รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการจัดหาพัสดุ
ประจาปีงบประมาณ 2564

สานักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
โทร.0 7438 9222

คานา
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ ได้จัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ ำง ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 จำกข้อมูล กำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกแหล่งงบประมำณ ทุกวิธีกำร ที่
ดำเนินกำรโดยกลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอรัตภูมิ เพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
กำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ ( Integrity
and
Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนรำชกำรวิเครำะห์ร้อยละของจำนวนโครงกำรที่ดำเนินกำร
แล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และร้อยละของจำนวนงบประมำณที่
ดำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ ย งในกำรทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น และเป็ น ข้ อ มู ล ในกำรวำงแผนจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งใน
ปีงบประมำณต่อไป
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เล่มนี้ประกอบด้วย กำรจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง วิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค และข้อจำกัด วิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรประหยัด
งบประมำณ แนวทำงปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรจัดหำพัสดุ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอรัตภูมิ หวังเป็น
อย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงำนและผู้สนใจ ขอขอบคุณทุกกลุ่มงำนและผู้มีส่วนร่วมใน
กำรสรุปรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งนี้

สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอรัตภูมิ
1 ธันวำคม 2564

สารบัญ
หน้า
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
วิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค และข้อจำกัด
วิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรประหยัดงบประมำณ
แนวทำงแก้ไขและปรับปรุงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุ
ภำคผนวก
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปี 2564
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รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2564
สานักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ ได้จัดทำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ผลกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เพื่อสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบปีที่ผ่ำนมำ ว่ำมีผลกำร
ดำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 โดย
นำข้อมูลจำกกำรจัดซื้อจ้ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงำนทุกวิธีกำรที่
ดำเนินกำรโดยงำนพัสดุสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอรัตภูมิ เพื่อให้เป็น ไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรดำเนิ นงำนของหน่ว ยงำนภำครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนรำชกำรวิเครำะห์ร้อยละของจำนวนโครงกำรที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จใน
ปีงบประมำณ 2564 จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทั้งนี้เพื่ อเป็นกำรวิเครำะห์ ควำมเสี่ ยงในกำรทุจริต
คอรัปชั่น และเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณต่อไป
โดยรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง เล่มนี้ประกอบด้วย กำรจำแนกตำมวิธีกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ในแต่ละวิธีจำนวนกี่รำยกำร โดยแสดงเปรี ยบเทียบให้เห็นสัดส่วนของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละวิธี
และเปรียบเทียบแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ 2564 กับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจริงที่เกิดขึ้นจริงใน
ปี งบประมำณ 2564 และวิเครำะห์ ควำมเสี่ ยง/ปัญ หำอุ ปสรรค/ข้อจ ำกัด และมีแ นวทำงแก้ไขปรับ ปรุ ง
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพื่อนำไปปรับปรุงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ต่อไป
1.รายงานสรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ในปีงบประมำณ 2564 สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ ได้จัดทำแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี 2564 รวมวงเงินทั้งสิ้น 330,300 บำท (สำมแสนสำมหมื่นสำมร้อยบำทถ้วน) ในรอบ
ปีที่ผ่ำนมำได้ดำเนินกำรจัดซื้อจ้ำงทั้งสิ้น จำนวน 59 โครงกำร จำนวนเงิน 599,713.19 บำท (ห้ำแสนเก้ำหมื่นเก้ำพันเจ็ดร้อยสิบสำมบำทสิบเก้ำสตำงค์) ซึ่งเป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงทั้งหมด สำมำรถ
แบ่งตำมหมวดรำยจ่ำย ได้ดังนี้
- ค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำ จำนวน 7 โครงกำร จำนวนเงิน 116,809.27 บำท (ร้อยละ 19.48)
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จำนวน 35 โครงกำร จำนวนเงิน 227,931 บำท (ร้อยละ 38.01)
- ค่ำครุภัณฑ์ จำนวน 2 โครงกำร จำนวนเงิน 45,105 บำท (ร้อยละ 7.52)
- ค่ำวัสดุ จำนวน 12 โครงกำร จำนวนเงิน 178,592 บำท (ร้อยละ 29.78)
- ค่ำใช้สอยอื่น ๆ จำนวน 3 โครงกำร 31,275.92 บำท (ร้อยละ 5.22)
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ร้อยละการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

ค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำ
ค่ำครุภัณฑ์
ค่ำใช้สอยอื่น ๆ

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำวัสดุ

31,275.92 ,
5.22%

116,809.27 ,
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178,592.00 ,
29.78%

45,105.00 ,
7.52%

227,931.00 ,
38.01%

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- ไม่มีเจ้ำหน้ำที่พัสดุโดยตรง ต้องแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่อื่นในหน่วยงำนมำปฏิบัติหน้ำที่พัสดุ ซึ่งมีข้อจำกัดใน
เรื่องเวลำและควำมรู้ในด้ำนกำรพัสดุ
3. วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด
- จำกรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 จะเห็นได้ว่ำกำรจัดหำ
พัส ดุไม่เป็ น ไปตำมแผนกำรจั ดหำพัส ดุ เนื่องจำกปีงบประมำณที่ผ่ ำนมำมีกำรใช้จ่ำยในกำรซื้อวัส ดุในช่ว ง
สถำนกำรณ์โควิด-19 และระยะเวลำในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเร่งด่วน กระชั้นชิด อำจจะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลำดใน
กำรดำเนินงำนได้
4. วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
- กำรดำเนินกำรโดยคิดถึงควำมประหยัด ควำมค่ำ คุ้มทุน มีมำตรกำรประหยัดพลังงำนในหน่วยงำน เพื่อลด
ค่ำใช้จ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงและค่ำไฟฟ้ำของสำนักงำนลง และใช้ทรัพยำกรในกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดประโยชน์
มำกที่สุด
5. แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
- จัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี และจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผน
- ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุให้ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ในงำนที่รับผิดชอบ
- กำชับและเน้นย้ำสั่งกำรให้ ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
และปฏิบั ติ ตำมหลั กเกณฑ์ วิธี ป ฏิบั ติ และมติค ณะรัฐ มนตรีที่เ กี่ยวข้ อง ด้ว ยควำมโปร่ งใส มี ป ระสิ ท ธิภ ำพ
ตรวจสอบได้ และมีกำรแข่งขันที่เป็นธรรม
ลำยมือชื่อ.........................................ผู้จัดทำ
(นำงสำวฟำรีฮำน อุเส็นยำง)
นักวิชำกำรเงินและบัญชี

ลำยมือชื่อ........................................ผู้บริหำร
(นำยประเชิญ โนรดี)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน
สำธำรณสุขอำเภอรัตภูมิ

ภาคผนวก

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้ อจัดจ้า งในรอบเดื อน ตุ ล าคม
ส านักงานสาธารณสุ ข อาเภอรัตภูมิ
วั นที่ 31 เดื อน ตุ ล าคม พ.ศ. 2563
ล าดั บที่
1

รายการที่จัดซื้ อหรือจัดจ้า ง
ค่าจ้างเหมาบริการ

วงเงิ นที่จัดซื้ อ
หรือจัดจ้า ง (บาท)
1,500.00

ราคากลาง (บาท) วิ ธี ซื้ อหรือจ้า ง

ค่าจ้างเหมาบริการ

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง

จานวน 2 รายการ
3

ค่าจ้างเหมาบริการ

1,500.00

5

ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและตกแต่งต้นไม้
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,000.00
1,330.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,330.00 เฉพาะเจาะจง

จานวน 1 รายการ

9,530.00

เหตุ ผ ลที่คัดเลื อก

เลขที่แ ละวั นที่ข องสั ญ ญา

โดยสรุป
คัดเลือกโดยใช้

หรือข้ อตกลงในการซื้ อหรือจ้า ง
เลขที่ 1/2564
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563

(1,500)

(1,500)

หลักเกณฑ์ราคา

ร้านภิรมย์ คาร์แคร์

ร้านภิรมย์ คาร์แคร์

คัดเลือกโดยใช้

เลขที่ 2/2564

(3,200)

(3,200)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563

1,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กรรณิกา สุวรรณฎาพงค์ น.ส.กรรณิกา สุวรรณฎาพงค์

จานวน 1 รายการ
4

ผู้ ได้ รับการคั ดเลื อกและราคา

และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้ อหรือจ้า ง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กรรณิกา สุวรรณฎาพงค์ น.ส.กรรณิกา สุวรรณฎาพงค์

จานวน 1 รายการ
2

รายชื่ อผู้ เสนอราคา

คัดเลือกโดยใช้

เลขที่ 3/2564

(1,500)

(1,500)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563

นายรองสวัสดิ์ ทองอนันต์

นายรองสวัสดิ์ ทองอนันต์

สามารถต่อรองราคาได้

(2,000)

(2,000)

หจก.คูหาปิโตรเลียม

หจก.คูหาปิโตรเลียม

คัดเลือกโดยใช้

เลขที่ 5/2564

(1,330)

(1,330)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

ที่ สข 0732/7
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

9,530.00
ลงชื่อ......................ฟารีฮาน.........................ผู้รายงาน
(นางสาวฟารีฮาน อุเส็นยาง)
นักวิชาการเงิ นและบัญชี

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้ อจัดจ้า งในรอบเดื อน พฤศจิกายน
ส านักงานสาธารณสุ ข อาเภอรัตภูมิ
วั นที่ 30 เดื อน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ล าดั บที่
1

รายการที่จัดซื้ อหรือจัดจ้า ง
ค่าจ้างเหมาบริการ

วงเงิ นที่จัดซื้ อ
หรือจัดจ้า ง (บาท)
3,500.00

ราคากลาง (บาท) วิ ธี ซื้ อหรือจ้า ง

รายชื่ อผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ
3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางเตือนจิตร กาญจนะ
(3,500)

3,500.00

ผู้ ได้ รับการคั ดเลื อกและราคา

เหตุ ผ ลที่คัดเลื อก

เลขที่แ ละวั นที่ข องสั ญ ญา

ที่ตกลงซื้ อหรือจ้า ง
นางเตือนจิตร กาญจนะ

โดยสรุป
คัดเลือกโดยใช้

หรือข้ อตกลงในการซื้ อหรือจ้า ง
เลขที่ 7/2564

(3,500)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

3,500.00
ลงชื่อ......................ฟารีฮาน.........................ผู้รายงาน
(นางสาวฟารีฮาน อุเส็นยาง)
นักวิชาการเงิ นและบัญชี

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้ อจัดจ้า งในรอบเดื อน ธั นวาคม
ส านักงานสาธารณสุ ข อาเภอรัตภูมิ
วั นที่ 31 เดื อน ธั นวาคม พ.ศ. 2563
ล าดั บที่
1

รายการที่จัดซื้ อหรือจัดจ้า ง
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วงเงิ นที่จัดซื้ อ
หรือจัดจ้า ง (บาท)
1,700.00

ราคากลาง (บาท) วิ ธี ซื้ อหรือจ้า ง
1,700.00 เฉพาะเจาะจง

จานวน 1 รายการ
2

ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและตกแต่งต้นไม้

รายชื่ อผู้ เสนอราคา

ผู้ ได้ รับการคั ดเลื อกและราคา

เหตุ ผ ลที่คัดเลื อก

เลขที่แ ละวั นที่ข องสั ญ ญา

และราคาที่เสนอ
หจก.คูหาปิโตรเลียม

ที่ตกลงซื้ อหรือจ้า ง
หจก.คูหาปิโตรเลียม

โดยสรุป
คัดเลือกโดยใช้

หรือข้ อตกลงในการซื้ อหรือจ้า ง
เลขที่ 10/2564

(1,700)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2564

นายรองสวัสดิ์ ทองอนันต์

สามารถต่อรองราคาได้

(1,700)
2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรองสวัสดิ์ ทองอนันต์

จานวน 1 โครงการ

(2,000)

3,700.00

(2,000)

ที่ สข 0732/19
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2564

3,700.00
ลงชื่อ......................ฟารีฮาน.........................ผู้รายงาน
(นางสาวฟารีฮาน อุเส็นยาง)
นักวิชาการเงิ นและบัญชี

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้ อจัดจ้า งในรอบเดือน มกราคม
ส านักงานสาธารณสุ ข อาเภอรัตภูมิ
วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564
ล าดับที่
1

รายการที่จัดซื้ อหรือจัดจ้า ง
ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและตกแต่งต้นไม้

วงเงินที่จัดซื้ อ
หรือจัดจ้า ง (บาท)
3,500.00

ราคากลาง (บาท) วิธีซื้ อหรือจ้า ง
3,500.00 เฉพาะเจาะจง

จานวน 1 โครงการ
2

ค่าครุภัณฑ์สานักงาน

7,400.00

ค่าวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

จานวน 1 รายการ
4

ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

4,060.00

4,060.00 เฉพาะเจาะจง

จานวน 1 รายการ
5

ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและตกแต่งต้นไม้

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

จานวน 1 โครงการ

26,460.00

ผู้ ได้รับการคัดเลื อกและราคา

และราคาที่เสนอ
นายสิทธิพร สาและ

ที่ตกลงซื้ อหรือจ้า ง
นายสิทธิพร สาและ

(3,500)

(3,500)

7,400.00 เฉพาะเจาะจง บจ.รุ่งโรจน์ อินเตอร์เนชั่นแนล บจ.รุ่งโรจน์ อินเตอร์เนชั่นแนล

จานวน 1 รายการ
3

รายชื่ อผู้ เสนอราคา

เหตุผ ลที่คัดเลื อก

เลขที่แ ละวันที่ข องสั ญ ญา
โดยสรุป
หรือข้ อตกลงในการซื้ อหรือจ้า ง
สามารถต่อรองราคาได้
ที่ สข 0732/27
ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
คัดเลือกโดยใช้

เลขที่ 11/2564

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 6 มกราคม 2564

(7,400)

(7,400)

พีพี เมดิคอล โปรดักส์

พีพี เมดิคอล โปรดักส์

คัดเลือกโดยใช้

เลขที่ 12/2564

(8,000)

(8,000)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 5 มกราคม 2564

หจก.คูหาปิโตรเลียม

หจก.คูหาปิโตรเลียม

คัดเลือกโดยใช้

เลขที่ 13/2564

(4,060)

(4,060)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

นายสิทธิพร สาและ

นายสิทธิพร สาและ

สามารถต่อรองราคาได้

(3,500)

(3,500)

26,460.00
ลงชื่อ......................ฟารีฮาน.........................ผู้รายงาน
(นางสาวฟารีฮาน อุเส็นยาง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ที่ สข 0732/31
ลงวันที่ 28 มกราคม 2564

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้ อจัดจ้า งในรอบเดื อน กุมภาพันธ์
ส านักงานสาธารณสุ ข อาเภอรัตภูมิ
วั นที่ 28 เดื อน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ล าดั บที่
1

รายการที่จัดซื้ อหรือจัดจ้า ง
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

วงเงิ นที่จัดซื้ อ
หรือจัดจ้า ง (บาท)
1,300.00

ราคากลาง (บาท) วิ ธี ซื้ อหรือจ้า ง
1,300.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่ อผู้ เสนอราคา

ผู้ ได้ รับการคั ดเลื อกและราคา

เหตุ ผ ลที่คัดเลื อก

เลขที่แ ละวั นที่ข องสั ญ ญา

และราคาที่เสนอ
หาดใหญ่ เซฟตีแ้ อนด์เซอร์วสิ

ที่ตกลงซื้ อหรือจ้า ง
หาดใหญ่ เซฟตีแ้ อนด์เซอร์วสิ

โดยสรุป
คัดเลือกโดยใช้

หรือข้ อตกลงในการซื้ อหรือจ้า ง
เลขที่ 21/2564

(1,300)

(1,300)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

จานวน 2 รายการ
1

ค่าจ้างเหมากาจัดปลวก

18,500.00

18,500.00 เฉพาะเจาะจง หสม.เอส แอนด์ เอ็น เซ้าท์เทิร์น เคมิคอล เซอร์วสิ หสม.เอส แอนด์ เอ็น เซ้าท์เทิร์น เคมิคอล เซอร์วสิ

จานวน 1 โครงการ
2

ค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ

4,665.20

4,665.20 เฉพาะเจาะจง

จานวน 1 โครงการ

23,165.20

คัดเลือกโดยใช้

เลขที่ 22/2564

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

(18,500)

(18,500)

ศูนย์บริการ ที.พี.คาร์แคร์

ศูนย์บริการ ที.พี.คาร์แคร์

คัดเลือกโดยใช้

เลขที่ 24/2564

(4,665.20)

(4,665.20)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

23,165.20
ลงชื่อ......................ฟารีฮาน.........................ผู้รายงาน
(นางสาวฟารีฮาน อุเส็นยาง)
นักวิชาการเงิ นและบัญชี

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้ อจัดจ้า งในรอบเดือน มีนาคม
ส านักงานสาธารณสุ ข อาเภอรัตภูมิ
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
ล าดับที่
1

รายการที่จัดซื้ อหรือจัดจ้า ง
ค่าวัสดุทางการแพทย์

วงเงินที่จัดซื้ อ
หรือจัดจ้า ง (บาท)
29,500.00

ราคากลาง (บาท) วิธีซื้ อหรือจ้า ง
29,500.00 เฉพาะเจาะจง

จานวน 2 รายการ
2

ค่าจ้างเหมาขัดทาความสะอาดพืน้
ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและตกแต่งต้นไม้

2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรองสวัสดิ์ ทองอนันต์

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

จานวน 1 โครงการ
4

ค่าวัสดุทางการแพทย์

3,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

จานวน 1 รายการ
5

ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและตกแต่งต้นไม้

ผู้ ได้รับการคัดเลื อกและราคา เหตุผ ลที่คัดเลื อก

และราคาที่เสนอ
พีพี เมดิคอล โปรดักส์
(29,500)

2,000.00

จานวน 1 โครงการ
3

รายชื่ อผู้ เสนอราคา

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

จานวน 1 โครงการ

41,500.00

เลขที่แ ละวันที่ข องสั ญ ญา

ที่ตกลงซื้ อหรือจ้า ง
พีพี เมดิคอล โปรดักส์

โดยสรุป
คัดเลือกโดยใช้

หรือข้ อตกลงในการซื้ อหรือจ้า ง
เลขที่ 27/2564

(29,500)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564

นายรองสวัสดิ์ ทองอนันต์ สามารถต่อรองราคาได้

ที่ สข 0732/49

(2,000)

(2,000)

ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564

นายสิทธิพร สาและ

นายสิทธิพร สาและ

(3,500)

(3,500)

พีพี เมดิคอล โปรดักส์

พีพี เมดิคอล โปรดักส์

คัดเลือกโดยใช้

เลขที่ 31/2564

(3,000)

(3,000)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564

นายสิทธิพร สาและ

นายสิทธิพร สาและ

สามารถต่อรองราคาได้

(3,500)

(3,500)

สามารถต่อรองราคาได้

68,500.00
ลงชื่อ......................ฟารีฮาน.........................ผู้รายงาน
(นางสาวฟารีฮาน อุเส็นยาง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ที่ สข 0732/50
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564

ที่ สข 0732/59
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้ อจัดจ้า งในรอบเดื อน เมษายน
ส านักงานสาธารณสุ ข อาเภอรัตภูมิ
วั นที่ 30 เดื อน เมษายน พ.ศ. 2564
ล าดั บที่
1

รายการที่จัดซื้ อหรือจัดจ้า ง
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วงเงิ นที่จัดซื้ อ
หรือจัดจ้า ง (บาท)
7,030.00

รายชื่ อผู้ เสนอราคา

ผู้ ได้ รับการคั ดเลื อกและราคา

เหตุ ผ ลที่คัดเลื อก

เลขที่แ ละวั นที่ข องสั ญ ญา

7,030.00 เฉพาะเจาะจง

และราคาที่เสนอ
หจก.คูหาปิโตรเลียม

ที่ตกลงซื้ อหรือจ้า ง
หจก.คูหาปิโตรเลียม

โดยสรุป
คัดเลือกโดยใช้

หรือข้ อตกลงในการซื้ อหรือจ้า ง
เลขที่ 29/2564

(7,030)

(7,030)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 1 เมษายน 2564

6,100.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.ธิดารัตน์ แจ่มแจ้ง

น.ส.ธิดารัตน์ แจ่มแจ้ง

สามารถต่อรองราคาได้

(6,100)

(6,100)

นายสอแหละ เจะแอ

นายสอแหละ เจะแอ

(3,900)

(3,900)

นายเอกราช หมานแอ

นายเอกราช หมานแอ

(5,000)

(5,000)

นายสิทธิพร สาและ

นายสิทธิพร สาและ

(3,500)

(3,500)

หจก.คูหาปิโตรเลียม

หจก.คูหาปิโตรเลียม

คัดเลือกโดยใช้

เลขที่ 38/2564

(8,290)

(8,290)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 30 เมษายน 2564

ราคากลาง (บาท) วิ ธี ซื้ อหรือจ้า ง

จานวน 1 รายการ
2

ค่าใช้จ่ายโครงการ(วัสดุทางการแพทย์)

6,100.00

จานวน 2 รายการ
3

ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

3,900.00

3,900.00 เฉพาะเจาะจง

จานวน 2 รายการ
4

ค่าจ้างเหมาซ่อม-เปลี่ยนระบบไฟฟ้า

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

จานวน 1 โครงการ
5

ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและตกแต่งต้นไม้

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

จานวน 1 โครงการ
6

ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

8,290.00

8,290.00 เฉพาะเจาะจง

จานวน 1 รายการ

33,820.00

เลขที่ 35/2564
ลงวันที่ 7 เมษายน 2564

สามารถต่อรองราคาได้

เลขที่ 36/2564
ลงวันที่ 7 เมษายน 2564

สามารถต่อรองราคาได้

เลขที่ 37/2564
ลงวันที่ 19 เมษายน 2564

สามารถต่อรองราคาได้

ที่ สข 0732/77
ลงวันที่ 29 เมษายน 2564

33,820.00
ลงชื่อ......................ฟารีฮาน.........................ผู้รายงาน
(นางสาวฟารีฮาน อุเส็นยาง)
นักวิชาการเงิ นและบัญชี

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้ อจัดจ้า งในรอบเดือน พฤษภาคม
ส านักงานสาธารณสุ ข อาเภอรัตภูมิ
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ล าดับที่
1

รายการที่จัดซื้ อหรือจัดจ้า ง
ค่าจ้างเหมาประดับผ้า

วงเงินที่จัดซื้ อ
หรือจัดจ้า ง (บาท)
4,000.00

ราคากลาง (บาท) วิธีซื้ อหรือจ้า ง

และราคาที่เสนอ
4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเตือนจิตร กาญจนะ

จานวน 1 โครงการ
2

ค่าใช้จ่ายโครงการ(ค่าจ้างเหมาบริการ)

22,960.00

22,960.00 เฉพาะเจาะจง

จานวน 4 รายการ

26,960.00

รายชื่ อผู้ เสนอราคา

ผู้ ได้รับการคัดเลื อกและราคา
ที่ตกลงซื้ อหรือจ้า ง
นางเตือนจิตร กาญจนะ

เหตุผ ลที่คัดเลื อก

เลขที่แ ละวันที่ข องสั ญ ญา
โดยสรุป
หรือข้ อตกลงในการซื้ อหรือจ้า ง
สามารถต่อรองราคาได้
เลขที่ 40/2564

(4,000)

(4,000)

น.ส.ณัฐริกา ปันถะ

น.ส.ณัฐริกา ปันถะ

คัดเลือกโดยใช้

ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
เลขที่ 41/2564

(22,960)

(22,960)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

26,960.00
ลงชื่อ......................ฟารีฮาน.........................ผู้รายงาน
(นางสาวฟารีฮาน อุเส็นยาง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้ อจัดจ้า งในรอบเดือน มิถนุ ายน
ส านักงานสาธารณสุ ข อาเภอรัตภูมิ
วันที่ 30 เดือน มิถนุ ายน พ.ศ. 2564
ล าดับที่
1

รายการที่จัดซื้ อหรือจัดจ้า ง

วงเงินที่จัดซื้ อ

หรือจัดจ้า ง (บาท)
ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและตกแต่งต้นไม้
3,500.00

รายชื่ อผู้ เสนอราคา

ผู้ ได้รับการคัดเลื อกและราคา

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

และราคาที่เสนอ
นายสิทธิพร สาและ

ที่ตกลงซื้ อหรือจ้า ง
นายสิทธิพร สาและ

(3,500)

(3,500)

4,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางเตือนจิตร กาญจนะ

นางเตือนจิตร กาญจนะ

(4,000)

(4,000)

หจก.คูหาปิโตรเลียม

หจก.คูหาปิโตรเลียม

คัดเลือกโดยใช้

เลขที่ 43/2564

(11,560)

(11,560)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 1 มิถนุ ายน 2564

ราคากลาง (บาท) วิธีซื้ อหรือจ้า ง

จานวน 1 โครงการ
2

ค่าจ้างเหมาประดับผ้า

4,000.00

จานวน 1 โครงการ
3

ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

11,560.00

11,560.00 เฉพาะเจาะจง

จานวน 1 รายการ

19,060.00

เหตุผ ลที่คัดเลื อก

เลขที่แ ละวันที่ข องสั ญ ญา
โดยสรุป
หรือข้ อตกลงในการซื้ อหรือจ้า ง
สามารถต่อรองราคาได้
ที่ สข 0732/91
ลงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
สามารถต่อรองราคาได้

เลขที่ 42/2564
ลงวันที่ 1 มิถนุ ายน 2564

19,060.00
ลงชื่อ......................ฟารีฮาน.........................ผู้รายงาน
(นางสาวฟารีฮาน อุเส็นยาง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้ อจัดจ้า งในรอบเดือน กรกฎาคม
ส านักงานสาธารณสุ ข อาเภอรัตภูมิ
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ล าดับที่
1

รายการที่จัดซื้ อหรือจัดจ้า ง
ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วงเงินที่จัดซื้ อ
หรือจัดจ้า ง (บาท)
12,350.00

ราคากลาง (บาท) วิธีซื้ อหรือจ้า ง
12,350.00 เฉพาะเจาะจง

จานวน 1 รายการ
2

ค่าจ้างเหมาประดับผ้า
ค่าจ้างเหมาประดับผ้า
ค่าจ้างเหมาบริการ
วัสดุสานักงาน

4,000.00

ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและตกแต่งต้นไม้

หรือข้ อตกลงในการซื้ อหรือจ้า ง
เลขที่ 45/2564

(12,350)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

นางเตือนจิตร กาญจนะ

สามารถต่อรองราคาได้

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเตือนจิตร กาญจนะ
(4,000)

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ อินทร์ศวร
(1,000)

1,390.00

1,390.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กรีนไลท์ เอ็นจิเนียร์

จานวน 3 รายการ
6

เลขที่แ ละวันที่ข องสั ญ ญา

โดยสรุป
คัดเลือกโดยใช้

(2,500)

จานวน 1 รายการ
5

เหตุผ ลที่คัดเลื อก

ที่ตกลงซื้ อหรือจ้า ง
หจก.คูหาปิโตรเลียม

2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางเตือนจิตร กาญจนะ

จานวน 1 โครงการ
4

ผู้ ได้รับการคัดเลื อกและราคา

และราคาที่เสนอ
หจก.คูหาปิโตรเลียม
(12,350)

2,500.00

จานวน 1 โครงการ
3

รายชื่ อผู้ เสนอราคา

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง

จานวน 1 โครงการ

24,740.00

(2,500)
นางเตือนจิตร กาญจนะ

สามารถต่อรองราคาได้

(4,000)
นายประสิทธิ์ อินทร์ศวร
ร้าน กรีนไลท์ เอ็นจิเนียร์
(1,390)

นายสิทธิพร สาและ

นายสิทธิพร สาและ

(3,500)

(3,500)

สามารถต่อรองราคาได้
สามารถต่อรองราคาได้

เลขที่ 49/2564
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2564

สามารถต่อรองราคาได้

ลงชื่อ......................ฟารีฮาน.........................ผู้รายงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี

ที่ สข 0732/101
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

24,740.00

(นางสาวฟารีฮาน อุเส็นยาง)

เลขที่ 48/2564
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

(1,000)

(1,390)

เลขที่ 47/2564
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ที่ สข 0732/107
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้ อจัดจ้า งในรอบเดือน สิ งหาคม
ส านักงานสาธารณสุ ข อาเภอรัตภูมิ
วันที่ 31 เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2564
ล าดับที่

รายการที่จัดซื้ อหรือจัดจ้า ง

วงเงินที่จัดซื้ อ
หรือจัดจ้า ง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซื้ อหรือจ้า ง

รายชื่ อผู้ เสนอราคา

ผู้ ได้รับการคัดเลื อกและราคา

เหตุผ ลที่คัดเลื อก

เลขที่แ ละวันที่ข องสั ญ ญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้ อหรือจ้า ง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในการซื้ อหรือจ้า ง

ไม่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง

-

ลงชื่อ......................ฟารีฮาน.........................ผู้รายงาน
(นางสาวฟารีฮาน อุเส็นยาง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้ อจัดจ้า งในรอบเดือน กันยายน
ส านักงานสาธารณสุ ข อาเภอรัตภูมิ
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ล าดับที่

รายการที่จัดซื้ อหรือจัดจ้า ง

วงเงินที่จัดซื้ อ
หรือจัดจ้า ง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซื้ อหรือจ้า ง

รายชื่ อผู้ เสนอราคา

ผู้ ได้รับการคัดเลื อกและราคา

เหตุผ ลที่คัดเลื อก

เลขที่แ ละวันที่ข องสั ญ ญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้ อหรือจ้า ง

โดยสรุป

หรือข้ อตกลงในการซื้ อหรือจ้า ง

ไม่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง

-

ลงชื่อ......................ฟารีฮาน.........................ผู้รายงาน
(นางสาวฟารีฮาน อุเส็นยาง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

