
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว อ ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๑๖๐ โทร ๐๗๗๕๙ ๑๑๗๙ 

ที ่ ชพ ๐๕๓๒/279 วันที่  2  กรกฎำคม  ๒๕๖4 

เรื่อง   รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำเดือนมิถุนำยน๒๕๖4 

เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว 

  ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว อ ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อ  
จัดจ้ำง ประจ ำเดือนมิถุนำยน ๒๕๖4 ของหน่วยงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว เพ่ือให้เป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)  

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว อ ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จึงขอส่งรำยงำน ผล
ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำเดือนมิถุนำยน ๒๕๖4 (สขร.1) 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและอนุมัติให้เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ 
 
 
                (นำยฤทธี  เพ็ชรนิล) 
                     นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

 
         ทรำบ / อนุมัติ 
 
             

                       (นำยสุทธิพงศ์  เหล่ำศิริวุฒิ)  
                             สำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน..มิถุนายน  2564.. 

(ชื่อหน่วยงาน)..ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว.. 
วันที่ 3  กรกฎาคม  2564 

ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อ / จ้ำง 
ผู้เสนอรำคำ 

และรำคำที่เสนอ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
และรำคำที่ตกลง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ 

1 จ้ำงเหมำซ่อมเปลีย่นอะไหล่รถยนต์รำชกำร 21,200 21,200 เฉพำะเจำะจง นำยสิทธิชัย  ชีพสัตยำกร นำยสิทธิชัย  ชีพสัตยำกร มีควำมช ำนำญ 065/2564 

     21,200 21,200 รำคำต่ ำสุด 08/06/2564 

2 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,000 4,000 เฉพำะเจำะจง นำยปฏิภำณ  โลพิศ นำยปฏิภำณ  โลพิศ -อยู่ในพื้นที่ 067/2564 

     4,000 4,000 -ให้เครดิต 18/06/2564 

         

         

         

         
         

         

         

         

 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ 

หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว 
ประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของ

หน่วยงำน พ.ศ. 2564 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว 
 

ชื่อหน่วยงาน:       ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว                     

วัน/เดือน/ปี:    วันที่   2  กรกฎำคม  2564                    

หัวข้อ :     รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำเดือนมิถุนำยน  ๒๕๖4                                                     .                                       
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) :  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจ ำเดือนมิถุนำยน  ๒๕๖4  เพ่ือให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA                                                    
                                                                                                 

Link ภายนอก: -                       
หมายเหตุ:            
              

 

      ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล            ผู้อนุมัติรับรอง 

 

  (    นายฤทธี     เพ็ชรนิล     )        (     นายนายสุทธิพงศ์  เหล่าศิริวุฒิ     ) 

        ต าแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอปะทิว  . 

            วันที ่  2    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.2564         วันที ่  2    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.2564    

  
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

(      นายธัญเทพ  ปานอุดม       ) 

ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
วันที ่  2    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.2564    

 
 
 



แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท) 
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่  

และผู้ตรวจรับพัสดุ 
----------------------------------- 

 
 

ข้ำพเจ้ำ ......นำยฤทธี  เพ็ชรนิล............................................................................ (หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่) 

ข้ำพเจ้ำ ......นำยธัญเทพ  ปำนอุดม...................................................................... (เจ้ำหน้ำที่) 

ข้ำพเจ้ำ ......นำยส ำเริง   นพช ำนำญ................................................................... (ผู้ตรวจรับพัสดุ) 
 
 

 ขอให้ค ำรับรองว่ำไม่มีควำมเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใด  ที่
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว ำ ม ขั ด แ ย้ ง ท ำ ง ผ ล ป ระ โ ย ช น์ กั บ ผู้ ข ำย  ผู้ รั บจ้ ำ ง  ผู้ เ สนองำน  หรื อผู้ ชนะประมู ล  หรื อผู้ มี 
ส่วนเกี่ยวข้องที่ เข้ำมำมีนิติสัมพันธ์  และวำงตัว เป็นกลำงในกำรด ำ เนินกำ รเกี่ ยวกับกำรพัสดุ  ปฏิบัติหน้ ำที่ 
ด้วยจิตส ำนึก ด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลำ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ ตำมที่ระบุไว้
ในประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยแนวทำงปฏิบัติงำนเพื่อตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง พ.ศ. 2560 

หำกปรำกฏว่ำเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงข้ำพเจ้ำกับ ผู้ขำย ผู้ รับจ้ำง ผู้ เสนองำน หรือ 
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ำมำมีนิติสัมพันธ์ ข้ำพเจ้ำจะรำยงำนให้ทรำบโดยทันที 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ลงนำม ................................................................. 
(หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่) 

ลงนำม .................................................................  
(เจ้ำหน้ำที่) 

ลงนำม .................................................................  
(ผู้ตรวจรับพัสดุ) 


