
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน โทร.0 7549 1192 

ที่                  -      วันที่     31    มีนาคม    ๒๕๖3 

เรื่อง   ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 

เรียน     สาธารณสุขอ าเภอนาบอน 

  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙(๘) ที่ระบุให้หน่วยงานของรัฐ 
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยจัดท าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือน(แบบ สขร.๑) เสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน(โดยประมาณ)  และขออนุญาตผู้บริหาร
ของหน่วยงานน าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนขึ้นเว็บไซด์ของหน่วยงาน และให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

  ในการนี้ กลุ่มงานบริหาร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน ได้จัดท าแบบสรุปผลการด าเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  ๒๕๖3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน ๔ รายการ  
ดังรายละเอียดที่แนบด้วยแล้ว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเห็นชอบและอนุมัติให้ประกาศเพ่ือเผยแพร่แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อ 
จัดจ้างในรอบเดือนดังกล่าวต่อไป 
 

                              
  
                  (นายสุทธิพันธ์  ลิ่มพรรณ์) 
                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
                  
 
                
                                                         

   
           
 
                       
  

ทราบ/อนุมัต ิ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 5,000.00                5,000.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมมิตร ร้ำนรวมมิตร เป็นผู้จ ำหน่ำยวสัดุส ำนักงำน ใบส่ังซ้ือที ่1/63

5,000.00 5,000.00 โดยตรงและเป็นผู้เสนอรำคำ

เพียงรำยเดียว

2 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 5,000.00                5,000.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมมิตร ร้ำนรวมมิตร เป็นผู้จ ำหน่ำยวสัดุส ำนักงำน ใบส่ังซ้ือที ่2/63

5,000.00 5,000.00 โดยตรงและเป็นผู้เสนอรำคำ

เพียงรำยเดียว

3 ซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 3,000.00                3,000.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมมิตร ร้ำนรวมมิตร เป็นผู้จ ำหน่ำยวสัดุส ำนักงำน ใบส่ังซ้ือที ่3/63

3,000.00 3,000.00 โดยตรงและเป็นผู้เสนอรำคำ

เพียงรำยเดียว

4 จ้ำงซ่อมแซมห้องน้ ำส ำนักงำน 12,925.00              12,925.00             เฉพำะเจำะจง นำยปฏิวติั แก้วคุ้มภัย นำยปฏิวติั แก้วคุ้มภัย เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง ใบส่ังจ้ำง 4/63

12,925.00 12,925.00 มีควำมรับผิดชอบและเป็นผู้

เสนอรำคำเพียงรำยเดียว

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2562

(ชือ่หน่วยงำน) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำบอน

วันที ่ 31  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2563 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน โทร.0 7549 1192 

ที ่                 -      วันที ่    30    เมษายน    ๒๕๖3 

เรื่อง   ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 

เรียน     สาธารณสุขอ าเภอนาบอน 

  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙(๘) ที่ระบุให้หน่วยงานของรัฐ 
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยจัดท าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือน(แบบ สขร.๑) เสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน(โดยประมาณ)  และขออนุญาตผู้บริหาร
ของหน่วยงานน าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนขึ้นเว็บไซด์ของหน่วยงาน และให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

  ในการนี้ กลุ่มงานบริหาร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน ได้จัดท าแบบสรุปผลการด าเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  ๒๕๖3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 1 รายการ  
ดังรายละเอียดที่แนบด้วยแล้ว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเห็นชอบและอนุมัติให้ประกาศเพ่ือเผยแพร่แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อ 
จัดจ้างในรอบเดือนดังกล่าวต่อไป 
 

                              
  
                  (นายสุทธิพันธ์  ลิ่มพรรณ์) 
                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
                  
 
                
                                                         

   
           
 
                       
  

ทราบ/อนุมัต ิ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 8,915.00                8,915.00              เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตร ร้านรวมมิตร เป็นผู้จ าหน่ายวสัดุฯ

8,915.00                          8,915.00                            โดยตรงและเป็นผู้เสนอราคา

เพียงรายเดียว

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

(ชือ่หน่วยงำน) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำบอน

วันที ่ 30  เดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2563 



แบบ สขร. 1

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

ใบส่ังซ้ือที ่4/63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

(ชือ่หน่วยงำน) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำบอน

วันที ่ 30  เดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2563 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน โทร.0 7549 1192 

ที ่                 -      วันที ่    29    พฤษภาคม    ๒๕๖3 

เรื่อง   ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 

เรียน     สาธารณสุขอ าเภอนาบอน 

  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙(๘) ที่ระบุให้หน่วยงานของรัฐ 
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยจัดท าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือน(แบบ สขร.๑) เสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน(โดยประมาณ)  และขออนุญาตผู้บริหาร
ของหน่วยงานน าแบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนขึ้นเว็บไซด์ของหน่วยงาน และให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

  ในการนี้ กลุ่มงานบริหาร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน ได้จัดท าแบบสรุปผลการด าเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 1 รายการ  
ดังรายละเอียดที่แนบด้วยแล้ว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเห็นชอบและอนุมัติให้ประกาศเพ่ือเผยแพร่แบบสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อ 
จัดจ้างในรอบเดือนดังกล่าวต่อไป 
 

                              
  
                  (นายสุทธิพันธ์  ลิ่มพรรณ์) 
                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
                  
 
                
                                                         

   
           
 
                       
  

ทราบ/อนุมัต ิ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 จ้างท าป้ายภายในส านักงาน 6,150.00                6,150.00              เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณโฆษณา ร้านสุวรรณโฆษณา เป็นผู้จ าหน่ายวสัดุฯ

6,150.00 6,150.00 โดยตรงและเป็นผู้เสนอราคา

เพียงรายเดียว

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2562

(ชือ่หน่วยงำน) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำบอน

วันที ่ 29  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2563 



แบบ สขร. 1

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

ใบส่ังจ้างที ่2/63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2562

(ชือ่หน่วยงำน) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำบอน

วันที ่ 29  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2563 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาบอนและหน่วยงานในสังกัด 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน 
วัน/เดือน/ปี :  29   พฤษภาคม   ๒๕63 
หัวข้อ: รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุ  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
- หนังสือขออนุมัติประกาศแบบ สขร.1 เดือน มี.ค.6๓ – พ.ค.63 
- แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(สขร.1) ส าหรับเดือน เดือน มี.ค.6๓ – พ.ค.63 
 
Linkภายนอก: http://www.phonabon.go.th   หัวข้อห้องปฏิบัติการสุขภาพ 
 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
  
 

(นายสทุธิพันธ์  ลิ่มพรรณ์) 
 

 (นางณิชมน  รตันคช) 
              เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน สาธารณสุขอ าเภอนาบอน 
                     29   พฤษภาคม   ๒๕63 29   พฤษภาคม   ๒๕63 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
 

(นายอนันต ์ รอดสัน้) 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

29   พฤษภาคม   ๒๕63 
 


