
    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0-56๓๘-๓๕๖๒ ต่อ ๑๐๓ 

ที่  นว  0032.3๐๑/พิเศษ          วันที ่  2  พฤศจิกายน  2563              

เร่ือง ขออนุมัตเิผยแพร่รายงานแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2563 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

  ตาม ที่งานพัสดุและบ ารุงรักษา กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัด
นครสวรรค์ ได้รายงานแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2563 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

  ในการนี้  งานพัสดุและบ ารุงรักษา กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่รายงานฯดังกล่าว 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว   www.Klhos.go.th  และปิดประกาศเผยแพร่ ณ สถานที่
ปิดประกาศของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบพิจารณาอนุมัติ 

 

(ลงชื่อ)...............................................หวัหน้าเจ้าหน้าที่  
          (นางสิริพร  ธนลาภอนันต์)   

 

            

 อนุมัติ 

 

                 (นางจิตพร  จันทยา) 
                        พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 
          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

 
 
 
 
 



      แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 

ตามประกาศโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

 

ชื่อหนว่ยงาน : โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  อ าเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์ 
วัน/เดือน/ปี :  2  พฤศจิกายน 2563  
หัวข้อ: รายงานแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖3 
         ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖4 (แบบ สขร.๑) 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          รายงานแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖3 ประจ า 
          ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (แบบ สขร.๑) 
 
 
 
 
LINK  ภายนอก  : www.Klhos.go.th   
หมายเหตุ    
....................................................................................... ........................................................................................
.. 

 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล 
 

ผู้รับรอง 
อุรชา  สกุลณี สิริพร  ธนลาภอนันต์ 

(นางสาวอุรชา  สกลุณี) (นางสิริพร  ธนลาภอนันต์) 
ต าแหน่ง เจ้าหนา้ที่ ต าแหน่ง หวัหน้าเจ้าหน้าที่ 

วันที่ 2  พฤศจิกายน  2563 วันที่ 2  พฤศจิกายน  2563 

 

 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

ทรงยศ  แจ่มสอน 
(นายทรงยศ  แจ่มสอน) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ์
วันที่ 2  พฤศจิกายน  2563 

 



 

    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0-56๓๘-๓๕๖๒ ต่อ ๑๐๓ 

ที่  นว  0032.3๐๑/พิเศษ    วันที่   1  ธันวาคม 2563              

เร่ือง ขออนุมัตเิผยแพร่รายงานแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2563 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

  ตาม ที่งานพัสดุและบ ารุงรักษา กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัด
นครสวรรค์ ได้รายงานแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

  ในการนี้  งานพัสดุและบ ารุงรักษา กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่รายงานฯดังกล่าว 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว   www.Klhos.go.th  และปิดประกาศเผยแพร่ ณ สถานที่
ปิดประกาศของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบพิจารณาอนุมัติ 

 

(ลงชื่อ)...............................................หวัหน้าเจ้าหน้าที่  
          (นางสิริพร  ธนลาภอนันต์)   

 

            

 อนุมัติ 

 

                 (นางจิตพร  จันทยา) 
                        พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 
          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

 

 
 



   แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 

ตามประกาศโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

 

ชื่อหนว่ยงาน : โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  อ าเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์ 
วัน/เดือน/ปี : 1  ธันวาคม  2563 
หัวข้อ: รายงานแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖3 
         ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖4 (แบบ สขร.๑) 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          รายงานแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖3 ประจ า 
          ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (แบบ สขร.๑) 
 
 
 
 
LINK  ภายนอก  : www.Klhos.go.th   
หมายเหตุ      
....................................................................................... ........................................................................................
.. 

 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล 
 

ผู้รับรอง 
อุรชา  สกุลณี สิริพร  ธนลาภอนันต์ 

(นางสาวอุรชา  สกลุณี ) (นางสิริพร  ธนลาภอนันต์) 
ต าแหน่ง เจ้าหนา้ที่ ต าแหน่ง หวัหน้าเจ้าหน้าที่ 

วันที่  1  ธันวาคม  2563 วันที่  1  ธันวาคม  2563 

 
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 ทรงยศ  แจ่มสอน  
(นายทรงยศ  แจ่มสอน) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ์
วันที่ 1  ธนัวาคม  2563 

 


