
สำเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกุยบุร ีกลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โทร. 032-681108-9 โทรสาร. 032-681109
OT V ,-j *■" 2 i'.u■เ. 2563J วันทีที ปข 0032.301/.

เรื่อง รายงานผลการจัดชื้อ และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี

ตามที ่โรงพยาบาลกุยบุร ีได้จัดชื้อ 

โดยใข ้เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีนั้น

วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ

บัดนี ้คณะกรรมการได้ตรวจรับพัสดุดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามหลักฐานการตรวจรับของคณะกรรมการที่แนบมา

«■«» «1 dd

ใ' นี ้และขออนุมัติเบิกจ่ายเงินจำนวน 4,200.00

เพื่อจ่ายชำระหนี้ให้กับ ร้านพงษ์คิลป้ทีวี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

บาท ( สี่พันสองร้อยบาทล้วน

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ต่อไป

^—1

นายเมธื สิตาลรัศมี

นักรังสีการแพทย์ข้านาญการ

อนุมด

(นายวิหพึา โปธาสินฃุ)
ท้นตแพทย์เชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุข 

รักษาการในตำแหน่ง ผ้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบรี

พิมพ ์ ทุริตา
ทาน
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ระบบการจัดฃ้อจัดจ้างภาครัฐ 

Thai Government Procurement

ท;ฟา^ญไนเโญญา
แเขพ่ืโครงการ เ63117351057~

A-_____ ฃ็อ■รแฤเข็ทเหรง 4านวน • ราฃการ โ*ยวิรเฉหาะเจาะจงชอโ*รงการ
รฟั*หปวยงาน 100113150077000000
ซึ่อพนํวยงาน [โรงพนานา*

เรขประ^าร'วฝุ'เรยภาษีอากร [3770100097969
ข้อ!!fเ*นอราศา [ftนหงษีร*ปีษี1~

เรขฟ่ร'ญเนา/โนข้งข้อข้งจัาง เ107/64
วันพื่ทำร'ญเนา [25/11/2563 

3านานเงิน I
เ*ขคุนร'เนเนาในระบบ e-GP เ631114267373~

3ระไ{ปีเปีนปีทํหธร'กราชโน]ปนบบ(าา**ฟ่ปปป) 
4,200.00เ

หมานเฬ* ะ ข้อเ4ชานฬ1อ4¥ม4าง เปาง หมานปีง แ}ขายหโอ^รี'บ4างเป็นกีจการทำiวม (Consortium)

(เกเรทชอน*ข้น**งนนเรีนไชท ํ (รรายละเรย*ด้เน(นา นาชอน*น**งมนเรีมไชท ํ กทํม^หชานรก
กองทารทํ*แกา*fg (กหก.) กรนปัเนปีก*าง ทนนทรทาน 6 นขางห(นาไท เข*ห(บาไท กรงเททนหาน*ร 10400 โทร. 02-127-7000 *0 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRC

...



วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563

เรึยน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี
- เพื่อโปรดทราบ

- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

- พัสดุได้นำเข้าคลังเรียบร้อยแล้ว
- เห็นควรทำเรื่องเบิกจ่ายต่อไป

ลงขื่อ

า

เจ้าหน้าที่

(นายเมธี สิตาลรัศมี) 

เจ้าหน้าที่

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

-เห็นชอบ

ลงขื่อ ซี^ หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นา^)ภจิรา วิสิทธึ้ผ่องพิบุล) 

ทันตแพทย์ข้านาญการพิเศษ

ความเข้นผู้มอำนาจอบุมด

- ทราบ 

- เห็นชอบ

(นายริทัยา1ปธาสินธุ)
ทันตแพทย์เขื่ยวชาญ ด้านทันตสาซารณสุข 

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี 

ปฎบิตราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิรีขันธ์



ใบตรวจรับการจัดซ้อ/จดจ้าง

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ตาม ใบสังซื้อสังจ้าง เลขที ่๑๐๗/๖๔ ลงวันที ่๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ โรงพยาบาลกุยบุร ีได้ตกลง 

ซื้อ กับ รัานพงษ์คีลป้ทีวี สำหรับโครงการ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิน 

๔,๒๐๐.๐๐ บาท (แพันสองร้อยบาทถ้วน)
ผู้ตรวจรับพัสด ุได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฎ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ 

ถูกต้อง

v ครบถ้วนตามสัญญา 

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ
มีค่าปรับ 

' ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน
เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิน ๔,๒๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ) ผ้ตรวจรับพัสดุ

(น*งดรุณี จับใจ)

หมายเหต ุะ เลขที่โครงการ๖๓๑๑๗๓๔๑๐๔๗
เลขดุมสญญา๖๓๑๑๑๔๒๖๗๓๗๓ 

เลขคมตรวจรับ ๖๓๑๑A๑๓๙๓๘๔๓



นาม,m 
NAME
ที่อยู่
ADDRESS _

ฒที่ hr^eW( ; หํ
5okno. 5313 3,1 n ^ g.cpi 8'^'
w_____ ^ท01000ๆท่!,ร)

J71' P1/2i i รัน.ที ่3 $

n ต.c - tyTH 1
1ระชาชน / 7 W'Abtร่/ฅ้าผ์สืยการธากร
3N N0  TAX IDENTIFICATION MO.เลขประจำตัวประชาชน 

IDENTIFICATION NO.
จำนวน

QUANTITY
รายการ

DESCRIPTION
*-* % 1

ทน่วยละ
UNIT PRICE
M’

จำนวนเงิน
AMOUNTWm

i§3 แจศ าททย้) .^ f] lapis/ 10^ะ> AVOO —

c irtmfiiwii ท่7% / ] กธพ โท5 ) เ

•

บาท
BAHT
ร

( ฝ็ท้■นชื0่^0จาทารๅกิ3"น)
รวมเงิน
TOTAL
&ทิ.

o๐ —

ผูรับเงิน -ttHf/A 
COLLECTOR___ _ V\-v.



ใบสั่งซัอ

')

บ

^ยาย รัานพงษ์คิลป็ทีวึ
ที่อยู ่เลขที ่๒๓๓ หมู ่๑
ตำบลกุยบุร ีอำ๓อกุยบุรี ชังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โหรศัพท ์-
เลขประจำศัวผู้เสียภาษี ๓๗๗๐®๐๐๐๙ตเ๙๖๙

ใบส่ัรซัอเลขท่ี ®๐๗
วันที ่๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ส่วนราชการ โรงพยาบาลกุยบุรี
ที่อยู ่๘®/® ม.๕ ถ.เพชรเกษม ตำบลกุยบุร ีอำ๓อกุยบุร ีชังหวัศ 
ประจวบคีรีขันธ ์
โทรศัพท ์๐๓๒-๖๘®®๐๘

ตามท่ี ร้านพงษีคีลป็ทึว ึได้เสนอราคา ไวัต่อ โรงพยาบาลกุยบุร ีซึ่งได้รับราคาและดกลงชัย ตามรายการศังตธโปน

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย

(บาท)
จำนวนเงิน

(บาท)

® แกืส ขนาด ๘๘ กิโลกรัม (แพทย์แผนไทย/
[ภชนาการ) (๘®.®๐.๒๘.๐®)

ร ถัง ®1๐๕๐.๐๐ ๘,๒0๐.0๐

รวมเป็นเงิใ. ๘1๒๐๐.๐๐

(ลี่หันสองร้อยบาทถัวน)

ภาษีมูลค่าเพื่ม ๐.๐๐

รวมเป็นเงินทั้งสิน ๘1๒๐๐.๐๐

การชัอ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปน้ี
®. กำหนดส่งมอบภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รันผู้ชายได้รับไนสั่งชัย 
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒ธันวาคม๒๕๖๓ 
๓. สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลกุยบุร ี๘®/® ม.^ ถ.เพชรเกษม 
๘. ระยะเวลารับประถัน -
๕. สงวนสิหซึ่ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเปีนรายวันในชัดรารัยยละ ๐•๒๐ ของราคาสิงชอง 

ที่ยังไมใต้รับมอบ
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธึ้ที่จะไม่รับมอบถัาปรากฎว่าสินค้านั้นมึลักบณะไบ่ดรงตานร'1ยการชรัะ^ไ'5ไนใบ^ช0ั กรณี̂

ผู้ชายจะด้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่โ'ด้ถูกต้องดานไบสั่งชั0ร!กม่ระการ
๗. การประเมินผลการปฎํบ้ติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฎํบ้ด๊งานแลัวเลรจ็ตานลัญญ''หรีอขัอตกลงชองรส่ั̂ า 

เพื่อนำมาประเมินผลการปฎิบ้ติงานชองผู้ม่ระกอนการ 
หมายเห๓:

๓. การคิดอากรแสตมป็ให้เป็นไปดามประมวลกฎหมายรับป้ากร หากต้องการให้ไนสั่งชัอนึผลตานกปห้นาย
๒.ใบส่ังชัอสั่งจ้างนี้ชัางอิงดานเลขที่โครงการ ๖๓®®๗*''^®๗ ชัอวัสดุเซัอเพสิง จำนวน ® รายการ โดยวธเอพาะเจาะจง

ลงซึ่อ.  ......jaL....  ...ผู้สั่งชัอ
(^งสุภจิรา วัสิทธผ่องพิบุล )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
วันที ่๒๕ พฤศจิกายบ ุ๒๕๖๓
ลงซึ่อ.......... ร^?.)..:................ ผู้รับใบสั่งชัอ

(นางสาวอำนวย สายชล)
พนักงานขาย

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เลขที่โครงการ ๖๓®®๗๓๕®๐๕๗ 

เลขคุมสัญญา ๖๓®®®๘๒๖๗๓๗๓
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ประกาศจังทวัดประจวบครืขันธํ 

เรื่อง ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที ่โรงพยาบาลกุยบุร ีได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเชอเพลิง จำนวน ®> รายการ โดยวธเฉพาะเจาะจง นน 

แก๊ส ขนาด ๔๘ กิโลกรัม (แพทย์แผนไทย/โภชนาการ) (๔๑.๑๐•๒๔-0๑) จำนวน ๔ ถัง ผู้!ด้รับการคัด 

เลือก ได้แก ่ร้านพงษ์คิล'ป้ทีว ิโดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังสิ้น ๔,๒๐๐.๐๐ บาท (สีพันสองร้อยบาทถัวน) รวมภาษมูลคา 

เพิ่มและภาษีอื่น ค่าชนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทังปวง

ประกาศ ณ วันที ่๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๓

(นายวิทยา โปธาสินธุ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข 

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุร ี

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีชันร์

น



yy^szj=

บันทึกขอความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกุยบุรี

ที ปข ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๐๘ วันท่ี ๒๕: พฤศจิกายน ๒๕^๖๓
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่')ชีอสั

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(มอบอำนาจผู้ยำ,-เวยกามั•รงพย'1■บาล,1ย^ปรบัดึราชการแทน)
๕ ๕ ~ " V ^ ---------

รายการพิจารณา รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ* ราคาท่ีตกลงช้ือหรือ

จ้าง*

แก๊ส ชนาด ๔๘ กิโลกรัม รัานพงษ์คีลป็ทีวี ๔,๒๐๐.๐๐ ๔,๒๐๐.๐๐

(แพทย์แผนไทย/โภชนาการ)

(๔๑.๑๐.๒๔๐๑) จำนวน ๔ ลัง
รวม ๔,๒๐๐.๐๐

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นขอัเสนอครังน ีจะพิจารณาตัดสิน^ดย^ชหมกัเกณฑร |คา 

โรงพยาบาลกุยบุรีพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซือจากผู้!’สนอราคาล้งกส่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติไห้สังฃีอสังจ้างจากผู้!’สนอราคาล้งกส่าว .ๅ

แ—! ) '

(นายเมธี สิตาลรัศมี)

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ 
เจ้าหน้าที่

ay 4-

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีช้นธ่

- ตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว นำเรียนเพิอพิจารณา

(นางสีภจิรา วิสิทธิ้ผ่องพิบูล)
บ / . .. J O_______________ทันต้แพทย่ช้านาญการพิเศษ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นาย'^สา โปธาสีนธ์)

ทันตแพทย์เช่ียวชาญ ด้านทันตสาธารณสุ^ 

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี 

ปฏินัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขับรี



ใบเสนอราคา

วันที ่ 2 3 m 2563

บริษัท ห้าง ร้าน ‘พงษัคิลป้ทึว 

อำ๓อ กุยบุรี
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3770100097969 

ยื่นต่อ โรงพยาบาลกุยบุรี

เลขที่ 233 ม.1 ต.กุยบุรี
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โทรสัพย์

กำหนดส่ง,บองภายใน 

กำหนดย็นราคา

5 วัน 

30 วัน

ดังมึร่ายการต่อไปนี้

ที่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

1 แก๊ส ขนาด 48 กิโลกรัม 4 ถัง 1,050.00 4,200.00

(แพทย์แผนไทย / โภชนาการ)

รวมเป็นเงินทั้งสิน (ลีพันสองร้อยบาทถัวน) 4,200.00

ลงชื่อ....... .(ปี)*ร&.......... ผู้เลนอราคา

(นางลาวอำนวย ลายชล)



แบบแสดงความบริสุทธิใจในการจัดซ็อจ้ดจ้า'พป็'พน่วยิงาน (วงMนเล็กน้อยนแกิน ๑๐0,๐๐๐ บาท) 
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน้ของหัวหน้าเจ้าหน้าที ่เจ้าหน้าที่

และผู้ตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า นางสภจิรา. วิสีทรผ่องชิ.\[ล.................. (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า นายเมธี สิดวล.รัศมี............................. .(เจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า.... ..........นางครุฌี-...... ....ชันไจ................................... (ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรึอโดยออ้มหรือผลประโยชนไดๅ
___  .. .... .... <91 1/ . ** >'*^>____ -1___ V____A

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน้ระหว่างขัาพเซัาก,ิ1มู้รบัจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้'ชนะ 

ประมล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิตสัมพันธ ์ข้าพเจ้าจะรายงานไห้ทรานโดยหันห

ลงนาม ๐^ Qo
7 (หั-(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม iri.
(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม

(ผู้ตรวจรืบพัสดุ)



บันทึกข้อความ

ส่วนรานทาร โรงพยาบาลกุยบุรี
ปข 0๐ณเ0.£ท0(5)/ร.๑0๘

เรี่อง รายงาบขอชือขอจ้าง
วับที ่๒๓ พฤศจิกายน ๒£๖๓

เรียน ผู้ว่ารา-ชการจังหวัดประจวบศรีขันธ ์(มอบอำบา'’)ผู้อำนวยการโร'’พยาบาลกุยบุรีปฏิบัติราชการแทน)

ด้วย โรงพยาบาลกุยบุรีมึความประสงค์จะ ชื้อวัสดุเขิ้อเพลิง จำนวน 01 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซงมี 
รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ต. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องชื้อ 
เพ่ือทดแทนของเดิม 

๒. รายละเอียดของพ้'สตุ
๒.๑ แก๊ส ขนาด ๔๘ กิโลกรัม (แพทย์แผนไทย/โภชนาการ) จำนวน ๔ ถัง 

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะชื้อจำนวน ๔,๒๐๐.๐๐ บาพ (ส่ีพันสองรัอยบาทถัวน)
๔. วงเงินที่จะช้ือ

เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปีงบประมาณ ๒๔๖๔ จำนวน ๔1๒๐๐.๐๐ บาท (สี่พันสองร้อยบาทถัวน) 
๔. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุน้ัน หรือให้งานนั้นแล้วเสรีจ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสรีจภายใน ๔ วันทำการ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
๖. วิธึที่จะชื้อ และเหตุผลที่ต้องช้ือ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนองจากการจ้ต่ชื้อจ้ต่จ้างก’1รผถตั จำทน่าอ ก่อสร้าง หรือให ้
บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดชื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเง๊นตามที่กำหนดในกป้กรsv'รวง 

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลีอกข้อเสนอ 
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 

๘. การขออบุนัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ 
๘.๑ ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสด ุ

นายกรวิทย ์แดงโชติ ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

อำนาจและหน้าที่
ทำการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

๘.๒ ผู้ตรวจรับพัสด ุ
นางดรุณี จับใจ
พยาบาลวิชาชพ ชำนาญการพิเศษ 

อำนาจและหน้าที่

ผู้ตรวจรับVวัสดุ

ทำการตรวจรับหัสคุให้เป็นไปตามเงิ'อบไขชองสัญญาหรือข้อตกลงบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเหนชอบขอไต้โปรต อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน 
ขอช้ือดังกล่าวข้างต้น A

o /
(นายเมธ ีลิดาลรัศมี)

นักรังสืการแพทย์ชำนาญการ 
เจ้าหน้าที่

เห็นชอบ

(นางลัภจิรา วิสิทธิ้ผ่องพิบูล) 
ทันี้ตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายวิทยา^โบํธาสนรุ)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข 

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุร ี
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบครืขันธ์



คุณลักษณะเฉพาะของพัสด ุ

รายการ : แก๊สหุงต้ม ขนาด 48 กิโลกรัม 

(โม่รวมถัง)

- ขนาดบรรจุ 48 กิโลกรัม
- ถังได้มาตรฐาน การบรรจุน้ําหนัก เต็ม
- ตัวถังมีสภาพสมบูรณ ์ตัววาล์วปิดสนิท มีซีลปิดผนึกเรียบร้อย
- บอกวันหมดอายุ และวันตรวจสอบคุณภาพถังครั้งล่าสุดจากผู้เชี่ยว^ญโร้ซัดเจน

- มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก-)

ลำดับ
ที่

รายละเอียดของพัสดุที่จะ‘ขอชื้ป็/จ้าง จำนวน
หน่วย

นับ

วงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้ ที่มาราคากลาง
คงคลัง
เหลือ

อัตรา
การใช้

หน่วยละ เป็นเงิน

ราคา
ฆาตรฐาน 
ครุทัณท์

สิบ
ราคา

ราคาครั้งสุดท้ายภาย,(น 2ปีงป

เลขที่ใบส่ัง ว.ด.ป.

1 แก๊ส ขนาด 48 กิโลกรัม 4 ทัง 1,050.00 4,200.00 1,050.00 09/64 5 พ.ย.63 0 0

(แพทย์แผนไทย 2 ถัง)

(โภชนาการ 2 ถัง)

^ชื่อ ท ^ ^ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของทสัด,

(นายกรวิทย ์แดงโชติ)
เจ้าพนักงานสาธาณสุชชำนาญงาน



โรงพยาบาลทุยบุรี

แบบฟอรีมการขอเผยแพร่ชัอมูลผ่านเวึบไซต์ของ!ฒ่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรีอง แนวทางการพยแพร่ข้อมูลด,อสาธารณะผ่านเวึบไซสํของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๙ 

สำหรับงานในราขการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซดของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดประทรวงสาธารณสุข

ชี่อหน่วยงาน ะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (พัสดุ) โรงพยาบาลกุยบุรี จังหวัดประจวบคึรีขันธ์

วัน/เดือน/ปี ะ flf ffMiM
หัวข้อ ะ ขออบุม้ตประกาศเผยแพร่ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือแนบเอกสาร)

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หมวดวัสดุเสัอเพลง

Link ภายนอก ะ

หมายเหตุ ะ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อใรอง

” ^5'
(นายพธึ สิตาลรัศมี) (นายฐ30£๙ ณธาสินธุ)

ตำแหน่ง นักรังสิการแพทย์ข้านาญการ ตำแหน่ง ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข
วันที ่0เ เ5นวาbi'in รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี

วันที่ ด ่สันวา ftม

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นพยแพร่
'พ&ท

( นางสาวพัณณิตา เขึ้อชาด ิ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที ่ สึ ่สันวา^34 (ช^รๆ


