
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสบเมย   อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
ที่  มส 003๓.301/๗๓๐๗         วันที่  ๒  พฤศจิกายน  256๔ 
เรื่อง   ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

และ ขออนุญาตน าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของ โรงพยาบาลสบเมย   

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 เรื่องเดิม 
 ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ได้ด าเนินการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามกรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เรียบร้อยแล้วนั้น 
 
 ข้อเท็จจริง 
 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน  ตุลาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 
 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตาม
หลักเกณฑ์ขั้นตอนของทางราชการที่ เกี่ยวข้อง และ ขออนุญาตเผยแพร่ข้ อมูลผ่านเว็บไซต์ของ         
โรงพยาบาลสบเมย ต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
 

(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 003๓.301/๘๐๙๔         วันที่  ๑  ธันวาคม  256๔ 
เรื่อง   ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕

และ ขออนุญาตน าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของ โรงพยาบาลสบเมย   

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 เรื่องเดิม 
 ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ได้ด าเนินการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามกรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เรียบร้อยแล้วนั้น 
 
 ข้อเท็จจริง 
 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 
 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตาม
หลักเกณฑ์ขั้นตอนของทางราชการที่ เกี่ยวข้อง และ ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ         
โรงพยาบาลสบเมย ต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

 

 
 

(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 003๓.301/๘๗๕๑         วันที่  ๓๐  ธันวาคม   256๔ 
เรื่อง   ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕

และ ขออนุญาตน าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของ โรงพยาบาลสบเมย   

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 เรื่องเดิม 
 ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ได้ด าเนินการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามกรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เรียบร้อยแล้วนั้น 
 
 ข้อเท็จจริง 
 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน  ธันวาคม ๒๕๖๔  เรียบร้อยแล้ว 
 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตาม
หลักเกณฑ์ขั้นตอนของทางราชการที่ เกี่ยวข้อง และ ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ บไซต์ของ         
โรงพยาบาลสบเมย ต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

 
 
 

(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 003๓.301/๖๘๐         วันที่  ๓1  มกราคม   256๕ 
เรื่อง   ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕

และ ขออนุญาตน าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของ โรงพยาบาลสบเมย   

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 เรื่องเดิม 
 ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ได้ด าเนินการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามกรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เรียบร้อยแล้วนั้น 
 
 ข้อเท็จจริง 
 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน  มกราคม ๒๕๖๕  เรียบร้อยแล้ว 
 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตาม
หลักเกณฑ์ขั้นตอนของทางราชการที่ เกี่ยวข้อง และ ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ         
โรงพยาบาลสบเมย ต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

 
 
 

(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 003๓.301/๑๒๗๐         วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์   256๕ 
เรื่อง   ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕

และ ขออนุญาตน าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของ โรงพยาบาลสบเมย   

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 เรื่องเดิม 
 ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ได้ด าเนินการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามกรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เรียบร้อยแล้วนั้น 
 
 ข้อเท็จจริง 
 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  เรียบร้อยแล้ว 
 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตาม
หลักเกณฑ์ขั้นตอนของทางราชการที่ เกี่ยวข้อง และ ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ขอ ง         
โรงพยาบาลสบเมย ต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

 
 
 

(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 003๓.301/๒๐๓๐         วันที่  ๓๑  มีนาคม   256๕ 
เรื่อง   ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕

และ ขออนุญาตน าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของ โรงพยาบาลสบเมย   

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 เรื่องเดิม 
 ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ได้ด าเนินการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามกรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เรียบร้อยแล้วนั้น 
 
 ข้อเท็จจริง 
 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน  มีนาคม  ๒๕๖๕  เรียบร้อยแล้ว 
 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตาม
หลักเกณฑ์ขั้นตอนของทางราชการที่ เกี่ยวข้อง และ ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ         
โรงพยาบาลสบเมย ต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

 
 
 

(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 003๓.301/๒๘๐๙                 วันที่  ๓  พฤษภาคม   256๕ 
เรื่อง   ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕

และ ขออนุญาตน าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของ โรงพยาบาลสบเมย   

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 เรื่องเดิม 
 ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ได้ด าเนินการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามกรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เรียบร้อยแล้วนั้น 
 
 ข้อเท็จจริง 
 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน  เมษายน  ๒๕๖๕  เรียบร้อยแล้ว 
 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตาม
หลักเกณฑ์ขั้นตอนของทางราชการที่ เกี่ยวข้อง และ ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ         
โรงพยาบาลสบเมย ต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

 
 
 

(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 003๓.301/๓๔๗๔         วันที่  ๓๑  พฤษภาคม   256๕ 
เรื่อง   ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕

และ ขออนุญาตน าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของ โรงพยาบาลสบเมย   

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 เรื่องเดิม 
 ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ได้ด าเนินการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามกรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เรียบร้อยแล้วนั้น 
 
 ข้อเท็จจริง 
 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  เรียบร้อยแล้ว 
 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตาม
หลักเกณฑ์ขั้นตอนของทางราชการที่ เกี่ยวข้อง และ ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ         
โรงพยาบาลสบเมย ต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

 
 
 

(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 0032.301/๔๓๑๓         วันที่  ๓๐  มิถุนายน   256๕ 
เรื่อง   ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕

และ ขออนุญาตน าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของ โรงพยาบาลสบเมย   

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 เรื่องเดิม 
 ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ได้ด าเนินการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามกรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เรียบร้อยแล้วนั้น 
 
 ข้อเท็จจริง 
 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖๕  เรียบร้อยแล้ว 
 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตาม
หลักเกณฑ์ขั้นตอนของทางราชการที่ เกี่ยวข้อง และ ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ         
โรงพยาบาลสบเมย ต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

 
 
 

(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 0032.301/๔๙๙๑         วันที่  ๓  สิงหาคม   256๕ 
เรื่อง   ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕

และ ขออนุญาตน าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของ โรงพยาบาลสบเมย   

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 เรื่องเดิม 
 ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ได้ด าเนินการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามกรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เรียบร้อยแล้วนั้น 
 
 ข้อเท็จจริง 
 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  เรียบร้อยแล้ว 
 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตาม
หลักเกณฑ์ขั้นตอนของทางราชการที่ เกี่ยวข้อง และ ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ         
โรงพยาบาลสบเมย ต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

 
 
 

(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 0032.301/๕๖๓๕         วันที่  ๓๑  สิงหาคม   256๕ 
เรื่อง   ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕

และ ขออนุญาตน าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของ โรงพยาบาลสบเมย   

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 เรื่องเดิม 
 ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ได้ด าเนินการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามกรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เรียบร้อยแล้วนั้น 
 
 ข้อเท็จจริง 
 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน  สิงหาคม  ๒๕๖๕  เรียบร้อยแล้ว 
 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตาม
หลักเกณฑ์ขั้นตอนของทางราชการที่ เกี่ยวข้อง และ ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ         
โรงพยาบาลสบเมย ต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

 
 
 

(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 0032.301/๕๗๔๔         วันที่  ๖  กันยายน   256๕ 
เรื่อง   ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕

และ ขออนุญาตน าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของ โรงพยาบาลสบเมย   

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 เรื่องเดิม 
 ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ได้ด าเนินการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามกรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เรียบร้อยแล้วนั้น 
 
 ข้อเท็จจริง 
 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน  กันยายน  ๒๕๖๕  เรียบร้อยแล้ว 
 
 ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตาม
หลักเกณฑ์ขั้นตอนของทางราชการที่ เกี่ยวข้อง และ ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ         
โรงพยาบาลสบเมย ต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

 
 
 

(นายเจษฎา  ต้อนรับ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 

( / ) อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 

(นายพิทยา  หล้าวงค)์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม  รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผู้ได้รับมอบอ านาจตามค าสั่งที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 


