
       บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ที่  ขก 0333/175    วันที่  27  มิถุนำยน  ๒๕๖5 

เรื่อง    รำยงำนสรุปผลกำรจัดหำพัสดุ (แบบ สขร.1)  ประจ ำเดือน มิถุนำยน  ๒๕๖5 และขออนุญำตเผยแพร่
ข้อมูล Web Site หน่วยงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล 

เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอพล 
   

ตำมที่หน่วยงำนต้องแสดงถึงหลักฐำน ที่แสดงถึงกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ
หน่วยงำนอย่ำงเป็นระบบ โดยมีเนื้อหำตำมแบบสรุปผลกำรจัดหำพัสดุ ในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)  และ
เผยแพร่ข้อมูล Web Site หน่วยงำน นั้น 

งำนพัสดุ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพลขอรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน มิถุนำยน  
๒๕๖5  มี 1 รำยกำร เป็นเงิน 14,300 บำท ตำมรำยละเอียดแบบฟอร์ม สขร 1 ประจ ำเดือน มิถุนำยน  ๒๕๖5 
และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ Web Site ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และอนุญำตให้เผยแพร่ Web Site ของส ำนักงำนสำธำรณสุขพล
ต่อไป 

 

         
  (นำยวชิรำวธุ  ผลบุญภิรมย์) 

   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
      

ค ำสั่ง สำธำรณสุขอ ำเภอพล 
                              อนุมัติ / อนุญำต 

 

  
           (นำยชวุิทย์  ช ำนิงำน) 

                        สำธำรณสุขอ ำเภอพล 
 
        

 
 

 

 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบ เดือน เมษายน 2565-มิถุนายน 2565 (ไตรมาสที่ 3/2565) 

ประจ าเดือน มิถุนายน 2565 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

ล ำดับ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงิน รำคำกลำง วิธีซื้อ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ 
เหตุผลที่
คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ 

    งบประมำณ      ผู้เสนอ บำท  ผู้ไดร้ับคัดเลือก บำท โดยสรุป 
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ
จ้ำง 

1 ซื้อวัสดุ เชื้อเพลิง 
(27 มิ.ย 65) 

14,300 14,300 เฉพำะเจำะจง บริษัทกอชังหยูปิโตรเลียม 14,300 บริษัทกอชังหยูปิโตรเลียม 14,300 ตำมรำคำ
กลำง  

           
           

 

ผู้สรุป                       
        (นำยวชิรำวธุ  ผลบุญภิรมย์)              (นำยชุวิทย์  ช ำนิงำน) 
   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร              สำธำรณสุขอ ำเภอพล 
  



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
แนบท้าย ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
พ.ศ. 2565 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงำน : ..ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 27 มิถุนำยน  2565 
หัวข้อ: ...หนว่ยงำนมีกำรสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจ้ำงในรอบเดือน ประจ ำปีงบประมำณ 2564
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 

         ...งำนพัสดุ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพลขอรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน มิถุนำยน  
2565 มี 1 รำยกำร เป็นเงิน 14,300 บำท  ตำมรำยละเอียดแบบฟอร์ม สขร 1  ประจ ำเดือน มิถุนำยน  
2565 และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ Web Site ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล 
 
Linkภำยนอก: ...-.... 
www.phonpho.go.th/........................................................................................................................... 
หมำยเหตุ: …-……………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 
 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง ผู้รับผิดชอบกำรให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

                         

(  / ) อนุมัติ           
(   ) ไม่อนุมัติ ระบุเหตุผล.................................... 

                       

 (  / ) อนุมัติ           
(   ) ไม่อนุมัติ ระบุเหตุผล........................................ 
 
 
 

(..นำยวชิรำวธุ  ผลบุญภิรมย์..)                       (นำยชวุิทย์  ช ำนิงำน) (..นำยอำรีย ์  เชื้อสำวะถี...) (นำยสชุำต ิ ผำบสิมมำ) 
ต ำแหน่ง ...นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร...... ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอพล ต ำแหน่ง ...นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร...... ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองห้อง 

วันที่...27..เดือน มิถุนำยน..พ.ศ. ..2565.......       วันที่...27..เดือน มิถุนำยน..พ.ศ. ..2565.......       วันที่..20....เดือน..ธันวำคม .พ.ศ. ..2563......       วันที่...20....เดือน..ธันวำคม..พ.ศ. ..2563.....       
 

ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
(..นำยวชิรำวธุ  ผลบุญภิรมย์...) 

ต ำแหน่ง นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
                                                วันที.่. 25  กุมภำพันธ์  ๒๕๖5.......       

วันที่...25..เดือน กุมภำพันธ.์..พ.ศ. ..2565.......       
 

 

 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง ผู้รับผิดชอบกำรให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

                         

(  / ) อนุมัติ           
(   ) ไม่อนุมัติ ระบุเหตุผล.................................... 

                       

 (  / ) อนุมัติ           
(   ) ไม่อนุมัติ ระบุเหตุผล........................................ 
 
 
 

(..นำยวชิรำวธุ  ผลบุญภิรมย์..)                       (นำยชวุิทย์  ช ำนิงำน) (..นำยอำรีย ์  เชื้อสำวะถี...) (นำยสชุำต ิ ผำบสิมมำ) 

ต ำแหน่ง ...นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร...... ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอพล ต ำแหน่ง ...นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร...... ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอหนองสองห้อง 
วันที่...25..เดือน กุมภำพันธ.์..พ.ศ. ..2565.......       วันที่...25..เดือน กุมภำพันธ.์..พ.ศ. ..2565.......       วันที่..20....เดือน..ธันวำคม .พ.ศ. ..2563......       วันที่...20....เดือน..ธันวำคม..พ.ศ. ..2563.....       

 

ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 

 
 

 


