
 

  
 

 

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก 
เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564        

........................................... 

 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐ  นั้น 

 จังหวัดพิษณุโลก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามเอกสาร
ที่แนบท้ายประกาศนี้       

ประกาศ ณ วันที่ 13  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

      (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

       ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 
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NKTCPH.GO.TH
โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชนครไทย
Skip ไปท ี�เน ื�อหา
คน้หา  คน้หา  
การคน้หาขั.นสงู

ประกาศเผยแพรแ่ผนการจดัซื�อจดัจา้ง
ตั.งกระทูใ้หม่
คน้หาในบอรด์ น ี�  คน้หา
50 หวัขอ้ • หนา้ 1 จากทั �งหมด 2 • 1, 2
ประกาศ
ตอบกลบั
แสดง
โพสตล์า่สดุ
ประกาศผูช้นะเสนอราคาจา้งทําฟันเทยีม 
โดย siripon » 10 เม.ย. 2020, 09:22
3 ตอบกลบั
26 แสดง
โพสตล์า่สดุ โดย chunhom 
15 ต.ค. 2020, 17:08
หวัขอ้
ตอบกลบั
แสดง
โพสตล์า่สดุ
ประกาศเผยแพรแ่ผนการจัดซ ื�อจัดจา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โดย phattanan »  พ.ย. 2020, 15:02
0 ตอบกลบั
6 แสดง
โพสตล์า่สดุ โดย phattanan 
02 พ.ย. 2020, 15:02
ประกาศเผยแพรแ่ผนการจัดซ ื�อจัดจา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดย phattanan » 03 ส.ค. 2020, 19:49
0 ตอบกลบั
8 แสดง
โพสตล์า่สดุ โดย phattanan 
03 ส.ค. 2020, 19:49
ประกาศเผยแพรแ่ผนการจัดซ ื�อจัดจา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดย phattanan » 31 ก.ค. 2020, 20:18
0 ตอบกลบั
8 แสดง
โพสตล์า่สดุ โดย phattanan 
31 ก.ค. 2020, 20:18
ประกาศเผยแพรแ่ผนการจัดซ ื�อจัดจา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดย phattanan » 08 ม.ค. 2020, 19:58
0 ตอบกลบั
27 แสดง
โพสตล์า่สดุ โดย phattanan 
08 ม.ค. 2020, 19:58
ประกาศเผยแพรแ่ผนการจัดซ ื�อจัดจา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดย phattanan » 08 ม.ค. 2020, 19:50
0 ตอบกลบั
16 แสดง
โพสตล์า่สดุ โดย phattanan 
08 ม.ค. 2020, 19:50
ประกาศเผยแพรแ่ผนการจัดซ ื�อจัดจา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดย phattanan » 08 ม.ค. 2020, 19:44
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NKTCPH.GO.TH
โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชนครไทย
Skip ไปท ี�เน ื�อหา
คน้หา  คน้หา  
การคน้หาขั.นสงู

ประกาศเผยแพรแ่ผนการจดัซื�อจดัจา้ง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔
ตอบกระทู ้
คน้หาในหวัขอ้น ี�  คน้หา
1 โพสต ์• หนา้ 1 จากทั.งหมด 1

ประกาศเผยแพรแ่ผนการจดัซื�อจดัจา้ง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(#p19653)
โดย phattanan » 02 พ.ย. 2020, 15:02

ประกาศ จังหวดัพษิณุโลก 
เร ื�อง เผยแพรแ่ผนการจัดซ ื�อจัดจา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามพระราชบญัญัตกิารจัดซ ื�อจัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดใหห้น่วยงานของรัฐ 
จัดทําแผนการจัดซ ื�อจัดจา้งประจําปี และประกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลางและของ 
หน่วยงานของรัฐตามท ี�กรมบญัชกีลางกําหนด และใหป้ลดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท ี�ปิดประกาศของหน่วย
งาน 
ของรัฐ นั �น 
จังหวดัพษิณุโลก ขอประกาศเผยแพรแ่ผนการจัดซ ื�อจัดจา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ตาม 
เอกสารท ี�แนบทา้ยประกาศน 
� 
ประกาศ ณ วนัท ี� ๒ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ศษิฏคิม เบ็ญจขนัธ ์
(นายศษิฏคิม เบ็ญจขนัธ)์ 
ผูอํ้านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชนครไทย 
ปฏบิตัริาชการแทน 
ผูว้า่ราชการจังหวดัพษิณุโลก 
รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศเผยแพรแ่ผนการจัดซ ื�อจัดจา้งประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จังหวดัพษิณุโลก (M๖๓๑๐๐๐๓๕๘๕๖) ลงวนัท ี� ๒ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ลําดบัท ี� รหสัแผน ช ื�อโครงการ งบประมาณ คาดวา่จะ 
 จัดซ ื�อจัดจา้ง โครงการ (บาท) ประกาศจัดซ ื�อจัดจา้ง 
(เดอืน/ปี) 
๑ P๖๓๑๐๐๑๐๗๒๗๗ ครภุณัฑก์ารแพทย ์เตยีงผา่ตดัดา้น ๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๓ 
ศลัยกรรมออรโ์ธปิดกิส ์
(หมายเหตตุามไฟล ์pdf.ท ี�แนบ)

แนบไฟล์
ประกาศเผยแพรแ่ผน64-เตยีงผา่ตดั.pdf (./download/file.php?id=8096)
(129.87 KiB) ดาวนโ์หลด 4 ครั �ง
ขา้งบน
ตอบกระทู ้
1 โพสต ์• หนา้ 1 จากทั �งหมด 1
ยอ้นกลบัไปยงั ประกาศเผยแพรแ่ผนการจัดซ ื�อจัดจา้ง
ไปท ี�:    ประกาศเผยแพรแ่ผนการจัดซ ื�อจัดจา้ง  ไป

ผูใ้ชง้านขณะนี�
กําลงัดบูอรด์น ี�: ไมม่สีมาชกิใหม ่และ บคุคลท ั�วไป 1 ทา่น
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๓ 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
ชื่อหน่วยงาน  : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ปี  :      2  ธันวาคม  2563 
หัวข้อ  :  ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ฯ ของหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

                    - แผนการจดัซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 
 
Link ภายนอก  :  ไม่มี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                 ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                     ( นายอวบ  มีแดนไผ่ )                              ( นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ์ ) 
      ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
          วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563                    วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563                    
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

( นางสาวทศพรสวรรค์  แจ้งธีรศิลป์ ) 
                                            ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
                                           วันที่ 2 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563     
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