ/534        (18 

เมย.2559) 123/2559        

     (19 เมย.2559)

ซ&อมเครื่องปรับอากาศ 0423-001-013 (อุดรอย

รั่วภายใน+เปลี่ยนที่กรองน้ํายา+เติมน้ํายาเข�า

ระบบใหม&ให�เต็ม+เปลี่ยนมอเตอรCพัดลม)

5,400.00 หจก.อภิรซัพพลาย งานยานพาหนะ 

กลุ&มบริหารทั่วไป

ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

250 0424.1/พ/256 (11 

พค.2559)

0424.1/พ/808       (21 

กย.2558) 001/2559         

     (15 ตค.2558)

เช&าเครื่องถ&ายเอกสาร เดือน เมษายน 2559 6,000.00 ร�านปริ๊นเตอรCไทย กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

251 0424.1/พ/257 (11 

พค.2559)

0424.1/พ/551         (3 

พค.2559) 126/2559         

      (3 พค.2559)

หมึกแคนนอน LBP6030 Cartridge325 จํานวน

 3 กล&องๆละ 2206 บาท+แผ&นDVD-RW 50 

แผ&น 2250บาท+กระดาษถ&ายเอกสาร 5 รีม 475

 บาท ใช�ในโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการ

พัฒนาระบบเฝ9าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม&ติดต&อ

ในประเทศไทย

9,997.01 บจก.ลีก�าบิสสิเนส กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

เงินWHO

252 0424.1/พ/258 (12 

พค.2559)

0424.1/พ/816       (21 

กย.2558)    1/2559         

         22 ตค.2558)

ค&าจ�างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย เดือน 

เมษายน 2559

17,120.00 บจก.อาชาการCด กรุKป กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงกรบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

253 0424.1/พ/259 (12 

พค.2559)

0424.1/พ/429    (4มีค.

2559)     98/2559           

(4มีค.2559)

จ�างผลิตสื่อสิ่งพิมพCโครงการสนับสนุนสื่อป9องกัน

ควบคุมโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง

4,577,500.00 องคCการสงเคราะหCทหาร

ผ&านศึก

กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.2 

โครงการสนับสนุนสื่อและ

เครื่องมือป9องกันควบคุมโรคไม&

ติดต&อเรื้อรัง

254 0424.1/พ/260 (17 

พค.2559)

0424.1/พ/565       (11 

พค.2559)

ซื้อซองน้ําตาลขยายข�าง 600ซองๆละ 2บาท+

ปากกาลบคําผิด 12มล. 3 ด�าม ๆละ 55บาท+

เทปกาวย&น 48มม.25หลา 6ม�วนๆละ 40บาท+

แผ&นซีดี 1หลอดๆละ250บาท+สติกเกอรCขาวด�าน

 2 ห&อๆละ 220บาท+ปากกาเคมีสีดํา2ด�ามๆละ 

15 บาท+เครื่องคิดเลขแคนนอน 1 เครื่อง650

บาท ใช�ในราชการศูนยCพัฒนานโยบายและ

ยุทธศาสตรCแปนงานควบคุมโรคไม&ติดต&อ

0.01 หจก.บรรณสารสเตชั่น

เนอรี่

ศูนยCพัฒนา

นโยบายและ

ยุทธศาสตรC

แผนบงานควบคุม

โรคไม&ติดต&อ

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.2 

โครงการพัฒนานธยบายและ

ยุทธศาสตรCแผนงานควบคุมโรค

ไม&ติดต&อ

255 0424.1/พ/261 (18 

พค.2559)

0424.1/พ/548 (2 พค.

2559)127/2559 (3 พค.

2559)

ซ&อมเครื่องปรับอากาศ 0423-001-028 (เปลี่ยน

คอมเพรสเซอรC ชนิดโรคตารี่+ไล&ระบบภายในให�

สะอาด+เปลี่ยนที่กรองน้ํายา+เติมน้ํายาเข�าระบบ

ใหม&ให�เต็ม+ค&าแรง)

7,450.00 หจก.อภิรซัพพลาย กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

(เพิ่มเติม)

256 0424.1/พ/262 (18 

พค.2559)

0424.1/พ/559       (10 

พค.2559) 129/2559         

    (10 พค.2559)

ซ&อมรถยนตCราชการ กน 209 นนทบุรี (เปลี่ยน

คอมเพรสเซอรCแอรC+เปลี่ยนวาลCวแอรCตู�หน�า+

เปลี่ยนวาลCวแอรCตู�หลัง+เปลี่ยนดรายเออรCแอรC+

เปลี่ยนมอเตอรCพัดลมแอรC+เปลี่ยนรีเลยCแอรC+

อริงฝาคอม+โอริงแอรC+น้ํามันคอมเพรสเซอรC

แอรC+ล�างตู�แอรC+แวกกั่มน้ํายาแอรC+ค&าแรง)

23,754.00 หจก.เอส.ซ.ที.ออโต� 

เซอรCวิส

งานยานพาหนะ 

กลุ&มบริหารทั่วไป

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

(เพิ่มเติม)

257 0424.1/พ/263 (18 

พค.2559)

0424.1/พ/540 (21 เมย.

2559)

แผงกั้นที่จอดรถราชการ ขนาด 100*150 ซม. 1 

อัน

3,200.00 ร�านมรกตโฆษณา 15 งานยานพาหนะ 

กลุ&มบริหารทั่วไป

ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

258 0424.1/พ/264 (24 

พค.2559)

0424.1/พ/569       (12 

พค.2559)

เทปใส 58 ม�วน ๆละ 15+ปลั๊กไฟ 7 อันๆละ275

 สําหรับสํารองไว�เบิกในคลัง

2,990.65 หจก.บรรณสารสเตชั่น

เนอรี่

กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

(เพิ่มเติม)

259 0424.1/พ/265 (25 

พค.2559)

0424.1/พ/818        (21 

กย.2558)     2/2559        

         (22 ตค.2558)

จ�างเหมาพนักงานทําความสะอาดเดือน เมษายน

 2559

19,843.35 บจก.โปรแครCสเปเชียลตี้ กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

260 0424.1/พ/266 (26 

พค.2559)

0424.1/พ/538       (19 

เมย.2559) 125/2559        

      (19 เมย.2559)

จ�างพิมพCเอกสารเผยแพร&ในการดําเนินงาน

ป9องกันการพลัดตกหกล�มในผู�สูงอายุ

96,300.00 บจก.รําไทยเพลส กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการป9องกันการบาดเจ็บ

จากสาเหตุอื่นที่สําคัญ

261 0424.1/พ/267 (26 

พค.2559)

0424.1/พ/553         (3 

พค.2559)  128/2559        

       (3 พค.2559)

จ�างเหมาจัดกิจกรรมรณรงคCการดําเนินงานโรคไม&

ติดต&อเรื้อรังสําหรับผู�บริหารกระทรวงสาธารรสุข 

ครั้งที่ 5/2559

78,000.00 บจก.สามเจริญพาณิชยC 

(กรุงเทพ)

กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.2 

โครงการสนับสนุนสื่อและ

เครื่องมือป9องกันควบคุมโรคไม&

ติดต&อเรื้อรัง

262 0424.1/พ/268 (30 

พค.2559)

0424.1/พ/580       ลว.24 

พค.59

ปากกา 80 ด�าม ๆละ 5+สมุดสันห&วง 80  เล&ม ๆ

ละ 15+กระดาษโพสอิทสC 80 เล&ม ใช�ในงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลดําเนินงานและ

แนวทางพัฒนาการดําเนินงานคลินิกNCD 

คุณภาพป> 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรน คอน

เวนชั่น วันที่ 30-31 พค.59

4,708.00 ร�านเอ-วัน พลัส กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

สรุปผลดําเนินงานและ

แนวทางพัฒนาการดําเนินงาน

คลินิกNCD คุณภาพป> 2560

263 0424.1/พ/269    

(1มิย.2559)

0424.1/พ/556 (4 พค.59) ค&าถ&ายเอกสาร จํานวน 1680 แผ&น งานประชุม

เชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการเฝ9า

ระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม&ติดต&อ รุ&นที่ 3 ณ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย วันที่ 10-13

 พค.59

756.00 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มบริหารทั่วไป เงินนอกงบประมาณโครงการ

เพิ่มศักยภาพบุคลากรในการ

พัฒนาระบบเฝ9าระวังพฤติกรรม

เสี่ยงโรคไม&ติดต&อในประเทศไทย



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

264 0424.1/พ/270        

(1 มิย.59)

0424.1/พ/573 (17 พค.59) ค&าถ&ายเอกสาร 1680 แผ&น โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการเฝ9า

ระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม&ติดต&อ รุ&นที่ 4 วันที่ 

25-27 พค.59

756.00 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มบริหารทั่วไป เงินนอกงบประมาณโครงการ

เพิ่มศักยภาพบุคลากรในการ

พัฒนาระบบเฝ9าระวังพฤติกรรม

เสี่ยงโรคไม&ติดต&อในประเทศไทย

265 0424.1/พ/271   (2 

มิย.59)

0424.1/พ/431    (กรณี

พิเศษ) 4 มีค.59 เลขที่ 

99/2559 (ลว.7 มีค.59)

จ�างผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานป9องกัน

การบาดเจ็บ 8 รายการ

3,449,800.00 สหกรณCการเกษตรแห&ง

ประเทศไทย

กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.2 

โครงการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุน

การดําเนินงานป9องกันการ

บาดเจ็บ

266 0424.1/พ/272   (3 

มิย.59)

0424.1/พ/816       (21 

กย.2558)    1/2559         

         22 ตค.2558)

จ�างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยสํานักโรค

ไม&ติดต&อเดือน พฤษภาคม 2559

17,120.00 บริษัท อาชาการCด กรุKป กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

267 0424.1/พ/273   (3 

มิย.59)

 2/2559                 (22 

ตค.2558)

จ�างเหมาพนักงานทําความสะอาดเดือน 

พฤษภาคม 2559

20,388.00 บจก.โปรแครCสเปเชียลตี้ กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 โคง

การบริหารทรัพยากรบุคลากร

ของสํานักโรคไม&ติดต&อ

268 0424.1/พ/274   (6 

มิย.59)

0424.1/พ/808       (21 

กย.2558) 001/2559         

     (15 ตค.2558)

เช&าเครื่องถ&ายเอกสาร เดือน พฤษภาคม 2559 6,000.00 ร�านปริ๊นเตอรCไทย กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

269 0424.1/พ/275   (6 

มิย.59)

0424.1/พ/581        (24 

พค.59)             เลขที่ 

134/2559      (ลว.24 พค.

59)

จ�างทํากระเปqาใส&เอกสารใช�ในงานประชุมเชิง

ปฏิบัติการวันที่ 30-31 พค.59 โรงแรมมิราเคิล 

แกรนดC คอนเวนชั่น

16,000.00 บจก.ฮอพบอน กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

สรุปผลกี่ดําเนินงานและ

แนวทางพัฒนาการดําเนินงาน

คลินิก NCD คุณภาพ ป> 2560

270 0424.1/พ/276        

(7 มิย.59)

0424.1/พ/499       ลว.28 

มีค.59           เลขที่ 

116/2559     (ลว.29 มีค.59)

จ�างเปลี่ยนกุญแจประตูสํานักโรคไม&ติดต&อ 20 ชุด 27,820.00 บจก.พัฒนาอลูบิ้วดC กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากรของ

สํานักโรคไม&ติดต&อ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

271 0424.1/พ/277        

(8 มิย.59)

0424.1/พ/586 (27 พค.59) ถ&ายเอกสารงานประชุมเชิงปฏิบัติการ 1,200 

แผ&น วันที่ 30-31 พค.59 โรงแรมมิราเคิล แกรนดC

 คอนเวนชั่น โฮเต็ล

540.00 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มยุทธศาสตรC

และแผนงาน

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

สรุปผลการดําเนินงานและ

แนวทางการดําเนินงานคลินิก 

NCD คุณภาพ ป> 2560

272 0424.1/พ/278        

(8 มิ.ย.2559)

0424.1/พ/276            (25

 ธ.ค.2558)                 

61/2559 (25 ธ.ค.2558)

ค&าจ�างออกแบบและพัฒนาระบบวิเคราะหCข�อมูล

ที่ได�รับการบูรณาการข�อมูล 3 ฐานแบบอัตโนมัติ 

งวดที่ 1

200,000.00 บจก.บลูบKอกซC เทคโนโลยี กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

เงินสนับสนุนจากองคCการ

อนามัยโลก WHO

273 0424.1/พ/279        

(9 มิย.2559)

0424.1/พ/435             (7

 มีค.2559)       100/2559 

(7 มีค.2559)

จ�างเหมาบริการกําจัดปลวก มด แมลงสาบและ

หนู 3 เดือน (มีค.-พค.59)

6,000.00 บจก.ซีที เพสทC คอนโทรล กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากรของ

สํานักโรคไม&ติดต&อ (เพิ่มเติม)

274 0424.1/พ/281        

(13 มิย.2559)

ถ&ายเอกสาร 1038 แผ&น ประชุมเชิงปฏิบัติการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู�เพิ่มเติม วันที่ 7-8 มิย.59

467.00 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี

275 0424.1/พ/280        

(9 มิย.2559)

0424.1/พ/568 (12 พค.59) ซ&อมคอมพิวเตอรC 0423-035-103 (เปลี่ยน 

Power Supply+เปลี่ยน Harddisk Western+

เปลี่ยน Mainboard)

3,000.00 บจก.โกลบอล 

คอมพิวเตอรC เน็ตเวิรCค

กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากรของ

สํานักโรคไม&ติดต&อ (เพิ่มเติม)

276 0424.1/พ/282  (11

 พค.2559)

0424.1/พ/799             

(17 กย.2558 )     

002/2559 (15 ตค 2558)

หนังสือพิมพCเดือนพฤษภาคม 2559 จํานวน57 

ฉบับ

570.00 ร�านแตงโมสาสCน กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

277 0424.1/พ/283      

(13 มิย.2559)

133/2559 (24 พค.2559) 

(0424.1/พ/579 (24 พค.59)

ค&าวัสดุอุปกรณC 8 รายการ ใช�ในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู�วันที่ 7-8 มิย.59 

โรงแรมทีเค พาเลช คอนเวนชั่น

6,698.20 หจก.บรรณสารสเตชั่น

เนอรี่

กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี

278 0424.1/พ/284      

(13 มิย.2559)

132/2559 (23 พค.59) 

0424.1/พ/577 ( 23 พค.59)

จ�างทํากระเปqาใส&เอกสารงานประชุมเชิง

ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู�การดําเนินงาน 

ขนาด 1*111
/2*3 นิ้ว วันที่ 7-8 มิย.59 โรงแรม

ทีเค พาเลส คอนเวนชั่น

7,200.00 บจก.เจ.เจ. แบคอินดัสตรี กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที 7.1 

โครงการองคCกรหัวใจดี



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

279 0424.1/พ/285      

(14 มิย.2559)

0424.1/พ/615             (9

 มิย.2559)

ซ&อมเครื่องพิมพC 0423-036-031 (เปลี่ยน Film 

HP Laser Jet กระบอกฟ{ลCมขาด+เปลี่ยนตัวรีด

กระดาษขาออก มีรอยไหม� Pessure Roller+

เปลี่ยน Separation Pad Tray 2 สึกและ

เสื่อมสภาพ+ค&าบริการ)

2,621.50 บจก.โกลบอล 

คอมพิวเตอรC เน็ตเวิรCค

กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากรของ

สํานักโรคไม&ติดต&อ (เพิ่มเติม)

280 0424.1/พ/286      

(14 มิย.2559)

0424.1/พ/616             (9

 มิย.2559)

ซ&อมเครื่องคอมพิวเตอรC 0423-035-173 (เปลี่ยน

 Harddisk Western WD HD CAVIAR BLUE 

1TB+ค&าบริการ)

2,878.30 บจก.โกลบอล 

คอมพิวเตอรC เน็ตเวิรCค

กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากรของ

สํานักโรคไม&ติดต&อ (เพิ่มเติม)

281 0424.1/พ/287 (14 

มิ.ย.59)

0424.1/พ/403             

(29 ก.พ.59)           

95/2559 (29 ก.พ.59)

ค&าจ�างเหมาจัดกิจกรรมรณรงคCป9องกันเด็มกจมน้ํา

 ป> 2559

147,660.00 บจก.เดอะดรีม อิน กลุ&มยุทธศาสตรC

และแผนงาน

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการรณรงคCป9อกันเด็ก

จมน้ําป> 2559

282 0424.1/พ/288       

(14 มิ.ย.59)

0424.1/พ/570               (

 12 พ.ค.59)      130/2559 

(12 พ.ค.59)

จ�างเหมาจัดกิจกรรมรณรงคCวันความดันโลหิตสูง

โลก ป> 2559

150,000.00 บจก.เดอะดรีม อิน กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.2 

โครงการรณรงคCวันความดัน

โลหิตโลก ป> 2559

283 0424.1/พ/289       

(15 มิย.2559)

0424.1/พ/614             (9

 มิ.ย.2559)

ซ&อมเครื่องพิมพC 0423-036-059 (Chang Part 

Mainboard ho-2250DN

2,000.00 บจก.โกลบอล 

คอมพิวเตอรC เน็ตเวิรCค

ศูนยCพัฒนา

นโยบายและ

ยุทธศาสตรC

นโยบายและ

แผนงาน

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากรของ

สํานักโรคไม&ติดต&อ (เพิ่มเติม)

284 0424.1/พ/290 (15 

มิย.59

144/2559 (9 มิย.2559)  

0424.1/พ/617 (9 มิย.59)

เช&าเครื่องLCD Projector ในงานประชุมเชิง

ปฏิบัติการหารือกรอบโครงร&างพระราชบัญญิติ

โรคไม&ติดต&อ พ.ศ...ณโรงแรม ริชมอนดC สไดลิช 

คอนเวนชั่น โฮเทล วันที่ 10 มิย.59

7,145.00 โรงแรมริชมอนดC กลุ&มยุทธศาสตรC

และแผนงาน

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู�

ดําเนินงานคลินิก NCD คุฯ

ภาพประจําป> 2559

285 0424.1/พ/300 (15 

มิย.59

0424./พ/607 (7 มิย.59) ทําป9ายฉากหลัง(Black drop) จัดพิธีลงนาม

บันทึกความเข�าใจ6 เมือง

2,461.00 บจก.เอส ดับบลิว ที สตีล กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บจาก

การจราจร

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการป9องกันและลดการ

ตายจากอุบัติเหตุทางถนนใน

ทศวรรษแห&งความปลอดภัย

ทางถนน



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

286 0424.1/พ/301     

(20 มิย.2559)

0424.1/พ/576 (19 พค.59) 

   131/2559 ( 19 พค.59)

จ�างเหมาจัดกิจกรรมรณรงคCประชาสัมพันธC

ป9องกันการพลัดตกหกล�มในผู�สูงอายุ 1 รายการ

196,000.00 บริษัท เดอะดรีมอิน จํากัด กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บจาก

การจราจร

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการรณรงคCป9องกันการ

บาดเจ็บจากสาเหตุอื่นที่สําคัญ

287 0424.1/พ/302      

(23 มิย.2559)

0424./พ/624 (15 มิย.59) ค&าวัสดุสํานักงาน 3 รายการงานงานประชุมเชิง

ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู� วันอังคาร 21 มิย.

59 ห�องประชุมประเมินจันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1

 กรมควบคุมโรค

1,310.75 ร�านเอ-วัน พลัส กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู�

ดําเนินงานคลินิก NCD คุฯ

ภาพประจําป> 2559

288 0424.1/พ/303      

(23 มิย.2559)

140/2559 (6 มิย.59) 

0424.1/พ/600 (6 มิย.59)

ค&าเช&าห�องประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแบบ

ยุทธศาสตรCการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรสํานัก

โรคไม&ติดต&อ ป>2559-2561 วันที่ 16-17 มิย.59 

โรงแรมเวยC โฮเทล ชลบุรี

10,000.00 บริษัท พันธุรัศมิ์ จํากัด

(โรงแรมเวยC โฮเทล)

กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสํานักโรคไม&ติดต&อ ป>

2559

289 0424.1/พ/304      

(23 มิย.2559)

139/2559 (6 มิย.59) 

0424.1/พ/601 ( 6 มิย.59)

เช&าเครื่องLCD Projector ในงานประชุมเชิง

ปฏิบัติการจัดทําแบบยุทธศาสตรCการพัฒนา

ทรัพยากรบุคลากรสํานักโรคไม&ติดต&อ ป>

2559-2561 วันที่ 16-17 มิย.59 โรงแรมเวยC โฮ

เทล ชลบุรี

5,000.00 บริษัท พันธุรัศมิ์ จํากัด

(โรงแรมเวยC โฮเทล)

กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสํานักโรคไม&ติดต&อ ป>

2559

290 0424.1/พ/305      

(23 มิย.2559)

0424.1/พ/585 (30 พค.59) ซ&อมเครื่องปรับอากาศ 0423-001-007 (เปลี่ยน

มอเตอรCพัดลมระบายความเย็น 1 ตัว

1,900.00 หจก.อภิรซัพพลาย กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

291 0424.1/พ/306      

(23 มิย.2559)

143/2559 (8 มิย.59) ขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน 22 รายการใช�ใน

โครงการเฝ9าระวังและพัฒนาระบบข�อมูล

อุบัติเหตุทางถนน

18,456.97 บจก.ซีโอแอล กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บจาก

การจราจร

เงินนอกงบประมาณโครงการ

ฝ9าระวังและพัฒนาระบบข�อมูล

อุบัติเหตุทางถนนในระดับ

จังหวัดNCD2

292 0424.1/พ/307      

(23 มิย.2559)

136/2559 (( 2มิย.59) 

0424.1/พ/590 (2 มิย.59)

จ�างเหมารถบัสปรับอากาศ 1 คัน 40 ที่นั่ง ไป

จังหวัดชลบุรี โรงแรมเวยC โฮเทล วันที่ 16-17 

มิย.59

20,000.00 นายวัยวุฒิ เหมพิจิตร กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสํานักดรคไม&ติดต&อ ป>

2559



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
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293 0424.1/พ/308      

(23 มิย.2559)

138/2559 (6 มิย.59) 

0424.1/พ/598 (6 มิย.59)

จ�างเหมาบริการรถตู�ปรับอากาศ วันที่ 16-17 

มิย.59 ไปโรงแรมเวยC โฮเทล ชลบุรี จํานวน 1 คัน

7,000.00 นายสมเกียรติ์ เจริญกาย กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสํานักโรคไม&ติดต&อ ป>

2559

294 0424.1/พ/309       

(23 มิย.2559)

0424.1/พ/599 (6 มิย.59) ค&าน้ํามันเชื้อเพลิงเติมรถตู�ปรับอากาศไปโรงแรม

เวยC จังหวัดชลบุรี วันที่ 16-17 มิย.59 จํานวน 

49.72 ลิตร ๆ ละ 24.94

1,240.00 บริษัท เรส แอเรีย จํากัด

(สํานักงานใหญ&)

กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสํานักโรคไม&ติดต&อ ป>

2559

295 0424.1/พ/310       

(24 มิย.2559)

0424.1/พ/631             

(20 มิย.2559)

ค&าถ&ายเอกสารใช�ในงานประชุมวันอังคารที่ 21 

มิย.59 ห�องประชุมกรมควบคุมโรค

920.00 ร�านสามชัย กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

หารือกรอบโครงร&าง

พระราชบัญญัติโรคไม&ติดต&อ 

พ.ศ...

296 0424.1/พ/311     

(28 มิย.2559)

61/2559 (25 ธค.58) 

0424.1/พ/276 (25 ธค.58)

จ�างออกแบบและพัฒนาระบบวิเคราะหCข�อมูลที่

ได�รับการบูรณาการข�อมูล 3 ฐานแบบอัตโนมัติ 

งวดที่ 2

100,000.00 บริษัท บลูบKอกซC 

เทคโนโลยี จํากัด

กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

เงินนอกงบประมาณ who

297 0424.1/พ/312      

(29 มิย.2559)

150/2559 (21 มิย.59) 

0424.1/พ/632 (21 มิย.59)

ซื้อเครื่องMixer Poweramplifier+ลําโพง 2 ใบ 

ใช�ต&อกับเครื่องเสียงในห�องประชุมชั้น 2

12,733.00 บจก.เอสพีเค ซาวดC ซิส

เต็ม

กลุ&มบริหารทั่วไป เงินสวัสดิการสํานักโรคไม&ติดต&อ

298 0424.1/พ/313      

(4 กค.2559)

0424.1/พ/808       (21 

กย.2558) 001/2559         

     (15 ตค.2558)

เช&าเครื่องถ&ายเอกสาร เดือน มิถุนายน 2559 6,000.00 ร�านปริ๊นเตอรCไทย กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

299 0424.1/พ/314      

(6 กค.2559)

0424.1/พ/799         (17 

กย.2558 )     002/2559    

           (15 ตค 2558)

หนังสือพิมพCเดือนมิถุนายน 2559 จํานวน 66 

ฉบับ

660.00 ร�านแตงโมสาสCน กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

300 0424.1/พ/315      

(6 กค.2559)

0424.1/พ/656 (30 มิย.59) จ�างทําป9ายและซื้อวัสดุอุปกรณCใช�ในงานพิธีลง

นามบันทึกข�อตกลงความร&วมมือ"การขับเคลื่อน

การดําเนินงานป9องกันการบาดเจ็บ

1,897.80 สุวรรณภูมิ อิงคCเจ็ท กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

เงินสวัสดิการสํานักโรคไม&ติดต&อ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

301 0424.1/พ/316      

(6 กค.2559)

0424.1/พ/816       (21 

กย.2558)    1/2559         

         22 ตค.2558)

จ�างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยสํานักโรค

ไม&ติดต&อเดือน มิถุนายน 2559

17,120.00 บริษัท อาชาการCด กรุKป กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

302 0424.1/พ/317      

(7 กค.2559)

0424.1/พ/657 (30 มิย.59) ซื้อสายลําโพง28 เมตร+สายAudio 1 เส�น+ดอก

สว&านเจาะปูน 1 ดอก+พุกเหล็ก 6 ตัว+เทปพัน

สายไฟ 1 ม�วน ใช�ในการติดตั้งลําโพงและเครื่อง

ขยายเสียงในห�องประชุม

850.00 ร�านพิทักษCกิจ กลุ&มบริหารทั่วไป เงินสวัสดิการสํานักโรคไม&ติดต&อ

303 0424.1/พ/318      

(7 กค.2559)

0424.1/พ/643 (28 มิย.

59)153/2559 (24 มิย.59)

วัสดุสํานักงาน 36 รายการ 6,790.96 บจก.ซีโอแอล กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

เงินนอกงบประมาณ(สสส.) 

โครงการพัฒนาหน&วยจัดการ

ข�อมูลเพื่อการป9องกันแก�ไขพัญ

หาอุบัติเหตุทางถนน กรทรวง

สาธารณสุข ผลผลิตที่ 2 

กิจกรรมที่2.2 หมวดค&าวัสดุ

304 0424.1/พ/319      

(7 กค.2559)

0424.1/พ/627 (15 มิย.

59)146/2559 (15 มิย.59)

จ�างเหมาทําป9ายนิทรรศการประกอบด�วย Roll 

Up ขนาด 80*200 ซม. จํานวน 3 ชิ้น ๆ ละ 

4600.-+อุปกรณCในการจัดบูท

27,017.50 บจก.เดอะดรีม อิน กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการย&อยประชุมเชิง

ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู�

การดําเนินงานคลินิก NCD 

คุณภาพ

305 0424.1/พ/320      

(7 กค.2559)

0424.1/พ/573 (7 มิย.59) 

142/2559 (7 มิย.59)

จ�างทําวีดีทัศนCสารคดีเรื่องBest Practice ความ

ยาว 5-10 นาที บันทึกไฟลC MP4 ในแผ&นดีวีดี 

จํานวน 3 แผ&น

25,000.00 ร�ายดีวี สตูดิแอนดC

คอมพิวเตอรC

กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการย&อยประชุมเชิง

ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู�

การดําเนินงานคลินิก NCD 

คุณภาพ

306 0424.1/พ/321      

(7 กค.2559)

0424.1/พ/637 (20 มิย.59) ซื้ออาหารสดสาธิต 3,500.00 นางสุภาพร ทองโคตร กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการย&อยประชุมเชิง

ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู�

การดําเนินงานคลินิก NCD 

คุณภาพ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

307 0424.1/พ/322      

(8 กค.2559)

0424.1/พ/528(18 เมย.59) 

 120/2559 (18 เมย.59)

อุปกรณC ONUเพื่อจ&ายสัญญาณอินเตอรCเน็ต 5 ตัว 10,700.00 บริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน)

กลุ&มยุทธศาสตรC

และแผนงาน

ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

308 0424.1/พ/323      

(11 กค.2559)

 สญ.2/2559  ลว.22 ตค.

2558(0424.1/พ/273   (3 

มิย.59)

จ�างเหมาพนักงานทําความสะอาดเดือน มิถุนายน

 2559

20,388.00 บจก.โปรแครCสเปเชียลตี้ กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 โคง

การบริหารทรัพยากรบุคลากร

ของสํานักโรคไม&ติดต&อ

309 0424.1/พ/324      

(11 กค.2559)

0424.1/พ/642 ลว.24 

มิถุนายน 2559

ค&าถ&ายเอกสารงานประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่ 27

 มิถุนายน 2559  จํานวน 2,944 แผ&น

1,324.80 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

งบโครงการเพิ่มศักยภาพ

บุคลากรในการพัฒนาระบบ

เฝ9าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม&

ติตด&อในประเทศไทย 

NCD1-BRFSS

310 0424.1/พ/325      

(15 กค.2559)

0424.1/พ/668 ลว.11 กค.

2559

ผงหมึกคอมพิวเตอรC HP TONER Q7553A 1 

กล&อง

2,870.81 บริษัท ลีก�า บิสสิเนส กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาการดําเนินงาน

เพื่อลดโรคไตเรื้อรัง

311 0424.1/พ/326      

(22 กค.2559)

148/2559 ลว.21 มิย.2559 

(0424.1/พ/630 ลว.20 มิย.

2559)

จ�างผลิตสื่อสิ่งพิมพCโครงการพัฒนาการดําเนินงาน

เพื่อลดโรคไดเรื้อรัง 1 รายการ

470,000.00 องคCการสงเคราะหCทหาร

ผ&านศึก

กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาการดําเนินงาน

เพื่อลดโรคไตเรื้อรัง

312 0424.1/พ/327      

(22 กค.2559)

157/2559ลว.29 มิย.2559  

(0424.1/พ/654 ลว. 29 มิย.

2559)

ซื้อวัสดุสํานักงานเข�าคลัง 4 รายการ(แฟ9มซอง

พลาสติก ออก�า 9 โหล ๆละ 75+แฟ9มซอง

พลาสติกตราช�าง 24 โหล ๆละ84+ปลั๊กไฟ 6 

ตัวๆละ 290+สก็อตเทป 4 โหล ๆละ 336)

6,179.25 ร�านเอ-วัน พลัส งานพัสดุ กลุ&ม

บริหารทั่วไป

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักดรคไม&ติดต&อ

 2559 (เพิ่มเติม)

313 0424.1/พ/328      

(25 กค.2559)

147/2559 ลว.15 มิย.59 

(0424.1/พ/625 ลว.15 มิย.

2559)

จ�างเหมาจัดทําโปรแกรมการคัดกรองโอกาสเสี่ยง

ต&อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (Thai CV 

Risk score)

250,000.00 นายจิรพงษC แสงทอง    

โทร 089-9779240

กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.2 งบ

ลงทุน

314 0424.1/พ/329      

(25 กค.2559)

0424.1/พ/675 ลว.12 กค.

2559

ซ&อมคอมพิวเตอรC 0423-035-155 (เปลี่ยน

Mainboard G41m-Combo Socket)

3,745.00 บจก.โกลบอล คอมพิวเตอรC เน็ตเวิรCค กลุ&มยุทธศาสตรC

และแผนงาน

ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

315 0424.1/พ/330      

(26 กค.2559)

(0424.1/พ/676 ลว. 12 กค.

2559)

ซ&อมคอมพิวเตอรC 0423-035-154 (เปลี่ยน

ฮารCดดิสWestern WD HD CAVIAR BLUE 1TB)

2,675.00 บจก.โกลบอล คอมพิวเตอรC เน็ตเวิรCค กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

316 0424.1/พ/331        

(28 กค.2559)

(0424.1/พ/690 ลว. 21 กค.

2559)

ค&าถ&ายเอกสาร 55 เล&ม ๆ ละ 27 บาทประชุม

ดําเนินโครงการจัดทํา(ร&าง) พระราชบัญญัติโรค

ไม&ติดต&อ พ.ศ...ครั้งที่ 2 วันพุธ 29 มิย.59 

โรงแรมริชมอนดC สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล

1,485.00 ร�านศรีนนทCถ&ายเอกสาร กลุ&มยุทธศาสตรC

และแผนงาน

ผลผลิตที่2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ร&างพระราชบัญยัติดรคไม&ติดต&อ

 พ.ศ.....

317 0424.1/พ/332        

(28 กค.2559)

(0424.1/พ/682 ลว. 14 กค.

2559)

ถ&ายเอกสาร 2200 แผ&น ๆ ละ 0.45 บาท ประชุม

เพื่อพัฒนาข�อคําถามในการสํารวจพฤติกรรมเสี่ยง

โรคไม&ติดต&อและการบาดเจ็บ

990.00 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการแผนปฏิบัติราชการ

ของหน&วยงานสังกัดกรม

ควบคุมโรค

318 0424.1/พ/333        

(1 สค.2559)

(0424.1/พ/722 ลว. 27 กค.

2559)

หมึกHP 53A BLACK TONER CARTRIDGE 

Q7553A  1 กล&อง

2,870.81 บริษัท ลีก�า บิสสิเนส กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานัก

โรคไม&ติดต&อด�านการต&อต�าน

ทุจริตในองคCกร

319 0424.1/พ/334        

(1 สค.2559)

155/2559 (ลว.28 มิย.59)  

0424.1/พ/651 (ลว.28 มิย.

2559)

จ�างล�างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 33 

เครื่อง

19,800.00 หจก.อภิรซัพพลาย กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ 

(เพิ่มเติม)

320 0424.1/พ/335        

(2 สค.2559)

(0424.1/พ/733 ลว. 1 สค.

2559)

ค&าถ&ายเอกสารร�านศรีนนทCถ&ายเอกสาร 2580 

แผ&น ๆ ละ 0.5 บาท และร�านแก&นแก�วกKอปป>|เซ็น

เตอรC 2400 แผ&น ๆ ละ 0.50 บาท สําหรับจัด

ประชุมปรึกษาหารือผู�เชี่ยวชาญฯ วันอังคารที่ 26

 กค.2559 ณโรงแรมมิราเคิ่ล แกรนดC คอนเวนชั่น

2,490.00 ร�านแก&นแก�วกKอปป>|และ

ร�านศรีนนทCถ&ายเอกสาร

กลุ&มยุทธศาสตรC

และแผนงาน

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการจัดทําร&าง

พระราชบัญญัติโรคไม&ติดต&อ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

321 0424.1/พ/337        

(3สค.2559)

(0424.1/พ/714            

ลว. 26 กค.2559)

จ�างทําตรายาง 3 อัน (นางนภัสวรรณ+คําสั่ง

กรม+คําสั่งสรม.)

299.60 ร�าน เอ-วัน พลัส งานการเจ�าหน�าที่ ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ 

(เพิ่มเติม)

322 0424.1/พ/338        

(4 สค.2559)

(0424.1/พ/679            

ลว. 14 กค.2559)

ซื้อวัสดุสํานักงาน 8 รายการ ใช�ในงานประชุม

เชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 29 กค.2559 โรงแรม

ริชมอนดC - หมึกEpson t6641  1 ขวด 850 บาท

 +T6642 1 ขวด 240 บาท+T6644 เหลือง 240

 บาท+สติกเกอรCขาวด�าน 100 แผ&น 190 บาท+

ปากกาลูกลื่น 120 ด�าม 360 บาท+ซองขาวครุฑ

 500 ซอง 225 บาท+แฟ9มซองเอ4 8 โหล 288 

บาท)

2,817.31 หจก.บรรณสารสเตชั่น

เนอรี่

กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการขับเคลื่อนการป9องกัน

การบาดเจ็บจากการจราจรทาง

ถนนในเมืองใหญ&

323 0424.1/พ/339        

(4 สค.2559)

(0424.1/พ/689            

ลว. 21 กค.2559)

จ�างถ&ายเอกสาร 120 ชุด ใช�ในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการขับเคลื่อนการป9องกันการบาดเจ็บจาก

การจราจรทางถนนในเมืองใหญ&วันที่ 29 กค.2559

1,800.00 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการขับเคลื่อนการป9องกัน

การบาดเจ็บจากการจราจรทาง

ถนนในเมืองใหญ&

324 0424.1/พ/340        

(4 สค.2559)

(0424.1/พ/726            

ลว. 28 กค.2559)

วัสดุสํานักงาน 4 รายการ ใช�ในงานประชุมเชิง

ปฏิบัติการฯ วันที่ 11 สค.2559 ห�องประชุมชั้น 2

 สํานักโรคไม&ติดต&อ (สมุดห&วงตราช�าง 20 เล&ม 

880 บาท+แฟ9มกล&าวรายงาน 5 แฟ9ม 1000 

บาท+ป9ายชื่อสามเหลี่ยม 5 อัน 475 บาท+

ปากกาลูกลื่น 20 ด�าม 120 บาท)

2,648.25 ร�านเอ-วัน พลัส กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการบริหารจัดการองคCกร

แนวใหม&ได�มาตรฐานตาม

เกณฑCที่กรมควบคุมโรคกําหนด

325 0424.1/พ/341        

(4 สค.2559)

0424.1/พ/799            (17

 กย.2558 )     002/2559   

            (15 ตค 2558)

หนังสือพิมพCเดือนกรกฎาคม 2559 จํานวน 57 

ฉบับ

570.00 ร�านแตงโมสาสCน กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
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326 0424.1/พ/342        

(4 สค.2559)

0424.1/พ/323             (2

 สค.2559 )

จ�างถ&ายเอกสาร(เพิ่มเติม) ใช�ในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการการขับเคลื่อนการป9องกันอุบัติเหตุทาง

ถนนในเมืองใหญ& วันที่ 29 กค.2559 โรงแรม

ริชมอนดC

1,170.00 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC  กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการขับเคลื่อนการป9องกัน

อุบัติเหตุทางถนนในเมืองใหญ&

327 0424.1/พ/343        

(4 สค.2559)

0424.1/พ/816       (21 

กย.2558)    1/2559         

         22 ตค.2558)

จ�างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยสํานักโรค

ไม&ติดต&อเดือน กรกฎาคม 2559

17,120.00 บริษัท อาชาการCด กรุKป กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

328 0424.1/พ/344        

(4 สค.59)

 2/2559                 (22 

ตค.2558)

จ�างเหมาพนักงานทําความสะอาดเดือน 

กรกฎาคม 2559

20,388.00 บจก.โปรแครCสเปเชียลตี้ กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 โคง

การบริหารทรัพยากรบุคลากร

ของสํานักโรคไม&ติดต&อ

329 0424.1/พ/345        

(9 สค.59)

161/2559  ลว. 21 กค.

2559  (0424.1/พ/688 ลว. 

21 กค.2559)

จ�างแปลเอกสารร&าง พรบ. โรคไม&ติดต&อ พ.ศ... 

ฉบับภาษาไทย เป�นภาษาอังกฤษ จํานวน 17 หน�า

9,095.00 หจก.แกรนดC เมอรCแคน

ไทลC โทร. 081-6252552 

โทรสาร 02-1155898

กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการจัดทําร&างพระ

ราชบัญยัติโรคไม&ติดต&อ พ.ศ....

330 0424.1/พ/346        

(9 สค.59)

163/2559 ลว.25 กค.2559 

  0424.1/พ/710 ลว. 25 

กค.2559

จ�างเหมารถตู�ปรับอากาศและน้ํามันเชื้อเพลิง 

จํานวน 1 คัน ทะเบียน นจ 1600 รับผู�เชี่ยวชาญ

จากต&างประเทศในการเดินทางร&วมงานประชุม

ร&างพระราชบัญยัติโรคไม&ติดต&อพ.ศ....ในวันที่ 26

 กค.2559 ดรงแรมมิราเคิล แกรนดC คอนเวนชั่น 

กรุงเทพฯ

2,000.00 นายวันชัย พันธCวา โทร 

081-7778954

กลุ&มยุทธศาสตรC

และแผนงาน

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการจัดทําร&าง

พระราชบัญญัติโรคไม&ติดต&อ

331 0424.1/พ/347        

(9 สค.59)

0424.1/พ/711 ลว.25 กค.

2559

น้ํามันเชื้อเพลิงเติมรถตู�ปรับอากาศทะเบียน นจ 

1600 รับผู�เชี่ยวชาญจากต&างประเทศในการ

เดินทางร&วมงานประชุมร&างพระราชบัญยัติโรคไม&

ติดต&อพ.ศ....ในวันที่ 26 กค.2559 ดรงแรมมิรา

เคิล แกรนดC คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

510.00 บริษัท เรส แอเรีย จํากัด

(สํานักงานใหญ&)

กลุ&มยุทธศาสตรC

และแผนงาน

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการจัดทําร&าง

พระราชบัญญัติโรคไม&ติดต&อ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

332 0424.1/พ/348        

(9 สค.59)

0424.1/พ/701 ลว.25 กค.

2559

กระดาษเอ4 5 รีม ๆละ 92+ปากกาลูกลื่น 100 

ด�าม ๆ ละ 3+แฟ9มซองขยายข�าง 100 แฟ9ม ๆ ละ

 19 บาทใช�งานประชุมเชิงปฏิบัติการฯวันที่ 8-9 

สค.2559 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม&

2,846.20 หจก.บรรณสารสเตชั่น

เนอรี่

ศูนยCพัฒนา

นโยบายและ

ยุทธศาสตรC

แผนงานควบคุม

โรคไม&ติดต&อ

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.2 

โครงการพัฒนานโยบายและ

ยุทธศาสตรCแผนงานควบคุมโรค

ไม&ติดต&อป> 2559

333 0424.1/พ/349        

(9 สค.59)

0424.1/พ/700 ลว.25 กค.

2559

ซื้อหมึก Brother Toner TN-2380 จํานวน 2 

กล&อง ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

การพัฒนการดําเนินงานควบคุมป9องกันโรคไม&

ติดต&อในโรงเรียน ระหว&าง วันที่ 8-9 สค.2559 ณ

 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม&

3,552.40 บจก.ลีก�าบิสสิเนส ศูนยCพัฒนา

นโยบายและ

ยุทธศาสตรC

แผนงานควบคุม

โรคไม&ติดต&อ

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.2 

โครงการพัฒนานโยบายและ

ยุทธศาสตรCแผนงานควบคุมโรค

ไม&ติดต&อป> 2559

334 0424.1/พ/350        

(9 สค.59)

บส.001/2559 ลว.15 ตค.

2558 0424.1/พ/808   ลว.

21 กย.2558

ค&าเช&าเครื่องถ&ายเอกสาร ประจําเดือน กรกฎาคม

 2559

6,000.00 ร�านปริ๊นเตอรCไทย กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 โคง

การบริหารทรัพยากรบุคลากร

ของสํานักโรคไม&ติดต&อ

335 0424.1/พ/351        

(11 สค.59)

0424.1/พ/719 ลว. 27 กค.

2559

ซ&อมเครื่องปรับอากาศ 0423-001-029 

(เปลี่ยนสวิทเบรกเกอรCควบคุมแอรC 1 ตัว

300.00 หจก.อภิรซัพพลาย กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 โคง

การบริหารทรัพยากรบุคลากร

ของสํานักโรคไม&ติดต&อ (เพิ่มเติม)

336 0424.1/พ/352        

(11 สค.59)

0424.1//699 ลว. 25 หค.

2559

ซ&อมคอมพิวเตอรC 0423-035-027 (เปลี่ยน 

Mainboard,Power supply,Ram)

3,745.00 บจก.โกลบอล 

คอมพิวเตอรC เน็ตเวิรCค

งานการเงินและ

บัญชี

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 โคง

การบริหารทรัพยากรบุคลากร

ของสํานักโรคไม&ติดต&อ (เพิ่มเติม)

337 0424.1/พ/353        

(11 สค.59)

164/2559 ลว.25 กค.2559 

0424.1/พ/718 ลว.25 กค.

2559

เช&าห�องประชุม สําหรับจัดประชุมปรึกษาหารือ

ผู�เชี่ยวชาญจากต&างประเทศในการร&าง

พระราชบัญญัติโรคไม&ติดต&อ พ.ศ.... วันอังคารที่ 

26 กค.2559 โรงแรมมิราเคิล แกรนดC คอนเวนชั่น

10,000.00 บริษัท แมจิก เอ็นเตอรC 

ไพรสC จํากัด (โรงแรมมิรา

เคิล แกรนดC คอนเวนชั่น

กลุ&มยุทธศาสตรC

และแผนงาน

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการจัดทําร&าง

พระราชบัญญัติโรคไม&ติดต&อ 

พ.ศ....



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
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338 0424.1/พ/354        

(11 สค.59)

165/2559 ลว.25 กค.2559 

0424.1/พ/717 ลว.25 กค.

2559

เช&าเครื่อง LCD Projector สําหรับจัดประชุม

ปรึกษาหารือผู�เชี่ยวชาญจากต&างประเทศในการ

ร&างพระราชบัญญัติโรคไม&ติดต&อ พ.ศ.... วัน

อังคารที่ 26 กค.2559 โรงแรมมิราเคิล แกรนดC 

คอนเวนชั่น

5,000.00 บริษัท แมจิก เอ็นเตอรC 

ไพรสC จํากัด (โรงแรมมิรา

เคิล แกรนดC คอนเวนชั่น

กลุ&มยุทธศาสตรC

และแผนงาน

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการจัดทําร&าง

พระราชบัญญัติโรคไม&ติดต&อ 

พ.ศ....

339 0424.1/พ/355        

(11 สค.59)

156/2559 ลว.28 มิย. 2559

 0424.1/พ/649 ลว.28 มิย.

2559

เช&าเครื่อง LCD Projector สําหรับจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 2  วันพุธที่ 29 มิย.2559 

โรงแรมริชมอนดC

5,000.00 โรงแรมริชมอนดC กลุ&มยุทธศาสตรC

และแผนงาน

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการจัดทําร&าง

พระราชบัญญัติโรคไม&ติดต&อ 

พ.ศ....

340 0424.1/พ/356        

(15 สค.59)

0424.1/พ/741 ลว.3 สค.

2559

ซ&อมเครื่องปรับอากาศ 0423-001-032 ( ซ&อมชุด

วาลCว+ไล&ระบบภายในแผงคอยลC+เติมน้ํายาเข�า

ระบบให�เต็ม+ค&าแรง)

2,700.00 หจก.อภิรซัพพลาย กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

341 0424.1/พ/357        

(15 สค.59)

0424.1/พ/755 ลว.15 สค.2559 จ�างถ&ายเอกสาร งานประชุมรับฟ�งความคิดเห็นผู�

มีส&วนได�ส&วนเสียฝนวงกว�างต&อร&าง

พระราชบัญญิติโรคไม&ติดต&อ พ.ศ.... วันพุธที่ 3 

สค.59 6510 แผ&น เข�าเล&ม 150 เล&ม

6,255.00 ร�านศรีนนทCถ&ายเอกสาร กลุ&มยุทธศาสตรC

และแผนงาน

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการจัดทําร&าง

พระราชบัญญัติโรคไม&ติดต&อ 

พ.ศ....

342 0424.1/พ/358        

(19 สค.59)

122/2559 ลว.2 พค.2559 

0424.1/พ/550 ลว.2 พค.

2559

จ�างพัฒนาเว็บไซตCและรําบบข�อมูลของสํานักโรค

ไม&ติดต&อ

80,000.00 บริษัท ออฟฟ{ศ ดีไซนC 

จํากัด

กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาศักยภาพทีม

จัดการระบบการจัดการโรค

เรื้อรัง

343 0424.1/พ/359        

(19 สค.59)

159/2559 ลว.22 กค.2559 

 0424.1/พ/686 ลว.21 กค.

2559

จ�างผู�เชี่ยวชาญศึกษานโยบายและกฏหมายด�าน

ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย

245,000.00 นายวิทยา ชาติบัญชาชัย กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บจาก

การจราจร

เงินนอกงบประมาณเงิน

สนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา

344 0424.1/พ/360        

(22 สค.59)

171/2559 ลว.1 สค.2559 

0424.1/พ/735 ลว.1 สค.

2559

จ�างเหมาบริการรถตู�ปรับอากาศ 1 คัน ระหว&าง

ปฏิบัติงานภาคสนามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 2-5 สิงหาคม 2559 ทะเบียน ฮธ 6070 

กรุงเทพมหานคร

7,200.00 นายอภิชาติ วีเชียรสราง กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บจาก

การจราจร

เงินนอกงบประมาณ เงิน

โครงการเฝ9าระวังและพัฒนา

ระบบข�อมูลเหตุทางถนนใน

ระดับจังหวัด NCD2
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345 0424.1/พ/361        

(19 สค.59)

0424.1/พ/736 ลว.1 สค.

2559

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเติมรถตู�ปรับอากาศเช&าระหว&าง

เดินทางไปปฏิบัติงานภาคสนาม วันที่ 2-5 สค.

2559 จํานวน 51.16 ลิตร

1,340.00 บริษัท ยุทธกิจ ป{โตรเลียม

 จํากัด

กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บจาก

การจราจร

เงินนอกงบประมาณ เงิน

โครงการเฝ9าระวังและพัฒนา

ระบบข�อมูลเหตุทางถนนใน

ระดับจังหวัด NCD2

346 0424.1/พ/362        

(19 สค.59)

169/2559 ลว.28 กค.2559 

0424.1/พ/727 ลว.28 กค.

2559

จ�างเหมารถตู�ปรับอากาศ 1 คัน ทะเบียน 

30-0111 ระนอง เดินทางในพื้นที่ จังหวัดระนอง

และสุราษฎรCธานี ระหว&างวันที่ 4-5 สิงหาคม 

2559

3,600.00 นายรอนKะ หมั่นมณี กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บจาก

สาเหตุอื่น

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการดําเนินงานป9องกันเด็ก

จมน้ําเชิงบูรณาการป> 2559

347 0424.1/พ/363        

(19 สค.59)

0424.1/พ/728 ลว.28 กค.

2559

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เติมรถตู�ปรับอากาศเช&าของ

นายรอนKะ หมั่นมณี จํานวน 1 คัน เดินทางใน

พื้นที่ จังหวัดระนองและสุราษฏรCธานี วันที่ 4-5 

สิงหาคม 2559

2,000.00 หจก.ภูรีโชติ  สาขาที่ 

0002 จํานวน 1180 บาท

 - หจกวินิจบริการ 820 

บาท -

กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บจาก

สาเหตุอื่น

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการดําเนินงานป9องกันเด็ก

จมน้ําเชิงบูรณาการป> 2559

348 0424.1/พ/364        

(19 สค.59)

174/2559 ลว.5 สค.2559 

0424.1/พ/746 ลว.4 สค.

2559

ซื้อผงหมึกซัมซุง 4 กล&อง  - 

CLT-Y506L,CLT-M506L-CLT-C506L-CLT-K50

6L ใช�ในการดําเนินงานตามโครงการฯ

18,323.75 บจก.ลีก�าบิสสิเนส กลุ&มยุทธศาสตรC

และแผนงาน

ผลผลิตที่ 2กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการจัดทําร&าง

พระราชบัญญัติโรคไม&ติดต&อ

349 0424.1/พ/365        

(19 สค.59)

175/2559 ลว.5 สค.2559 

0424.1/พ/745 ลว.

ซื้อแฟ9มพลาสติก 150 ใบ+ซองขาวครุฑ 1000 

ซอง+แฟ9มสอดพลาสติก 10 โหล ใช�ในการ

ดําเนินงานตามโครงการฯ

6,473.50 ร�านเอ-วัน พลัส กลุ&มยุทธศาสตรC

และแผนงาน

ผลผลิตที่ 2กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการจัดทําร&าง

พระราชบัญญัติโรคไม&ติดต&อ

350 0424.1/พ/366        

(19 สค.59)

177/2559 ลว.15 สค.2559 

 (0424.1/พ/754 ลว.15 สค.

2559)

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรCผงหมึกFuji Xeox รุ&น 

P455D 1 กล&อง

9,159.20 บจก.ลีก�าบิสสิเนส กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการบริหารจัดการองคCกร

แนวใหม&ได�มาตรฐานตาม

เกณฑCที่กรมควบคุมโรคกําหนด

351 0424.1/พ/367        

(22 สค.59)

167/2559 ลว.27 กค.2559 

 0424.1/พ/713 ลว.26 กค.

2559

จ�างพิมพCหนังสือหลักสูตรว&ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด

และคู&มือการสอน 500 เล&ม

50,000.00 สํานักงานกิจการโรงพิมพC

 องคCการสงเคราะหCทหาร

ผ&านศึก

กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บจาก

สาเหตุอื่น

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการดําเนินงานป9องกันเด็ก

จมน้ําเชิงบูรณาการป> 2559



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

352 0424.1/พ/368        

(22 สค.59)

0424.1/พ/752 ลว.8 สค.

2559

จ�างถ&ายเอกสาร จํานวน 50 เล&มใช�ในงานประชุม

เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักโรค

ไม&ติดต&อ ห�องประชุมชัชลินา 6 ตึก 1 ชั้น 2 วันที่

 10 สิงหาคม 2559

2,300.00 ร�านสามชัย กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานัก

โรคไม&ติดต&อด�านการต&อต�าน

ทุจริตในองคCกร

353 0424.1/พ/369        

(24 สค.59)

178/2559 ลว.16 สค.2559 

0424.1/พ/759 ลว.16 สค.

2559

จ�างเหมาบริการรถตู�ปรับอากาศ จํานวน 1 คัน 

ไปตรวจเยี่ยมเสริมพลังและติดตามประเมินผล

รับรองผู�ก&อการดีป9องกันเด็กจมน้ํา จังหวัด

มหาสารคามและกาฬสิน วันที่ 17-18 สค.2559

3,600.00 นายอุดม ซอสูงเนิน โทร 

089-4166127

กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บจาก

สาเหตุอื่น

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 ดค

รงการดําเนินงานป9องกันเด็ก

จมน้ําเชิงบูรณาการ

354 0424.1/พ/370        

(24 สค.59)

0424.1/พ/760 ลว.16 สค.

2559

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเติมรถตู�ปรับอากาศเช&าระหว&าง

ไปตรวจเยี่ยมเสริมพลังและติดตามประเมินผล

รับรองผู�ก&อการดีป9องกันเด็กจมน้ํา จังหวัด

มหาสารคามและกาฬสิน วันที่ 17-18 สค.2559

3,000.00 ปตท.หสน.เชษฐชัยป{โต

รเลี่ยม

กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บจาก

สาเหตุอื่น

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 ดค

รงการดําเนินงานป9องกันเด็ก

จมน้ําเชิงบูรณาการ

355 0424.1/พ/371        

(24 สค.59)

0424.1/พ/707 ลว.25 กค.

2559

จ�างผลิตสื่อประชาสัมพันธCประเภทธงญี่ปุ�น

สําหรับใช�ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จํานวน 2

 ชิ้น วันที่ 10 สค.2559 ชัชลินา6 ตึก 1 ชั้น 2 

สถาบันบําราศนราดูร

3,210.00 บริษัท เดอะดรีม อิน 

จํากัด

กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการย&อยประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสํานักโรคไม&ติดต&อ

ด�านต&อต�านการทุจริตในองคCกร

356 0424.1/พ/372        

(25 สค.59)

0424.1/พ/785 ลว.22 สค.

2559

ซ&อมเครื่องปรับอากาศ 0423-001-029 

(เปลี่ยนตัวสตารCทคอม 45 ไมโคร)

1,100.00 หจก.อภิรซัพพลาย กลุ&มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข

ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

357 0424.1/พ/373        

(25 สค.59)

0424.1/พ/784 ลว.22 สค.

2559

จ�างถ&ายเอกสารเพื่อใช�ในงานประชุมเชิง

ปฏิบัติการฯวันที่ 25 สค.2559 ชัชลินา6 ชั้น 2 

สถาบันบําราศนราดูร จํานวน 30 ชุด @13.55 

บาท

406.50 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการบริหารจัดการองคCการ

แนวใหม&ได�มาตรฐานตาม

เกณฑCที่กรมควบคุมโรคกําหนด

 ป>งบประมาณ 2559



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

358 0424.1/พ/374        

(25 สค.59)

0424.1/พ/772 ลว.19 สค.

2559

ซื้อวัสดุใช�ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 25

 สค.2559 ชัชลินา6 สถาบันบําราศนราดูร 

จํานวน 4 รายการ (แฟ9มพลาสติก2กระดุม3

โหล@336+ปากกาลูกลื่น 40 ด�าม@5+

กระดาษฟลิปชารCท 1 มัด@510+ปากกาไวทC

บอรCด20ด�าม@18)

2,223.46 ร�านเอ-วัน พลัส กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการบริหารจัดการองคCการ

แนวใหม&ได�มาตรฐานตาม

เกณฑCที่กรมควบคุมโรคกําหนด

 ป>งบประมาณ 2559

359 0424.1/พ/375        

(25 สค.59)

0424.1/พ/774 ลว.19 สค.

2559

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรC 2 รายการ  (หมึกBtother 

TN-2380 1 กล&อง 2075.80 บาท+TN-2280 1 

กล&อง 2193.50 บาท)

3,990.00 บจก.ลีก�าบิสสิเนส ศูนยCพัฒนา

นโยบายและ

ยุทธศาสตรCฯ

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.2 

โครงการพัฒนานธยบายและ

ยุทธศาสตรCแผนงานควบคุมโรค

ไม&ติดต&อ

360 0424.1/พ/376        

(26 สค.59)

0424.1/พ/790 ลว.23 สค.

2559

ซื้อวัสดุอุปกรณCงานประชุมเชิงปฏิบัติการฯวันที่ 

25 สค.2559 ห�องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1

 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค

417.30 ร�าน เอ-วัน พลัส กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาการดําเนินงาน

เพื่อลดโรคไตเรื้อรัง

361 0424.1/พ/377        

(26 สค.59)

0424.1/พ/794 ลว.24 สค.

2559

จ�างถ&ายเอกสารประกอบการประชุมเชิง

ปฏิบัติการฯ วันที่ 25 สค.2559  ห�องประชุม

อายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค 

418.50 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาการดําเนินงาน

เพื่อลดโรคไตเรื้อรัง362 0424.1/พ/378        

(26 สค.59)

0424.1/พ/781 ลว.22 สค.

2559

ซ&อมคอมพิวเตอรC 0423-035-095 (เปลี่ยน

Mainboard,ค&าบริการ)

3,745.00 บจก.โกลบอล 

คอมพิวเตอรC เน็ตเวิรCค

กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 โคง

การบริหารทรัพยากรบุคลากร

ของสํานักโรคไม&ติดต&อ (เพิ่มเติม)363 0424.1/พ/379        

(26 สค.59)

0424.1/พ/782 ลว.22 สค.

2559

ซ&อมคอมพิวเตอรC 0423-035-021 (เปลี่ยน

Harddisk,ค&าบริการ)

2,835.50 บจก.โกลบอล 

คอมพิวเตอรC เน็ตเวิรCค

กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 โคง

การบริหารทรัพยากรบุคลากร

ของสํานักโรคไม&ติดต&อ (เพิ่มเติม)

364 0424.1/พ/380        

(29 สค.59)

162/2559 ลว.25 กค.2559 

0424.1/พ/697 ลว.22 กค.

2559

จ�างผู�เชี่ยวชาญประเมินผลการพัฒนาระบบ

ข�อมูลอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด ในป>ที่ 5

190,000.00 นางสาวณัฐปราง นิตยสุทธิ์ กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

โครงการเฝ9าระวังและพัฒนา

ระบบข�อมูลอุบัติเหตุทางถนน



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

365 0424.1/พ/381        

(29 สค.59)

0424.1/พ/809 ลว.26 สค.

2559

ซื้อซองพลาสติกใส 25 ซอง ๆละ 45+สมุดโนKต 

25 เล&ม ๆละ 45+ปากกา 25 ด�าม ๆละ 10 ใช�ใน

การประชุมเชิงปกิบัติการฯวันที่30-31 สค.2559 

ห�องประชุมชัชลินา6 สภาบันบําราศนราดูร

1,605.00 หจก.บรรณสารสเตชั่น

เนอรี่

กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 ดค

รงการบริหารจัดการองคCการ

แนวใหม&ได�มาตรฐานตาม

เกณฑCที่กรมควบคุมโรคกําหนด

366 0424.1/พ/382        

(29 สค.59)

0424.1/พ/810 ลว.26 สค.

2559

ซื้อแฟ9ม2ห&วง 25 แฟ9มๆละ 69+อินเดKกซC25ชุดๆ

ละ 30+แผ&นซีดีอารC 2 กล&อง ๆละ200 ใช�ในการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่ 5-6 กันยายน 2559 

เวลา 08.30-16.00 น. ห�องประชุมสบายใจ 

อาคาร 4 ชั้น 4 สํานักโรคติดต&อนําดดยแมลง

3,076.25 หจก.บรรณสารสเตชั่น

เนอรี่

กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 ดค

รงการบริหารจัดการองคCการ

แนวใหม&ได�มาตรฐานตาม

เกณฑCที่กรมควบคุมโรคกําหนด

367 0424.1/พ/383        

(30 สค.59)

0424.1/พ/788 ลว.23 สค.

2559

ซื้อวัสดุอุปกรณCใช�ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

ระหว&างวันที่ 8-9 กันยายน 2559 โรงแรมดวง

ตะวัน ถนนลอยเคราะหC จังหวัดเชียงใหม& 

(สติ๊กเกอรCขาวด�าน 100 แผ&น+แผ&นDVD-R 100 

แผ&น+แผ&นCD-R100 แผ&น+ซองพลาสติกหัวกาว

ใส&ซีดี100 ซอง+กระดาษปกการCดสี 200 แผ&น)

1,605.00 หจก.บรรณสารสเตชั่น

เนอรี่

กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บจาก

การจราจร

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการขับเคลื่อนการป9องกัน

การบาดเจ็บจากการจราจรทาง

ถนนในเมืองใหญ&

368 0424.1/พ/384        

(30 สค.59)

0424.1/พ/789 ลว.23 สค.

2559

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรC หมึกBrother TN-261BK 2

 กล&อง ๆ ละ2354 บาท ใช�ในงานประชุมเชิง

ปฏิบัติการฯวันที่ 8-9 กันยายน 2559 โรงแรม

ดวงตะวัน ถนนลอยเคราะหC จังหวัดเชียงใหม&

4,708.00 บจก.ลีก�าบิสสิเนส กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บจาก

การจราจร

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการขับเคลื่อนการป9องกัน

การบาดเจ็บจากการจราจรทาง

ถนนในเมืองใหญ&

369 0424.1/พ/385        

(30 สค.59)

ใบสั่ง 181/2559 ลว.18 สค.

2559(0424.1/พ/771 ลว.18

 สค.2559)

จ�างผลิตRoll up เพื่อจัดกิจกรรมรณรงคCสร�าง

เสริมสุขภาพ"ลูกรวมใจ ถวายสุขภาพดี มีสุข เพื่อ

แม&"

24,000.00 สํานักกิจการโรงพิมพC 

องคCการสงเคราะหCทหาร

ผ&านศึก

กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

370 0424.1/พ/386        

(30 สค.59)

ใบสั่ง 168/2559 ลว.28 สค.

2559(0424.1/พ/716 ลว.18

 สค.2559)

จ�างออกแบบและจัดทําแบบประเมินความเสี่ยง

ต&อการพลัดตกหกล�มในผู�สูงอายุประเภทออนไลนC

เว็บไซตCสํานักโรคไม&ติดต&อ 1 งาน

21,400.00 บริษัท ออฟฟ{ศ ดีไซนC 

จํากัด

กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บจาก

สาเหตุอื่น

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการป9องกันการบาดเจ็บ

จากสาเหตุอื่นที่สําคัญ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

371 0424.1/พ/387        

(30 สค.59)

(0424.1/พ/808 ลว.26 สค.

2559)

ซื้อซองพลาสติกใสกระดุม 35 ซอง+กระดาษ

โฟโต� 180 แกรม 1 แพ็ค+สมุดโนKต 35 เล&มใช�ใน

การประชุมเชิงปฏิบัติการฝ�กอบรมเทคนิคการ

ถ&ายภาพ วันที่ 29 สค.2559 ห�องประชุมชั้น 2 

สํานักโรคไม&ติดต&อ

2,198.85 หจก.บรรณสารสเตชั่น

เนอรี่

กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการบริหารจัดการองคCกร

แนวใหม&ได�มาตรฐานตาม

เกณฑCที่กรมควบคุมโรคกําหนด

372 0424.1/พ/388       

(31 สค.59)

(0424.1/พ/723ลว.27  กค.

2559)

ซื้อวัสดุอุปกรณCใช�ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

วันที่ 10 สค.2559 ห�องประชุมชัชลินา6 สถาบัน

บําราศนราดูร

1,461.62 ร�านเอ-วัน พลัส กลุ&มยุทธศาสตรC

และแผนงาน

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานัก

โรคไม&ติดต&อด�านการต&อต�าน

ทุจริตในองคCกร

373 0424.1/พ/389        

(31 สค.59)

ซื้อแจกันดอกไม�สดร&วมกิจกรรมรณรงคCสร�าง

เสริมสุขภาพ"ลูกรวมใจ ถวายสุขภาพดีมีสุข เพื่อ

แม&" วันเสารCที่ 27 สค.2559

1,500.00 ร�านแอม ฟลาวเวอรC 

แอนดC กิ๊ฟ

กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคลากรของสํานัก

โรคไม&ติดต&อ

374 0424.1/พ/390        

(31 สค.59)

(0424.1/พ/795 ลว.23 สค.

2559)

จ�างถ&ายเอกสารงานประชุมเชิงปฏิบัติการ

ฝ�กอบรมพัฒนาสมรรถนะหลักระบาดวิทยา วันที่

 26 สค.2559 จํานวน 40 เล&ม

1,720.00 ร�ามสามชัย กลุ&มพัฒนาองคCกร ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการบริหารจัดการองคCการ

แนวใหม&ได�มาตรฐานตาม

เกณฑCที่กรมควบคุมโรคกําหนด

 ป>งบประมาณ 2559

375 0424.1/พ/391        

(31 สค.59)

158/2559 ลว.12 กค.2559 

(0424.1/พ/673 ลว.12 กค.

2559)

จ�างออกแบบและผลิตแนวทางสื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานป9องกันการบาดเจ็บจากการจราจร

ทางถนนป>2559

4,862,100.00 สํานักพิมพC องคCการสงเคราะหCทหาร

ผ&านศึก
กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บจาก

การจราจร

ผลผลิตที่7 กิจกรรมที่ 7.1 

โครงการผลิตแนวทางและสื่อ

สนับสนุนการดําเนินงาน

ป9องกันการบาดเจ็บจาก

การจราจรทางถนนป>2559



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

376 0424.1/พ/392        

(31 สค.59)

(0424.1/พ/807 ลว.26 สค.

2559)

ซื้อวัสดุสํานักงาน 9 รายการ ใช�ในการ

ดําเนินงานภายในศูนยCฯ

3,995.38 หจก.บรรณสารสเตชั่น

เนอรี่

ศูนยCพัฒนา

นโยบายและ

ยุทธศาสตรC

นโยบายและ

แผนงาน

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.2 

โครงการพัฒนานธยบายและ

ยุทธศาสตรCแผนงานควบคุมโรค

ไม&ติดต&อ

377 0424.1/พ/393        

(31 สค.59)

(0424.1/พ/808 ลว.21 กย.

2559)

เช&าเครื่องถ&ายเอกสาร จํานวน 2 เครื่อง 

ประจําเดือน สิงหาคม 2559

6,000.00 ร�านปริ๊นเตอรCไทย กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1

378 0424.1/พ/394        

(31 สค.59)

(0424.1/พ/799 ลว.25 กย.

2559)

ซื้อวัสดุอุปกรณCใช�ในการประชุมเชิงปกิบัติการ

เรื่อง"การสรุปบทเรียนเครื่องมือและกรบวนการ

ขับเคลื่อนเพื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการ

โรคเรื้อรังในสถานประกอบการวันที่ 30 สค.2559

1,936.79 บจก.ลีก�าบิสสิเนส ศูนยCพัฒนา

นโยบายและ

ยุทธศาสตรC

นโยบายและ

แผนงาน

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.2 

โครงการพัฒนานธยบายและ

ยุทธศาสตรCแผนงานควบคุมโรค

ไม&ติดต&อ

379 0424.1/พ/395        

(31 สค.59)

180/2559 ลว.18 สค.2559 

(0424.1/พ/766 ลว.18 สค.

2559)

จ�างผลิตสื่อโครงการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อลด

โรคไตเรื้อรัง(CKD) 3000 เล&ม

297,000.00 สํานักพิมพC องคCการ

สงเคราะหCทหารผ&านศึก

กลุ&มโรคไม&ติดต&อ

เรื้อรัง

ผลผลิตที่ 7 กิจกกรมที่ 7.1 

โครงการพัฒนาการดําเนินงาน

เพื่อลดโรคไตเรื้อรัง

380 0424.1/พ/396 ลว.1

 กย.2559

0424.1/พ/799            (17

 กย.2558 ) 002/2559       

        (15 ตค 2558)

หนังสือพิมพCเดือนสิงหาคม 2559 จํานวน 66 

ฉบับ

660.00 ร�านแตงโมสาสCน กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

381 0424.1/พ/397 ลว.1

 กย.2559

0424.1/พ/734 ลว.4 สค.

2559

จ�างถ&ายเอกสารประกอบการประชุมฯ วันที่ 8-9 

สค.2559 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม& 6980 

แผ&น ๆละ 0.50และค&าปริ๊นเกียรติบัตร 60 แผ&นๆ

ละ 25 บาท

4,990.00 ร�านเพื่อนโอ เอ.คอม ศูนยCพัฒนา

นโยบายและ

ยุทธศาสตรC

นโยบายและ

แผนงาน

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.2 

โครงการพัฒนานธยบายและ

ยุทธศาสตรCแผนงานควบคุมโรค

ไม&ติดต&อ

382 0424.1/พ/398 ลว.2

 กย.2559

 1/2559 ลว.11 ธค.2558 

(0424.1/พ/58  ลว.11 ธค.

2558)

ค&าจ�างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย เดือน 

สิงหาคม 2558

17,120.00 บจก.อาชาการCด กรุKป กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

383 0424.1/พ/399        

(2 กย.59)

สญ.2/2559 (22 ตค.2558) 

(0424.1/พ/818ลว.22 ตค.

2558)

จ�างเหมาพนักงานทําความสะอาดเดือน สิงหาคม

 2559

20,388.00 บจก.โปรแครCสเปเชียลตี้ กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 โคง

การบริหารทรัพยากรบุคลากร

ของสํานักโรคไม&ติดต&อ

384 0424.1/พ/400       

(2 กย.59)

149/2559 ลว.21 มิย.2559 

(0424.1/พ/634 ลว.21 มิย.

2559)

จ�างเหมาจัดทําร&างพระราชบัญญัติโรคไม&ติดต&อ 

พ.ศ....  งวดที่ 1

500,000.00 ห�างหุ�นส&วนสามัญ ที่

ปรึกษากฏหมาย

เจ�าพระยาพระอาทิตยC1

กลุ&มยุทธศาสตรC

และแผนงาน

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการจัดทําร&าง

พระราชบัญญัติโรคไม&ติดต&อ

385 0424.1/พ/401       

(2 กย.59)

0424.1/737 ลว.2 สค.2559 จ�างเหมาบริการรถตู�ปรับอากาศทะบียน ฮท939 

กทม. ไปประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่ 7-10 สค.

2559 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม&

8,000.00 นายชินบุตร พูลทรัพยC 

โทร 081-8478764

ศูนยCพัฒนา

นโยบายและ

ยุทธศาสตรC

นโยบายและ

แผนงาน

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.2 

โครงการพัฒนานธยบายและ

ยุทธศาสตรCแผนงานควบคุมโรค

ไม&ติดต&อ

386 0424.1/พ/402       

(2 กย.59)

0424.1/พ/738 ลว.2 สค.2559 น้ํามันเชื้อเพลิงเติมรถตู�ปรับอากาศทะเบียน ฮท 

939 กทม.ไปประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่ 7-10 

สค.2559 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม&

4,810.00 บจก.ธ.1994 ป{ดตรเลียม

 1440 บาท+หจก.พรภ

วิษยC ออยลC 1140 บริษัท

 อุตสาหกรรมแควใหญ& 

จํากัด 1440 บาท,บริษัท 

ป{โตรเลี่ยมน้ํามัน(ราม

อินทรา) จํากัด 790 บาท

ศูนยCพัฒนา

นโยบายและ

ยุทธศาสตรC

นโยบายและ

แผนงาน

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.2 

โครงการพัฒนานธยบายและ

ยุทธศาสตรCแผนงานควบคุมโรค

ไม&ติดต&อ

387 0424.1/พ/403        

(6 กย.59)

185/2559 ลว.30 สค.2559 

  (0424.1/พ/816 ลว.30 

สค.2559)

จ�างออกแบบและจัดพิมพCคู&มือการจัดการและ

วิเคราะหCข�อมูลอุบัติเหตทางถนนในระดับจังหวัด 

จํานวน 80 เล&มๆละ 825 เป�นเงิน 66,000 บาท

และค&าออแบบ 24,168.29 บท

90,168.29 นายมนตCชัย ภูปา  โทร.

081-55546777

กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บจาก

การจราจร

เงินโครงการเฝ9าระวังและ

พัฒนาระบบข�อมูลอุบัติเหตุ

ทางถนนในความร&วมมือ

ระหว&างกระทรวงสาธารณสุข

(MOPH)กับศูนยCป9องกันและ

ควบคุมโรคแห&งชาติ

(CDC)สหรัฐอเมริกา



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

388 0424.1/พ/404        

(6 กย.59)

183/2559 ลว.24 สค.2559 

 (0424.1/พ/792  ลว.24 

สค.2559)

จ�างผลิตสื่อการเรียนการสอน(DVD)เรื่องการ

ป9องกันการจมน้ําในเด็กเล็ก 1 รายการ

228,873.00 บริษัท วี.เอ.ริช โปรดักชั่น

 จํากัด

กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บจาก

สาเหตุอื่น

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.2 

โครงการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุน

การดําเนินงานป9องกันการ

บาดเจ็บ ป>2559

389 0424.1/พ/406        

(8 กย.59)

182/2559 ลว.22 สค.2559 

(0424.1/พ/775 ลว.19 สค.

2559)

จ�างทํากระเปqาใส&เอกสารงานประชุมเชิง

ปฏิบัติการฯวันที่ 8-9 ก ย.2559 โรงแรมดวง

ตะวัน ถนนลอยเคราะหC เชียงใหม&  จํานวน 60 ใบ

12,000.00 บริษัทเจ.เจ.แบคอินดัสเต

รียล

กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บจาก

การจราจร

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ขับเคลื่อนการควบคุมป9องกัน

การบาดเจ็บจากการจราจรทาง

ถนนในเมืองใหญ&

390 0424.1/พ/407        

(9 กย.59)

สญ1/2559 ลว.16 ธค.

2558(0424.1พ/245 ลว.14 

ธค.2558)

จ�างเหมาจัดกิจกรรมติดตาม ผู�ก&อการดี ....

ป9องกันการจมน้ํา งวดที่ 2

519,997.53 บริษัท เดอะดรีม อิน 

จํากัด

กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บ

ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมที่ 7.1

โครงการดําเนินงานป9องกันเด็ก

จมน้ําเชิงบูรณาการป> 2559

391 0424.1/พ/408        

(9 กย.59)

184/2559 ลว.30 สค.2559 

0424.1/พ/814 ลว.30 สค.

2559

ซื้อสายLan สําเร็จรูปยาว 5 เมตร 2 เส�น ๆ ละ 

225 +สายLan สําเร็จรูปยาว 10 เมตร 2 เส�นๆ

ละ 450+Cable Extention USB 5 เมตร 2 

เส�น ๆละ 300+Photo InkJet Matte A4 128G

 1 pack 300บาท+Rang Extender 

TP-Link[RE210] AC 750 Dual Band 1 ตัว

2,045 บาท+Wireless USB Adapter D-Link 

[DWWA-132]N300 7ตัวๆละ 375) ใช�ในการ

ดําเนินการปรับปรุง/เพิ่มเติม/ทดแทนอุปกรณC

เดิมที่ชํารุด ในสํานักฯ

7,404.40 บจก.ลีก�าบิสสิเนส กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ

(เพิ่มเติม)

392 0424.1/พ/409        

(12 กย.59)

0424.1/พ/799         (17 

กย.2558 )     002/2559    

           (15 ตค 2558)

หนังสือพิมพCเดือนกันยายน 2559 จํานวน 66 

ฉบับ

660.00 ร�านแตงโมสาสCน กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติดต&อ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ

393 0424.1/พ/410        

(13 กย.59)

0424.1/พ/824 ลว.2กย.

2559

ซื้อกระเปqาใส&เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการฯวันที่

 14-15 กันยายน 2559 โรงแรมกรุงศรีริเวอรCฯ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 80 ใบ

2,640.00 นางสาวยุวดี อินทรพิทักษC ศูนยCพัฒนา

นโยบายและ

ยุทธศาสตรC

แผนงานควบคุม

โรคไม&ติดต&อ

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.2 

โครงการพัฒนานดยบายและ

ยุทธศาสตรCแผนงานควบคุมโรค

ไม&ติดต&อ

394 0424.1/พ/411        

(13 กย.59)

(0424.1/พ/808 ลว.21 กย.

2559)

เช&าเครื่องถ&ายเอกสาร จํานวน 2 เครื่อง 

ประจําเดือน กันยายน 2559

6,000.00 ร�านปริ๊นเตอรCไทย กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1

395 0424.1/พ/412       

(14 กย.59)

0424.1/พ/804 ลว.26 

สิงหาคม 2559

จ�างถ&ายเอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่ 8-9  

กันยายน 2558 โรงแรมดวงตะวัน ถนนลอย

เคราะหC จังหวัดเชียงใหม& จํานวน 3140 แผ&น

1,413.00 ร�านบุญสิตา ซีลKอกซC กลุ&มป9องกันการ

บาดเจ็บจาก

การจราจร

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 ดค

รงการขับเคลื่อนการป9องกัน

การบาดเจ�บจากการจราจรทาง

ถนนในเมืองใหญ&

396 0424.1/พ/413       

(14 กย.59)

0424.1/พ/823 ลว.1 

กันยายน 2559

ซื้อสมุดโนKต 80 เล&ม @30+ปากกาลูกลื่น 80 

ด�าม@3+กระดาษการCด180แกรม 4 ห&อ๑245+

ปากกาเคม& 30 ด�าม@15 ใช�ในงานประชุมเชิง

ปฏิบัติการฯ วันที่ 14-15 กันยายน 2559 

โรงแรมกรุงศรีริเวอรC จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4,354.90 หจก.บรรณสารสเตชั่น

เนอรี่

ศูนยCพัฒนา

นโยบายและ

ยุทธศาสตรC

แผนงานควบคุม

โรคไม&ติดต&อ

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.2 

โครงการพัฒนานดยบายและ

ยุทธศาสตรCแผนงานควบคุมโรค

ไม&ติดต&อ

397 0424.1/พ/414        

(14 กย.59)

สญ1/2559 ลว.22 ตค.2558 

(0424.1พ/819 ลว.23 กย.

2558)

จ�างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย เดือน 

กันยายน 2559

17,120.00 บจก.อาชาการCด กรุKป กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคลากรของสํานักโรคไม&ติตด&อ

398 0424.1/พ/415       

(14 กย.59)

สญ.2/2559 (22 ตค.2558) 

(0424.1/พ/818ลว.22 ตค.

2558)

จ�างเหมาพนักงานทําความสะอาดเดือน กันยายน

 2559

20,388.00 บจก.โปรแครCสเปเชียลตี้ กลุ&มบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 โคง

การบริหารทรัพยากรบุคลากร

ของสํานักโรคไม&ติดต&อ

399 0424.1/พ/416  ลว.

14 กย.2559

149/2559 ลว.21 มิย.2559 

(0424.1/พ/634 ลว.21 มิย.

2559)

จ�างเหมาจัดทําร&างพระราชบัญญัติโรคไม&ติดต&อ 

พ.ศ....  งวดที่ 2

700,000.00 ห�างหุ�นส&วนสามัญ ที่

ปรึกษากฏหมาย

เจ�าพระยาพระอาทิตยC1

กลุ&มยุทธศาสตรC

และแผนงาน

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2.5 

โครงการจัดทําร&าง

พระราชบัญญัติโรคไม&ติดต&อ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
ที่ส�งเบิก เลขที่ใบสั่ง รายละเอียดซื้อ/จ�าง จํานวนเงิน บริษัท/ห�าง/ร�าน กลุ�มงาน หมายเหตุ


