
d (  2 . I )

บนัทกึขอ้ความ

ส่า-■ นกงานสาธารณ ถขว1ิ >qjZ‘ถ-)ขเทา 
เลขก ็่ภ ัJ.............
ว ัน;;.^..บ - f t f j - p f l f - ........
เวลา...................................

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสะบ้าย้อย ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. o  ๗๔๓๗ ๗๑๐๐ - ๑  ต่อ ๑๓๑
ท สฃ ๐๐๓๒.๓๐๑.๓/๐๗/,ร>9©0 วนท fid กันยายน ๒๔๖๒
เรอง ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

๑. เรี่องเดิม
ด้วย โรงพยาบาลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ในรายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ (เอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ได้จัดทำ 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล (Mobile ใน Ambulance 
ประกอบด้วย Monitor (EKG, BP, 0๒), VDO - HD, Voice, GPS และแว่น VDO) จำนวน ๑ ชุด ในวงเงิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนี่งล้านบาทถ้วน) โดยวิธีคัดเลือก จากเงินงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ งบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ (เอกสารแนบ ๒)

๓. ข้อกฎหมาย
๓.๑ ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ 

มาตรา ๑๑ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย 
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามวิธ ีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น.... ” (เอกสารแนบ ๓)

๓.๒ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๔๖๐ ส่วนที่ ๔ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๑๑ “ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นขอบ 
วงเง ินงบประมาณ ท ี่จะใช ้ในการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างจากหน ่วยงานท ี่เก ี่ยวช ้องหร ือผ ู้ม ีอำนาอในภารพ ื่อารณา 
งบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบ้ตงานนั้นจัดทำแผนการจัดชือจัดจ้างปิระจ้าปิ 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นขอบ.... ” (เอกสารแนบ ๔)

/ ๓.๓ ตามคำสั่ง



๓.๓ ตามคำส ั่งจ ังห ว ัดสงขลา ที, ๔๘๐๘/๒<£๖๒ ลงวันที' ๑๘ ธ ันวาคม ๒๔๖๒ 
การให ้ความเห ็นขอบแผนการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างประจำป ีของหน ่วยงานและเผยแพร่แผนด ังกล ่าวในระบบ 
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ 
เผ ยแพ ร ่ ณ ส ถาน ท ี่ป ิดป ระกาศของห น ่วยงาน  ผ ู้ว ่าราขการจ ังหว ัดสงขลามอบอำนาจให ้นายแพทย์ 
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา มีอำนาจในการสั่ง อนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัต ิราขการแทน หรือการดำเนิน 
การอื่น ตามผนวก ง. (เอกสารแนบ ๔)

๔. ข้อพิจารณา
เห็นควรนำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เผยแพร่ในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของโรงพยาบาลสะบ้าย้อย 
และปิดประกาศเผยแพร่ ณ สถานที่ปิดประกาศของโรงพยาบาลสะบ้าย้อย

๕. ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นขอบโปรด
๔.๑ เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินงบลงทุน รายการครุภ ัณฑ ์ งบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ จำนวน ๑ รายการ
๔.๒ ลงนามในประกาศจังหวัดสงขลา
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เรียน ผู้ราชการจังหวัดสงขลา 
- เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(นายนพฎล สุทธิพงษ์)
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อยฺ

ลงนามแลัว

บายแพทย์สา£ทรผสุโ!จัง'1: ) ’? . ปฏิน่นิราขการแหน
ผู้ว่าราขการจังหวัดสงขลา



ประกาศจังหวัดสงขลา
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญช ีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที,กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ป ิดประกาศ 
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ น้ัน

จังหวัดสงขลา ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินงบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเปีนไปด้วยความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วับที่ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอุทิศกักติ หริรัตนกุล)
นายน.พทยสาธารณกุขจังหวัต ปฏิปีติราชการแทน 

ผู้ร่าราข!Vเรวังหวัดสงขลา



จังหวัดสงขลา
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(ค่าครุภัณฑ์)

ลำดับที่ ซ่ือโครงการ งบประมาณโครงการ 
(บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี)

๑ รายการครุภัณฑ์ไนรถพยาบาลและ 
ระบบการแพทย์ทางไกล (Mobile ใน 
A m bulance ประกอบด้วย Monitor 
(EKG, BP, 0๒), VDO - HD, Voice, 
GPS และแว่น VDO) จำนวน ๑ ชุด

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐๙/๒๕๖๓


