บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โทร. 056-681139
ที่ พจ ๐232/
วันที่ 1 กันยายน ๒๕63
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ สรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2563
เรียน สาธารณสุขอาเภอโพทะเล
เรื่องเดิม
ตามประกาศคณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสาร เรื่ อ ง ก าหนดให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ ผล
การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 (8) แทนพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2560 โดยให้ หน่วยงานของรัฐจัดทา
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่
จัดซื้อหรื อจัดจ้ าง วงเงิน ที่จ ะซื้อหรื อจ้ าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้ ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ ที่ได้ รั บ การคั ดเลื อ ก และราคาที่ต กลงซื้อหรือจ้ าง เหตุ ผ ลที่ คัดเลื อกโดยสรุป และที่ และวันที่ ของสั ญญา
หรือเลขข้อตกลงในการซื้อหรือการจ้างเพื่อให้ประชาชนได้ตรวจดูได้ นั้น
ข้อเท็จจริง
งานพัสดุ และการเงินของสานักงานสาธารณสุขอาเภอโพทะเล ได้จัดทาแบบสรุปผลการจัดหา
พัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบสขร.1) ตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อเสนอ
ศูนย์ป ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่ว นของการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ได้กาหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2561 โดยต้องมี
หลักฐานเชิงประจั กษ์ที่น่ าเชื่อถือโดยผู้บริ หารของหน่วยงานจะต้องมีการอนุมัติหรือสั่งการประกาศเผย แพร่
แบบสรุป ผลการดาเนิ นงานจัดซื้อจั ดจ้ างในรอบเดือน(แบบ สขร.1) งานพัส ดุ จึงขออนุญาตนาแบบ สขร.1
ประจาเดือน สิงหาคม 2563 ประกาศในเว็บไซต์ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอโพทะเล
ข้อพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดอนุญาตให้เผยแพร่ แบบ สขร.1 ประจาเดือน
สิ ง หาคม 2563 เผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ข องหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ เ ป็น ไปตามพระราชบั ญญั ติ ข้อ มู ล ข่ า วสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8) ที่ระบุหน่ว ยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้
ประชาชนตรวจสอบได้ (ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้)
(นายผจญ ศักดี)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
- อนุมัติ/ดาเนินการ

(นายปราโมทย์ สังข์ทอง)
สาธารณสุขอาเภอโพทะเล

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน...สิงหาคม 2563...
(ชื่อหน่วยงาน)..สานักงานสาธารณสุขอาเภอโพทะเล...
วันที่ ...1... เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. 2563 (1)
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
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วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง (บาท)

(บาท)

(4)

(5)

(3)
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีบ่ ันทึก
ข้อมูล
จ้างเหมาแรงงานบริการในตาแหน่ง
พนักงานบริการ(แม่บ้าน)
ซื้อบริการโทรศัพท์พร้อมบริการ
อินเตอร์เน็ต
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

10,000

6,500

6,000

1,000

4,590

4522

10,000.00

6,500.00

6,000.00

1,000.00

4,590.00

4,522.00

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาทีเ่ สนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง

(7)

(8)

(9)

(10)

(6)
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก. เต็งเจริญทรัพย์ไพศาล

ห.จ.ก. เต็งเจริญทรัพย์ไพศาล

ใช้เกณฑ์ราคา

2,670.80

2,670.80

นางปรียาดา รังสุข

นางปรียาดา รังสุข

6,500.00

6,500.00

นายสุวรรณ ชิดปราง

นายสุวรรณ ชิดปราง

6,000.00

5,500.00

บริษัท…ทีโอที จากัด
(มหาชน)
รอใบแจ้งหนี้

บริษัท…ทีโอที จากัด (มหาชน)

บริษัทธงไชยการไฟฟ้า 2501
จากัด
4,590.00

บริษัทธงไชยการไฟฟ้า 2501
จากัด
4,590.00

ใช้เกณฑ์ราคา

ร้านมิตต์แท้

ร้านมิตต์แท้

ใช้เกณฑ์ราคา

4,522.00

4,522.00

พจ 0232/2/46
ลว. 31 ก.ค. 2563

ใช้เกณฑ์ราคา

พจ 0232/2/7
ลว. 29 พ.ย. 2562

ใช้เกณฑ์ราคา

พจ 0232/2/1
ลว. 1 ต.ค. 2562

ใช้เกณฑ์ราคา

รอใบแจ้งหนี้

พจ 0232/2/45
ลว. 31 ก.ค. 2563
พจ 0232/2/42
ลว. 24 ก.ค. 2563
พจ 0232/2/43
ลว. 24 ก.ค.. 2563

