
 
  

       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  อ.ศรีสัชนาลัย จ.สโุขทัย  โทร.๐๕๕-673136 
 

ที ่ สท.๐๐๓๒.๓๐๑/056              วันที่    30  เมษายน  2564      
 

เรื่อง  รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน เมษายน 2564 (สขร.1) 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 

  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8) ระบุหน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนทุกสิ้นเดือน ตามแบบ สขร.1เพ่ือเสนอ
ผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ  
 

  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอเรียนว่า ได้ด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและอนุมัติเพ่ือน าเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยต่อไป 
 

     
  
 

 (นางสาวจุรีรัตน์   พุ่มชุ่ม) 
                                                                               เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
               √   อนุมัต ิ ไม่อนุมัติ 
 
 
 

(นายสุทนต์   ทั่งศิริ) 
       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564 
 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป.  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
วัน/เดือน/ปี  :  30  เมษายน  2564 
 
หัวข้อ :  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุประจ าเดือนเมษายน 2564 (แบบ สขร.1) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
          1. ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจัดจ้าง 
         2.  วงเงินงบประมาณ 
         3.  ราคากลาง 
         4.  วิธีการซื้อหรือจ้าง 
         5.  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
         6.  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 
         7.  เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
 
Link/ภายนอก :  ไม่มี  
หมายเหตุ  : ………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
              ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                             ผู้อนุมัติรับรอง 
 
                    
..............................................................................                ............................... ........................................ 
              (นางสาวจุรีรัตน์  พุ่มชุ่ม)                                             (นายสุทนต์  ทั่งศิริ) 
              ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ                            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
          วันที ่ 30  เมษายน  2564                                      วันที่  30  เมษายน  2564 
        

  ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

................................................................................ 
    (นายเอกพงศ์  ทิงาเครือ) 

   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
วันทื่  30  เมษายน  2564 

                  
 

 



 
  

       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  อ.ศรีสัชนาลัย จ.สโุขทัย  โทร.๐๕๕-673136 
 

ที ่ สท.๐๐๓๒.๓๐๑/057              วันที่    31  พฤษภาคม  2564      
 

เรื่อง  รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 (สขร.1) 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 

  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8) ระบุหน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนทุกสิ้นเดือน ตามแบบ สขร .1เพ่ือเสนอ
ผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ  
 

  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอเรียนว่า ได้ด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและอนุมัติเพ่ือน าเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยต่อไป 
 

     
  
 

 (นางสาวจุรีรัตน์   พุ่มชุ่ม) 
                                                                               เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
               √   อนุมัต ิ ไม่อนุมัติ 
 
 
 

(นายสุทนต์   ทั่งศิริ) 
       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564 
 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป.  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
วัน/เดือน/ปี  :  31  พฤษภาคม  2564 
 
หัวข้อ :  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.1) ประจ าปีงบประมาณ 
2564 
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
          1. ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจัดจ้าง 
         2.  วงเงินงบประมาณ 
         3.  ราคากลาง 
         4.  วิธีการซื้อหรือจ้าง 
         5.  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
         6.  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 
         7.  เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
 
Link/ภายนอก :  ไม่มี  
หมายเหตุ  : ………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
              ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                             ผู้อนุมัติรับรอง 
 
                    
..............................................................................                ....................................................................... 
              (นางสาวจุรีรัตน์  พุ่มชุ่ม)                                             (นายสุทนต์  ทั่งศิริ) 
              ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ                            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
         วันที ่ 31  พฤษภาคม  2564                                    วันที่  31  พฤษภาคม  2564 
        

  ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

................................................................................ 
    (นายเอกพงศ์  ทิงาเครือ) 

   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
วันทื่  31  พฤษภาคม  2564 

                  
 



 
 
  

       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  อ.ศรีสัชนาลัย จ.สโุขทัย  โทร.๐๕๕-673136 
 

ที ่ สท.๐๐๓๒.๓๐๑/058              วันที่    10 มิถุนายน  2564      
 

เรื่อง  รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน มิถุนายน 2564 (สขร.1) 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 

  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8) ระบุหน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนทุกสิ้นเดือน ตามแบบ สขร.1เพ่ือเสนอ
ผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ  
 

  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอเรียนว่า ได้ด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและอนุมัติเพ่ือน าเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยต่อไป 
 

     
  
 

 (นางสาวจุรีรัตน์   พุ่มชุ่ม) 
                                                                               เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
               √   อนุมัต ิ ไม่อนุมัติ 
 
 
 

(นายสุทนต์   ทั่งศิริ) 
       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564 

 
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป.  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
วัน/เดือน/ปี  :  10  มิถุนายน  2564 
 
หัวข้อ :  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุประจ าเดือนมิถุนายน 2564 (แบบ สขร.1) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
          1. ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจัดจ้าง 
         2.  วงเงินงบประมาณ 
         3.  ราคากลาง 
         4.  วิธีการซื้อหรือจ้าง 
         5.  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
         6.  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 
         7.  เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
 
Link/ภายนอก :  ไม่มี  
หมายเหตุ  : ………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
              ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                             ผู้อนุมัติรับรอง 
 
                    
..............................................................................                ............................... ........................................ 
              (นางสาวจุรีรัตน์  พุ่มชุ่ม)                                             (นายสุทนต์  ทั่งศิริ) 
              ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ                            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
          วันที ่ 10  มิถุนายน  2564                                      วันที่  10  มิถุนายน  2564 
        

  ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

................................................................................ 
    (นายเอกพงศ์  ทิงาเครือ) 

   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
วันทื่  10  มิถุนายน  2564 

                  
 


