
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ   กลุมงานบริหารทั่วไป    สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน โทร.0 7549 1192 

ที ่                 -      วันที ่    ๓0    ธันวาคม   ๒๕๖2 

เรื่อง   ขออนุมัติประกาศเผยแพรแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง 

เรียน     สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

  ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙(๘) ที่ระบุใหหนวยงานของรัฐ 
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได โดยจัดทําแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางใน
รอบเดือน(แบบ สขร.๑) เสนอผูบริหารของหนวยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน(โดยประมาณ)  และขออนุญาตผูบริหาร
ของหนวยงานนําแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนขึ้นเว็บไซดของหนวยงาน และใหปดประกาศโดย
เปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น 

  ในการนี้ กลุมงานบริหาร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ไดจัดทําแบบสรุปผลการดําเนินงาน
จัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖2 เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งขอเรียนวาไมมีการจัดซื้อจัดจาง เนื่องจากการแจง
จัดสรรเงินของจังหวัดลาชา จึงตองรอการอนุมัติแผนปฏิบัติการจากจังหวัดตามลําดับ 
 

  จึ ง เรี ยนมาเพื่ อ โป รดพิ จารณ า หาก เห็ นชอบขอได โป รดอนุ มั ติ ให ป ระกาศ เพื่ อ เผยแพร 
แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖2 ดังกลาวตอไป 
 

                              
  
                  (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
                  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
                  
 
                
                                                         

   

             

 

                       
  

- ทราบ /อนุมัติ 
 
 
 

(นางณิชมน  รัตนคช) 
สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

30 ธ.ค. 62 



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

(ชื่อหนวยงาน) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน

วันที่  30  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

ไมมีการจัดซื้อจัดจาง ในเดือน ธ.ค.2562



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ   กลุมงานบริหารทั่วไป    สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน โทร.0 7549 1192 

ที ่                 -      วันที ่    ๓1    มกราคม   ๒๕๖3 

เรื่อง   ขออนุมัติประกาศเผยแพรแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง 

เรียน     สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

  ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙(๘) ที่ระบุใหหนวยงานของรัฐ 
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได โดยจัดทําแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางใน
รอบเดือน(แบบ สขร.๑) เสนอผูบริหารของหนวยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน(โดยประมาณ)  และขออนุญาตผูบริหาร
ของหนวยงานนําแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนขึ้นเว็บไซดของหนวยงาน และใหปดประกาศโดย
เปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น 

  ในการนี้ กลุมงานบริหาร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ไดจัดทําแบบสรุปผลการดําเนินงาน
จัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖3 เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งขอเรียนวาไมมีการจัดซื้อจัดจาง เนื่องจากการแจง
จัดสรรเงินของจังหวัดลาชา จึงตองรอการอนุมัติแผนปฏิบัติการจากจังหวัดตามลําดับ 
 

  จึ ง เรี ยนมาเพื่ อ โป รดพิ จารณ า หาก เห็ นชอบขอได โป รดอนุ มั ติ ให ป ระกาศ เพื่ อ เผยแพร 
แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖3 ดังกลาวตอไป 
 

                              
  
                  (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
                  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
                  
 
                
                                                         

   

             

 

                       
  

- ทราบ /อนุมัติ 
 
 
 

(นางณิชมน  รัตนคช) 
สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

31 ม.ค. 63 



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

(ชื่อหนวยงาน) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน

วันที่  30  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

ไมมีการจัดซื้อจัดจาง ในเดือน ธ.ค.2562



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ   กลุมงานบริหารทั่วไป    สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน โทร.0 7549 1192 

ที ่                 -      วันที ่    28    กุมภาพันธ   ๒๕๖3 

เรื่อง   ขออนุมัติประกาศเผยแพรแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง 

เรียน     สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

  ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙(๘) ที่ระบุใหหนวยงานของรัฐ 
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได โดยจัดทําแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางใน
รอบเดือน(แบบ สขร.๑) เสนอผูบริหารของหนวยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน(โดยประมาณ)  และขออนุญาตผูบริหาร
ของหนวยงานนําแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนขึ้นเว็บไซดของหนวยงาน และใหปดประกาศโดย
เปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น 

  ในการนี้ กลุมงานบริหาร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ไดจัดทําแบบสรุปผลการดําเนินงาน
จัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ  ๒๕๖3 เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งขอเรียนวาไมมีการจัดซื้อจัดจาง เนื่องจากการแจง
จัดสรรเงินของจังหวัดลาชา จึงตองรอการอนุมัติแผนปฏิบัติการจากจังหวัดตามลําดับ 
 

  จึ ง เรี ยนมาเพื่ อ โป รดพิ จารณ า หาก เห็ นชอบขอได โป รดอนุ มั ติ ให ป ระกาศ เพื่ อ เผยแพร 
แบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ  ๒๕๖3  ดังกลาวตอไป 
 

                              
  
                  (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
                  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
                  
 
                
                                                         

   

             

 

                       
  

- ทราบ /อนุมัติ 
 
 
 

(นางณิชมน  รัตนคช) 
สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

28 ก.พ. 63 



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

(ชื่อหนวยงาน) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน

วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2563 

ไมมีการจัดซื้อจัดจาง ในเดือน ก.พ.2563


