
 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา   ๕๖๑40                                         
ที ่  พย 0632/                                      วันที ่ 30 กันยายน   2564 
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 

เรียน  สาธารณสุขอำเภอปง 

ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไปสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุประจำปี 2564 และกรอปแนวทางการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใส ในการจัดซื ้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื ่อให้การ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ทางราชการ ประกอบกับต้องใช้เป็นเอกสารประกอบในการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integity and Transparency Assesment=ITA ) นั้น 

บัดนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม-กันยายน  2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ตามสิ่งที่มาด้วยพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตเผยแพร่งานดังกล่าว ลงในเว็ปไชต์ของหน่วยงาน
ต่อไปด้วย    
 
              

                                           
                                                                                          (นายประสาท กันชัย)  

                               นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ        
                                             

      - ทราบ 
   - ดำเนินการ 
            

 
 

    (นายจีรศักดิ์ แก้วคำปา) 
                         นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน 

            สาธารณสุขอำเภอปง 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  ชื่อหน่วยงาน  :  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง 

วัน/เดือน/ปี   :  30  กันยายน   2564  

หัวข้อ :   ขออนุญาตเผยแพร่ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
บนเว็ปไซต์ของหน่วยงานรายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

ประกอบด้วย 

- รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
Link ภายนอก   : ไม่มี 

หมายเหตุ  :  - 

 

        ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                               ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
          (นายประสาท กันชัย)                                             (นายจีรศักดิ์ แก้วคำปา)  
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                    นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน 
                                                                                  สาธารณสุขอำเภอปง 
       วันที่   30  กันยายน    2564                                 วันที่   30  กันยายน  2564 

 

      ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

(นายประสาท กันชัย) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

วันที่   30  กันยายน   2564 

           



แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ไตรมาส 1 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง 
วันที่ 3๐   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 256๓ 

ลำดับ รายการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคาร 
กลาง 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และ 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท) (บาท)  ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

โดยสรุป หรือข้อตกลงใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

1.  จ้างเหมาทำความสะอาด      
48,000.00  

   เฉพาะเจาะจง   นางมาลัย  ไชยา 
4,000 บาท/เดือน  

 นางมาลัย  ไชยา 4,000 

บาท  

 ราคา
เหมาะสม  

 พย 0632/966 1 

ตค.2563  

2  จ้างเหมาตดัหญ้าและดูแลความ
สะอาดรอบบริเวณสำนักงาน  

    
12,000.00  

   เฉพาะเจาะจง   นายสุพรรณ  อิทธิ
ยา 1,000/เดือน  

 นายสุพรรณ  อิทธิยา 
1,000/เดือน  

 ราคา
เหมาะสม  

 พย 0632/969 1 
ต.ค.2563  

3  จ้างเหมาสื่อสารโทรคมนาคม
(อินเตอร์เน็ต) 

8,988.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ToT มหาชน 
749 บาท/เดือน 

 บริษัท ToT มหาชน 
749 บาท/เดือน  

 ราคา
เหมาะสม 

พย 0632/064 1 
ต.ค.2563 

4 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 6000  เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์บูรพา 397 
ม.3 ต.ปง อ.ปง จ.
พะเยา 500 บ./

เดือน 

โรงพิมพ์บูรพา 397 ม.
3 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 

500 บ./เดือน 

ราคา
เหมาะสม 

พย 0632/972  1 
ต.ค.2563 

 
 
 

ลงชื่อ   
        (นายประสาท  กันชัย) 
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 



 
 
 

แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  ไตรมาส 1 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง 
วันที่ 30    เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 256๓ 

ลำดับ รายการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคาร 
กลาง 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และ 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท) (บาท)  ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

โดยสรุป หรือข้อตกลงใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

ไม่มีรายงานจัดซื้อจัดจ้าง        

         

 

ลงชื่อ   
        (นายประสาท  กันชัย) 
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม   ไตรมาส 1 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง 

วันที่ 30    เดือนธันวาคม    พ.ศ. 256๓ 
ลำดับ รายการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
ราคาร 
กลาง 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และ 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท) (บาท)  ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

โดยสรุป หรือข้อตกลงใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

   ไม่มีรายการจัดซื้อ จัดจ้าง        

         

 

ลงชื่อ   
        (นายประสาท  กันชัย) 
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  ไตรมาส 2 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง 

วันที่ 31    เดือน มกราคม    พ.ศ. 2564 
ลำดับ รายการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
ราคาร 
กลาง 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และ 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

(บาท) (บาท)  ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

โดยสรุป หรือข้อตกลงใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

1.  ขออนุมัติจัดจ้างบำรุงซ่อมแซม
ยานพาหนะ 
 

       3,577.01  

 
3,577.01  

 
วิธี

เฉพาะเจาะจง  

 

บริษัทมิตซูพันล้าน  

อ.เมืองพะเยา 
 

บริษัทมิตซูพันล้าน  อ.
เมืองพะเยา 

 

ราคา
เหมาะสม/การ

บริการหลัง
ขาย 

พย 0632/26 14 
ม.ค.2564 

         

 
 
 

ลงชื่อ   
        (นายประสาท  กันชัย) 
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
 
 



 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  ไตรมาส 2 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง 

วันที่ 28    เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564 
ลำดับ รายการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
ราคาร 
กลาง 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และ 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท) (บาท)  ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

โดยสรุป หรือข้อตกลงใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

 
1 

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 4,907  เฉพาะเจาะจง ร้านเอธามไอที 
4,907 บาท 

ร้านเอธามไอที 4,907 
บาท 

ราคาเมาะสม พย.0632/62 

8 กุมภาพันธ์ 2564 

         

 

ลงชื่อ   
        (นายประสาท  กันชัย) 
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม   ไตรมาส 2 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง 
วันที่ 30    เดือนมีนาคม     พ.ศ. 2564 

ลำดับ รายการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคาร 
กลาง 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และ 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท) (บาท)  ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

โดยสรุป หรือข้อตกลงใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

1 
 

จัดซื้อวัสดสุำนักงาน 4,855  เฉพาะเจาะจง ร้านนาย 79 
4,855 บาท 

ร้านนาย 79 4,855 
บาท 

ราคาเมาะสม พย. 0632/94  
1 มีนาคม 2564 

         

 

ลงชื่อ   
        (นายประสาท  กันชัย) 
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม   ไตรมาส 3 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง 
วันที่ 30    เดือน เมษายน    พ.ศ. 2564 

ลำดับ รายการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคาร 
กลาง 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และ 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท) (บาท)  ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

โดยสรุป หรือข้อตกลงใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

1 
 

จัดซื้อวัสดโุครงการ ITA 2,000  เฉพาะเจาะจง ร้างโรงพิมพ์บูรพา 
2,000 

ร้างโรงพิมพ์บูรพา 
2,000 บาท 

ราคาเหมาะสม พย.0632/219  
21 เมษายน 2564 

         

 

ลงชื่อ   
        (นายประสาท  กันชัย) 
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม   ไตรมาส 3 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง 

วันที่ 30    เดือนพฤษภาคม    พ.ศ. 2564 
ลำดับ รายการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
ราคาร 
กลาง 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และ 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท) (บาท)  ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

โดยสรุป หรือข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 
 

จัดซื้อวัสดสุำนักงาน 300  เฉพาะเจาะจง ร้างโรงพิมพ์บูรพา 
300 

ร้างโรงพิมพ์บูรพา 
300 บาท 

ราคาเหมาะสม พย.0632/310 

24 พฤษภาคม 2564 

         

 

ลงชื่อ   
        (นายประสาท  กันชัย) 
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม   ไตรมาส 3 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง 

วันที่  30   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2564 
ลำดับ รายการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
ราคาร 
กลาง 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และ 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท) (บาท)  ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

โดยสรุป หรือข้อตกลงใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

1 ขอจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 4,850  เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์บูรพา โรงพิมพ์บูรพา ราคาเหมาะสม มี
วัสดุที่ต้องการ 

พย.0632/329 

2 มิถุนายน 2564 

2 ขอจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 4,850  เฉพาะเจาะจง เอทามพาณิชย ์ เอทามพาณิชย ์ ราคาเหมาะสม มี
วัสดุที่ต้องการ 

พย.0632/375 

7 มิถุนายน 2564 

3 ขอจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 4,250  เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์บูรพา โรงพิมพ์บูรพา ราคาเหมาะสม มี
วัสดุที่ต้องการ 

พย.0632/395 

16 มิถุนายน 2564 

 

ลงชื่อ   
        (นายประสาท  กันชัย) 
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
 
 
 
 



 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  ไตรมาส 4 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง 

วันที่ 31    เดือน กรกฎาคม    พ.ศ. 2564 
ลำดับ รายการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
ราคาร 
กลาง 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และ 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญา 

(บาท) (บาท)  ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

โดยสรุป หรือข้อตกลงใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

1 
 

จัดซื้อวัสดสุำนักงาน 2,620  เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์บูรพา โรงพิมพ์บูรพา 2,620 ราคาเหมาะสม พย.0632/489 

6 กรกฎาคม 2564 

2 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 7,755  เฉพาะเจาะจง นาย 79 ถ่าย
เอกสาร 

นาย 79 ถ่ายเอกสาร 
7,755 

ราคาเหมาะสม พย.0632/526  
12 กรกฎาคม 
2564 

 
 
 

ลงชื่อ   
        (นายประสาท  กันชัย) 
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  ไตรมาส 4 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง 
วันที่ 31    เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2564 

ลำดับ รายการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 

ราคาร 
กลาง 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และ 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท) (บาท)  ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

โดยสรุป หรือข้อตกลงใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

1 
 

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการ 
Covid-19 

10,000  เฉพาะเจาะจง นาย 79 ถ่าย
เอกสาร 

นาย 79 ถ่ายเอกสาร 
10,000 

ราคาเหมาะสม พย.0632/585  
3 สิงหาคม 2564 

         

 

ลงชื่อ   
        (นายประสาท  กันชัย) 
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม   ไตรมาส 4 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง 

วันที่ 30    เดือน กันยายน    พ.ศ. 2564 
ลำดับ รายการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
ราคาร 
กลาง 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และ 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

(บาท) (บาท)  ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

โดยสรุป หรือข้อตกลงใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

1 ไม่มีการจัดซื้อวัสดุ        

 

ลงชื่อ   
        (นายประสาท  กันชัย) 
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
 
 
 
 


