
       บันทึกขอความ 

สวนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

ท่ี  ขก 1033/343    วันท่ี  14 กันยายน  2565 

เรื่อง    รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1)  ไตรมาส ท่ี 4/2565 
          และขออนุญาตเผยแพรขอมูล Web Site หนวยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง  

เรียน   สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
   

ตามท่ีหนวยงานตองแสดงถึงหลักฐาน ท่ีแสดงถึงการเผยแพรขอมูลการจัดซ้ือจัดจางของ
หนวยงานอยางเปนระบบ โดยมีเนื้อหาตามแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ในแตละรอบเดือน (แบบ สขร.1)  และ
เผยแพรขอมูล Web Site หนวยงาน นั้น 

งานพัสดุ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ขอรายงานการจัดซ้ือจัดจาง ดังนี้ 
ไตรมาสท่ี 4/2565 (กรกฎาคม 2565-กันยายน 2565)  

1. คาวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง  ประจำเดือน มิถุนายน 2565 จำนวน 4,800 บาท 
2. คาวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง  ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 จำนวน 4,600 บาท 
3. คาวัสดุคอมพิวเตอร     จำนวน 2,380 บาท 
4. คาวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง  ประจำเดือน สิงหาคม 2565 จำนวน 6,200 บาท 
รวมเปนเงิน  17,980 บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันเการอยแปดสิบบาทถวน) 

ตามรายละเอียดแบบฟอรม สขร 1 และขออนุมัติเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ Web Site ของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และอนุญาตใหเผยแพร Web Site ของสำนักงานสาธารณสุขหนอง
สองหอง ตอไป 

 
 

          
 

(นายอารีย  เชื้อสาวะถี) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

หัวหนาเจาหนาที 
 
 
 
 

คำสั่ง สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
                                   ทราบ/อนุญาต 

 

 
 

      (นายสุชาติ  ผาบสิมมา) 
สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจางในรอบไตรมาสท่ี 3/2565 

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 - สิงหาคม 2565 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

 

ลำดับ งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
เลขที่และวันที่ของสัญญา 

    งบประมาณ      ผูเสนอ บาท  ผูไดรับคัดเลือก บาท โดยสรุป 
หรือขอตกลงในการซ้ือหรือ
จาง 

1 คาน้ำมันเชื้อเพลิง
และหลอล่ืน 
(เดือน มิ.ย.2565) 

4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรหนองสองหอง 4,800 สหกรณการเกษตรหนองสองหอง 4,800 ตามราคากลาง ตามบันทึกขออนุมัติซ้ือที่ ขก 
1033/211 ลงวันที่  31 
พ.ค.2565 

2 คาน้ำมันเชื้อเพลิง
และหลอล่ืน 
(เดือน ก.ค.2565) 

4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรหนองสองหอง 4,800 สหกรณการเกษตรหนองสองหอง 4,800 ตามราคากลาง ตามบันทึกขออนุมัติซ้ือที่ ขก 
1033/254 ลงวันที่  30 
มิ.ย.2565 

3 คาวัสดุ
คอมพิวเตอร 

2,380 2,380 เฉพาะเจาะจง รานที่สบายดีคอมพวิเตอร 2,380 รานที่สบายดีคอมพวิเตอร 2,380 ตามราคากลาง ตามบันทึกขออนุมัติซ้ือที่ ขก 
1033/305 ลงวันที่  22 
ส.ค.2565 

           
4 คาน้ำมันเชื้อเพลิง

และหลอล่ืน 
(เดือน ส.ค.2565) 

6,200 6,200 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรหนองสองหอง 6,200 สหกรณการเกษตรหนองสองหอง 6,200 ตามราคากลาง ตามบันทึกขออนุมัติซ้ือที่ ขก 
1033/270 ลงวันที่  29 
ก.ค.2565 

 

  ผูสรุป               
        (นายอารีย    เชื้อสาวะถี)            (นายสชุาติ  ผาบสิมมา) 
   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ        สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
         หวัหนาเจาหนาท่ี    



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
แนบทาย ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
พ.ศ. 2565 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน : ..สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน  
วัน/เดือน/ป : วันท่ี 14 กันยายน  2565 
หัวขอ: ...หนวยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจาง ไตรมาส 4/2565 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

งานพัสดุ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง งานพัสดุ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
หนองสองหอง ขอรายงานการจัดซ้ือจัดจาง ดังนี้ 

ไตรมาสท่ี 3/2564 (เมษายน-มิถุนายน 2565)  
1. คาวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง  ประจำเดือน มิถุนายน 2565 จำนวน 4,800 บาท 
2. คาวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง  ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 จำนวน 4,600 บาท 
3. คาวัสดุคอมพิวเตอร     จำนวน 2,380 บาท 
4. คาวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง  ประจำเดือน สิงหาคม 2565 จำนวน 6,200 บาท 

         รวมเปนเงิน  17,980 บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันเการอยแปดสิบบาทถวน) 
Linkภายนอก:…………………………………………………………………................................................................... 
หมายเหตุ: …-……………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล ผูอนุมัติรับรอง 
 (  / ) อนุมัติ           

(   ) ไมอนุมัติ ระบุเหตุผล........................................ 
 
 
 

(..นายอารีย   เชื้อสาวะถี...) (นายสชุาต ิ ผาบสิมมา) 

ตำแหนง ...นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ...... ตำแหนง สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

วันท่ี 14  กันยายน  2565       วันท่ี 14  กันยายน  2565 
 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
(นายบุญเลิศ   นิลละออง) 

ตำแหนง นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
                                             วันท่ี 14  กันยายน  2565 

 
 


