
 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง  โทร 054-296101 

ที ่ ลป 0932/254            วันที่   10  เดือน มิถุนำยน  พ.ศ. 2564 

เรื่อง  ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและเผยแพร่ตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี 2564 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 

  ตำมที่ คณะกรรมกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ   
สบปรำบ และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัดได้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร(งบ
ด ำเนินงำน) ตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564 ตำมแนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธี
เฉพำะเจำะจง ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560นั้น 

  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบขอรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร (งบด ำเนินงำน)ของ
หน่วยงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ ปีงบประมำณ 2564  โดยได้ด ำเนินกำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ  https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php และได้ปิด
ประกำศ ณ จุดประชำสัมพันธ์ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ  ณ วันที่  10  มิถุนำยน  2564
เรียบร้อยแล้ว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำ 

 
(นำยนิเวศน์  สำยวงค์ปัญญำ) 

                                                 นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 

ทราบ-อนุญาต 

                                      
(นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 

สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php


 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ จังหวัดล ำปำง  โทร 0 54-296101 

ที ่ ลป 0932/256            วันที ่10 เดือน มิถุนำยน  พ.ศ. 2564 

เรื่อง สั่งกำรให้ประกำศเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2564 

เรียน  คณะกรรมกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส 

  ตำมที่ คณะกรรมกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ   
สบปรำบและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัดได้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร(งบ
ด ำเนินงำน) ตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560นั้น 

  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบขอสั่งกำร ให้ประกำศเผยแพร่ผลกำรด ำเนินกำรตำม
แผนจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ2564 ผ่ำนเว็บไซต์ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php    ได้ปิดประกำศ ณ จุดประชำสัมพันธ์ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ 

 
(นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 

สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php


แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564                                  แบบ สขร.1 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 

วันท่ี 1-30 เมษายน 2564 
ล าดับ

ที ่
ชื่อรายการที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับก่ีคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงซื้อหรือ

จ้าง 
1 จ้างเหมาค่า

อินเตอร์เน็ต 
820 820 ตกลงราคา กสท.โทรคมนาคม กสท.โทรคมนาคม ราคาต่ าที่สุด 10/29 ม.ค 64 

2 จัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

5,000 5,000 ตกลงราคา ร้านอ้อยการยาง ร้านอ้อยการยาง ราคาต่ าที่สุด 20/7 เม.ย 64 

         
         
         

 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                               แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2564                                  แบบ สขร.1 

ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
วันท่ี 1-31 พฤษภาคม 2564 

ล าดับ
ที ่

ชื่อรายการที่จัดซื้อ
จัดจ้าง 

วันที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับก่ีคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงซื้อหรือ

จ้าง 
1 จัดซื้อวัสดุ

ส านักงาน 
30 เม.ย 64 700 700 ตกลงราคา น้ าดื่ม พี พี สตาร์ลักษ์ น้ าดื่ม พี พีสตาร์ลักษ์ เฉพาะเจาะจง 22/30 เม.ย 64 

          
          
          
          
          

 
 
 
 
 
 
 
 



                                               แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2564                                  แบบ สขร.1 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 

วันท่ี 1-10 มิถุนายน  2564 
ล าดับ

ที ่
ชื่อรายการที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 
วันที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับก่ีคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงซื้อหรือ

จ้าง 
**ไม่มีการจัดหาพัสดุ** 

          
          
          
          
          

 
 


