
 

  
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง หน่วยงานมีการสรุปผลการจ ดซื้อจ ดจ างและการจ ดหาพ สดุรายเดือน์ปีงบประมาณ2565 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารท ่วไป 
ว น/เดือน/ป์ี   :  27  กรกฎาคม์์๒๕๖5 
 
ห วข์ อ์:  จ ดท าสรุปผลการจ ดซื้อจ ดจ างและการจ ดหาพ สดุรายเดือน์ 
 
รายละเอียดข อม์ูล   
          จ ดท าสรุปผลการจ ดซื้อจ ดจ างและการจ ดหาพ สดุรายเดือน 
 
Link ภายนอก์: ไม่มี 
 
หมายเหตุ์: - 
์์ 

 
ผู ร บผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ ติร บรอง 

 

                                                   
์(นางสาวพิณญาดา์์ดวงสาร)                               (นางสาวนฤนาท์์จอมภาปิน) 

์            ต าแหน่ง์น กจ ดการงานท ่วไปปฏิบ ติ์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลสบปราบ 
์์์์์์์์์์์์ว นที่์27์เดือน์กรกฎาคม์พ.ศ.์2565์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์27์เดือน์กรกฎาคม์พ.ศ.์2565 

์ 
 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 
(นางสาวสุพรรณษา์์บุญศิริช ย) 

น กวิชการพ สดุ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์27์เดือน์กรกฎาคม์พ.ศ.์2565์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ 

 



  
 

 
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง หน่วยงานมีการสรุปผลการจ ดซื้อจ ดจ างและการจ ดหาพ สดุรายเดือน์ปีงบประมาณ2565 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารท ่วไป 
ว น/เดือน/ป์ี   :  31  สิงหาคม์์๒๕๖5 
 
ห วข์ อ์:  จ ดท าสรุปผลการจ ดซื้อจ ดจ างและการจ ดหาพ สดุรายเดือน์ 
 
รายละเอียดข อม์ูล   
          จ ดท าสรุปผลการจ ดซื้อจ ดจ างและการจ ดหาพ สดุรายเดือน 
 
Link ภายนอก์: ไม่มี 
 
หมายเหตุ์: - 
์์ 

 
ผู ร บผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ ติร บรอง 

 

                                                   
์(นางสาวพิณญาดา์์ดวงสาร)                               (นางสาวนฤนาท์์จอมภาปิน) 

์            ต าแหน่ง์น กจ ดการงานท ่วไปปฏิบ ติ์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลสบปราบ 
์์์์์์์์์์์์ว นที่์31์เดือน์สิงหาคม์พ.ศ.์2565์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นท่ี์31์เดือน์สิงหาคม์พ.ศ.์2565 

์ 
 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 
(นางสาวสุพรรณษา์์บุญศิริช ย) 

น กวิชการพ สดุ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์31์เดือน์สิงหาคม์พ.ศ.์2565์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ 

 



  
 

 
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ 
ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ื่อง หน่วยงานมีการสรุปผลการจ ดซื้อจ ดจ างและการจ ดหาพ สดุรายเดือน์ปีงบประมาณ2565 
ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภูมิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ูลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารท ่วไป 
ว น/เดือน/ป์ี   :  9  ก นยายน์์๒๕๖5 
 
ห วข์ อ์:  จ ดท าสรุปผลการจ ดซื้อจ ดจ างและการจ ดหาพ สดุรายเดือน์ 
 
รายละเอียดข อม์ูล   
          จ ดท าสรุปผลการจ ดซื้อจ ดจ างและการจ ดหาพ สดุรายเดือน 
 
Link ภายนอก์: ไม่มี 
 
หมายเหตุ์: - 
์์ 

 
ผู ร บผิดชอบการให ขอม์ูล                                             ผู อน์ุม์ ติร บรอง 

 

                                                   
์(นางสาวพิณญาดา์์ดวงสาร)                               (นางสาวนฤนาท์์จอมภาปิน) 

์            ต าแหน่ง์น กจ ดการงานท ่วไปปฏิบ ติ์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผู อ านวยการโรงพยาบาลสบปราบ 
์์์์์์์์์์์์ว นที่์9์เดือน์ก นยายน์พ.ศ.์2565์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์9์เดือน์ก นยายน์พ.ศ.์2565 

์ 
 

ผู ร์ บผ์ิดชอบการนำข อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 
(นางสาวสุพรรณษา์์บุญศิริช ย) 

น กวิชการพ สดุ 
์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นที่์9์เดือน์ก นยายน์พ.ศ.์2565์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ 

 


