
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย  อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
ที่  มส 0032.301/๗๓๐๘   วันที่  ๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
เรื่อง   ขออนุญาตน าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม 256๔ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์   

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 

  เรื่องเดิม 
  ด้วย โรงพยาบาลสบเมย  ได้จัดท าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจ าเดือน 
ตุลาคม 256๔ เพ่ือประกาศเผยแพร่ฯ  จ านวน ๑ ชุด 
  ข้อพิจารณาและข้อเสนอ   
  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ขออนุญาตน าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1)
ประจ าเดือน ตุลาคม 256๔ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
โดยทั่วกัน  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 
( นางอรทัย  พรหมใจดี) 

นักวิชาการพัสดุ 
     

 
 

(นายเจษฎา  ต้อนรับ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายพิทยา  หล้าวงค)์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม  รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผู้ได้รับมอบอ านาจตามค าสั่งที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 

 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย  อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
ที่  มส 0032.301/๘๒๗๐   วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
เรื่อง   ขออนุญาตน าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 256๔ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์   

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 

  เรื่องเดิม 
  ด้วย โรงพยาบาลสบเมย  ได้จัดท าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน 256๔ เพ่ือประกาศเผยแพร่ฯ  จ านวน ๑ ชุด 
  ข้อพิจารณาและข้อเสนอ   
  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ขออนุญาตน าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1)
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 256๔  เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทั่วกัน  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 
( นางอรทัย  พรหมใจดี) 

นักวิชาการพัสดุ 
  
 
 

(นายเจษฎา  ต้อนรับ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายพิทยา  หล้าวงค)์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม  รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผู้ได้รับมอบอ านาจตามค าสั่งที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย  อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
ที่  มส 0032.301/๘๗๕๒   วันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
เรื่อง   ขออนุญาตน าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน ธันวาคม 256๔ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์   

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 

  เรื่องเดิม 
  ด้วย โรงพยาบาลสบเมย  ได้จัดท าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจ าเดือน 
ธันวาคม 256๔  เพ่ือประกาศเผยแพร่ฯ  จ านวน ๑ ชุด 
  ข้อพิจารณาและข้อเสนอ   
  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ขออนุญาตน าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1)
ประจ าเดือน ธันวาคม 256๔  เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
โดยทั่วกัน  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 
( นางอรทัย  พรหมใจดี) 

นักวิชาการพัสดุ 
 
 
 

(นายเจษฎา  ต้อนรับ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายพิทยา  หล้าวงค)์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม  รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผู้ได้รับมอบอ านาจตามค าสั่งที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย  อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
ที่  มส 0032.301/๗๓๖   วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   ขออนุญาตน าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน มกราคม  256๕ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์   

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 

  เรื่องเดิม 
  ด้วย โรงพยาบาลสบเมย  ได้จัดท าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจ าเดือน 
มกราคม 256๕  เพ่ือประกาศเผยแพร่ฯ  จ านวน ๑ ชุด 
  ข้อพิจารณาและข้อเสนอ   
  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ขออนุญาตน าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1)
ประจ าเดือน  มกราคม 256๕  เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทั่วกัน  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 
( นางอรทัย  พรหมใจดี) 

นักวิชาการพัสดุ 
 
 
 

(นายเจษฎา  ต้อนรับ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายพิทยา  หล้าวงค)์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม  รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผู้ได้รับมอบอ านาจตามค าสั่งที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย  อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
ที่  มส 0032.301/๑๓๐๓   วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   ขออนุญาตน าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์  256๕ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์   

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 

  เรื่องเดิม 
  ด้วย โรงพยาบาลสบเมย  ได้จัดท าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 256๕  เพ่ือประกาศเผยแพร่ฯ  จ านวน ๑ ชุด 
  ข้อพิจารณาและข้อเสนอ   
  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ขออนุญาตน าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1)
ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์ 256๕  เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทั่วกัน  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 
( นางอรทัย  พรหมใจดี) 

นักวิชาการพัสดุ 
 
 
 

(นายเจษฎา  ต้อนรับ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายพิทยา  หล้าวงค)์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม  รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผู้ได้รับมอบอ านาจตามค าสั่งที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย  อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
ที่  มส 0032.301/๒๐๗๒   วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   ขออนุญาตน าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน  มีนาคม  256๕ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์   

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 

  เรื่องเดิม 
  ด้วย โรงพยาบาลสบเมย  ได้จัดท าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจ าเดือน 
มีนาคม 256๕  เพ่ือประกาศเผยแพร่ฯ  จ านวน ๑ ชุด 
  ข้อพิจารณาและข้อเสนอ   
  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ขออนุญาตน าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1)
ประจ าเดือน  มีนาคม 256๕  เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
โดยทั่วกัน  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 
( นางอรทัย  พรหมใจดี) 

นักวิชาการพัสดุ 
 
 
 

(นายเจษฎา  ต้อนรับ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายพิทยา  หล้าวงค)์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม  รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผู้ได้รับมอบอ านาจตามค าสั่งที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย   อ าเภอสบเมย   จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58110 
ที่  มส 0032.301/๒๐๗๒   วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   ขออนุญาตน าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน  มีนาคม  256๕ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์   

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 

  เรื่องเดิม 
  ด้วย โรงพยาบาลสบเมย  ได้จัดท าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจ าเดือน 
มีนาคม 256๕  เพ่ือประกาศเผยแพร่ฯ  จ านวน ๑ ชุด 
  ข้อพิจารณาและข้อเสนอ   
  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ขออนุญาตน าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1)
ประจ าเดือน  มีนาคม 256๕  เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
โดยทัว่กัน  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 
( นางอรทัย  พรหมใจดี) 

นักวิชาการพัสดุ 
 
 
 

(นายเจษฎา  ต้อนรับ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายพิทยา  หล้าวงค)์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม  รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผู้ได้รับมอบอ านาจตามค าสั่งที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย   อ าเภอสบเมย   จังหวัดแม่ฮ่องสอน   58110 
ที่  มส 0032.301/๒๘๑๐                    วันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   ขออนุญาตน าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน  เมษายน  256๕ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์   

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 

  เรื่องเดิม 
  ด้วย โรงพยาบาลสบเมย  ได้จัดท าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจ าเดือน 
เมษายน  256๕  เพ่ือประกาศเผยแพร่ฯ  จ านวน ๑ ชุด 
  ข้อพิจารณาและข้อเสนอ   
  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ขออนุญาตน าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1)
ประจ าเดือน  เมษายน  256๕  เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทั่วกัน  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 
( นางอรทัย  พรหมใจดี) 

นักวิชาการพัสดุ 
 
 
 

(นายเจษฎา  ต้อนรับ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายพิทยา  หล้าวงค)์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม  รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผู้ได้รับมอบอ านาจตามค าสั่งที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย   อ าเภอสบเมย   จังหวัดแม่ฮ่องสอน   58110 
ที่  มส 0032.301/๓๔๗๕                    วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   ขออนุญาตน าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน  พฤษภาคม  256๕ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์   

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 

  เรื่องเดิม 
  ด้วย โรงพยาบาลสบเมย  ได้จัดท าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจ าเดือน 
พฤษภาคม  256๕  เพ่ือประกาศเผยแพร่ฯ  จ านวน ๑ ชุด 
  ข้อพิจารณาและข้อเสนอ   
  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ขออนุญาตน าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1)
ประจ าเดือน  พฤษภาคม  256๕  เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทั่วกัน  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 
( นางอรทัย  พรหมใจดี) 

นักวิชาการพัสดุ 
 
 
 

(นายเจษฎา  ต้อนรับ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายพิทยา  หล้าวงค)์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม  รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผู้ได้รับมอบอ านาจตามค าสั่งที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย   อ าเภอสบเมย   จังหวัดแม่ฮ่องสอน   58110 
ที่  มส 0032.301/๔๓๑๔                    วันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   ขออนุญาตน าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน  มิถุนายน  256๕ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์   

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 

  เรื่องเดิม 
  ด้วย โรงพยาบาลสบเมย  ได้จัดท าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจ าเดือน 
มิถุนายน  256๕  เพ่ือประกาศเผยแพร่ฯ  จ านวน ๑ ชุด 
  ข้อพิจารณาและข้อเสนอ   
  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ขออนุญาตน าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1)
ประจ าเดือน  มิถุนายน  256๕  เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทั่วกัน  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 
( นางอรทัย  พรหมใจดี) 

นักวิชาการพัสดุ 
 
 
 

(นายเจษฎา  ต้อนรับ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายพิทยา  หล้าวงค)์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม  รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผู้ได้รับมอบอ านาจตามค าสั่งที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย   อ าเภอสบเมย   จังหวัดแม่ฮ่องสอน   58110 
ที่  มส 0032.301/๔๙๙๒                    วันที่  ๓  สิงหาคม   ๒๕๖๕ 
เรื่อง   ขออนุญาตน าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน  กรกฎาคม  256๕ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์   

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 

  เรื่องเดิม 
  ด้วย โรงพยาบาลสบเมย  ได้จัดท าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจ าเดือน 
กรกฎาคม  256๕  เพ่ือประกาศเผยแพร่ฯ  จ านวน ๑ ชุด 
  ข้อพิจารณาและข้อเสนอ   
  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ขออนุญาตน าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1)
ประจ าเดือน  กรกฎาคม  256๕  เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทั่วกัน  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 
( นางอรทัย  พรหมใจดี) 

นักวิชาการพัสดุ 
 
 
 

(นายเจษฎา  ต้อนรับ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายพิทยา  หล้าวงค)์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม  รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผู้ได้รับมอบอ านาจตามค าสั่งที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย   อ าเภอสบเมย   จังหวัดแม่ฮ่องสอน   58110 
ที่  มส 0032.301/๕๖๓๖                    วันที่  ๓๑  สิงหาคม   ๒๕๖๕ 
เรื่อง   ขออนุญาตน าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน  สิงหาคม  256๕ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์   

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 

  เรื่องเดิม 
  ด้วย โรงพยาบาลสบเมย  ได้จัดท าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจ าเดือน  
สิงหาคม  256๕  เพ่ือประกาศเผยแพร่ฯ  จ านวน ๑ ชุด 
  ข้อพิจารณาและข้อเสนอ   
  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ขออนุญาตน าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1)
ประจ าเดือน  สิงหาคม  256๕  เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทั่วกัน  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 
( นางอรทัย  พรหมใจดี) 

นักวิชาการพัสดุ 
 
 
 

(นายเจษฎา  ต้อนรับ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายพิทยา  หล้าวงค)์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม  รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผู้ได้รับมอบอ านาจตามค าสั่งที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย   อ าเภอสบเมย   จังหวัดแม่ฮ่องสอน   58110 
ที่  มส 0032.301/๕๗๔๕                    วันที่  ๖  กันยายน   ๒๕๖๕ 
เรื่อง   ขออนุญาตน าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือน  กันยายน  256๕ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์   

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 

  เรื่องเดิม 
  ด้วย โรงพยาบาลสบเมย  ได้จัดท าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจ าเดือน   
กันยายน  256๕  เพ่ือประกาศเผยแพร่ฯ  จ านวน ๑ ชุด 
  ข้อพิจารณาและข้อเสนอ   
  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ขออนุญาตน าแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1)
ประจ าเดือน  กันยายน  256๕  เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทั่วกัน  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 
( นางอรทัย  พรหมใจดี) 

นักวิชาการพัสดุ 
 
 
 

(นายเจษฎา  ต้อนรับ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายพิทยา  หล้าวงค)์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม  รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผู้ได้รับมอบอ านาจตามค าสั่งที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 


