
บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
ที่  มส 0032.301/๗๖๑๖   วันที่  ๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
เรื่อง   ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม 2563 เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์   

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 

  เรื่องเดิม 
  ด้วย โรงพยาบาลสบเมย  ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน 
ตุลาคม 256๓ เพ่ือประกาศเผยแพร่ฯ  จำนวน ๑ ชุด 
  ข้อพิจารณาและข้อเสนอ   
  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1)
ประจำเดือน ตุลาคม 256๓ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
โดยทั่วกัน  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 
( นางอรทัย  พรหมใจดี) 

นักวิชาการพัสดุ 
     

 
 
 

( นางวาสนา  วงศ์มิตร ) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 
 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายจักรี   คมสาคร) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 
 

 

 



 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
ที่  มส 0032.301/๘๒๗๐   วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
เรื่อง   ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 2563 เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์   

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 

  เรื่องเดิม 
  ด้วย โรงพยาบาลสบเมย  ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน 
พฤศจิกายน 256๓ เพื่อประกาศเผยแพร่ฯ  จำนวน ๑ ชุด 
  ข้อพิจารณาและข้อเสนอ   
  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ  (แบบ สขร.1)
ประจำเดือน พฤศจิกายน 256๓  เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทั่วกัน  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 
( นางอรทัย  พรหมใจดี) 

นักวิชาการพัสดุ 
     

 
 
 

( นางวาสนา  วงศ์มิตร ) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 
 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายจักรี   คมสาคร) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
ที่  มส 0032.301/๑๕๓   วันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๖๔ 
เรื่อง   ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน ธันวาคม 256๔ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์   

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 

  เรื่องเดิม 
  ด้วย โรงพยาบาลสบเมย  ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน 
ธันวาคม 256๔  เพื่อประกาศเผยแพร่ฯ  จำนวน ๑ ชุด 
  ข้อพิจารณาและข้อเสนอ   
  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ  (แบบ สขร.1)
ประจำเดือน ธันวาคม 256๔  เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
โดยทั่วกัน  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 
( นางอรทัย  พรหมใจดี) 

นักวิชาการพัสดุ 
     

 
 
 

( นางวาสนา  วงศ์มิตร ) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 
 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายจักรี   คมสาคร) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

       



 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
ที่  มส 0032.301/๗๒๙   วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
เรื่อง   ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน มกราคม 256๔ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์   

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 

  เรื่องเดิม 
  ด้วย โรงพยาบาลสบเมย  ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน 
มกราคม 256๔   เพื่อประกาศเผยแพร่ฯ  จำนวน ๑ ชุด 
  ข้อพิจารณาและข้อเสนอ   
  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ  (แบบ สขร.1)
ประจำเดือน  มกราคม 256๔   เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทั่วกัน  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 
( นางอรทัย  พรหมใจดี) 

นักวิชาการพัสดุ 
     

 
 
 

( นางวาสนา  วงศ์มิตร ) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 
 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายจักรี   คมสาคร) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

       

 

 

 

 

 



 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
ที่  มส 0032.301/๑๔๔๓   วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
เรื่อง   ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์  256๔ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์   

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 

  เรื่องเดิม 
  ด้วย โรงพยาบาลสบเมย  ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน 
กุมภาพันธ์  256๔   เพ่ือประกาศเผยแพร่ฯ  จำนวน ๑ ชุด 
  ข้อพิจารณาและข้อเสนอ   
  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ  (แบบ สขร.1)
ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  256๔   เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทั่วกัน  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 
( นางอรทัย  พรหมใจดี) 

นักวิชาการพัสดุ 
     

 
 
 

( นางวาสนา  วงศ์มิตร ) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 
 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายจักรี   คมสาคร) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

       

 

 

 

 

 



 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
ที่  มส 0032.301/๒๒๑๕           วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๔ 
เรื่อง   ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน มีนาคม  256๔ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์   

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 

  เรื่องเดิม 
  ด้วย โรงพยาบาลสบเมย  ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน 
มีนาคม  256๔   เพ่ือประกาศเผยแพร่ฯ  จำนวน ๑ ชุด 
  ข้อพิจารณาและข้อเสนอ   
  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ  (แบบ สขร.1)
ประจำเดือน  มีนาคม  256๔   เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทั่วกัน  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 
( นางอรทัย  พรหมใจดี) 

นักวิชาการพัสดุ 
     

 
 
 

( นางวาสนา  วงศ์มิตร ) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 
 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายจักรี   คมสาคร) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 

 

 

 

 

 



 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
ที่  มส 0032.301/859           วันที่  3  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
เรื่อง   ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน เมษายน  256๔ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์   

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 

  เรื่องเดิม 
  ด้วย โรงพยาบาลสบเมย  ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน 
เมษายน  256๔  เพ่ือประกาศเผยแพร่ฯ  จำนวน ๑ ชุด 
  ข้อพิจารณาและข้อเสนอ   
  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ  (แบบ สขร.1)
ประจำเดือน  เมษายน  256๔   เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทั่วกัน  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 
( นางอรทัย  พรหมใจดี) 

นักวิชาการพัสดุ 
     

 
 
 

( นางวาสนา  วงศ์มิตร ) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 
 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายจักรี   คมสาคร) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 

 

 

 

 



 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
ที่  มส 0032.301/879          วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
เรื่อง   ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน พฤษภาคม  256๔ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์   

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 

  เรื่องเดิม 
  ด้วย โรงพยาบาลสบเมย  ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน 
พฤษภาคม  256๔  เพ่ือประกาศเผยแพร่ฯ  จำนวน ๑ ชุด 
  ข้อพิจารณาและข้อเสนอ   
  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ  (แบบ สขร.1)
ประจำเดือน  พฤษภาคม  256๔   เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทั่วกัน  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 
( นางอรทัย  พรหมใจดี) 

นักวิชาการพัสดุ 
     

 
 
 

( นางวาสนา  วงศ์มิตร ) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 
 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายจักรี   คมสาคร) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 

 

 

 



บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
ที่  มส 0032.301/880          วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
เรื่อง   ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน มิถุนายน  256๔ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์   

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 

  เรื่องเดิม 
  ด้วย โรงพยาบาลสบเมย  ได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน 
มิถุนายน  256๔  เพ่ือประกาศเผยแพร่ฯ  จำนวน ๑ ชุด 
  ข้อพิจารณาและข้อเสนอ   
  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1)
ประจำเดือน  มิถุนายน  256๔   เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ ให้
ทราบโดยทั่วกัน  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 
( นางอรทัย  พรหมใจดี) 

นักวิชาการพัสดุ 
     

 
 
 

( นางวาสนา  วงศ์มิตร ) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 
 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายจักรี   คมสาคร) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย 
วัน/เดือน/ปี :   วันที่  ๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
หัวข้อ : 1. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โรงพยาบาลสบเมย 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         ๑. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โรงพยาบาสลสบเมย 
 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
 
            ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
      (นางวาสนา   วงศ์มิตร)                          (นายจักรี  คมสาคร) 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 วันที่ ๕  พฤศจิกายน 2563                            วันที่  ๕  พฤศจิกายน 2563  
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

(นายพงศวัฒน์  สมแก้ว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  ๕  พฤศจิกายน 2563 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย 
วัน/เดือน/ปี :   วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
หัวข้อ : 1. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน โรงพยาบาลสบเมย 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน โรงพยาบาลสบเมย 
 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
 
            ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
      (นางวาสนา   วงศ์มิตร)                          (นายจักรี  คมสาคร) 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 วันที่ 1  ธันวาคม 2563                            วันที่  1  ธันวาคม 2563  
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

(นายพงศวัฒน์  สมแก้ว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  1  ธันวาคม 2563 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย 
วัน/เดือน/ปี :   วันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ. 2563 
หัวข้อ : 1. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563  เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน โรงพยาบาลสบเมย 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน โรงพยาบาลสบเมย 
 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
 
            ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
      (นางวาสนา   วงศ์มิตร)                          (นายจักรี  คมสาคร) 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 วันที่ ๙  ธันวาคม 2563                            วันที่  ๙  ธันวาคม 2563  
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

(นายพงศวัฒน์  สมแก้ว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  ๙  ธันวาคม 2563 
  

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย 
วัน/เดือน/ปี :   วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 256๔ 
หัวข้อ : 1. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 256๔  เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน โรงพยาบาลสบเมย 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 256๔ เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โรงพยาบาลสบเมย 

 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
……………… 
 
            ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
      (นางวาสนา   วงศ์มิตร)                          (นายจักรี  คมสาคร) 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 วันที่ ๑  กุมภาพันธ์ 256๔                            วันที่  ๑  กุมภาพันธ์ 256๔  
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

(นายพงศวัฒน์  สมแก้ว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  ๑  กุมภาพันธ์ 256๔ 
  

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย 
วัน/เดือน/ปี :   วันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. 256๔ 
หัวข้อ : 1. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256๔  เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน โรงพยาบาลสบเมย 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256๔ เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน โรงพยาบาลสบเมย 

 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
……………… 
 
            ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
      (นางวาสนา   วงศ์มิตร)                          (นายจักรี  คมสาคร) 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 วันที่ ๑  มีนาคม  256๔                            วันที่  ๑  มีนาคม 256๔  
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

(นายพงศวัฒน์  สมแก้ว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
วันที่  ๑  มีนาคม 256๔ 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย 
วัน/เดือน/ปี :   วันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ. 256๔ 
หัวข้อ : 1. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 256๔  เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน โรงพยาบาลสบเมย 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  256๔  เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน โรงพยาบาลสบเมย 

 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
……………… 
 
            ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
      (นางวาสนา   วงศ์มิตร)                          (นายจักรี  คมสาคร) 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 วันที่ ๙  มีนาคม 256๔                            วันที่  ๙  มีนาคม 256๔  
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

(นายพงศวัฒน์  สมแก้ว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
วันที่  ๙  มีนาคม 256๔ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย 
วัน/เดือน/ปี :   วันที่  5  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
หัวข้อ : 1. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน 256๔  เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน โรงพยาบาลสบเมย 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน 256๔  เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน โรงพยาบาลสบเมย 

 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
 
            ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
      (นางวาสนา   วงศ์มิตร)                          (นายจักรี  คมสาคร) 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 วันที่ 5  พฤษภาคม 256๔                            วันที่  ๕  พฤษภาคม 256๔  
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

(นายพงศวัฒน์  สมแก้ว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  ๕  พฤษภาคม 256๔ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย 
วัน/เดือน/ปี :   วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
หัวข้อ : 1. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 256๔  เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน โรงพยาบาลสบเมย 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 256๔  เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน โรงพยาบาลสบเมย 

 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
 
            ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
      (นางวาสนา   วงศ์มิตร)                          (นายจักรี  คมสาคร) 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 วันที่ ๑  มิถุนายน 256๔                            วันที่  ๑  มิถุนายน 256๔  
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

(นายพงศวัฒน์  สมแก้ว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  ๑  มิถุนายน 256๔ 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย 
วัน/เดือน/ปี :   วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
หัวข้อ : 1. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน 2564  เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน โรงพยาบาลสบเมย 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน 2564  เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน โรงพยาบาลสบเมย 

 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
 
            ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
      (นางวาสนา   วงศ์มิตร)                          (นายจักรี  คมสาคร) 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 วันที่ ๑  มิถุนายน 256๔                            วันที่  ๑  มิถุนายน 256๔  
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

(นายพงศวัฒน์  สมแก้ว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  ๑  มิถุนายน 256๔ 
  

 


