
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  โทร ๐ ๔๕๖๘ ๑๑๖๗ 

ที่   ศก ๐๕๓๓/๖๔๙ วันที่    ๒๖  ธันวาคม   ๒๕๖๕ 

เร่ือง  ส่งสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรียน  สาธารณสุขอำเภอราษีไศล 

  ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ และดำเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและ
ตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
(๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยให้จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัด
จ้างในรอบเดือน (แบบ สขร๑) และนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น 

  บัดนี้ งานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 
๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕  (แบบ สขร.๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารเพื่อขึ้นเผยแพร่เว็บไซต์ของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอราษีไศล 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบขอได้โปรด 
๑. รับทราบการสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕ 
๒. อนุญาตให้นำสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕

ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
 
 
                              (นายเชิดชาย อสิพงษ์) 
              นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
เรียน สาธารณสุขอำเภอราษีไศล 

      เพ่ือโปรดทราบและขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
 
       (นางสาวนิภา  อินทนิล) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
                                                                                           -รับทราบ 
               - อนุญาตตามข้อ ๒ 
 
                                                                                       
                                                                                        (นายประดิษฐ์ ไชยสังข์)   
                                                                                       สาธารณสุขอำเภอราษีไศล 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

รายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคาทที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกหรือ

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ ประเทศไทย 
1,500 บาท 

บริษัท ริโก้ ประเทศ
ไทย 

เสนอราคาที่
ต่ำสุด 

1/2566 
6 ต.ค.65 

2 จ้างเหมาทำความสะอาด 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นางบรรจง จันทวงษี นางบรรจง จันทวงษี เสนอราคาที่
ต่ำสุด 

4/2566 
31 ต.ค.65 

 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

รายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคาทที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกหรือ

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ ประเทศไทย 
1,500 บาท 

บริษัท ริโก้ ประเทศ
ไทย 

เสนอราคาที่
ต่ำสุด 

5/2566 
3 พ.ย.65 

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 34,600 34,600 เฉพาะเจาะจง พีแอนด์เอ็น 
คอมพิวเตอร์ 

34,600 

พีแอนด์เอ็น 
คอมพิวเตอร์ 

เสนอราคาที่
ต่ำสุด 

6/2566 
14 พ.ย.66 

3 จ้างเหมาทำความสะอาด 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นางบรรจง จันทวงษี 
5,000 บาท 

นางบรรจง จันทวงษี เสนอราคาที่
ต่ำสุด 

7/2566 
30 พ.ย.65 

 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 

วันที่ 30 ธันวาคม 2565 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

รายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคาทที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกหรือ

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ ประเทศไทย 
1,500 บาท 

บริษัท ริโก้ ประเทศ
ไทย 

เสนอราคาที่
ต่ำสุด 

8/2566 
7 ธ.ค.65 

2 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์  
กค 5565 ศรีสะเกษ 

21,200 21,200 เฉพาะเจาะจง อู่รุ่งเจริญยนต์ 
21,200 บาท 

อู่รุ่งเจริญยนต์ เสนอราคาที่
ต่ำสุด 

9/2566 
7 ธ.ค.65 

3 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์  
นข 3029 ศรีสะเกษ 

4,640 4,640 เฉพาะเจาะจง มรกตเจริญยนต์ 
4,640 บาท 

มรกตเจริญยนต์ เสนอราคาที่
ต่ำสุด 

10/2566 
13 ธ.ค.65 

 
 


