
 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลชุมแสง 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค 
ตามประกาศโรงพยาบาลชุมแสง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลชุมแสง 

 
ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลชุมแสง  อำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค 
วัน/เดอืน/ป :  
หัวขอ: รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือน ตุลาคม 2564  (แบบ สขร.1) 
 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือน ตุลาคม 2564 (แบบ สขร.1) 
 
Linkภายนอก:  
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
........................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ....................................................................................... 
 
 

 

 
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 

 
ผูอนุมัติรับรอง 

 
 

 

นางจิรนนัท  อ่ำทมิ นางสาวบุญญธิดา  ยาอินทร 
ตำแหนง นักวิชาการพัสดุ ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลชุมแสง 

วันท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564    วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564    

 

 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 
 

 
นางสาวนวนันท  สัมพันธมิตร 

ตำแหนง นักวชิาการคอมพิวเตอร 
วันท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564    

 
 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลชุมแสง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค 

ตามประกาศโรงพยาบาลชุมแสง 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลชุมแสง 

 
ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลชุมแสง  อำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค 
วัน/เดอืน/ป :  
หัวขอ: รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือน พฤศจิกายน 2564  (แบบ สขร.1) 
 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือน พฤศจิกายน 2564 (แบบ สขร.1) 
 
Linkภายนอก:  
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
........................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ....................................................................................... 
 
 

 

 
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 

 
ผูอนุมัติรับรอง 

 
 

 

นางจิรนนัท  อ่ำทมิ นางสาวบุญญธิดา  ยาอินทร 
ตำแหนง นักวิชาการพัสดุ ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลชุมแสง 

วันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ.2564    วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564    

 

 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 
 

 
นางสาวนวนันท  สัมพันธมิตร 

ตำแหนง นักวชิาการคอมพิวเตอร 
วันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ.2564    

 

  



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลชุมแสง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค 

ตามประกาศโรงพยาบาลชุมแสง 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลชุมแสง 

 
ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลชุมแสง  อำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค 
วัน/เดอืน/ป :  
หัวขอ: รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือน ธันวาคม 2564  (แบบ สขร.1) 
 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือน ธันวาคม 2564 (แบบ สขร.1) 
 
Linkภายนอก:  
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
........................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ....................................................................................... 
 
 

 

 
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 

 
ผูอนุมัติรับรอง 

 
 

 

นางจิรนนัท  อ่ำทมิ นางสาวบุญญธิดา  ยาอินทร 
ตำแหนง นักวิชาการพัสดุ ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลชุมแสง 

วันที ่22 ธันวาคม พ.ศ.2564    วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2564    

 

 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 
 

 
นางสาวนวนันท  สัมพันธมิตร 

ตำแหนง นักวชิาการคอมพิวเตอร 
วันที ่22 ธันวาคม พ.ศ.2564    

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลชุมแสง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค 

ตามประกาศโรงพยาบาลชุมแสง 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลชุมแสง 

 
ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลชุมแสง  อำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค 
วัน/เดอืน/ป :  
หัวขอ: รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือน มกราคม 2565  (แบบ สขร.1) 
 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือน มกราคม 2565 (แบบ สขร.1) 
 
Linkภายนอก:  
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
........................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ....................................................................................... 
 
 

 

 
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 

 
ผูอนุมัติรับรอง 

 
 

 

นางจิรนนัท  อ่ำทมิ นางสาวบุญญธิดา  ยาอินทร 
ตำแหนง นักวิชาการพัสดุ ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลชุมแสง 

วันที ่1 กุมภาพันธ พ.ศ.2565    วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2565    

 

 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 
 

 
นางสาวนวนันท  สัมพันธมิตร 

ตำแหนง นักวชิาการคอมพิวเตอร 
วันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2565    

 
  



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลชุมแสง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค 

ตามประกาศโรงพยาบาลชุมแสง 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลชุมแสง 

 
ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลชุมแสง  อำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค 
วัน/เดอืน/ป :  
หัวขอ: รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือน กุมภาพันธ 2565  (แบบ สขร.1) 
 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือน กุมภาพันธ 2565 (แบบ สขร.1) 
 
Linkภายนอก:  
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
........................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ....................................................................................... 
 
 

 

 
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 

 
ผูอนุมัติรับรอง 

 
 

 

นางจิรนนัท  อ่ำทมิ นางสาวบุญญธิดา  ยาอินทร 
ตำแหนง นักวิชาการพัสดุ ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลชุมแสง 

วันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2565    วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565    

 

 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 
 

 
นางสาวนวนันท  สัมพันธมิตร 

ตำแหนง นักวชิาการคอมพิวเตอร 
วันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2565    

 
  



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลชุมแสง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค 

ตามประกาศโรงพยาบาลชุมแสง 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลชุมแสง 

 
ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลชุมแสง  อำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค 
วัน/เดอืน/ป :  
หัวขอ: รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือน มีนาคม 2565  (แบบ สขร.1) 
 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือน มีนาคม 2565 (แบบ สขร.1) 
 
Linkภายนอก:  
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
........................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ....................................................................................... 
 
 

 

 
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 

 
ผูอนุมัติรับรอง 

 
 

 

นางจิรนนัท  อ่ำทมิ นางสาวบุญญธิดา  ยาอินทร 
ตำแหนง นักวิชาการพัสดุ ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลชุมแสง 

วันที ่21 มีนาคม พ.ศ.2565    วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565    

 

 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 
 

 
นางสาวนวนันท  สัมพันธมิตร 

ตำแหนง นักวชิาการคอมพิวเตอร 
วันที ่21 มีนาคม พ.ศ.2565    

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลชุมแสง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค 

ตามประกาศโรงพยาบาลชุมแสง 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลชุมแสง 

 
ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลชุมแสง  อำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค 
วัน/เดอืน/ป :  
หัวขอ: รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือน เมษายน 2565  (แบบ สขร.1) 
 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือน เมษายน 2565 (แบบ สขร.1) 
 
Linkภายนอก:  
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
........................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ....................................................................................... 
 
 

 

 
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 

 
ผูอนุมัติรับรอง 

 
 

 

นางจิรนนัท  อ่ำทมิ นางสาวบุญญธิดา  ยาอินทร 
ตำแหนง นักวิชาการพัสดุ ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลชุมแสง 

วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565    วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565    

 

 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 
 

 
นางสาวนวนันท  สัมพันธมิตร 

ตำแหนง นักวชิาการคอมพิวเตอร 
วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565    

 
 
 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลชุมแสง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค 

ตามประกาศโรงพยาบาลชุมแสง 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลชุมแสง 

 
ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลชุมแสง  อำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค 
วัน/เดอืน/ป :  
หัวขอ: รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือน พฤษภาคม 2565  (แบบ สขร.1) 
 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือน พฤษภาคม 2565 (แบบ สขร.1) 
 
Linkภายนอก:  
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
........................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ....................................................................................... 
 
 

 

 
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 

 
ผูอนุมัติรับรอง 

 
 

 

นางจิรนนัท  อ่ำทมิ นางสาวบุญญธิดา  ยาอินทร 
ตำแหนง นักวิชาการพัสดุ ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลชุมแสง 

วันที ่1 มิถุนายน พ.ศ.2565    วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565    

 

 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 
 

 
นางสาวนวนันท  สัมพันธมิตร 

ตำแหนง นักวชิาการคอมพิวเตอร 
วันที ่1 มิถุนายน พ.ศ.2565    

 
  



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลชุมแสง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค 

ตามประกาศโรงพยาบาลชุมแสง 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลชุมแสง 

 
ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลชุมแสง  อำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค 
วัน/เดอืน/ป :  
หัวขอ: รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือน มิถุนายน 2565  (แบบ สขร.1) 
 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือน มิถุนายน 2565 (แบบ สขร.1) 
 
Linkภายนอก:  
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
........................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ....................................................................................... 
 
 

 

 
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 

 
ผูอนุมัติรับรอง 

 
 

 

นางจิรนนัท  อ่ำทมิ นางสาวบุญญธิดา  ยาอินทร 
ตำแหนง นักวิชาการพัสดุ ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลชุมแสง 

วันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ.2565    วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565    

 

 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 
 

 
นางสาวนวนันท  สัมพันธมิตร 

ตำแหนง นักวชิาการคอมพิวเตอร 
วันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ.2565    

 


