บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก ๐๙๓๒/๔๗๑
วันที่
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ส่งสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เรียน สาธารณสุขอำเภอไพรบึง

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ และดำเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่องกำหนดให้ขอ้ มูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยให้
จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน (แบบ สขร ๑) และนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
เว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น
บั ด นี้ งานพั ส ดุ ได้ ด ำเนิ น การจั ด ทำแบบสรุ ป ผลการดำเนิ น งานจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (แบบ สขร ๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารเพื่อขึ้นเผยแพร่เว็บไซต์ของ
หน่วยงานตามแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด
๑. รับทราบการสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๒. อนุญาตให้นำสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน
(นายวัชรินทร์ พันแก่น)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เรียน สาธารณสุขอำเภอไพรบึง
- เพื่อโปรดทราบและอนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(นายภาสกร อุ่นคำ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นายสุริยนต์ หล้าคำ)
สาธารณสุขอำเภอไพรบึง

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 (1)
ลาดับที่

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จดั ซื้อ ราคากลาง
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)

(2)

(3)

1

จ้างทาพวงมาลาดอกไม้สด ร.9

2

จ้างทาพวงมาลาดอกไม้สด ร.5

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1,500 1,500.00 เฉพาะเจาะจง

ส.สยามมาลัยภัณฑ์

ส.สยามมาลัยภัณฑ์

เสนอราคาต่าสุด
1500 บาท

1,000 1,000.00 เฉพาะเจาะจง

ส.สยามมาลัยภัณฑ์

ส.สยามมาลัยภัณฑ์

เสนอราคาต่าสุด
1000 บาท

(4)

(5)

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 1/2563
ลว. 11 ตุลาคม 2562
ส่งของภายใน 21 ตุลาคม 2562
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 1/2563
ลว. 18 ตุลาคม 2562
ส่งของภายใน 25 ตุลาคม 2562

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (1)
ลาดับที่

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

(2)

(3)

วงเงินที่จดั ซื้อ ราคากลาง
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)

(4)

(5)

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

ที่

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จดั ซื้อ
หรือจัดจ้าง (บาท)
(4)
1,500

ราคากลาง
(บาท)
(5)
1,500.00

4800

4,800.00

3 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ

16040

16,040.00

4 ซื้อวัสดุสานักงาน

19536

19,536.00

5 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

15924

15,924.00

(2)
(3)
1 จ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์

2 จ้างเหมาทาความสะอาด
สานักงาน

6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

12,960.00

12,960.00

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด่าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ส่านักงานสาธารณสุขอ่าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (1)
วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
พลไวป้ายไวนิล
พลไวป้ายไวนิล
เสนอราคาต่่าสุด ใบสั่งจ้าง เลขที่ 3/2563
เฉพาะเจาะจง
1500 บาท ลว. 11 ธันวาคม 2562
ส่งของภายใน 11 ธันวาคม 2562
นายประหยัด บัวจันทร์ นายประหยัด บัวจันทร์ เสนอราคาต่่าสุด ใบสั่งจ้าง เลขที่ 4/2563
เฉพาะเจาะจง
4800 บาท ลว. 11 ธันวาคม 2562
ส่งของภายใน 18 ธันวาคม 2562
อู
เ
่
มธิ
ษ
อู
เ
่
มธิ
ษ
เสนอราคาต่
่
า
สุ
ด
เฉพาะเจาะจง
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 5/2563
16040 บาท ลว. 11 ธันวาคม 2562
ส่งของภายใน 18 ธันวาคม 2562
ร้านชัยชนะ
ร้านชัยชนะ
เสนอราคาต่่าสุด ใบสั่งจ้าง เลขที่ 6/2563
เฉพาะเจาะจง
19536 บาท ลว. 18 ธันวาคม 2562
ส่งของภายใน 25 ธันวาคม 2562
ร้านชัยชนะ
ร้านชัยชนะ
เสนอราคาต่่าสุด ใบสั่งจ้าง เลขที่ 7/2563
เฉพาะเจาะจง
15924 บาท ลว. 18 ธันวาคม 2562
ส่งของภายใน 25 ธันวาคม 2562
ร้านชัยชนะ
ร้านชัยชนะ
เสนอราคาต่่าสุด ใบสั่งจ้าง เลขที่ 8/2563
เฉพาะเจาะจง
12960 บาท ลว. 18 ธันวาคม 2562
ส่งของภายใน 25 ธันวาคม 2562

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 (1)
ลาดับที่

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

(2)

(3)

วงเงินที่จดั ซื้อ
ราคากลาง
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)

(4)

(5)

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

ทวีรุ่งโรจน์วัสดุ

ทวีรุ่งโรจน์วัสดุ

เสนอราคาต่าสุด
4905 บาท

นายสิทธิพงษ์

นายสิทธิพงษ์

เสนอราคาต่าสุด
4900 บาท

4,905.00

4,905.00 เฉพาะเจาะจง

จ้างปรับภูมิทัศน์สานักงาน
สาธารณสุขไพรบึง

4900

4,900.00 เฉพาะเจาะจง

3

ซื้อ พ.ร.บ รถยนต์ราชการ

2257.7

2,257.70 เฉพาะเจาะจง

4

ซื้อถังดับเพลิงเคมีและวัสดุ

3400

3,400.00 เฉพาะเจาะจง

SVอุปกรณ์ดบั เพลิง

SVอุปกรณ์ดบั เพลิง

เสนอราคาต่าสุด
3400 บาท

5

จ้างเหมาทาชั้นเก็บเอกสาร
สานักงาน

7000

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายชนวิน

นายชนวิน

เสนอราคาต่าสุด
7000 บาท

6

ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1,400.00

1,400.00 เฉพาะเจาะจง

ธนาวัฒคอมพิวเตอร์

ธนาวัฒคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต่าสุด
1400 บาท

1

ซื้อวัสดุไฟฟ้า

2

ประเสริฐออโต้คาร์

ประเสริฐออโต้คาร์

เสนอราคาต่าสุด
2257.70 บาท

ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 9/2563
ลว. 6 มกราคม 2563
ส่งของภายใน 13 มกราคม 2563
ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 10/2563
ลว. 13 มกราคม 2563
ส่งของภายใน 21 มกราคม 2563
ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 11/2563
ลว. 13 มกราคม 2563
ส่งของภายใน 20 มกราคม 2563
ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 12/2563
ลว. 14 มกราคม 2563
ส่งของภายใน 21 มกราคม 2563
ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 13/2563
ลว. 24 มกราคม 2563
ส่งของภายใน 31 มกราคม 2563
ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 14/2563
ลว. 24 มกราคม 2563
ส่งของภายใน 31 มกราคม 2563

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (1)
ลาดับที่ งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

(2)

(3)

วงเงินที่จดั ซื้อ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธซี ื้อหรือจ้าง

(4)

(5)

(6)

รายชื่อผู้เสนอราคาผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป

(7)

(8)

(9)

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(10)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่ วยงานในราชการบริ หารส่วนภูมิภาค
สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่ วยงาน พ.ศ. 2561
สาหรับหน่ วยงานในราชการบริ หารส่วนภูมิภาค สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่ วยงานในราชการบริ หารส่วนภูมิภาค
สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง
ชื่อหน่ วยงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง
วัน/เดือน/ปี วันที่ 9 มีนาคม 25631 กุมภาพันธ์ 2562
หัวข้อ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 (สขร.1)
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 (สขร.1)

หมายเหตุ
เว็บไซด์ สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง http://www.pribungsso.org
ผู้รบั ผิดชอบในการให้ข้อมูล
ผู้อนุมตั ิ รบั รอง
(นายวัชรินทร์ พันแก่น)
(นายสุรยิ นต์ หล้าคา)
ตาแหน่ ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ตาแหน่ ง
สาธารณสุขอาเภอไพรบึง
ผู้รบั ผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายภาสกร อุ่นคา)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่ 9 มีนาคม 2563

