
;

 

 
                                 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแกง่กระจำน  อ ำเภอแก่งกระจำน  จังหวัดเพชรบรุ ี
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๗๑         วันท่ี   ๙  มิถุนำยน   ๒๕๖๓ 
เรื่อง รำยงำนสรุปผลกำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๒ – พฤษภำคม ๒๕๖๓ 
           ปีงบประมำณ  ๒๕๖๓ 
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
  

                ตำมประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร เรื่อง ก ำหนดข้อมูลข่ำวสำรตำมเกณฑ์
มำตรฐำนควำมโปร่งใสและตัวช้ีวัดควำมโปร่งใสของหน่วยงำนของรฐัเปน็ข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัดไว้ให้ประชำชน
ตรวจดูได้ตำมมำตรำ ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๑ (๕) 
บัญญัติว่ำ สรุปผลกำรจัดหำพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตำมมำตรำ ๙(๘) ที่เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๓ ตุลำคม ๒๕๖๐ ที่มีมติให้หน่วยงำนภำครัฐถือปฏิบัติและด ำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัด  
 

                 ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ได้ด ำเนินกำรบันทึกรำยละเอียดกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง ซึ่งแสดงรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกรำยกำรตำมที่ระบุในแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ไตรมำสที่ ๑-๓ ประจ ำปี
งบประมำณ  ๒๕๖๓ ตำมแบบสรุปผลกำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๒ – พฤษภำคม ๒๕๖๓  
(แบบ สขร. ๑) มีรำยละเอียดที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้ 
                 จึงเรียนมำโปรดทรำบและขออนุมัติน ำรำยงำนสรุปผลกำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน ตุลำคม 
๒๕๖๒ – พฤษภำคม ๒๕๖๓  ไตรมำสที่ ๑-๓ ปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  เผยแพร่ทำงเว็บไซด์โรงพยำบำล
แก่งกระจำน ผ่ำนช่องทำง หน่วยงำน สสอ.แก่งกระจำน ต่อไป 
 
            (นำงสำวศุภณัฏฐ์  โสภณจิรโรจน)์ 
                                      เจ้ำพนักงำนธุรกำร     
                                           
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
          - เพื่อโปรดทรำบและพจิำรณำอนุมัติ          
          - รำยงำนสรปุผลกำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน 
            ตุลำคม ๒๕๖๒ – พฤษภำคม ๒๕๖๓  เพื่อทรำบและเผยแพร่ตอ่ไป 
 
 
                     (นำยไพทูร   ศิลปศร)                                    ความเห็นของสาธารณสุขอ าเภอ  
  ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน                           ............- เห็นควรอนุมัติ.................... 
                                                                                 ........................................................... 
                                                                                      .............................................. 
 
                                              (นำยสุขประเสริฐ    ทับส)ี 
                                                    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน 
                                                                                  สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
            ๙  มิถุนายน   ๒๕๖๓ 
                              



แบบ สขร.๑ 

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในรอบเดือน ตลุำคม - ธันวำคม ๒๕๖๓  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่ ๒๘  ธันวำคม   ๒๕๖๒ 

ล ำดับ รำยกำรที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง 

๑ ค่ำไฟฟ้ำ เดือน ก.ย.-พ.ย. 
๒๕๖๒ 

๗,๗๒๙.๔๒ - - กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
เพชรบุรี 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
เพชรบุรี 

ค่ำสำธำรณูปโภค พบ.๐๘๓๒/๗๘๑ 
๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ 

๒ ค่ำโทรศัพท์ เดือน ส.ค.-ต.ค. 
๒๕๖๒ 

๔๓๖.๕๖ - - บ. TOT จ ำกัด
(มหำชน) 

บ. TOT จ ำกัด(มหำชน) ค่ำสำธำรณูปโภค พบ.๐๘๓๒/๗๘๓ 
๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ 

๓ ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด 
เดือน ต.ค.-พ.ย. ๒๕๖๒ 

๘,๐๐๐.๐๐ - เฉพำะเจำะจง นำงเกษร ศิลวุฒิกุล นำงเกษร ศิลวุฒิกุล ผลกำรท ำงำนดี ใบสั่งจ้ำง  
๙/๒๕๖๒ ลว. ๓๐ ก.ย. 

๒๕๖๒ 
๔ ค่ำโทรศัพท์ เดือน  

ธ.ค. ๒๕๖๒ 
๑๒๙.๔๗ - - บ. TOT จ ำกัด

(มหำชน) 
บ. TOT จ ำกัด(มหำชน) ค่ำสำธำรณูปโภค พบ.๐๘๓๒/๐๔๗ 

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ 
๕ ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด 

เดือน ธ.ค. ๒๕๖๒ 
๔,๐๐๐.๐๐ - เฉพำะเจำะจง นำงเกษร ศิลวุฒิกุล นำงเกษร ศิลวุฒิกุล ผลกำรท ำงำนดี ใบสั่งจ้ำง  

๙/๒๕๖๒  
ลว. ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ 

๖ น้ ำมันเชื้อเพลิงและ
น้ ำมันหล่อลื่น  
เดือน ธ.ค.๒๕๖๒ 

๑๐,๗๘๒.๐๐ - เฉพำะเจำะจง ปั้มปิติพร ออยด์ ต.วัง
จันทร์ อ.แก่งกระจำน 
๑๘,๕๔๕.๐๐บำท 

ปั้มปิติพร ออยด์ ต.วัง
จันทร์ อ.แก่งกระจำน 
๑๘,๕๔๕.๐๐บำท 

เป็นผู้ค้ำโดยตรง พบ.๐๘๓๒/๐๕๑ 
ลว. ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๓ 

 
๗ วัสดุคอมพิวเตอร์ ๒๔,๐๐๐.๐๐ - เฉพำะเจำะจง เพชรบุรีก๊อปปี้ 

เซ็นเตอร์  
ต.คลองกระแชง  
อ.เมืองเพชรบุรี  

๒๔,๐๐๐.๐๐ บำท 

เพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 
ต.คลองกระแชง  
อ.เมืองเพชรบุรี  

๒๔,๐๐๐.๐๐ บำท 

เป็นผู้ค้ำโดยตรง พบ๐๘๓๒/๐๒๓  
ลว. ๖ ม.ค. ๒๕๖๓ 



แบบ สขร.๑ 

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในรอบเดือน มกรำคม ๒๕๖๓  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่ ๓๑  มกรำคม   ๒๕๖๓ 

ล ำดับ รำยกำรที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง 

๑ ค่ำไฟฟ้ำ เดือน ม.ค.๒๕๖๓ ๒,๐๐๐.๕๘ - - กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
เพชรบุรี 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
เพชรบุรี 

ค่ำสำธำรณูปโภค พบ.๐๘๓๒/๐๖๘  
ลว. ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓ 

๒ ค่ำโทรศัพท์  
เดือน ม.ค.๒๕๖๓ 

๑๒๓.๐๕ - - บ. TOT จ ำกัด
(มหำชน) 

บ. TOT จ ำกัด(มหำชน) ค่ำสำธำรณูปโภค พบ.๐๘๓๒/๑๑๑ 
๒๑ ก.พ. ๒๕๖๒ 

๓ ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด 
เดือน ม.ค. ๒๕๖๓ 

๔,๐๐๐.๐๐ - เฉพำะเจำะจง นำงเกษร ศิลวุฒิกุล นำงเกษร ศิลวุฒิกุล ผลกำรท ำงำนดี ใบสั่งจ้ำง 
๙/๒๕๖๒  

ลว. ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ 
๔ น้ ำมันเชื้อเพลิงและ

น้ ำมันหล่อลื่น  
เดือน ม.ค.๒๕๖๓ 

๖,๖๗๒.๖๐ - เฉพำะเจำะจง ปั้มปิติพร ออยด์ ต.วัง
จันทร์ อ.แก่งกระจำน 

๖,๖๗๒.๖๐ บำท 

ปั้มปิติพร ออยด์ ต.วัง
จันทร์ อ.แก่งกระจำน 

๖,๖๗๒.๖๐ บำท 

เป็นผู้ค้ำโดยตรง พบ.๐๘๓๒/๑๑๘  
ลว. ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓ 

 
๕ วัสดุส ำนักงำน ๑๒,๐๐๐.๐๐ - เฉพำะเจำะจง ร้ำน คีรีรัฐ มำยด์คอม 

ต.ธงชัย อ.เมือง
เพชรบุรี 

๑๒,๐๐๐ บำท 

ร้ำน คีรีรัฐ มำยด์คอม ต.
ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี 

๑๒,๐๐๐ บำท 

เป็นผู้ค้ำโดยตรง พบ.๐๘๓๒/๐๕๐ 
ลว. ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๓ 

 

 

 



แบบ สขร.๑ 

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในรอบเดือน กมุภำพันธ์ ๒๕๖๓  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่ ๒๙  กุมภำพันธ์   ๒๕๖๓ 

ล ำดับ รำยกำรที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง 

๑ ค่ำไฟฟ้ำ เดือน ก.พ.๒๕๖๓ ๑,๖๗๓.๔๙ - - กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
เพชรบุรี 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
เพชรบุรี 

ค่ำสำธำรณูปโภค พบ.๐๘๓๒/๑๓๘  
ลว. ๓ มี.ค. ๒๕๖๓ 

๒ ค่ำโทรศัพท์  
เดือน ก.พ.๒๕๖๓ 

๑๖๔.๗๘ - - บ. TOT จ ำกัด
(มหำชน) 

บ. TOT จ ำกัด(มหำชน) ค่ำสำธำรณูปโภค พบ.๐๘๓๒/๑๗๕ 
๑๘ มี.ค. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.๑ 

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในรอบเดือน มีนำคม ๒๕๖๓  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่ ๓๑  มีนำคม   ๒๕๖๓ 

ล ำดับ รำยกำรที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง 

๑ ค่ำไฟฟ้ำ เดือน มี.ค.๒๕๖๓ ๒,๑๖๖.๔๕ - - กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
เพชรบุรี 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
เพชรบุรี 

ค่ำสำธำรณูปโภค พบ.๐๘๓๒/๒๐๔  
ลว. ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๓ 

๒ ค่ำโทรศัพท์  
เดือน มี.ค.๒๕๖๓ 

๑๓๙.๑๐ - - บ. TOT จ ำกัด
(มหำชน) 

บ. TOT จ ำกัด(มหำชน) ค่ำสำธำรณูปโภค พบ.๐๘๓๒/๓๓๑ 
๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

๓ น้ ำมันเชื้อเพลิงและ
น้ ำมันหล่อลื่น  
เดือน มี.ค.๒๕๖๓ 

๙,๕๘๔.๐๐ - เฉพำะเจำะจง ปั้มปิติพร ออยด์ ต.วัง
จันทร์ อ.แก่งกระจำน 

๙,๕๘๔.๐๐ บำท 

ปั้มปิติพร ออยด์  
ต.วังจันทร์  

อ.แก่งกระจำน 
๙,๕๘๔.๐๐ บำท 

เป็นผู้ค้ำโดยตรง พบ.๐๘๓๒/๒๗๐  
ลว. ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๓ 

 

 

  

 

 

 

 

 



แบบ สขร.๑ 

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในรอบเดือน เมษำยน ๒๕๖๓  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่ ๓๐  เมษำยน   ๒๕๖๓ 

ล ำดับ รำยกำรที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง 

๑ ค่ำไฟฟ้ำ เดือน เม.ย.๒๕๖๓ ๓,๓๕๕.๐๘ - - กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
เพชรบุรี 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
เพชรบุรี 

ค่ำสำธำรณูปโภค พบ.๐๘๓๒/๒๓๑  
ลว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๓ 

๒ ค่ำโทรศัพท์  
เดือน เม.ย.๒๕๖๓ 

๑๑๖.๖๓ - - บ. TOT จ ำกัด
(มหำชน) 

บ. TOT จ ำกัด(มหำชน) ค่ำสำธำรณูปโภค พบ.๐๘๓๒/๓๒๙ 
๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

๓ ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด 
เดือน เม.ย. ๒๕๖๓ 

๔,๐๐๐.๐๐ - เฉพำะเจำะจง นำงเกษร ศิลวุฒิกุล นำงเกษร ศิลวุฒิกุล ผลกำรท ำงำนดี ใบสั่งจ้ำง 
๒/๒๕๖๓  

ลว. ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ 
๔ น้ ำมันเชื้อเพลิงและ

น้ ำมันหล่อลื่น  
เดือน เม.ย.๒๕๖๓ 

๘,๐๙๖.๐๐ - เฉพำะเจำะจง ปั้มปิติพร ออยด์  
ต.วังจันทร์  

อ.แก่งกระจำน 
๘,๐๙๖.๐๐ บำท 

ปั้มปิติพร ออยด์  
ต.วังจันทร์  

อ.แก่งกระจำน 
๘,๐๙๖.๐๐ บำท 

เป็นผู้ค้ำโดยตรง พบ.๐๘๓๒/๒๗๑  
ลว. ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

แบบ สขร.๑ 



สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในรอบเดือน เมษำยน ๒๕๖๓  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่ ๓๑  พฤษภำคม   ๒๕๖๓ 

ล ำดับ รำยกำรที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง 

๑ ค่ำไฟฟ้ำ เดือน พ.ค.๒๕๖๓ ๓,๙๗๗.๐๔ - - กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
เพชรบุรี 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
เพชรบุรี 

ค่ำสำธำรณูปโภค พบ.๐๘๓๒/๓๓๐  
ลว. ๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

๒ ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด 
เดือน พ.ค. ๒๕๖๓ 

๔,๐๐๐.๐๐ - เฉพำะเจำะจง นำงเกษร ศิลวุฒิกุล นำงเกษร ศิลวุฒิกุล ผลกำรท ำงำนดี ใบสั่งจ้ำง 
๒/๒๕๖๓  

ลว. ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ 
๓ น้ ำมันเชื้อเพลิงและ

น้ ำมันหล่อลื่น  
เดือน พ.ค.๒๕๖๓ 

๗,๙๔๗.๐๐ - เฉพำะเจำะจง ปั้มปิติพร ออยด์  
ต.วังจันทร์  

อ.แก่งกระจำน 
๗,๙๔๗.๐๐ บำท 

ปั้มปิติพร ออยด์  
ต.วังจันทร์  

อ.แก่งกระจำน 
๗,๙๔๗.๐๐ บำท 

เป็นผู้ค้ำโดยตรง พบ.๐๘๓๒/๓๒๗  
ลว. ๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

 

๔ ค่ำซ่อมแซมรถยนต์รำชกำร 
หมำยเลขทะเบียน 
กต ๒๒๑๐ เพชรบุรี 

๑๑,๗๘๐.๐๐ - เฉพำะเจำะจง อู่สรรเสริญ (ช่ำงเพ็ญ) 
๕๒ หมู่ ๓ ต.ไร่ส้ม  
อ.เมืองเพชรบุร ี

๑๑,๗๘๐.๐๐ บำท 

อู่สรรเสริญ (ช่ำงเพ็ญ) 
๕๒ หมู่ ๓ ต.ไร่ส้ม  
อ.เมืองเพชรบุรี 

๑๑,๗๘๐.๐๐ บำท 

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง พบ.๐๘๓๒/๒๖๙ 
ลว. ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๓ 

๕ วัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๖,๗๐๐.๐๐ - เฉพำะเจำะจง เพชรบุรีก๊อปปี้เซ็น
เตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่)  
๙๑/๙ ถ.รำชด ำเนิน 

ต.คลองกระแชง  
อ.เมืองเพชรบุรี 

๑๖,๗๐๐.๐๐ บำท 

เพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 
(ส ำนักงำนใหญ่)  

๙๑/๙ ถ.รำชด ำเนิน 
 ต.คลองกระแชง  
อ.เมืองเพชรบุรี 

๑๖,๗๐๐.๐๐ บำท 

เป็นผู้ค้ำโดยตรง พบ.๐๘๓๒/๒๖๗ 
ลว. ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๓ 

 



   แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอแก่งกระจาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

 
ช่ือหน่วยงาน : …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบรุี…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี : …๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓…………………………………………………………….. 
หัวข้อ : รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ 
๑-๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน 
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) : รายงานสรปุผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 
๒๕๖๒ – พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑-๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   ตามเอกสารที่แนบมา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ผู้รบัผิดชอบการให้ข้อมลู 

 
 

(นายไพทูร   ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

  วันที่..๙...เดือน มิถุนายน....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 
 

 
ผู้อนุมัตริับรอง 

 
 

                  (นายสุขประเสรฐิ    ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

   วันที่...๙......เดือน.มิถุนายน......พ.ศ..๒๕๖๓....... 

               
ผู้รบัผิดชอบการน าข้อมูลข้ึนเผยแพร่ 

 
 

(นางสาวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันที่...๙....เดือน.มิถุนายน .พ.ศ. ๒๕๖๓. 
 

 
 



 
ค าอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี 

 
หัวข้อ ค าอธิบาย 

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรเีปน็ผู้จัดท าและ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 

วัน/เดือน/ป ี วันเดือนปีที่ขอน าข้อมลูข้ึนเผยแพร ่
หัวข้อ ก าหนดหัวข้อทีจ่ะน าข้ึนเผยแพรโ่ดยให้มีใจความส าคัญ 

ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด 
รายละเอียดข้อมลู เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายที่มีความกระชับ 

ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 
กับลกัษณะรูปแบบข้อมูลแตล่ะชนิด 

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์โรงพยาบาล
แก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บลอ็ค ของ
หน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน 

หมายเหต ุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
ผู้รบัผิดชอบการให้ข้อมลู 
(ผู้รายงาน) 

ระบลุงลายมือช่ือผู้ได้รับมอบหมาย 
(เจ้าของข้อมลู) 

ผู้อนุมัตริับรอง ระบลุงลายมือช่ือของหัวหน้าหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอแก่ง
กระจาน 

ผู้รบัผิดชอบการน าข้อมูล 
ข้ึนเผยแพร่ (Web Editor) 

ระบลุงลายมือช่ือผู้ท าการ Upload ข้อมูลข้ึนเผยแพรบ่นเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลแกง่กระจาน จงัหวัดเพชรบรุ ี

 
 

 

 

 

 


