บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก ๐๙๓๒/๕๘๑
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ส่งสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๓
เรียน สาธารณสุขอำเภอไพรบึง
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งให้ ห น่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ และดำเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและ
ตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง
(๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยให้จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจั ดซื้อจัด
จ้างในรอบเดือน (แบบ สขร๑) และนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น
บัดนี้ งานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม
๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารเพื่อขึ้นเผยแพร่เว็บไซต์ของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอไพรบึง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด
๑. รับทราบการสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๓
๒. อนุญาตให้นำสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๓
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง

(นายวัชรินทร์ พันแก่น)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เรียน สาธารณสุขอำเภอไพรบึง
- เพื่อโปรดทราบและขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(นายภาสกร อุ่นคำ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
-รับทราบ
- อนุญาต

(นายสุริยนต์ หล้าคำ)
สาธารณสุขอำเภอไพรบึง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
วัน/เดือน/ปี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
หัวข้อ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๓
Link ภายนอก ไม่มี
หมายเหตุ เว็บไซด์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง http://www.pribungsso.org
ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายวัชรินทร์ พันแก่น)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นายสุริยนต์ หล้าคำ)
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอไพรบึง

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายภาสกร อุ่นคำ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2563 (1)
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

(4)

(5)

(2)

(3)

1

จ้างทาพวงมาลาดอกไม้สด ร.9

วิธีซื้อหรือจ้ำง

(6)

1,500 1,500.00 เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

(7)

(8)

(9)

(10)

ส.สยำมมำลัยภัณฑ์

ส.สยำมมำลัยภัณฑ์

เสนอรำคำต่ำสุด
1500 บาท

ใบสั่งจ้ำง เลขที่ 1/2564
ลว. 12 ตุลำคม 2563
ส่งของภำยใน 20 ตุลำคม 2563

2

จ้างทาตรายาง

5,090 5,090.00 เฉพำะเจำะจง

ศรีสะเกษกำรพิมพ์

ศรีสะเกษกำรพิมพ์

เสนอรำคำต่ำสุด
5090 บาท

ใบสั่งจ้ำง เลขที่ 2/2564
ลว. 14 ตุลำคม 2563
ส่งของภำยใน 21 ตุลำคม 2563

3

จ้างทาพวงมาลาและ
พานพุ่มดอกไม้สด

2,000 2,000.00 เฉพำะเจำะจง

ส.สยำมมำลัยภัณฑ์

ส.สยำมมำลัยภัณฑ์

เสนอรำคำต่ำสุด
2000 บาท

ใบสั่งจ้ำง เลขที่ 3/2564
ลว. 21 ตุลำคม 2563
ส่งของภำยใน 28 ตุลำคม 2563

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 (1)
ลำดับที่

(2)
1

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

(3)
จ้างเหมายานพาหนะ

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

(4)

(5)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

(6)

32,000 32,000.00 เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

(7)

(8)

(9)

(10)

นำยเปียมศักดิ์

นำยเปียมศักดิ์

เสนอรำคำต่ำสุด

ใบสั่งจ้ำง เลขที่ 4/2564

32000 บาท

ลว. 4 พฤศจิกำยน 2563
ส่งของภำยใน 11 พฤศจิกำยน 2563

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563 (1)
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

