
 

    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ     จังหวดัอุดรธำน ี

ท่ี อด 1332/21                           วันที่   1  กุมภำพันธ ์ 2565 

เรื่อง รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ-จัดจำ้ง โดยวธิีเฉพำะเจำะจง ในรอบเดือน มกรำคม 2565 และ             
ขออนุญำตน ำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 

 ด้วยข้ำพเจ้ำนำงสำวอำภำกำนต์ คลื่นแก้ว  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร ได้ด ำเนินกำรสรุปผล
กำรด ำเนินกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ในรอบเดือน มกรำคม  2565 เพื่อเสนอให้ท่ำนได้รับทรำบและสั่ง
กำรให้ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรน ำเอกสำรดังกล่ำวเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ http://ssowangsammo.com/  เพื่อใช้ในกำร
ประชำสัมพันธ์สรุปผลกำรด ำเนินกำร จัดซื้อ-จัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ในรอบเดือน มกรำคม 2565 ภำยในวันที่  
1  กุมภำพันธ์  2565 ดังแบบเอกสำร/ไฟล์ที่แนบมำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 

 

                                 (นำงสำวอำภำกำนต์  คลื่นแกว้) 
                                                                      ต ำแหน่ง  นักวชิำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 

ความเห็นสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 
     ทรำบ 

    อนมุัตใิห้ด ำเนินกำรน ำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
   ไม่อนุมัติ เพรำะ..................................................................... 

 
 
    

       (นำงศุภร  เติมทรพัย์) 
             สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 

 

 

 
 
 

http://ssowangsammo.com/


 

    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ     จังหวดัอุดรธำน ี

ท่ี อด 1332/45                           วันที่   1  มีนำคม  2565 

เรื่อง รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ-จัดจำ้ง โดยวธิีเฉพำะเจำะจง ในรอบเดือน กุมภำพันธ์  2565 และ             
ขออนุญำตน ำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 

 ด้วยข้ำพเจ้ำนำงสำวอำภำกำนต์ คลื่นแก้ว  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร ได้ด ำเนินกำรสรุปผล
กำรด ำเนินกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ในรอบเดือน กุมภำพันธ์  2565 เพื่อเสนอให้ท่ำนได้รับทรำบและสั่ง
กำรให้ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรน ำเอกสำรดังกล่ำวเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ http://ssowangsammo.com/  เพื่อใช้ในกำร
ประชำสัมพันธ์สรุปผลกำรด ำเนินกำร จัดซื้อ-จัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ในรอบเดือน กุมภำพันธ์  2565 ภำยในวันที่  
1  มีนำคม  2565 ดังแบบเอกสำร/ไฟล์ที่แนบมำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 

 

                                 (นำงสำวอำภำกำนต์  คลื่นแกว้) 
                                                                      ต ำแหน่ง  นักวชิำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 

ความเห็นสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 
     ทรำบ 

    อนมุัตใิห้ด ำเนินกำรน ำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
   ไม่อนุมัติ เพรำะ..................................................................... 

 
 
    

       (นำงศุภร  เติมทรพัย์) 
             สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 

 

 

 
 
 

http://ssowangsammo.com/


 

    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ     จังหวดัอุดรธำน ี

ท่ี อด 1332/70                           วันที่   17  มนีำคม  2565 

เรื่อง รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ-จัดจำ้ง โดยวธิีเฉพำะเจำะจง ในรอบเดือน มีนำคม  2565 และ             
ขออนุญำตน ำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 

 ด้วยข้ำพเจ้ำนำงสำวอำภำกำนต์ คลื่นแก้ว  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร ได้ด ำเนินกำรสรุปผล
กำรด ำเนินกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ในรอบเดือน มีนำคม  2565 เพื่อเสนอให้ท่ำนได้รับทรำบและสั่งกำร
ให้ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรน ำเอกสำรดังกล่ำวเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ http://ssowangsammo.com/  เพื่อใช้ในกำร
ประชำสัมพันธ์สรุปผลกำรด ำเนินกำร จัดซื้อ-จัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ในรอบเดือน มีนำคม 2565 ภำยในวันที่  
17  มีนำคม  2565 ดังแบบเอกสำร/ไฟล์ที่แนบมำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 

 

                                 (นำงสำวอำภำกำนต์  คลื่นแกว้) 
                                                                      ต ำแหน่ง  นักวชิำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 

ความเห็นสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 
     ทรำบ 

    อนมุัตใิห้ด ำเนินกำรน ำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
   ไม่อนุมัติ เพรำะ..................................................................... 

 
 
    

       (นำงศุภร  เติมทรพัย์) 
             สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ 

 

 

 
 
 
 

http://ssowangsammo.com/


แบบ  สขร.1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจำ้ง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

วันทีท่ ำสัญญำ

1 ค่ำวัสดุคอมพวิเตอร์     31,600.00     31,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน แสงรุ่งเจริญ     31,600.00 ร้ำน แสงรุ่งเจริญ     31,600.00 รำคำต่ ำสุด 1/12/2565

2 ค่ำใช้จำ่ยในกำรชัดประชุม       3,000.00       3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงดอกรัก วันซูเสริฐ       3,000.00 นำงดอกรัก วันซูเสริฐ       3,000.00 รำคำต่ ำสุด 18/1/2565

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

  (นำงสำวอำภำกำนต์  คล่ืนแก้ว)            (นำงศุภร  เติมทรัพย์)

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข

ปฏิบัติกำร

  ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือ-จดัจำ้ง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ในรอบเดือน   มกรำคม   2565

  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังสำมหมอ  อ ำเภอวังสำมหมอ  จงัหวัดอดุรธำนี

วันที ่ 1   เดือน กุมภำพนัธ์ พ.ศ.  2565


