
EB ๔ ข้อ 2 

 
 แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจ้าง

๑ ค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน 820.00        820.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทกสท.โทรคมนาคม บริษัทกสท.โทรคมนาคม มีผู้ ลป๐๔๓๒/๑
จ ากัด(มหาชน) จ ากัด(มหาชน) ประกอบ

การายเดียว

2 วสัดุส านักงาน 4,105.00         4,105.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกันเอง ส านักงานใหญ่ ร้านกันเอง ส านักงานใหญ่ มีผู้  บค01/06
-                ประกอบ

-                การายเดียว

3 วสัดุงานบา้นงานครัว 1,295.00         1,295.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกันเอง ส านักงานใหญ่ ร้านกันเอง ส านักงานใหญ่ มีผู้ บค02/06
-                ประกอบ

-                การายเดียว

4 น้ ามันเชื้อเพลิง 5,200.00         5,200.00       เฉพาะเจาะจง อุดมพฒันา อุดมพฒันา มีผู้ บค03/06
-                ประกอบ

-                การายเดียว

5 วสัดุส านักงาน 3,850.00         3,850.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ส าราญสังฆภณัฑ์ ร้านแม่ส าราญสังฆภณัฑ์ มีผู้ บค04/06
-                ประกอบ

-                การายเดียว

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัล าปาง

วนัที่ 1 - 30  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

 

 

 

 



 แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจ้าง

๑ ค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน 820.00        820.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทกสท.โทรคมนาคม บริษัทกสท.โทรคมนาคม มีผู้ ลป๐๔๓๒/๑
จ ากัด(มหาชน) จ ากัด(มหาชน) ประกอบ

การายเดียว

2 ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 46,000.00       46,000.00        เฉพาะเจาะจง ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัล าปาง ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัล าปาง มีผู้ ลป1๔๓๒/211
ประกอบ

การายเดียว

3 น้ ามันเชื้อเพลิง 6,950.00         6,950.00          เฉพาะเจาะจง อุดมพฒันา อุดมพฒันา มีผู้ ลป0432/31
ประกอบ

การายเดียว

4 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 400.00            400.00             เฉพาะเจาะจง คลีนิคคอม คลีนิคคอม มีผู้ 0432/33
ประกอบ

การายเดียว

5 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 9,300.00         9,300.00          เฉพาะเจาะจง วนิัยเจริญยนต์ วนิัยเจริญยนต์ มีผู้ 0432/34
ประกอบ

การายเดียว

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน

วนัที่ 1 - 31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

 

 

 

 

 



 แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจ้าง

6 จ้างเหมาเปล่ียนยางรถยนต์ 9,600.00      9,600.00       เฉพาะเจาะจง ต่ายศูนย์ถ่วงล้อ ต่ายศูนย์ถ่วงล้อ มีผู้ ลป0432/36
ประกอบ

การายเดียว

7 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,680.00      1,680.00       เฉพาะเจาะจง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง มีผู้ ลป0432/37
ประกอบ

การายเดียว

8 จ้างเหมาบริการ กล้องบันทึก รถยนต์ 3,852.00      3,852.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสิทธิป์ระดับยนต์ คาร์แคร์ ร้านสิทธิป์ระดับยนต์ คาร์แคร์ มีผู้ ลป0432/38
ประกอบ

การายเดียว

วนัที่ 1 - 31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัล าปาง

 

 

 

 

 



 แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจ้าง

๑ ค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน 820.00        820.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทกสท.โทรคมนาคม บริษัทกสท.โทรคมนาคม มีผู้ ลป๐๔๓๒/38
จ ากัด(มหาชน) จ ากัด(มหาชน) ประกอบ

การายเดียว

2 ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าจ้างซ่อมแซม 1,030.00         1,030.00          เฉพาะเจาะจง คอมดีไซน์ คอมดีไซน์ มีผู้ ลป๐๔๓๒/39
ประกอบ

การายเดียว

3 วสัดุคอมพวิเตอร์ 3,360.00         3,360.00          เฉพาะเจาะจง ไอเดีย อิ้งค์ เซลล์ แอนด์ เซอ์วสิ ไอเดีย อิ้งค์ เซลล์ แอนด์ เซอ์วสิ มีผู้ ลป๐๔๓๒/42
ประกอบ

การายเดียว

4 วสัดุส านักงาน 1,480.00         1,480.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ส าราญสังฆภณัฑ์ ร้านแม่ส าราญสังฆภณัฑ์ มีผู้ ลป๐๔๓๒/44
ประกอบ

การายเดียว

5 ค่าตอบแทนการปฏบิติัราชการนอกเวลา 32,000.00       32,000.00        เฉพาะเจาะจง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน ลป๐๔๓๒/48

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน

วนัที่ 1 - 31  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

 

 

 

 



 แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือ

โดยสรุป หรือจ้าง

6 จ้างเหมาท าปา้ยโฟมบอร์ด 1,500.00         1,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน สหปา้ย ร้าน สหปา้ย มีผู้ ลป๐๔๓๒/46
ประกอบ

การายเดียว

7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 3,080.00         3,080.00          เฉพาะเจาะจง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน ลป๐๔๓๒/46

8 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 9,080.00         9,080.00          เฉพาะเจาะจง อุดมพฒันา อุดมพฒันา มีผู้ ลป๐๔๓๒/41
ประกอบ

การายเดียว

วนัที่ 1 - 31  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

(ชื่อหน่วยงาน) ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัล าปาง

 

 

 

 



 
 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง โทร 054-291584 

ทีล่ป ๐4๓๒/22 วันที ่27 สิงหาคม  ๒๕๖3 

เรื่อง   ขอพิจารณาลงนามในประกาศ และขออนุมัติเผยแพร่ในเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 
เรียนสาธารณสุขอ าเภอเถิน 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ีรัฐบาลก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประเด็นการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 
โดยเฉพาะด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
  ข้อเท็จจริง 
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน จึงได้จัดท าประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน เรื่อง แนว
ทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 และวิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถินผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงดูแล
เว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย และลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเถิน 
  ข้อพิจารณา 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศตาม ที่แนบมาพร้อมนี้ 
และโปรดอนุมัติน าประกาศนี้เผยแพร่ในเว็บไซต์ http://www.thlp.moph.go.th ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เถิน ต่อไป     

 

( นายประยูร จันทร์ศักดิ์ ) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ทราบ/อนุญาต  

 
 
( นายชุมพล ดวงดีวงศ์ ) 
สาธารณสุขอ าเภอเถิน 

http://www.thlp.moph.go.th/


 
แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน ่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค 

ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร ื่องแนวทางการเผยแพร ่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ.2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงาน:ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถิน 

วัน/เดือน/ป ี:27 สิงหาคม ๒๕๖3 

หัวข ้อ :ขออนุญาตเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เปิดเผยข้อมูลของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเถินผ่านเว็บไซต์ 

รายละเอียดขอ้ม ูล (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 

ขออนุญาตเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
เปิดเผยข้อมูลของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถินผ่านเว็บไซต์ 

Link ภายนอก  :ไม ่มี 

หมายเหต ุ  :- 

ผู้รับผิดชอบการใหข้้อม ูล                                            ผู้อน ุม ัติรับรอง 
 

 
 
              ( นายประยูร จันทร์ศักดิ์ )                                         ( นายชุมพล ดวงดีวงศ์ ) 
        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                      สาธารณสุขอ าเภอเถิน 
              27 สิงหาคม  2563                                                             27 สิงหาคม  2563 
 

ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นางสาวกนกวรรณ วังหอม) 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

27 สิงหาคม  2563 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 







 


