
   

  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป (งานพัสดุ) โรงพยาบาลสันติสุข จ.น่าน โทร.054-602042           . 

ที่ นน 0032.301/1277                    วันที่      18  ธันวาคม  2563                        . 

เรื่อง  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563                              . 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข 
 

        ตามท่ี งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสันติสุข ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทงบด าเนินงานเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) ของโรงพยาบาลสันติสุข  
 

  บัดนี้ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป จึงขอรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประเภทงบด าเนินงานเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (แบบ สขร. 1) ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 และขออนุญาตน า
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  http://santisukhos.net/web/index.php?module=research&id=128  
 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบได้โปรดลงนาม 

                   
นางสาวนันทกร  ทะสี 

                    นักวิชาการพัสดุ 

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข 
      เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนาม 

                  

 
           (นายวิทยา   มิ่งปรีชา                          
       นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ความเห็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข 
ทราบ / อนุญาตน าเผยแพร่ 

   
(นายกฤษ   ใจวงค์) 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข 

http://santisukhos.net/web/index.php?module=research&id=128


   
 



  



   
 



 
 



   
 



 
 



   
 



  



   



   

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
โรงพยาบาลสันติสุข จังหวัดน่าน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564  
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน      :  โรงพยาบาลสันติสุข  จังหวัดน่าน 
วัน/เดือน/ปี       :   18  ธันวาคม  ๒๕๖3 
หัวข้อ              :   EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 
           
 
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

        สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนตุลาคม 2563  ( สขร.1) 
 

Link ภายนอก : …ไม่ม…ี………………………………………………………………………………………………………………………..... 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................................. 
 

          
                 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                               ผู้อนุมัติรับรอง 

                               
                   ( นายวิทยา  มิ่งปรีชา )                                              (นายกฤษ    ใจวงค์) 
               นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                              นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี    
                                                                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข                                                                                                                               

        วันท่ี 18  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2563                         วันท่ี 18  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

   
(นางเจียมจิตร   ถิ่นอยู่) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
 

วันท่ี  18  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 



   

  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป (งานพัสดุ) โรงพยาบาลสันติสุข จ.น่าน โทร.054-602042           . 

ที่ นน 0032.301/1278                    วันที่      18  ธันวาคม  2563                        . 

เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563                              . 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข 
 

        ตามท่ี งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสันติสุข ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทงบด าเนินงานเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) ของโรงพยาบาลสันติสุข  
 

  บัดนี้ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป จึงขอรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประเภทงบด าเนินงานเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (แบบ สขร. 1) ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และขออนุญาตน า
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  http://santisukhos.net/web/index.php?module=research&id=128
  

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบได้โปรดลงนาม 

                   
นางสาวนันทกร  ทะสี 

                    นักวิชาการพัสดุ 

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข 
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนาม 

                  

 
           (นายวิทยา   มิ่งปรีชา                          
       นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข 
ทราบ/อนุญาตน าเผยแพร่ 

   
(นายกฤษ   ใจวงค์) 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข 

http://santisukhos.net/web/index.php?module=research&id=128
http://santisukhos.net/web/index.php?module=research&id=128


   
 



   

 



   

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
โรงพยาบาลสันติสุข จังหวัดน่าน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564  
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน      :  โรงพยาบาลสันติสุข  จังหวัดน่าน 
วัน/เดือน/ปี       :  18  ธันวาคม  ๒๕๖3 
หัวขอ้               :  EB 5 หน่วยงานมกีารสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 
           

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         
              สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563  ( สขร.1) 
 
 

Link ภายนอก : …ไม่ม…ี………………………………………………………………………………………………………………………..... 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................................. 
 

          
                 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                               ผู้อนุมัติรับรอง 

                               
                   ( นายวิทยา  มิ่งปรีชา )                                              (นายกฤษ    ใจวงค์) 
               นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                              นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี    
                                                                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข                                                                                                                               

        วันท่ี   18  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2563                         วันท่ี    18  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

   
(นางเจียมจิตร   ถิ่นอยู่) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
 

วันท่ี   18  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 
 



   

  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป (งานพัสดุ) โรงพยาบาลสันติสุข จ.น่าน โทร.054-602042           . 

ที่ นน 0032.301/1279                    วันที่      18  ธันวาคม  2563                        . 

เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2563                       . 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข 
 

        ตามท่ี งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสันติสุข ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทงบด าเนินงานเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) ของโรงพยาบาลสันติสุข  
 

  บัดนี้ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป จึงขอรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประเภทงบด าเนินงานเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (แบบ สขร. 1) วันที่ 1 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และขออนุญาตน า
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  http://santisukhos.net/web/index.php?module=research&id=128  
  
 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบได้โปรดลงนาม 

                   
นางสาวนันทกร  ทะสี 

                    นักวิชาการพัสดุ 

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข 
      เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนาม 

                  

 
                     (นายวิทยา   มิ่งปรีชา                          

       นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข 
ทราบ / อนุญาตน าเผยแพร่ 

   
(นายกฤษ   ใจวงค์) 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข 

http://santisukhos.net/web/index.php?module=research&id=128


    



   

 
 
 
 
 
 



   

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
โรงพยาบาลสันติสุข จังหวัดน่าน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564  
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน      :   โรงพยาบาลสันติสุข  จังหวัดน่าน 
วัน/เดือน/ปี       :    18  ธันวาคม  ๒๕๖3 
หัวข้อ               :   EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 
           

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
        

         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน วันท่ี 1 - 15 ธันวาคม 2563  ( สขร.1) 
 

Link ภายนอก : …ไม่ม…ี………………………………………………………………………………………………………………………..... 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................................. 
 

          
                 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                               ผู้อนุมัติรับรอง 

                               
                   ( นายวิทยา  มิ่งปรีชา )                                              (นายกฤษ    ใจวงค์) 
               นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                              นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี    
                                                                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันติสุข                                                                                                                               

        วันท่ี 18  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2563                         วันท่ี 18  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

   
(นางเจียมจิตร   ถิ่นอยู่) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
 

วันท่ี 18  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 
 


