
 

    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ     จังหวัดอุดรธำนี 

ที ่อด ๑๓๓๒/๕๘                           วันที่   ๗  มีนำคม  ๒๕๖๖ 

เรื่อง รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ในรอบเดือน กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖ และ            
ขออนุญำตน ำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 

 ด้วยข้ำพเจ้ำนำงสำวอำภำกำนต์ คลื่นแก้วต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข ปฏิบัติกำร ได้ด ำเนินกำรสรุปผล
กำรด ำเนินกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ในรอบเดือน กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖ เพ่ือเสนอให้ท่ำนได้รับทรำบและสั่ง
กำรให้ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรน ำเอกสำรดังกล่ำวเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์  www.ssowangsammo.com เพ่ือใช้ในกำร
ประชำสัมพันธ์สรุปผลกำรด ำเนินกำร จัดซื้อ-จัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖ ภำยในวันที่ 
๗  มีนำคม  ๒๕๖๖  ดังแบบเอกสำร/ไฟล์ที่แนบมำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

 

                                 (นำงสำวอำภำกำนต์ คลื่นแก้ว) 
                                                                   ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุข ปฏิบัติกำร 

 
 
ความเห็นสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 

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

 
 

 

    
       (นำยสนธยำ ศรีมำตร)                                                                                                                   

       สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ssowangsammo.com/


แบบ  สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง  รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

รำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

วันที่ท ำสัญญำ

1 วัสดุเชือ้เพลิงและน้ ำมนัหล่อล่ืน               6,700.00    6,700.00 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรวังสำมหมอจ ำกัด      6,700.00 สหกรณ์กำรเกษตรวังสำมหมอจ ำกัด     6,700.00 รำคำต่ ำสุด 2/1/2566

2 ค่ำบริกำรน้ ำประปำ               1,242.48    1,242.48 เฉพำะเจำะจง กำรประปำส่วนภูมภิำค สำขำกุมภวำปี      1,242.48 กำรประปำส่วนภูมภิำค สำขำกุมภวำปี     1,242.48 รำคำต่ ำสุด 2/6/2566

3 ค่ำวัสดุส ำนกังำน               4,715.00    4,715.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน สำมหมอศึกษำ      4,715.00 ร้ำน สำมหมอศึกษำ     4,715.00 รำคำต่ ำสุด 14/2/2566

4 ค่ำวัสดุงำนบำ้นงำนครัว -             3,110.00 -  3,110.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน สำมหมอศึกษำ -    3,110.00 ร้ำน สำมหมอศึกษำ -   3,110.00 รำคำต่ ำสุด 16/2/2566

5 ค่ำไฟฟ้ำ               2,962.72    2,962.72 เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค สำขำกุมภวำปี      2,962.72 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค สำขำกุมภวำปี     2,962.72 รำคำต่ ำสุด 20/2/2566

ลงชือ่......................................... ผู้รำยงำนผล ลงชือ่.......................................................ผู้ตรวจสอบ/ผู้รับรองรำยงำนผลฯ

  (นำงสำวอำภำกำนต์  คล่ืนแก้ว)

ต ำแหนง่ นกัวิชำกำรสำธำรณสุข

  ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ  อ ำเภอวังสำมหมอ  จังหวัดอดุรธำนี

วันที่  7  มนีำคม   พ.ศ.  2566

                      (นำยสนธยำ ศรีมำตร)

  ต ำแหนง่ สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ในรอบเดือน   กุมภำพันธ์   2566



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 

ตามประกาศสานักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สาหรับหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 
วัน/เดือน/ป :  7  มีนำคม  2566 
 
หัวข้อ: แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (More Open to more transparent Integrity and Transparency 
Assessment : MOIT) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 
     แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (More Open to more transparent Integrity and Transparency 
Assessment : MOIT) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
  MOIT 5 หน่วยงำนมีกำรสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566    

- แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน กุมภำพันธ์ 2566 

- ประกำศแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

- ขั้นตอนกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ 
- ขั้นตอนกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 

Link ภำยนอก : www.ssowangsammo.com 
หมำยเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                       ผูอ้นุมัติรับรอง 
 

 
                (นำงสำวอำภำกำนต์ คลื่นแก้ว)                                         (นำยสนธยำ ศรีมำตร)                                                                                                                   

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร               ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 
                    วันที่  7  มีนำคม  2566                                          วันที่   7  มีนำคม  2566                                

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

(นำงสำวอำภำกำนต์ คลื่นแก้ว) 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 

                                                      วันที่    7  มีนำคม  2566                                
 

 
 

http://www.ssowangsammo.com/

