








        แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดล าปาง 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ขอเผยแพร่แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.1) 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ……โรงพยาบาลเมืองปาน.....จังหวัดล าปาง…………………………..………….. 
วัน/เดือน/ปี : ....13 มีนาคม 2563............................................................................... 

  หัวข้อ: ...แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.1)........................ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

                  แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.1) 
 
  Link ภายนอก: ………….………………………………………………………………………………………….…….……………… 
  หมายเหตุ: ………………….……………………………………………………………………………………….…………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบ ผู้อนุมัติรับรอง 
 

                      พิณญาดา ดวงสาร                             ศภุชัย  คูสวุรรณ                                                
(นางสาวพิณญาดา  ดวงสาร) (พันโทศภุชัย  คสูุวรรณ) 

ต าแหน่ง นักจดัการงานท่ัวไปปฏิบตัิการ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเมืองปาน 
13/3/2563  13/3/2563 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
                                                         รุ่งเพชร  กามาด 

(นายรุ่งเพชร  กามาด) 
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร ์ 

13/3/2563 
  



        แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดล าปาง 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ขอเผยแพร่แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.1) 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ……โรงพยาบาลเมืองปาน.....จังหวัดล าปาง…………………………..………….. 
วัน/เดือน/ปี : ....15 เมษายน 2563............................................................................... 

  หัวข้อ: ...แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.1)........................ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

                  แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (แบบ สขร.1) 
 
  Link ภายนอก: ………….………………………………………………………………………………………….…….……………… 
  หมายเหตุ: ………………….……………………………………………………………………………………….…………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบ ผู้อนุมัติรับรอง 
 

                      พิณญาดา ดวงสาร                             ศภุชัย  คูสวุรรณ                                                
(นางสาวพิณญาดา  ดวงสาร) (พันโทศภุชัย  คสูุวรรณ) 

ต าแหน่ง นักจดัการงานท่ัวไปปฏิบตัิการ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเมืองปาน 
13/3/2563  13/3/2563 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
                                                         รุ่งเพชร  กามาด 

(นายรุ่งเพชร  กามาด) 
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร ์ 

13/3/2563 
  



        แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดล าปาง 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ขอเผยแพร่แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.1) 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ……โรงพยาบาลเมืองปาน.....จังหวัดล าปาง…………………………..………….. 
วัน/เดือน/ปี : ....15 พฤษภาคม 2563............................................................................... 

  หัวข้อ: ...แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.1)........................ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

                  แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (แบบ สขร.1) 
 
  Link ภายนอก: ………….………………………………………………………………………………………….…….……………… 
  หมายเหตุ: ………………….……………………………………………………………………………………….…………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบ ผู้อนุมัติรับรอง 
 

                      พิณญาดา ดวงสาร                             ศภุชัย  คูสวุรรณ                                                
(นางสาวพิณญาดา  ดวงสาร) (พันโทศภุชัย  คสูุวรรณ) 

ต าแหน่ง นักจดัการงานท่ัวไปปฏิบตัิการ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเมืองปาน 
13/3/2563  13/3/2563 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
                                                         รุ่งเพชร  กามาด 

(นายรุ่งเพชร  กามาด) 
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร ์ 

13/3/2563 
  



        แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดล าปาง 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ขอเผยแพร่แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.1) 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ……โรงพยาบาลเมืองปาน.....จังหวัดล าปาง…………………………..………….. 
วัน/เดือน/ปี : ....5 มิถุนายน 2563............................................................................... 

  หัวข้อ: ...แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.1)........................ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

                  แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1) 
 
  Link ภายนอก: ………….………………………………………………………………………………………….…….……………… 
  หมายเหตุ: ………………….……………………………………………………………………………………….…………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบ ผู้อนุมัติรับรอง 
 

                      พิณญาดา ดวงสาร                             ศภุชัย  คูสวุรรณ                                                
(นางสาวพิณญาดา  ดวงสาร) (พันโทศภุชัย  คสูุวรรณ) 

ต าแหน่ง นักจดัการงานท่ัวไปปฏิบตัิการ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเมืองปาน 
13/3/2563  13/3/2563 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
                                                         รุ่งเพชร  กามาด 

(นายรุ่งเพชร  กามาด) 
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร ์ 

13/3/2563 
  







 

Print Screen Web site โรงพยาบาลเมืองปาน 

รายงานสรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างในรอบแต่ละเดอืน 

 


