แบบรายงานการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๓

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุร ี
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
ลำดับ

รำยกำรที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้ำง

๑
๒

-

-

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
-

หมำยเหตุ : เดือน ตุลำคม ๒๕๖๒ ไม่มีกำรดำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง

-

-

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

-

-

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ
จ้ำง
-

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุร ี
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
ลำดับ

รำยกำรที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

-

-

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง

-

-

หมำยเหตุ : เดือน พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ไม่มีกำรดำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

-

-

-

-

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง
-

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุร ี
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
ลำดับ

รำยกำรที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

๑

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

๒
๓

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

๗,๗๒๙.๔๒

-

-

๔๓๖.๕๖

-

-

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำค
เพชรบุรี
บ. TOT จำกัด(มหำชน)

๘,๐๐๐

-

เฉพำะเจำะจง

นำงเกษร ศิลวุฒิกุล

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำค
เพชรบุรี
บ. TOT จำกัด(มหำชน)

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป
ค่ำสำธำรณูปโภค

นำงเกษร ศิลวุฒิกุล

ผลกำรทำงำนดี

ค่ำสำธำรณูปโภค

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
พบ.๐๘๓๒/๗๘๑
๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒
พบ.๐๘๓๒/๗๘๓
๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒
ใบสั่งจ้ำง
๙/๒๕๖๒ ลว. ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๒
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : .สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน.........…………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี : ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒.........................................……………………………………………………………..
หัวข้อ : รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม-ธันวำคม ๒๕๖๒ ตำมแบบ สขร.๑ ปีงบประมาณ
๒๕๖๓............................................................................................................................. .........................................
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : สสอ.แก่งกระจาน ได้จัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง +
ในรอบเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑) ตามเอกสารที่แนบมา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com...............................................................................
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(นายไพทูร ศิลปศร)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่..๑๓...เดือน ธันวาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........

ผู้อนุมัติรับรอง
(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
วันที่...๑๓....เดือน.ธันวาคม....พ.ศ..๒๕๖๒.............

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์ )
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วันที่....๑๓.....เดือน.ธันวาคม .พ.ศ. ๒๕๖๒.

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

