
EB 2 ข้อ 1  

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเถิน กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป งำนพัสดุ โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๑๕๘๔ 
ที่ ลป ๐๔32/ ๔๖๔                                     วันที่  ๑๕  พฤศจิกำยน   256๒ 
เรื่อง มำตรกำรก ำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

เรียน หัวหน้ำกลุ่มงำนทุกกลุ่มงำน 

  ตำมที่ ได้มีประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ.2560  
ซึ่งก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแนวทำงปฏิบัติ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ 
ให้ทุกหน่วยงำนถือปฏิบัติ นั้น 

  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเถิน  ขอให้กลุ่มงำนด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ ข้ำงต้น และ มำตรกำรก ำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเถิน รำยละเอียดดังเอกสำรที่แนบ 

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ แจ้งผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ต่อไป 

 
  

 

( นำยชุมพล ดวงดีวงศ์ ) 

 สำธำรณสุขอ ำเภอเถิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คู่ฉบับ 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเถิน กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป งำนพัสดุ โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๑๕๘๔ 
ที่ ลป ๐๔32/๔๖๔                                       วันที่   ๑๕  พฤศจิกำยน   256๒ 
เรื่อง มำตรกำรก ำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

เรียน หัวหน้ำกลุ่มงำนทุกกลุ่มงำน 

  ตำมที่ ได้มีประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ.2560  
ซึ่งก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแนวทำงปฏิบัติ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ 
ให้ทุกหน่วยงำนถือปฏิบัติ นั้น 

  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเถิน  ขอให้กลุ่มงำนด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ ข้ำงต้น และ มำตรกำรก ำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบ  
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเถิน รำยละเอียดดังเอกสำรที่แนบ 

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ แจ้งผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ต่อไป 

 

 
  

 

( นำยชุมพล ดวงดีวงศ์ ) 

สำธำรณสุขอ ำเภอเถิน 

 
 
 
 
 
 



EB 2 ข้อ ๒  

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเถิน กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป งำนพัสดุ โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๑๕๘๔ 
ที่ ลป ๐๔32/ ๔๖๓                                    วันที่   ๑๕ พฤศจิกำยน   256๒ 
เรื่อง มำตรกำรก ำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนและ 

 ปิดประกำรที่บอร์ดของหน่วยงำนด้วย 

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอเถิน 

  ด้วย กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเถิน ได้จัดท ำมำตรกำรก ำกับดูแล 
ควบคุมและตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำมที่ได้มีประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ     
พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุ
ภำครัฐให้ทุกหน่วยงำนถือปฏิบัติ นั้น 

  ในกำรนี้ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเถิน จึงขออนุญำตน ำประกำศ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเถิน ว่ำด้วยมำตรกำรก ำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ประกำศขึ้นเว็บไซต์ http://www.thlp.moph.go.th ของหน่วยงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอเถิน ต่อไป 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบโปรดลงนำมตำมเอกสำรที่แนบ    
 
 
 
           
               ( นำยประยูร จันทร์ศักดิ์ )                                          
               นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                                       

 
- ทรำบ 
- อนุญำต 

 
  

 

( นำยชุมพล ดวงดีวงศ์ ) 

สำธำรณสุขอ ำเภอเถิน 

 
 

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


คู่ฉบับ 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเถิน กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป งำนพัสดุ โทร. ๐ ๕๔๒๙ ๑๕๘๔ 
ที่ ลป ๐๔32/๔๖๓                                        วันที่   ๑๕  พฤศจิกำยน   256๒ 
เรื่อง มำตรกำรก ำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนและ 

 ปิดประกำรที่บอร์ดของหน่วยงำนด้วย 

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอเถิน 

  ด้วย กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเถิน ได้จัดท ำมำตรกำรก ำกับดูแล 
ควบคุมและตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำมที่ได้มีประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ     
พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแนวทำงปฏิบัติ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุ
ภำครัฐให้ทุกหน่วยงำนถือปฏิบัติ นั้น 

  ในกำรนี้ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเถิน จึงขออนุญำตน ำประกำศ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเถิน ว่ำด้วยมำตรกำรก ำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ในกำรนี้ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเถิน จึงขออนุญำตน ำ
ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเถิน ว่ำด้วยมำตรกำรก ำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ประกำศขึ้นเว็บไซต์ http://www.thlp.moph.go.thของหน่วยงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอเถิน ต่อไป 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบโปรดลงนำมตำมเอกสำรที่แนบ   
 
 
 
           
               ( นำยประยูร จันทร์ศักดิ์ )                                          
               นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                                       

 
- ทรำบ 
- อนุญำต 

 
  

 

( นำยชุมพล ดวงดีวงศ์ ) 

สำธำรณสุขอ ำเภอเถิน 
 

http://www.thlpho.go.th/


 
แบบฟอร ์มกำรขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน ่วยงำนในรำชกำรบร ิหำรส่วนภูมิภำค 

 

แบบฟอร ์มกำรขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดส ำน ักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

ชื่อหน่วยงำน  :  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเถิน 

วัน/เดือน/ป ี   :  ๑5  พฤศจิกำยน  ๒๕๖2 

หัวข ้อ :   ขออนุญำตเผยแพร่มำตรกำรก ำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอเถินผ่ำนเว็บไซต์ 

รำยละเอียดขอ้ม ูล  (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 

ขออนุญำตเผยแพร่มำตรกำรก ำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
เถนิผ่ำนเว็บไซต์ 

Link ภำยนอก   : ไม ่มี 

หมำยเหต ุ  :  - 

ผู้รับผิดชอบกำรใหข้้อม ูล                                          ผู้อน ุม ัติรับรอง 

 

 

           ( นำยประยูร จันทร์ศักดิ์ )                                            ( นำยชุมพล ดวงดีวงศ์ ) 

        นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                                      สำธำรณสุขอ ำเภอเถิน 

               วันที ่ ๑5 พฤศจิกำยน  ๒๕๖2                                 วันที ่ ๑5  พฤศจิกำยน  ๒๕๖2 
 

ผู้ร ับผ ิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

 

                                    (นำงสำวกนกวรรณ วังหอม) 

เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 

๑5  พฤศจิกำยน  ๒๕๖2 


