บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ ๕๖๑๑๐
ที่ พย 0๓3๒/333
วันที่ 14 มิถุนำยน 2564
เรื่อง รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไตรมำสที่ 3 (เมษำยน-มิถุนำยน 2564)
และขออนุญาตเผยแพร่รายงานบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน
เรียน สาธารณสุขอาเภอเชียงคา
ตำมที่ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเชียงคำ ได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปี 2564 และกรอบแนวทำงกำรดำเนินกำรเพื่อส่งเสริ มควำมโปร่งใสในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเชียงคำ ประจำปีงบประมำณ 2564 เพื่อให้กำรดำเนินงำนจัดซื้อ
จัดจ้ำงมีประสิทธิภำพ เป็นธรรม โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่รำชกำร ประกอบ
กับต้องใช้เป็นเอกสำรในกำรตอบแบบประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) นั้น
บัดนี้กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเชียงคำ ได้จัดทำรำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไตรมำสที่ 3 (เมษำยน-มิถุนำยน 2564) ประจำปีงบประมำณ 2564
เรียบร้อยแล้ว รำยละเอียดปรำกฏตำมแบบรำยงำนที่แนบมำพร้อมนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำอนุญำตให้เผยแพร่รำยงำนดังกล่ำว ลงบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนต่อไปด้วย

(นำยประหยัด สองสีใส)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
- ทรำบ/อนุมัติ

(นำยไชยยนต์ วงศ์ใหญ่)
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเชียงคำ

แบบ สขร. 1

ลาดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง
(บาท)

1
จัดจ้างเหมาทาอาหาร

3,480.00

3,480.00

2
จัดซื้อน้่ามันเชื้อเพลิง

2,300.00

2,300.00

3
จัดซื้อวัสดุคอมิวเตอร์

4,950.00

4,950.00

874.00

874.00

4
จัดจ้างถ่ายเอกสาร

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
วิธีซื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
นางสายพิน วงศ์ใหญ่
รายงานขอจ้าง
148 ม.4 ต.หย่วน
นางสายพิน วงศ์ใหญ่
อ.เชียงค่า จ.พะเยา
หจก.พิบูลธัมพาณิชย์
รายงานขอซื้อ
180 ม.11 ต.สบบง
หจก.พิบูลธัมพาณิชย์
อ.ภูซาง จ.พะเยา
อาคมคอมพิวเตอร์
เฉพาะเจาะจง
432 ม.8 ต.หย่วน
อาคมคอมพิวเตอร์
อ.เชียงค่า จ.พะเยา
น้องโฟร์ถ่ายเอกสาร
เฉพาะเจาะจง
114 ม.8 ต.หย่วน
น้องโฟร์ถ่ายเอกสาร
อ.เชียงค่า จ.พะเยา

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
ราคาต่่า

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ที่ พย0332/175
31-มี.ค.-64
ที่ พย0332/92

ราคาตามท้องตลาด

1 มี.ค. 64
ที่ พย0332/185

ราคาต่่า

1 เม.ย. 64

ราคาต่่า

8/2564
ลว 4 ม.ค.64

แบบ สขร. 1

ลาดับ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)

1
จัดจ้างเหมาทาอาหาร

3,840.00

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
วิธีซอื้ หรือจ้าง
(บาท)
และราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
นางสายพิน วงศ์ใหญ่
3,840.00 รายงานขอจ้าง

148 ม.4 ต.หย่วน

นางสายพิน วงศ์ใหญ่

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ราคาต่่า

อ.เชียงค่า จ.พะเยา
หจก.พิบูลธัมพาณิชย์

2
จัดซือ้ น้่ามันเชื้อเพลิง

3,000.00

3,000.00 รายงานขอซือ้

3
จัดจ้างถ่ายเอกสาร

351.00

351.00 เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
ที่ พย0332/255
3-พ.ค.-64
ที่ พย0332/184

180 ม.11 ต.สบบง
อ.ภูซาง จ.พะเยา
น้องโฟร์ถ่ายเอกสาร

หจก.พิบูลธัมพาณิชย์

114 ม.8 ต.หย่วน
อ.เชียงค่า จ.พะเยา

น้องโฟร์ถ่ายเอกสาร

ราคาตามท้องตลาด

1 เม.ย. 64
8/2564

ราคาต่่า

ลว 4 ม.ค.64

แบบ สขร. 1

ลาดับ งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
1

3

4

5

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

-

-

ไม่มีการดาเนิน
การจัดซือ้ จัดจ้าง

2

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้าง (บาท)

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
ราคากลาง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
วิธีซอื้ หรือจ้าง
(บาท)
และราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

-

-

-

-

-

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเชียงคำ
วัน/เดือน/ปี 14 มิถุนำยน 2564
หัวข้อ รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ไตรมำส 3 ประจำปีงบประมำณ 2564
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ)
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ไตรมำส 3 ประจำปีงบประมำณ 2564
Link ภายนอก : ไม่มี
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล

(นำยประหยัด สองสีใส)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
14 มิถุนำยน 2564
ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นำยประหยัด สองสีใส)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
14 มิถุนำยน 2564

ผู้อนุมัติรับรอง

(นำยไชยยนต์ วงศ์ใหญ่)
สำธำรณสุขอำเภอเชียงคำ
14 มิถุนำยน 2564

