
    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ     จังหวดัอุดรธำน ี

ท่ี อด ๑๓๓๒/๒๖๕                              วันที่   ๓  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๕ 

เรื่อง รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ-จัดจำ้ง โดยวธิีเฉพำะเจำะจง ในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๕ และ            
ขออนุญำตน ำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 

 ด้วยข้ำพเจ้ำนำงสำวอำภำกำนต์ คลื่นแก้วต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข ปฏิบัติกำร ได้ด ำเนินกำรสรุปผล
กำรด ำเนินกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๕ เพื่อเสนอให้ท่ำนได้รับทรำบและสั่งกำร
ให้ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรน ำเอกสำรดังกล่ำวเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์  www.ssowangsammo.com เพื่อใช้ในกำร
ประชำสัมพันธ์สรุปผลกำรด ำเนินกำร จัดซื้อ-จัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๕   ภำยในวันที่  
๓  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๕  ดังแบบเอกสำร/ไฟล์ที่แนบมำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 

 

                                 (นำงสำวอำภำกำนต์ คลื่นแก้ว) 
                                                                   ต ำแหน่ง  นักวชิำกำรสำธำรณสุข ปฏิบัติกำร 

 
 
ความเห็นสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 

   ทรำบ 
   อนุญำต            ไม่อนุญำต (เหตุผล)   ................................................................. 

 
 
    

       (นำยสนธยำ ศรีมำตร) 
               สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ssowangsammo.com/


 

    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ     จังหวดัอุดรธำน ี

ท่ี อด ๑๓๓๒/๒๗๘                              วันที่   ๑  ธันวำคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ-จัดจำ้ง โดยวธิีเฉพำะเจำะจง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ และ            
ขออนุญำตน ำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 

 ด้วยข้ำพเจ้ำนำงสำวอำภำกำนต์ คลื่นแก้วต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร ได้ด ำเนินกำรสรุปผลกำร
ด ำเนินกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ เพื่อเสนอให้ท่ำนได้รับทรำบและสั่ง
กำรให้ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรน ำเอกสำรดังกล่ำวเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์  www.ssowangsammo.com เพื่อใช้ในกำร
ประชำสัมพันธ์สรุปผลกำรด ำเนินกำร จัดซื้อ-จัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจงในรอบเดือน พฤศจิกำยน ๒๕๖๕   ภำยใน
วันที่ ๑  ธันวำคม  ๒๕๖๕  ดังแบบเอกสำร/ไฟล์ที่แนบมำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 

 

                                 (นำงสำวอำภำกำนต์ คลื่นแก้ว) 
                                                                   ต ำแหน่ง  นักวชิำกำรสำธำรณสุข ปฏิบัติกำร 

 
 
ความเห็นสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 

   ทรำบ 
   อนุญำต            ไม่อนุญำต (เหตุผล)   ................................................................. 

 
 
     

       (นำยสนธยำ ศรีมำตร) 
               สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ssowangsammo.com/


 

    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ     จังหวดัอุดรธำน ี

ท่ี อด ๑๓๓๒/๓๐๔                               วันที่   ๒๑  ธนัวำคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ-จัดจำ้ง โดยวธิีเฉพำะเจำะจง ในรอบเดือน ธันวำคม ๒๕๖๕ และ            
ขออนุญำตน ำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 

 ด้วยข้ำพเจ้ำนำงสำวอำภำกำนต์ คลื่นแก้วต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข ปฏิบัติกำร ได้ด ำเนินกำรสรุปผล
กำรด ำเนินกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ในรอบเดือน ธันวำคม ๒๕๖๕ เพื่อเสนอให้ท่ำนได้รับทรำบและสั่ง
กำร ให้ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรน ำเอกสำรดังกล่ำวเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์  www.ssowangsammo.com เพื่อใช้ในกำร
ประชำสัมพันธ์สรุปผลกำรด ำเนินกำร จัดซื้อ-จัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ในรอบเดือน ธันวำคม ๒๕๖๕   ภำยในวันที่ 
๒๑ ธันวำคม  ๒๕๖๕  ดังแบบเอกสำร/ไฟล์ที่แนบมำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 

 

                                 (นำงสำวอำภำกำนต์ คลื่นแก้ว) 
                                                                   ต ำแหน่ง  นักวชิำกำรสำธำรณสุข ปฏิบัติกำร 

 
 
ความเห็นสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 

   ทรำบ 
   อนุญำต            ไม่อนุญำต (เหตุผล)   ................................................................. 

 
 
    

       (นำยสนธยำ ศรีมำตร) 
               สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 

 
 

http://www.ssowangsammo.com/


ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป วันทีท่ ำสัญญำ

1 ไมม่กีำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

ลงชื่อ.................................. ผู้รำยงำนผล ลงชื่อ.......................................................ผู้ตรวจสอบ/ผู้รับรองรำยงำนผลฯ

  (นำงสำวอำภำกำนต์  คล่ืนแก้ว)            (นำยสนธยำ  ศรีมำตร)

  ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน   ตุลาคม  2565

  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ  อ าเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี

วันที่  1   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2565

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป วันทีท่ ำสัญญำ

1 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์         26,500.00      26,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน แสงรุ่งเจริญ      26,500.00 ร้ำน แสงรุ่งเจริญ      26,500.00 เนื่องจำกวงเงินเป็นไป

ตำมที่ระเบียบก ำหนดไว้

22/11/2565

ลงชื่อ.................................. ผู้รำยงำนผล ลงชื่อ.......................................................ผู้ตรวจสอบ/ผู้รับรองรำยงำนผลฯ

  (นำงสำวอำภำกำนต์  คล่ืนแก้ว)            (นำยสนธยำ  ศรีมำตร)

  ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน   พฤศจิกายน  2565

  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ  อ าเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี

วันที่  1   เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2565

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง  วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

รำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป วันที่ท ำสัญญำ

1 ไม่มีกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

ลงชื่อ.................................. ผู้รำยงำนผล ลงชื่อ.......................................................ผู้ตรวจสอบ/ผู้รับรองรำยงำนผลฯ

  (นำงสำวอำภำกำนต์  คล่ืนแก้ว)            (นำยสนธยำ  ศรีมำตร)

  ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน   ธันวาคม  2565

  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ  อ าเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี

วันที ่ 21   เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2565

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบรหิารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 

ส าหรับหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหนวยงาน :   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 
วัน/เดือน/ป :  1  พฤศจกิายน  2565 
 
หัวข้อ: หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซตข์องหน่วยงาน 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
    MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

        - แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจา้งในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน ตุลาคม 2565 
Linkภายนอก : www.ssowangsammo.com  
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
                       
                              ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู                                ผู้อนุมตัิรับรอง 
 
 
                         (นางสาวอาภากานต์ คลื่นแก้ว)                             (นายสนธยา ศรีมาตร) 
              ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ               ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 
                         วันที่  1  พฤศจิกายน  2565                                วันที่  1  พฤศจิกายน  2565 

                                                ผูร้ับผิดชอบการน าข้อมูลข้ึนเผยแพร ่

 
                                                     (นางสาวอาภากานต์ คลื่นแก้ว)                                  
                                              ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ           
                                                           วันที่  1  พฤศจิกายน  2565 

 

 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบรหิารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

http://www.ssowangsammo.com/


ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 

ส าหรับหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหนวยงาน :   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 
วัน/เดือน/ป :  1  ธันวาคม 2565                                    
 
หัวข้อ: หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซตข์องหน่วยงาน 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
    MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

         
        - แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจา้งในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน พฤศจิกายน 2565 
         

Linkภายนอก : www.ssowangsammo.com  
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
                       
                              ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู                                ผู้อนุมตัิรับรอง 
 
 
                         (นางสาวอาภากานต์ คลื่นแก้ว)                             (นายสนธยา ศรีมาตร) 
              ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ               ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 
                         วันที่  1  ธันวาคม 2565                                   วันที ่ 1  ธันวาคม 2565 

                                                ผูร้ับผิดชอบการน าข้อมูลข้ึนเผยแพร ่

 
                                                     (นางสาวอาภากานต์ คลื่นแก้ว)                                  
                                              ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ           
                                                           วันที่  1  ธันวาคม 2565 

 

 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบรหิารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

http://www.ssowangsammo.com/


ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 

ส าหรับหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหนวยงาน :   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 
วัน/เดือน/ป :  1  ธันวาคม 2565 
 
หัวข้อ: หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซตข์องหน่วยงาน 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
    MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

         - แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน ธันวาคม 2565 
Linkภายนอก : www.ssowangsammo.com  
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
                       
                              ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู                                ผู้อนุมตัิรับรอง 
 
 
                         (นางสาวอาภากานต์ คลื่นแก้ว)                             (นายสนธยา ศรีมาตร) 
              ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ               ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 
                         วันที่  1  ธันวาคม 2565                                   วันที ่ 1  ธันวาคม 2565 

                                                ผูร้ับผิดชอบการน าข้อมูลข้ึนเผยแพร ่

 
                                                     (นางสาวอาภากานต์ คลื่นแก้ว)                                  
                                              ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ           
                                                           วันที่  1  ธันวาคม 2565 

 

 

http://www.ssowangsammo.com/

