
                    บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดล าปาง  โทร.0-5428-9184 ต่อ 103 
ที่ ลป  00๓๒.30๑/251                                   วันที่   1 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทะ ขอรายงานผลการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าเดือน ในรอบเดือน มิถุนายน 2563  เรียบร้อยแล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตให้น าผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวขึ้น
เผยแพร่บนเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลแม่ทะ (http://www.maethahospital.com) ต่อไป 
 
 
        

(นายสมควร จินะการ) 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
 

   ทราบ และเห็นควรน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป 
 
 

(นายนวรัตน์  วนาพันธพรกุล) 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

http://www.maethahospital.com/


แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลแม่ทะ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
เรื่อง การจัดท าผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างรายเดือน 

ประจ าเดือน  มิถุนายน 2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่ทะ 
วัน/เดือน/ปี  : 1 กรกฎาคม 2563 
 
หัวข้อ : การจัดท ารายงานผลการด าเนินการจัดซื้อประจ าเดือน มิถุนายน 2563 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          การจัดท ารายงานผลการด าเนินการจัดซื้อประจ าเดือน มิถุนายน 2563 
Link ภายนอก :  ไม่ม ี
หมายเหตุ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
 
 
                            ผู้รับผิดชอบ                                                     ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                    (นายสมควร       จินะการ)                                     (นายนวรัตน์     วนาพันธพรกุล) 
             ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ  
                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                               วันท่ี 1 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2563 
                 วันท่ี 1 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2563                              
                                                                                        
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมลูขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์ เครือดวงค า) 
เจ้าหน้าท่ี 

วันท่ี 1 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2563                    
 

 
 
 
 



                    บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดล าปาง  โทร.0-5428-9184 ต่อ 103 
ที่ ลป  00๓๒.30๑/276                                   วันที่   3 สิงหาคม 2563 
เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทะ ขอรายงานผลการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าเดือน  กรกฎาคม 2563  เรียบร้อยแล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตให้น าผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวขึ้น
เผยแพร่บนเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลแม่ทะ (http://www.maethahospital.com) ต่อไป 
 
 
        

(นายสมควร จินะการ) 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
 

   ทราบ และเห็นควรน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป 
 
 

(นายนวรัตน์  วนาพันธพรกุล) 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

http://www.maethahospital.com/


แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลแม่ทะ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
เรื่อง การจัดท าผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างรายเดือน 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม 2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่ทะ 
วัน/เดือน/ปี  : 3  สิงหาคม 2563 
 
หัวข้อ : การจัดท ารายงานผลการด าเนินการจัดซื้อ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          การจัดท ารายงานผลการด าเนินการจัดซื้อ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 
Link ภายนอก :  ไม่ม ี
หมายเหตุ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
 
 
                            ผู้รับผิดชอบ                                                     ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                    (นายสมควร       จินะการ)                                     (นายนวรัตน์     วนาพันธพรกุล) 
             ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ  
                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                               วันท่ี 3 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2563 
                 วันท่ี 3 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2563                              
                                                                                        
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมลูขึ้นเผยแพร ่

 
 

(นายอรุณศักดิ์ เครือดวงค า) 
เจ้าหน้าท่ี 

วันท่ี 3 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2563                    
 

 
 
 



                    บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดล าปาง  โทร.0-5428-9184 ต่อ 103 
ที่ ลป  00๓๒.30๑/292                                   วันที่   1 กันยายน 2563 
เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทะ ขอรายงานผลการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าเดือน  สิงหาคม 2563   เรียบร้อยแล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตให้น าผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวขึ้น
เผยแพร่บนเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลแม่ทะ (http://www.maethahospital.com) ต่อไป 
 
 
        

(นายสมควร จินะการ) 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
 

   ทราบ และเห็นควรน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป 
 
 

(นายนวรัตน์  วนาพันธพรกุล) 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

http://www.maethahospital.com/


แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลแม่ทะ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
เรื่อง การจัดท าผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างรายเดือน 

ประจ าเดือน  สิงหาคม 2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่ทะ 
วัน/เดือน/ปี  : 1 กันยายน 2563 
 
หัวข้อ : การจัดท ารายงานผลการด าเนินการจัดซื้อ ประจ าเดือน สิงหาคม  2563 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          การจัดท ารายงานผลการด าเนินการจัดซื้อประจ าเดือน  สิงหาคม  2563 
Link ภายนอก :  ไม่ม ี
หมายเหตุ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
 
 
                            ผู้รับผิดชอบ                                                     ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                    (นายสมควร       จินะการ)                                     (นายนวรัตน์     วนาพันธพรกุล) 
             ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ  
                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                               วันท่ี 1 เดือน กันยายน  พ.ศ.2563 
                 วันท่ี 1 เดือน กันยายน  พ.ศ.2563                              
                                                                                        
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมลูขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์ เครือดวงค า) 
เจ้าหน้าท่ี 

วันท่ี 1 เดือน กันยายน  พ.ศ.2563                    
 

 


