
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลแม่ทะ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง การจัดท าผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 

ประจ าเดือน  ตุลาคม 2562 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่ทะ 
วัน/เดือน/ปี  : 12 พฤศจิกายน  2562 
 
หัวข้อ : การจัดท าผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 

 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          การจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 

 

Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
 
 
 
                          ผู้รับผิดชอบ                                                     ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 

                    (นายสมควร     จินะการ)                                       (นายนวรัตน์  วนาพันธพรกุล) 
             ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

                        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                              
                 วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2562                     วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2562    
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์ เครือดวงค า) 
เจ้าหน้าที่ 

วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2562 
 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลแม่ทะ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง การจัดท าผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน 2562 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่ทะ 
วัน/เดือน/ปี  : 30 พฤศจิกายน 2562 
 
หัวข้อ : การจัดท าผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 

 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          การจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 

 

Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
 
 
                            ผู้รับผิดชอบ                                                     ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                           (นายสมควร  จินะการ)                                   (นายนวรัตน ์ วนาพันธพรกุล) 
             ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 
                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                              
                 วันที่ 9 เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2562                          วันที่ 9 เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2562 
                                                                                        
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์ เครือดวงค า) 
เจ้าหน้าที่ 

วันที่ 9 เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2562 
 
 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลแม่ทะ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง การจัดท าผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 

ประจ าเดือน  ธันวาคม  2562 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่ทะ 
วัน/เดือน/ปี  : 6 มกราคม 2563 
 
หัวข้อ : การจัดท าผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจ าเดือน ธันวาคม  2562 

 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          การจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 

 

Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
 
 
                            ผู้รับผิดชอบ                                                     ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                           (นายสมควร  จินะการ)                                   (นายนวรัตน ์ วนาพันธพรกุล) 
             ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 
                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                              
                 วันที่ 6 เดือน มกราคม  พ.ศ.2563                          วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 
                                                                                        
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์ เครือดวงค า) 
เจ้าหน้าที่ 

วันที่ 6 เดือน มกราคม  พ.ศ.2563 
 
 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลแม่ทะ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง การจัดท าผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 

ประจ าเดือน  มกราคม 2563 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่ทะ 
วัน/เดือน/ปี  : 3 กุมภาพันธ์ 2563 
 
หัวข้อ : การจัดท าผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจ าเดือน มกราคม 2563 

 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          การจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจ าเดือน มกราคม 2563 

 

Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
 
 
                            ผู้รับผิดชอบ                                                     ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                           (นายสมควร  จินะการ)                                   (นายนวรัตน ์ วนาพันธพรกุล) 
             ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 
                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                              
                 วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563                          วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 
                                                                                        
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์ เครือดวงค า) 
เจ้าหน้าที่ 

วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 
 
 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลแม่ทะ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง การจัดท าผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์ 2563 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่ทะ 
วัน/เดือน/ปี  : 3 มีนาคม  2563 
 
หัวข้อ : การจัดท าผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          การจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

 

Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
 
 
                            ผู้รับผิดชอบ                                                     ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                           (นายสมควร  จินะการ)                                   (นายนวรัตน ์ วนาพันธพรกุล) 
             ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 
                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                              
                 วันที่ 3 เดือน มีนาคม  พ.ศ.2563                              วันที่ 3 เดือน มีนาคม  พ.ศ.2563 
                                                                                        
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์ เครือดวงค า) 
เจ้าหน้าที่ 

วันที่ 3 เดือน มีนาคม  พ.ศ.2563 
 

 

 

 


