
           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จ.ล าพูน โทร 0 5350 4043 ต่อ 122 
ที่  ลพ 0032.301.2/1896 วันที่  10 ธันวาคม 2564 
เร่ือง  ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน ตามแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
  

         ตุลาคม 2564 (แบบ สขร1) และขออนุญาตน าข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์และปิดประกาศ  
         ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
          

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
 

ด้วย โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ได้ด าเนินการรวบรวมรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน
ตุลาคม 2564 ตามแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 (แบบ สขร1) เรียบร้อย
แล้วนั้น 

ในการนี้ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขออนุญาตน าผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน
ตุลาคม 2564 (แบบ สขร1) เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ที่ www.wnlhospital.go.th สื่อ
โซเชียลของโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง และปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ตามรายละเอียด และเห็นควร
ให้นางสาวอรินดา กันใหม ่นักวิชาการสาธารณสุข เป็นผู้ปลดแบบรายงานต่อไป   

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

   (นายชินพันธ์  เลือดนักรบ) 
                                       นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
 
         ทราบ/อนุมัติให้เผยแพร่ 

      (นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จ.ล าพูน โทร 0 5350 4043 ต่อ 122 
ที่  ลพ 0032.301.2/1897 วันที่    10 ธันวาคม 2564 
เร่ือง  ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน ตามแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
  

         พฤศจิกายน 2564 (แบบ สขร1) และขออนุญาตน าข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์และปิดประกาศ  
         ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
          

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

ด้วย โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ได้ด าเนินการรวบรวมรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2564 ตามแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 (แบบ สขร1) 
เรียบร้อยแล้วนั้น 

ในการนี้ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขออนุญาตน าผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2564 (แบบ สขร1) เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ที่ www.wnlhospital.go.th 
สื่อโซเชียลของโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง และปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ตามรายละเอียด และเห็น
ควรให้นางสาวอรินดา กันใหม่ นักวิชาการสาธารณสุข เป็นผู้ปลดแบบรายงานต่อไป   

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

   (นายชินพันธ์  เลือดนักรบ) 
                                       นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
 
         ทราบ/อนุมัติให้เผยแพร่ 

      (นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จ.ล าพูน โทร 0 5350 4043 ต่อ 122 
ที่  ลพ 0032.301.2/1898 วันที่    10 ธันวาคม 2564 
เร่ือง  ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน ตามแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
  

         ธันวาคม 2564 (แบบ สขร1) และขออนุญาตน าข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์และปิดประกาศ  
         ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
          

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
 

ด้วย โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ได้ด าเนินการรวบรวมรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน
ธันวาคม 2564 ตามแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 (แบบ สขร1) 
เรียบร้อยแล้วนั้น 

ในการนี้ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขออนุญาตน าผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน
ธันวาคม 2564 (แบบ สขร1) เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ที่ www.wnlhospital.go.th สื่อ
โซเชียลของโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง และปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ตามรายละเอียด และเห็นควร
ให้นางสาวอรินดา กันใหม่ นักวิชาการสาธารณสุข เป็นผู้ปลดแบบรายงานต่อไป   

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

   (นายชินพันธ์  เลือดนักรบ) 
                                       นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
 
         ทราบ/อนุมัติให้เผยแพร่ 

      (นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

 
ชื่อหนว่ยงาน :  งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
วัน/เดือน/ปี :  10 ธันวาคม 2564 
หัวข้อ:  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค. – ธ.ค. 64 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน ตามแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  

       ต.ค. – ธ.ค. 64 
 2.   แบบ สขร.1 รอบเดือน ต.ค. – ธ.ค. 64 
Link ภายนอก :  ............................................................................................................................. ............ 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

 

(นายชินพันธ ์ เลือดนักรบ) (นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต) 
ต าแหน่ง นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง  

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 วันที่ 10 ธันวาคม 2564 
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
 

(นายสริภพ  อุตสม) 
ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 
 

 


