บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน อำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี
ที่ พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๑๕๘
วันที่ ๑๑ มีนำคม ๒๕๖๓
เรื่อง รำยงำนสรุปผลกำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๒ – กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
ปีงบประมำณ ๒๕๖๓
เรียน สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน
ตำมประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร เรื่อง กำหนดข้อมูลข่ำวสำรตำมเกณฑ์
มำตรฐำนควำมโปร่งใสและตัวชี้วัดควำมโปร่งใสของหน่วยงำนของรัฐเป็นข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัดไว้ให้ประชำชน
ตรวจดูได้ตำมมำตรำ ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๑ (๕)
บัญญัติว่ำ สรุปผลกำรจัดหำพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตำมมำตรำ ๙(๘) ที่เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๓ ตุลำคม ๒๕๖๐ ที่มีมติให้หน่วยงำนภำครัฐถือปฏิบัติและดำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัด
ในกำรนี้ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน ได้ดำเนินกำรบันทึกรำยละเอียดกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง ซึ่งแสดงรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกรำยกำรตำมที่ระบุในแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
ตำมแบบสรุปผลกำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๒-กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑) มีรำยละเอียดที่
แนบท้ำยมำพร้อมนี้
จึง เรีย นมำโปรดทรำบและขออนุ มั ติ น ำรำยงำนสรุป ผลกำรจั ด หำพั ส ดุ ในรอบเดื อ น ตุ ล ำคม
๒๕๖๒-กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ เผยแพร่ทำงเว็บไซด์และป้ำยประชำสัมพันธ์ของ
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน ต่อไป
(นำงสำวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์)
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
เรียน สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน
- เพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำอนุมัติ
- รำยงำนสรุปผลกำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน
ต.ค. ๖๒-ก.พ. ๖๓ เพื่อทรำบและเผยแพร่ต่อไป
(นำยไพทูร ศิลปศร)
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน

ความเห็นของสาธารณสุขอาเภอ
- อนุมัติและเห็นควรเผยแพร่

(นำยสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน
สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

แบบ สขร.๑
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๒ – กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ – กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
ลำดับ

รำยกำรที่จัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

๑

ค่ำไฟฟ้ำ เดือน ก.ย.-พ.ย.
๒๕๖๒
ค่ำโทรศัพท์ เดือน ส.ค.-ต.ค.
๒๕๖๒
ค่ำจ้ำงเหมำทำควำมสะอำด
เดือน ต.ค.-พ.ย. ๒๕๖๒

๗,๗๒๙.๔๒

-

๔๓๖.๕๖

-

๘,๐๐๐.๐๐

-

๔

น้ำมันเชื้อเพลิงและ
น้ำมันหล่อลื่น

๑๘,๕๔๕.๐๐

-

๕

วัสดุคอมพิวเตอร์

๒๔,๐๐๐.๐๐

-

๖

ค่ำจ้ำงเหมำทำควำมสะอำด
เดือน ธ.ค. ๒๕๖๒

๔,๐๐๐.๐๐

-

๒
๓

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
เพชรบุรี
บ. TOT จำกัด
(มหำชน)
เฉพำะเจำะจง นำงเกษร ศิลวุฒิกุล

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
เพชรบุรี
บ. TOT จำกัด(มหำชน)
นำงเกษร ศิลวุฒิกุล

เฉพำะเจำะจง ปั้มปิติพร ออยด์ ต.วัง ปั้มปิติพร ออยด์ ต.วัง
จันทร์ อ.แก่งกระจำน จันทร์ อ.แก่งกระจำน
๑๘,๕๔๕.๐๐บำท
๑๘,๕๔๕.๐๐บำท
เฉพำะเจำะจง เพชรบุรีก๊อปปี้เซ็น
เพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์
เตอร์ ต.คลองกระแชง ต.คลองกระแชง อ.เมือง
อ.เมืองเพชรบุรี
เพชรบุรี
๒๔,๐๐๐.๐๐ บำท
๒๔,๐๐๐.๐๐ บำท
เฉพำะเจำะจง นำงเกษร ศิลวุฒิกุล
นำงเกษร ศิลวุฒิกุล

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
ค่ำสำธำรณูปโภค
พบ.๐๘๓๒/๗๘๑
๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒
ค่ำสำธำรณูปโภค
พบ.๐๘๓๒/๗๘๓
๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒
ผลกำรทำงำนดี
ใบสั่งจ้ำง
๙/๒๕๖๒ ลว. ๓๐ ก.ย.
๒๕๖๒
เป็นผู้ค้ำโดยตรง
พบ.๐๘๓๒/๘๒๙ ลว. ๒๗
ธ.ค. ๒๕๖๒
เป็นผู้ค้ำโดยตรง

พบ๐๘๓๒/๐๒๓ ลว. ๖ ม.ค.
๒๕๖๓

ผลกำรทำงำนดี

ใบสั่งจ้ำง
๙/๒๕๖๒ ลว. ๓๐ ก.ย.
๒๕๖๒

แบบ สขร.๑
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๒ – กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ – กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
ลำดับ

รำยกำรที่จัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

๗

น้ำมันเชื้อเพลิงและ
น้ำมันหล่อลื่น

๑๐,๗๘๒.๐๐

-

๘

วัสดุสำนักงำน

๑๒,๐๐๐.๐๐

-

๙

ค่ำจ้ำงเหมำทำควำมสะอำด
เดือน ม.ค. ๒๕๖๓

๔,๐๐๐.๐๐

-

๑๐

น้ำมันเชื้อเพลิงและ
น้ำมันหล่อลื่น

๖,๖๗๒.๖๐

-

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
และรำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
เฉพำะเจำะจง ปั้มปิติพร ออยด์ ต.วัง ปั้มปิติพร ออยด์ ต.วัง
เป็นผู้ค้ำโดยตรง
พบ.๐๘๓๒/๐๕๑ ลว. ๒๗
จันทร์ อ.แก่งกระจำน จันทร์ อ.แก่งกระจำน
ม.ค. ๒๕๖๓
๑๐,๗๘๒.๐๐ บำท
๑๐,๗๘๒.๐๐ บำท
เฉพำะเจำะจง ร้ำน คีรีรัฐ มำยด์คอม ร้ำน คีรีรัฐ มำยด์คอม ต.
เป็นผู้ค้ำโดยตรง
พบ.๐๘๓๒/๐๕๐
ต.ธงชัย อ.เมือง
ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี
๒๗ ม.ค. ๒๕๖๓
เพชรบุรี
๑๒,๐๐๐ บำท
๑๒,๐๐๐ บำท
เฉพำะเจำะจง นำงเกษร ศิลวุฒิกุล
นำงเกษร ศิลวุฒิกุล
ผลกำรทำงำนดี
ใบสั่งจ้ำง
๙/๒๕๖๒ ลว. ๓๐ ก.ย.
๒๕๖๒
เฉพำะเจำะจง ปั้มปิติพร ออยด์ ต.วัง ปั้มปิติพร ออยด์ ต.วัง
เป็นผู้ค้ำโดยตรง
พบ.๐๘๓๒/๐๕๑ ลว. ๒๑
จันทร์ อ.แก่งกระจำน จันทร์ อ.แก่งกระจำน
ก.พ. ๒๕๖๓
๖,๖๗๒.๖๐ บำท
๖,๖๗๒.๖๐ บำท

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : .สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน.........…………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี : ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓.........................................……………………………………………………………..
หัวข้อ : รำยงำนสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๒ – มีนำคม ๒๕๖๓ ตำมแบบ สขร.๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓.............................................................................................................................................
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : สสอ.แก่งกระจาน ได้จัดทาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน
ตุลำคม ๒๕๖๒ – มีนำคม ๒๕๖๓ ตำมแบบ สขร.๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบมา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com...............................................................................
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายไพทูร ศิลปศร)
(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
วันที่...๑๑....เดือน มีนาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........
วันที่...๑๑....เดือน มีนาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........
ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์ )
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วันที่...๑๑....เดือน มีนาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........

คาอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
หัวข้อ
หน่วยงาน
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อ
รายละเอียดข้อมูล
Link ภายนอก
หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(ผู้รายงาน)
ผู้อนุมัติรับรอง
ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูล
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor)

คาอธิบาย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดทา
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
วันเดือนปีที่ขอนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
กาหนดหัวข้อที่จะนาขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความสาคัญ
ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด
เลือกใช้คาอธิบาย/คาบรรยายที่มีความกระชับ
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและสะกดคาให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด
ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือนามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์
โรงพยาบาลแก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค
ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ระบุลงลายมือชื่อผู้ได้รับมอบหมาย
(เจ้าของข้อมูล)
ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้าหน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
แก่งกระจาน
ระบุลงลายมือชื่อผู้ทาการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

