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ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 
 
 

   (นางสำลี จำเริญใจ)                             
ตำแหนงนักวิชาการพัสดุ 

วันท่ี.........8  กันยายน 2565............ 
 

 

ผูอนุมัติรับรอง 
 
 

(นายจิระชาติ วงศกาฬสินธุ)                             
ตำแหนงเจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 

วันท่ี..........8 กันยายน 2565............ 
 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 
 
 

(..นายนรินทร อักษร...) 
ตำแหนง...นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ..... 

วันท่ี.. 8 กันยายน2565........ 



 

                           บนัทึกขอความ 

สวนราชการ..............................................................................................................................................     

ท่ี ....................................................................   วันท่ี .................................................................. ............ 

เรื่อง.............................................................................................................................................................    

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลบุงคลา 
 

  1.เรื่องเดิม  
                     ตามหนังสือโรงพยาบาลบุงคลา ท่ี บก0032.301(08)/638 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2564 
เรื่อง ขอสงรายละเอียดแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลบุงคลา ปงบประมาณ 2565 เพ่ือเสนอนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดบึงกาฬพิจารณาอนุมัติ และไดอนุมัติแลวเม่ือวันท่ี  1 พฤศจกิายน 2564 นั้น 
  2.ขอเท็จจริง 
  เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลบุงคลา ใหเปนไป 
ตามแผนเงินบำรุง จึงตองจัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง (แบบสขร 1) ทุกรอบเดือน  และเปนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานในสังกัดสำนักงาน
สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภู มิภาค (MOPH lntegrity and TranspatencY 
Assessment: MOPH ITA) 
  3.ขอระเบียบท่ีเกี่ยวของ/ขอกฎหมาย 

 3.1 ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสาร เรื่องกำหนดขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความ 
โปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ เปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได  
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๔ ) แห งพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอ ๑ (๕ )  
บัญญัติวา สรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน ตามมาตรา ๘ (๔) ท่ี เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี  
เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม ๒๕๖๐  
  3.2 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค (MOPH lntegrity and TranspatencY Assessment: MOPH ITA) 
  4.ขอพิจารณา 
  งานพัสดุ จึงขอรายงานผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางเดือนกันยายน 2565 (แบบสขร 1) 
ตามเอกสารแนบทายนี้ และขอเผยแพรรายงานดังกลาวบนเว็บไซตของโรงพยาบาลบุงคลา ตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
                                          (นางสำลี จำเริญใจ) 
                                  นกัวิชาการพัสดุ 

                        อนุมัติ 
 
 

           (นายชัยพฤกษ วรเริ่มสกุล) 
         นายแพทยชำนาญการพิเศษ (ดานเวชกรรม) รักษาการในตำแหนง  
                                      ผูอำนวยการโรงพยาบาลบุงคลา 
 

ความเห็นของหัวหนาพัสดุ 
เห็นควรอนุมัติ 

 
 

ลงชื่อ........................................) 
(นายจิระชาติ วงศกาฬสินธุ) 

หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
 

รายงานผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางเดือนกันยายน 2565 (แบบสขร 1) 

กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลบุงคลา  โทร ๐ ๔2 499 106 ตอ 202 

  บก   ๐๐๓3.๓๐8(๐๘)/1036       12  กันยายน 2565 



                                                   
ประกาศโรงพยาบาลบุงคลา 

เรื่อง สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๕ 

............................... 

 ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสาร เรื่องกําหนดขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความ

โปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ เปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 

ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอ ๑ (๕) บัญญัติวา 

สรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน ตามมาตรา ๙ (๘) ที่เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม 

๒๕๖๐ ที่มีมติใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดําเนินการอยางเครงครัด นั้น 

 จังหวัดบึงกาฬ โดยโรงพยาบาลบุงคลา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ จึงขอประกาศสรุปผล

การดําเนินการจัดซื้อจดัจาง ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

   ประกาศ ณ  วันที ่ ๑๕  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

                (นายชัยพฤกษ  วรเริ่มสกุล) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุงคลา  

                                                  ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ  

    

 

 

 



                                                                       แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน  2565                         (แบบ สขร1)

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางปรับปรุงฝาเพดาน OPD 272,460.00           272,460.00 เฉพาะเจาะจง รานอํานวย เฟอรนิเจอร บิ้วต รานอํานวย เฟอรนิเจอร บิ้วต วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/

2 ครุภัณฑคอมพิงวเตอร 350,000.00          350,000.00 เฉพาะเจาะจง เอส เค คอมมูนิเคชั่น เอส เค คอมมูนิเคชั่น วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/760

3 จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน 25,000.00           25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุภาพ  อวนอินทร นายอนุภาพ  อวนอินทร วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/951

4 คาบริการไปรษณีย 2,913.00 2,913.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ปรษณียไทย บจ.ปรษณียไทย วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/857

5 ครุภัณฑคอมพิงวเตอร 5,500.00             5,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงกาฬคอมฯ หจก.บึงกาฬคอมฯ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/976

6 วัสดุคอมพิวเตอร 43,000.00           43,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ฮาวดี บจ.ฮาวดี วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/951

7 วัสดุสํานักงาน 1,400.00             1,400.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.สยามโกลบอลเฮาส บมจ.สยามโกลบอลเฮาส วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/978

8 วัสดุบริโภค 1,750.00             1,750.00 เฉพาะเจาะจง รานเรืองทวีพาณิชย รานเรืองทวีพาณิชย วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/1001

9 คาโทรศัพท(042499105) 129.10 129.10 เฉพาะเจาะจง บจ.โทรคมนาคมแหงชาติ บจ.โทรคมนาคมแหงชาติ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/733

10 คาโทรศัพท(042499106) 116.90               116.90 เฉพาะเจาะจง บจ.โทรคมนาคมแหงชาติ บจ.โทรคมนาคมแหงชาติ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/734

11 คาโทรศัพท(042499107) 110.80 110.80 เฉพาะเจาะจง บจ.โทรคมนาคมแหงชาติ บจ.โทรคมนาคมแหงชาติ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/736

12 คาโทรศัพท(042499112) 107.00 107.00 เฉพาะเจาะจง บจ.โทรคมนาคมแหงชาติ บจ.โทรคมนาคมแหงชาติ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/736

13 คาโทรศัพท(042499242) 107.00                107.00 เฉพาะเจาะจง บจ.โทรคมนาคมแหงชาติ บจ.โทรคมนาคมแหงชาติ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/738

14 คาโทรศัพท(042499446) 101.65                101.65 เฉพาะเจาะจง บจ.โทรคมนาคมแหงชาติ บจ.โทรคมนาคมแหงชาติ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/739

15 คาโทรศัพท(4249J5565) 749.00                749.00 เฉพาะเจาะจง บจ.โทรคมนาคมแหงชาติ บจ.โทรคมนาคมแหงชาติ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/735

16 คาโทรศัพท(4249J5566) 631.30                631.30 เฉพาะเจาะจง บจ.โทรคมนาคมแหงชาติ บจ.โทรคมนาคมแหงชาติ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/737

17 คาโทรศัพท(4249J5567) 749.00                749.00 เฉพาะเจาะจง บจ.โทรคมนาคมแหงชาติ บจ.โทรคมนาคมแหงชาติ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/738

18 คาโทรศัพท(4249J5569) 749.00                749.00 เฉพาะเจาะจง บจ.โทรคมนาคมแหงชาติ บจ.โทรคมนาคมแหงชาติ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/739

19 คาโทรศัพท(042499112) 107.00                107.00 เฉพาะเจาะจง บจ.โทรคมนาคมแหงชาติ บจ.โทรคมนาคมแหงชาติ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/780

20 คาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 5,906.16              5,906.16 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส หจก.ไทยเอ็นไวรอนเมนท ซีสเท็มส วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/859

หนวยงาน    โรงพยาบาลบุงคลา

วันที่     15  กันยายน   2565



21 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 12,298.00           12,298.00 เฉพาะเจาะจง รานบุงคลาวิทยุ รานบุงคลาวิทยุ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/868

22 ซอมรถยนตราชการ 5,114.95 5,114.95 เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยตาบึงกาฬ บจ.โตโยตาบึงกาฬ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/1007

23 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 40,330.00           40,330.00 เฉพาะเจาะจง บจ.หนองคายจารุวงศบริการ บจ.หนองคายจารุวงศบริการ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/855

24 ครุภัณฑสํานักงาน 96,000.00           96,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเดี่ยวแอรแอนดเซอรวิส รานเด่ียวแอรแอนดเซอรวิส วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/931

25 จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเดี่ยวแอรแอนดเซอรวิส รานเด่ียวแอรแอนดเซอรวิส วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/932

26 วัสดุกอสราง 99,103.00 99,103.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงนพรัตน รานรุงนพรัตน วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/954

27 ครุภัณฑคอมพิงวเตอร 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ ซี อินเตอรเน็ต รานเอ ซี อินเตอรเน็ต วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/990

28 ครุภัณฑคอมพิงวเตอร 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเอส เค คอมมูนิเคชั่น รานเอส เค คอมมูนิเคชั่น วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/91012

29 จางซอมรถยนตราชการ 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง อูตั้งบริการ อูตั้งบริการ วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/91015

30 จางเหมาลอกคลองวนเวียนบําบัดน้ําเสีย 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกกองแพง  โคตรรัตน นายกกองแพง  โคตรรัตน วงเงินเล็กนอย บก 0032.301(08)/91022



ลาํดบั งานที�จดัซื�อ/จดัจา้ง วงเงินที�จดัซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ เหตุผลที�คดัเลือก เลขที�และวนัที�ของสัญญา

หรือจดัจา้ง(บาท) (บาท) และราคาที�เสนอ ราคาที�ตกลงซื�อจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซื�อหรือจา้ง

1 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทัเอฟ.ซี.พี จาํกดั บริษทัเอฟ.ซี.พี จาํกดั วงเงินเล็กนอ้ย บก 0033.303(08)/300

2 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา 552.00 552.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบึงกาฬ โรงพยาบาลบึงกาฬ วงเงินเล็กนอ้ย บก 0033.303(08)/481

3 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา 74,250.00 74,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรักบุญ ร้านรักบุญ วงเงินเล็กนอ้ย บก 0033.303(08)/

4 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา 43,900.00 43,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรักบุญ ร้านรักบุญ วงเงินเล็กนอ้ย บก 0033.303(08)/

5 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา 14,250.00 14,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจินณา ร้านจินณา วงเงินเล็กนอ้ย บก 0033.303(08)/491

6 เวชภณัฑมิ์ใช่ยา 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จาํกดั บริษทั ไทยก๊อส จาํกดั วงเงินเล็กนอ้ย บก 0033.303(08)/480

7 วสัดุการแพทย ์ 8,170.00 8,170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจินณา ร้านจินณา วงเงินเล็กนอ้ย บก 0033.303(08)/

8 วสัดุการแพทย ์ 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อมตะ อินเตอร์เนชั�นแนล กรุ๊ป จาํกดั บริษทั อมตะ อินเตอร์เนชั�นแนล กรุ๊ป จาํกดั วงเงินเล็กนอ้ย บก 0033.303(08)/

9 วสัดุการแพทย ์ 11,128.00 11,128.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั นครอินดสัเตรียบแก๊ส จาํกดั บริษทั นครอินดสัเตรียบแก๊ส จาํกดั วงเงินเล็กนอ้ย บก 0033.303(08)/

10 วสัดุการแพทย ์ 15,140.50 15,140.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั นครอินดสัเตรียบแก๊ส จาํกดั บริษทั นครอินดสัเตรียบแก๊ส จาํกดั วงเงินเล็กนอ้ย บก 0033.303(08)/490

11 ซ่อมครุภณัฑก์ารแพทย์ 33,772.41 33,772.41 เฉพาะเจาะจง บริษทั เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซพัพลาย จาํกดั บริษทั เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซพัพลาย จาํกดั วงเงินเล็กนอ้ย บก 0033.303(08)/488

216,362.91 216,362.91

แบบสรุปผลการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม  2565                ( แบบสขร.1)

หน่วยงาน  โรงพยาบาลบุ่งคลา้                                                      

วนัที�  1  กนัยายน   2565


