
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานพัสดุ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา โทร 0 7468 7018                              

ที ่  พท 0532/ 1054      วันที ่    17  ธันวาคม  2564             

เรื่อง   ขอความเห็นชอบและอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

เรียน   สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑         
ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ๒๕๖5 และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศ กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานรัฐตามวิธีกรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา หมู่ที่ ๘ ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา จังหวัด
พัทลุง ได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 เสร็จเรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบขอได้โปรด 
๑.  เห็นชอบและอนุมัติพร้อมลงนามในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 
 ๒.  ลงนามในประกาศให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖5 ตามท่ีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

 
 (นายกฤษณัฏฐ์ นนทแก้ว) 

                               เจ้าหน้าที่ 
 
 

        ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่                                                   ความเห็นสาธารณสุขอ าเภอ 
     เรียน  สาธารณสุขอ าเภอกงหรา                                                                 อนุมัต ิ

- เพ่ือโปรดพิจารณา 
- ได้ตรวจสอบแล้ว         
- เห็นควรอนุมัตแิผนการจัดซื้อจัดจ้าง                                            (นายประจวบ รามณีย์) 

                                                                                                  สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
                                                                                                         17 ธ.ค. 64 
            (นายชาคริต   ด าชื่น)                                                     
              หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
                17 ธ.ค. 64 



 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหราได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2565 
เพ่ือให้การด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
นี้ 

 

ประกาศ   ณ  วันที่  17 ธันวาคม พ.ศ.  2564  

(นายประจวบ รามณีย์) 
   สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 



คาดว่าจะประกาศ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

(เดือน/ป)ี
1 ซ้ือวัสดุส านกังาน 35,000 มกราคม 2565
2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,000 กุมภาพันธ์ 2565
3 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 5,000 มกราคม 2565
4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,000 กุมภาพันธ์ 2565
5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 6,000 กุมภาพันธ์ 2565
6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000 ตุลามคม 2564
7 วัสดุเคร่ืองบริโภค 5,000 มกราคม 2565
8 วัสดุก่อสร้าง 30,000 มีนาคม 2564
9 วัสดุประชาสัมพันธ์ 5,000 มีนาคม 2564

10 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,000 มีนาคม 2564
11 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000 มีนาคม 2564
12 วัสดุการเกษตร/เคมีภณัฑ์ 20,000 มีนาคม 2564
13 ค่าไฟฟ้า 36,000 ตุลามคม 2564
14 ค่าน้ าประปา 1,200 ตุลามคม 2564
15 ค่าโทรศัพท์ 10,000 ตุลามคม 2564
16 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 46,000 กุมภาพันธ์ 2565
17 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 10,000 กุมภาพันธ์ 2565
18 ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 7,000 กุมภาพันธ์ 2565
19 ซ้ือโทรศัพท์ส านกังาน 5,000 มีนาคม 2564
20 ซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น 8,000 มีนาคม 2564
21 ซ้ือเก้าอี้ส านกังาน 28,000 กุมภาพันธ์ 2565
22 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 20,000 กุมภาพันธ์ 2565
23 ซ้ือกล้องติดรถยนต์ 10,000 มีนาคม 2564
24 เคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนท่ี 25,000 มีนาคม 2564
25 เคร่ืองตัดหญ้าและอุปกรณ์ 10,000 มีนาคม 2564
26 เคร่ืองกรองน้ าพร้อมอุปกรณ์ 20,000 มีนาคม 2564
27 ถังเก็บน้ าใช้ 5,000 มีนาคม 2564

28
จ้างปรับปรุงอาคารส านกังาน/ซ่อมแซมหอ้งน้ า
ภายในส านกังาน และทางเท้า 110,000 เมษายน 2565

29
ปรับปรุงภมูิทัศน/์สวนหย่อม บริเวณอาคาร
ส านกังาน 40,000 เมษายน 2565

30 ปรับปรุงปา้ย และซ่อมแซมร้ัวส านกังาน 150,000 เมษายน 2565
31 ทาสีอาคารส านกังาน 250,000 เมษายน 2565
32 ค่าจ้างเหมาบริการ 60,000 ตุลามคม 2564
33 ค่าภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย 5,000 ตุลามคม 2564
34 เงินประกันสังคม(ฐานะนายจ้าง) 16,000 มกราคม 2565

                 (นายกฤษณัฏฐ์ นนทแก้ว)                            (นายประจวบ รามณีย์)
(ลงชื่อ)                        ผู้จัดท า               (ลงชื่อ)                        ผู้อนมุัติ

ล าดับ
งบประมาณ

โครงการงบ (บาท)
ชื่อโครงการ

 แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ 2565
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง


