
 

 
                                 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแกง่กระจำน  อ ำเภอแก่งกระจำน  จังหวัดเพชรบรุ ี
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๖๘      วันท่ี   ๕  มิถุนำยน   ๒๕๖๓ 
เรื่อง ขออนุญำตเผยแพรผ่ลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมโครงกำรฯ วงเงิน ๒๔,๐๐๐ บำทขึ้นไป 
           ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
  

                ตำมที่ พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตำมมำตรำ ๑๑ 
ที่ระบุให้หน่วยงำนของรัฐจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจดัซื้อจดัจ้ำงประจ ำป ีและประกำศเผยแพร ่และพระรำชบญัญตัิ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตำมมำตรำ ๑๒ กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม
โครง และประกำศเผยแพร่ และหนังสือกรมบัญชีกลำง ที่กค ๐๔๐๕.๔/ว๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๐ 
เรื่องแนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์( e-
Government Procurement :eGP) นั้น  
 

                 ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
จ ำนวน ๑ โครงกำร ๑. โครงกำรซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส ำหรับเครื่องถ่ำยเอกสำร KYOCERA รุ่น TASKalfa-
๓๐๑๐i) วงเงิน ๒๔,๐๐๐ บำท ผ่ำนโปรแกรม e-GPเป็นไปตำมระเบียบฯ ตำมรำยละเอียดที่แนบท้ำยมำพร้อมนี้ 
                 จึงเรียนมำโปรดทรำบและขออนุมัติน ำ ผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมโครงกำรฯ ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  เผยแพร่ทำงเว็บไซด์ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแกง่กระจำน ต่อไป 
 
 
               (นำงสำวศุภณัฏฐ์  โสภณจิรโรจน)์ 
                                 เจ้ำพนักงำนธุรกำร     
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
          - เพื่อโปรดทรำบและพจิำรณำอนุมัติเผยแพร่          
          - ชุดอนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ จ ำนวน ๑ โครงกำร 
            เพื่อทรำบและเผยแพร่ต่อไป 
 
 
                     (นำยไพทูร   ศิลปศร)                                    ความเห็นของสาธารณสุขอ าเภอ  
  ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน                           ............- เห็นควรอนุญำตเผยแพร.่.......... 
                                                                                 ........................................................... 
                                                                                      .............................................. 
 
                                              (นำยสุขประเสริฐ    ทับส)ี 
                                                    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน 
                                                                                  สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

    ๕  มิถุนายน   ๒๕๖๓ 
                              



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอแก่งกระจาน 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลแกง่กระจาน 
www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.แกง่กระจาน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
 
ช่ือหน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน..…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี : ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๓........................…………………………………………………………….. 
หัวข้อ : เผยแพร่ชุดอนุมัติ ตำมผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจำ้งตำมโครงกำรซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
(ส ำหรับเครื่องถ่ำยเอกสำร KYOCERA รุ่น TASKalfa-๓๐๑๐i) วงเงิน ๒๔,๐๐๐ บำท ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
............................................................................................................................. ................................................... 
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ได้ด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชุดอนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส ำหรบัเครื่องถ่ำยเอกสำร KYOCERA  
รุ่น TASKalfa-๓๐๑๐i) วงเงิน ๒๔,๐๐๐ บำท ผ่านระบบ e-GP ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com............................................................................................ 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ผู้รบัผิดชอบการให้ข้อมลู 

 
 

(นายไพทูร    ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

  วันที่..๕...เดือน มิถุนายน....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 
 

 
ผู้อนุมัตริับรอง 

 
 

                  (นายสุขประเสรฐิ    ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

   วันที่....๕...เดือน.มิถุนายน...พ.ศ..๒๕๖๓....... 

ผู้รบัผิดชอบการน าข้อมูลข้ึนเผยแพร่ 
 
 

(นางสาวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

   วันที่....๕...เดือน.มิถุนายน...พ.ศ..๒๕๖๓....... 
 



 
ค าอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี 

 
หัวข้อ ค าอธิบาย 

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรเีปน็ผู้จัดท า
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

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 ในเว็ปไซด์
โรงพยาบาลแกง่กระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค 
ของหน่วยงาน สสอ.แกง่กระจาน 

หมายเหต ุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
ผู้รบัผิดชอบการให้ข้อมลู 
(ผู้รายงาน) 

ระบลุงลายมือช่ือผู้ได้รับมอบหมาย 
(เจ้าของข้อมลู) 

ผู้อนุมัตริับรอง ระบลุงลายมือช่ือของหัวหน้าหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอ
แก่งกระจาน 

ผู้รบัผิดชอบการน าข้อมูล 
ข้ึนเผยแพร่ (Web Editor) 

ระบลุงลายมือช่ือผู้ท าการ Upload ข้อมูลข้ึนเผยแพรบ่นเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลแกง่กระจาน จงัหวัดเพชรบรุ ี

 


