
สุเแร บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลศรีรัตนะ โทร. 045 677014
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ที่ ศก 0032.301/1375
เรื่อง ขออบุมติจัดฃ็อ วัสคุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ

«๗ น • ____T______________ ________

วันที ่22 มีนาคม 2564

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ
ด้วยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลศรีรัตนะ มีความประสงค์จะขออบุม้ติซัอ วัสคุงานบ้านงานครัว เพ่ือไข้ทำความสะอาด

จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั่งลัน
(หนึ่งหม่ืนเจ็ดฟันเก้าร้อยห้าสิบสรงบาทห้าสิบสตางค์) รายละเอึยดดังนี้

ตึกต่างๆ ภายในโรงพยาบาล
บาท

ที่ รายการ หน่วย คงเหสีอ อัตราการ 
ใช้/เดึอน

จำนวน 
ที่จัดหา

ราคาต่อหน่วย ราคาจำนวน 
เงินรวมทั่งลัน

ราคาที่ชัอคร้ังหลังสุด 
ต่อหน่วยบาท

1 นํ้ายาเช็ดพื้นประจำวันสีชมพู กล. 0 24 24 234.00 5,616.00 ✓ 234.00

2 นี้ายาทำความสะอาดเอนกประสงค์ กล. 2 10 8 342.00 2,736.0บุ ^ 342.00

3 นํ้ายาแอนตี้แวิก กล. 0 4 4 428.00 1,712.00 X 428.00

4 น์ายาเคลึอบเงาพ้ืน A กล. 0 4 4 468.00 1,872.09 ✓ 468.00

5 สพู่เหลวล้างมือ กล. 0 8 8 324.00 2,592.00 ^ 324.00

6 ผ้าม็อบดันผู้น ผืน 0 3 3 225.00 675.00 ^ 225.00

7 ผ้าม็อบถูเปียก ผืน 0 3 3 135.00 405.00 „ 135.00

8 ไม้ม็อบดันผู้น ด้าม 2 2 2 450.00 900.09 ' 450.00

9 ไม้ม็อบถูเปียก ด้าม 2 2 2 374.50 749.00 ^ 374.50

10 ไม้รีดน้ํา ด้าม 0 1 1 695.50 695.50 ^ 695.50

รวมราคาสินค้า 16,778.04/
(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) จำนวนภาชีมูลค่าเพ่ืม 1,174.46,/

จำนวนเงินรวมทั่งสิน 17,952.50 _____________

ผู้ขอ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ณ วันที่..

นางสาวจินตา เทียนทอง 
เจ้าพนักงานธุรการ

..ดังนี้

ยอดเงินที่!ด้รับจัดสรร ยอดเงินที่จัดชัอแล้ว ยอดเงินคงเหลึอ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ
- เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบตามที่เจ้าหน้าที่เสนอ
- เพื่อโปรดพิจารณาอบุมีติตามแผนจัดชัอปีงบประมาณ 2564

ส^

นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข 

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 

หัวหน้างานฟัสคุ

จึรวจครบถ้วนถูกต้อง

บุมต ิ/  ไม่อบุมติ

(น้ายพงศนาถ หาญเจริญพิฟัฒน์) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



vzm
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ โทร. 045 677014 
.1ทิ ศก 0032.301/1384 

เรื่อง ขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

เรียน ผู้ว่าวาชกาวจังหวัดศรีสะเกษ

วันที ่23 มีนาคม 2564

ที่มา

โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้จัดทำโครงการการซ้อ วัสคุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ทำความสะอาดตึกต่างๆ ภายในโรงพยาบาล จำนวน

10 รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งลัน 17,952.50 บาท (หน่ึงหม่ืนเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทห้าสีบสตางค์)
โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลศรีรัตนะ ^

ข้อเทึจจริง และกฎหมาย
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดลัอจัดจ้างและการบริหารพัสคุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21 การลัอหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง 

ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าทน้าที ่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเอท'เะบอง 

พัสดุ
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนปฎิบีตึราชการแทน มีอำนาจในการอบุม้ต/เห็นชอบ 

จัดซ้อ จัดจ้าง รวมทั้งการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดลัอจัดจ้างและการบรีหารพัสดุบุกช้ันตอน

ครั้งหนึ่งในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบด้านบาทถ้วน) ทุกวิธ ียกเว้นวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปโดยวิธีสอบราคา ภาครัฐพ.ศ.2560 

วิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 (1) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) และ (ช) และวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (จ) และ (ช) ตามคำลังจังหวัดศรีสะเกษ 

ที่ 4999/2562 ลงวันที ่23 ธันวาคม 2562 

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ
" เพื่อให้การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการชั้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ

ถูกด้องและครบถ้วน ตามระเบียบพัสด ุจึงขอแต่งตั้งให ้ นายปรีชา บุตรลาด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช่านาญงาน

เป็นผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไเด้โปรดลงนาม .

เจ้าหน้าที่

นายปรีชา อินรัสพงค ์

เภสัชกรช่านาญการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 

เห็นควรให้ความเห็นชอบ

<5^
นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข 

นักเทคนิคการแพทย์ช่านาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นา(ย์พ์งศนาถ หาญเจรีญพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ ปฏิบ้ตราชการแทน 

ผ้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ



รายละเรยคคุณลักษณะ!เฉพาะและราหากลาง

ที่ รายการ คุณลักษณะ จำนวน หน่วย ราคากลาง
ต่อหน่วย

จำนวนเงิน แหล่งที่มาของราคากลาง

1 นายาเข็ดพึ้น
ประจำวันสีชมพู

- ผลิตภัณท์ทำความสะอาดพึ้น

- มีกลี่นหอม ใช้งานได้สะดวก
•สำหรับเข็ดพึ้นทั่วไปโดยไม,ทำลายผิวในอาคาร 
สำนักงาน ที่อยู่อาลัย

- บรรจุขวดพลาสติกทวงกลม ชนิดแกลลอน
- ปริมาตรสุทธิ 3.8 ลิตร

24 กล. 234.00 5,616.00 ราคาที่ชอส่าสุด

2 ฟ้ายาทำความ
สะอาด

- ผลิตภัณทํทำความสะอาดอเนกประสงค์
- ใช้ทำความสะอ่าดพึ้นผิวทุกชนิดภายในบ้าน 

•ใช้ทำความสะอาดเครื่องใช้ในครัวเรือนใบ้สะอาด

- บรรจุชวดพลาสติก ชนิดแกลลอน

- ปริมาณสุทธิ 3.8 ลิตร

8 กล. 342.00 2,736.00 ราคาที่ชัอล่าสุด

3 ฟ้ายาแอนตี้นวึก - ทำความสะอาดพึ้นลอกแวึกข์
• มีประสิทธิภาพในการขจัดคราบแวึกฃ์ที่ผิงแน่น

- สำหรับทำความสะอาดพึ้นทั่วไปในอาคาร 
สำนักงาน ที่อยู่อาลัย

- บรรจุขวดพลาสติกทรงกลม ชนิดแกลลอน
- ปริมาตรสุทธิ 3.8 ลิตร

4 กล. 428.00 1,712.00 ราคาที่ชอล่าสุด

4 ฟ้ายาเคสีอบเงา
พึ้น A

- ผลิตภัณทํเคลือบเงาพึ้น ให้กลิ่นหอม
•ดูแลรักษาและเคสีอบเงาพึ้นให้เงางามอยู่เสมอ
- เหมาะสำหรับพึ้นหินอ่อน หินขัด และพึ้น 
กระฟ้องยาง ฯลา

- สำหรับที่อยู่อาลัย อาคารสำนักงาน

- ปริมาตรสุทธิ 3.8 ลิตร

4 กล. 468.00 1,872.00 ราคาที่พึ้อส่าสุด

5 สบุ่เหลวล้างมือ - สบุ่เหลวล้างมือ
•ไม่มีส่วนผสมของสารที่ทำให้ระคายเคึองผิวหนัง
- ขากส่วนผสมพิเศษที่ช่วยให้ผิวอ่อนทุ่ม ไม่แห้งตึง 

•ให้ความรู้สึกสะอาด สดช่ีนอยู่เสมอ

- บรรจุชวดพลาสติก ชนิดแกลลอน
- ปริมาณสุทธ ิ3.8 ลิตร

8 กล. 324.00 2,592.00 ราคาที่ชอล่าสุด

6 ผ้ามือบด'นเร่}น - ผ้ามือปผลิตจากเล้นใยธรรมชาติปันเกลียว ซึม 
ขับฟ้าและดักจับะ}นได้ดึ

- เพื่อประสิทธิภาพในการเก็บะเนมือบดันทุ่นด้องใช ้
ร่วมกับฟ้ายาด้นเ}นโดยเฉพาะเท่านั้น

- สำหรับเช็ดทำความสะอาดบนผิวเรียบ
- รองรับมือปดันทุ่น ขนาด 24 นิ้ว
- สีขาว 1

3 ผึน 225.00 675.00 ราคาที่ชอล่าสุด

พ ผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

( นายปรีชา บุตรลาด )

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช์านาญงาน



รายการ คุณลักษณะ จำนวน หน่วย I ราคากลาง I จำนวนเงิน 
ต่อหน่วย

แหล่งที่มารเองราคากลาง

ผ้ามึอบถูเปียก รึฟิลส์อะไหลใม้มึอบถูพน ผืน 135.00 405.00 ราคาที่ฃ้อล่าสุด

วสคุผลิตฟ้อผ้าทำจากเล้นด้ายอย่างดึพเช่ี®ย^าย 

วัตสุดิบเกรด A 
รองวับไม้ป็อบถูพึ้นแบบแบน 

เส้นใยผ้าสีขาว 
ขนาดหน้ากว้าง 9 นิ้ว

น้มึอบดัน&เน ด้ามวับผลิตจากอะลูมิเนึยม ปรับระดับส์น-ยาว
ดัดามความเหมาะสม

ปลายด้ามเจาะรูสำหรับแขวน สะดวกในการ 
ชัดเกึบ

ผ้ามึอบทำงานเสมือนเครื่องดูดปุ่นใดยจะกักเก็บ 
ผ้นไว้ข้างในตัวมือบ

ทำความสะอาดพนผิวได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้นิ้า

- เหมาะสำหรับผิวเรียบ เข่น หินอ่อน หินขัด 
กวะฟ้อง หินแกรนิต และพนเรียบชนิดอื่นๆ

- เพื่อประสิทธิภาพในการเก็บ^นมือปดัน^นด้องไข ้
ร่วมกับน่ายาดันปุ่นโดยเอพาะเท่าน้ัน

- รองรับผ้ามือปดันง่เน ขนาด 24 นิ้ว

- •บนาดท’้วมือปหน้ากว้าง 24 นิว
- ขนาดด้ามยาว 80-120 ซม.

ด้าม 450.00 900.00 ราคาท่ีซัอส่าสุด

ม้มือบถูเปียก - ไน้มือบถูพื่นพรัอมผ้า รองรับผ้ามือบถูพึ้นแบบ

แบน

วัสคุผลิตด้ามวับทำจากอลูมืเนิยมชุปชิงค ์ป้องกัน 
สนิม

เสริมไน้ที่ห้วมือบเพื่อความทนทาน

- ปลายด้ามเจาะรูสำหรับแขวน
- ท้วฏีอบหน้ากว้าง 9 นิ้ว

- ด้ามยาว 120 ชม.

ด้าม 374.50 749.00 ราคาที่ซัอล่าสุด

ราคาที่ชัอล่าสุด10 ไม้รีดนำ ■ไม้กวาดนา
- ด้ามขับผลิตจากอะลูมิเบียม ป้องกันสนิม
- หิววับแผ่นกวาดนั้าผลิตจากสเดนเลส สตึลแท ้ไม ่

เป็นสนิม

แผ่นกวาดนั้าผลิตจากยาง หนา 0.5 ชม. สีดำ 

คงทน

- ปลายด้ามเจาะรูสำหรับแขวน
- สำหรับกวาดนั้าขังบนพึ้นที่’วไป ไข้1ด้ดีบนพนผิว 
เรียบ
- ขนาดหัวมือบหน้ากว้าง 31 นิ้ว

- ขนาดด้ามยาว 120 ชม.

ด้าม 695.50 695.50

'รผูจดทำรายละIอียดคุณลักษณะเอพาะและราคากลาง 

(นายปรีชา ' บุตรลาด )

เวัาพนักงานเภสัชกรรมข่านาญงาน



ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ โทร. 045 677014 

ที่ ศก 0032.301/1394
เรื่อง รายงานขอซัอขอจ้าง วัสดุงานบ้านงานครัว
เรียน ผ้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

บันทึกข้อความ

วันที่ 24 มีนาคม 2564

ด้วย โรงพยาบาลศรีรัตนะ มีความประสงค์ขะซัอ วัสดุงานบานงานครัว จานวน 10 รายการ
โดยรีธึเฉพาะเจาะจง ชี่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องนี้อ

เพื่อใช้ทำความสะอาดตึกต่างๆ ภายในโรงพยาบาล
2. รายละเอียดของพัสดุ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ,
3. ราคากลางและรายละอียดของราคากลาง จำนวน 17,952.50 บาท/^ (หน่ึงหม่ืนเข็ดพันเด้าร้อยห้าสีบสองบาทท้าสิบสตางค์)

4. วงเงินที่จะชัอ
เงินนอกงบประมาณ จากเงินบำรุงโรงพยาบาลศรีรัตนะ จำนวน 17,952.50 >บาท (หนึ่งหมื่นเข็ดพันเด้าร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)
5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรีอให้งานนั้นแล้วเสรีข '
กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุหรือให้งานแล้วIสรีวภายใน 30 วุ้น//นบถัดจากวันลงนามในใบสังนี้อ

6. วิธึที่จะน้ีอและเหตุผลที่ต้องซัอ
ดำเนินการซัอโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) เนึ่องจากกาวจัดซัอจัดจ้างพัสดุที่มึการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรีอให้บรีกาวทั่วไป 

นละมีวงเงินในการจัดซ้อจัดจ้างครั้งทนี่งใม่เกินวงนินทานที่อำทนดในn{)n,SiV'รว',

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราศา
8. การขออบุม้ตแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ
กร{นีที่การจัดจ้างมีวงเงินเด็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงตามพระราชบ้ญญ้ตึการจัดซัอจัดจ้างและการนริทารทัสสภุาควัรพ-ศ-2560 

มาตรา 100 วรรคสาม การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสด ุดังนี้
นายปรีชา บุตรลาด เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช้านาญงาน ผู้ตรวจรับพัสดุ

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุนชนปฏินตึราชการแทน มีอำนาจในการอบุน้ตึ/เที่นชอนจัดน้ีอ จ้ดจ้าง 

รวมทั่งการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าล้วนการจ้ดน้ี0จ้ดจ้างและการนริท'1รทัสสภุาค^พ,ศ-2560 ทุกชันด0นดรังทนงในวงนินใน่เกิน 

10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถัวน) ทุกวิธี ยกเว้นวิธีประกาศเชิญชวนพัวไปโดยวิธีสอบราคารีรึคัดเล0ืก ตามมาตรา 56 (1) (ช) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) 
และวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (จ) (ช) ตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4999/2562 ลงวันที ่23 ธันวาคม 2562

จึงเรียน..72
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเหึนชอบขอได้โปรด

1. อบุม้ติให้ดำเนินการตามรายละเอียดในรายงานชอซัอจ้างดังกล่าาช้ันด้น

2. อบุน้ติแต่งตั้งผู้ตรวจรีบพัสดุ ดังรายชี่อท้1ด้รายงานเสนอดังกล่าว
3. อบุมํติตามรายงานขอฃ็อขอจ้าง ศก 0032.301/1394 ลงวันที่

จำนวน 10 รายการ รวมเป็นเงิน 17,952.50 บาท
24 มีนาคม 2564
(หน่ึงหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 

เห็นควรให้ความเห็นชอบและอบุม้ต

1/^& ห้วหน้าเจ้าหน้าที่

นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข 

นักเทคนิคการแพทย์ข์านาญการ

นายปรีชา อินรัสพงฅ ํ

เภสัชกรข์านาญการ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ ปฏิปติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ



เอกสารแนบรายงานขอฃ้อขอจ้างที่ ศก 0032301/1394

ที่ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
บาท

1 นํ้ายาเช็ดพึ้นประจำวันสีชมพู 24 กล. 234.00 5,616.๓

2 นํ้ายาทำความสะอาดเอนกประสงค์ 8 กล. 342.00 2,736.๓

3 มื่กยาแอนตี้นวึก 4 กล. 428.00 1,712.๓

4 นํ้ายาเคลือบเงาพื้น A 4 กล. 468.00 1,872.๓

5 สพู่เหลวล้างมือ 8 กล. 324.00 2,592.๓

6 ผ้ามือบดันปุ่น 3 ผืน 225.00 675.00

7 ผ้ามือบถูเปียก 3 ผืน 135.00 405.๓

8 ไม้มือบดัน^น 2 ด้าม 450.00 900.00

9 ไม้มือบถูเปียก 2 ด้าม 374.50 749.00

10 ไม้?ดน้ํา 1 ด้าม 695.50 695.50

(หที่งหมื่นเข็ดพันเก้าร้อยท้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)

รวมเป็นเงิน 16,778.04
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,174.46

รวมเป็นเงินพื้งสิน 17,952.50



ใบเสนอราคา

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ
ขัาพเจ้า หจก.จีพึอ ีเอ็นเตอร์ไพรส์
ที่ตั้ง 1597/21 ถ.ศรีสุมังค์ ต.เมืองใต ้อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษ ี 0333538001054

ขอเสนอราคาขายสิ่งของตามรายการ ดังที่'

วันท่ี 24 มีนาคม 2564

ที่ รายการ จำนวน หปวย ราคาด,อหปวย

บาท

จำนวนเงิน

บาท

1 นี้ายาเซ็ดพึ้นประจำวันสีชมพู 24 กล. 234.00 5,616.๓

2 นี้ายาทำความสะอาดเอนกประสงค์ 8 กล. 342.00 2,736.00

3 นี้ายาแอนตี้แวึก 4 กล. 428.00 1,712.00

4 นี้ายาเคลึอบเงาพิ่น A 4 กล. 468.00 1,872.00

5 สมู่เหลวล้างมือ 8 กล. 324.๓ 2,592.00

6 ผ้ามีอบด้นผู้น 3 ผึน 225.00 675.00

7 ผ้ามีอบถูเปียก 3 ฝืน 135.00 405.00

8 ไม้มีอบดันผู้น 2 ด้าม 450.00 900.00

9 ไม้มีอบถูเปียก 2 ด้าม 374.50 749.00

10 ไม้รีดนี้า 1 ด้าม 695.50 695.50

(หน้ีงหที่นเอ็ดขันเล้าร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)

รวมเป็นเงิน 16,778.04

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,174.46

รวมเป็นเงินตั้งสัน 17,952.50

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมต้ังภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทงปวงไวัด้วยแล้วได้เสรีจเรียบรัอย 

สิ่งของตามรายการช้างบนนี้จะรนราคาอยู่เป็นระยะเวลา 

ภายใน 30 วัน

หจก.จีพึอ ีเอ็นเตอ่^พ^.7ะ:
ง^yท.|)ไ«

ฃนจVrเ.จ'ำจ 1*ท*เ ะะะะะะะ:—'^*พน้กงานขาย 

ประทับตรา (ล้ามี)



บันทึกข้อความ

ส่วนทชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ โทร. 045 677014 

ที ่ศก 0032.301/1414 

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออบุงJ่ต๊สั่งข้อสั่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจ้งหวัดศรีสะเกษ
ขอรายงานผลการพิจารณาข้อ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังรายการต่อไปนี้

วันที่ 25 มีนาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ

ลำดับ รายการพิจารณา รายชี่อผู้ย่ืนข้อเสนอ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงข้อหรีอจ้าง

1 นี้ายาเช็ดพ่ืนประจำวันสีชมพู หจก.จีพิอ ีเอ็นเตอร่ไพรส์ 5,616.00 5,616.00

2 นี้ายาทำความสะอาดเอนกประสงค์ หจก.จีพือี เอ็นเตอร์ไพรส์ 2,736.00 2,736.00

3 นี้ายาแอนตี้แว็ก หจก.จีพือ็ เอ็นเตอร์ไพรส์ 1,712.00 1,712.00

4 นี้ายาเคสีอบเงาพ้ึน A หจก.จีพือึ เอ็นเตอร์ไพรส์ 1,872.00 1,872.00

5 สพู่เหลวล้างมือ หจก.จีพีอ็ เอ็นเตอร์ไพรส์ 2,592.00 2,592.00

6 ผ้าม็อบดันผู้น หจก.จึพึอี เอ็นเตอร1์พรส์ 675.00 675.00

7 ผ้าม็อบถูเปียก หจก.จีพิอิ เอ็นเตอร์ไพรส์ 405.00 405.00

8 ไม้ม็อบดันผู้น หจก.จีพิอ ็เอ็นเตอร์ไพรส์ 900.00 900.00

9 ไม้ม็อบถูเปียก หจก.จีพีอ ึเอ็นเตอร์ไพรส์ 749.00 749.00

10 ไม้รีดน้ีา หจก.จีพึอ็ เอ็นเตอร์ไพรส์ 695.50 695.50

(หที่งหมื่นเจึดพันเบ้ารัอยห้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)

รวมราคาสินค้า 16,778.04

จำนวนภาชีมูลค่าเพื่ม 1,174.46

จำนวนเงินรวมทงสิน 17,952.50

เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี ้จะพิจารณาตัดสีนโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 

โรงพยาบาลศรีรัตนะพิจารณาแลัวเท้นสมควรจัดข้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเที่นชอบขอได้โปรดอบุม้ต๊ให้ส่ังข้อส่ังจ้างจากผู้เสนอราคาดังกพ่^ /!

เจ้าหน้าที่

นายปรีชา อินรัสพงศ์ 

เภสัชกรช้านาญการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 

- เห็นควรให้ความเห็นชอบและอบุมีตI5Eนางสาวพลรัตนํดา ดลสุข 

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ ปฏิบ้ติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ



ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ้อ วัสดุงานบ้านงานครัว

โดยวิธึเฉพาะเจาะจง

จำนวน 10 รายการ

ตามที่จังหวัดศรีสะเกษโดย โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้มึโครงการชื่,อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ 

โดยวิฃึเฉพาะเจาะจง นั้น
จำนวน 10 รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการ

โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิน 17,952.50 นาท

รวมภาษีมูลค่าเพื่มและภาซีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน

วัสดุงานบ้านงานครัว

เสนอราคา ได้แก ่ หจก.จืพึอึ เอ็นเตอร‘ไพรส์
(หน่ึงหม่ืนเจ็ดพ้นเก้าร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ ปฏิบ้ติราชการแทน 

ฝัว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ



ใบสั่งฃ้อ

ผู้ชาย หจก.จีพึอ ีเอ็นเตอร็ไพรส์
ที่อยู ่ 1597/21 ถ.ศรีสุมังค ์ต.เมืองใด ้อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์
เลขผู้เสียภาษี 0333538001054 

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 

ชื่อบัญชี 

ธนาคาร
ตามที ่ ทจก.จีพีอ ีเอ็นเตอร์ไขรส์

ตามรายการดังต่อไปน้ี

เลขที่ใบสั่งชื่อ 729/2564
ลงวันที ่ 29 มีนาคม 2564
ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ที่อยู ่182 ม.!ร ตำบลศรีนก้ว 

อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

โทรศัพท์ 045-677014

ได้เสนอราคา ไว้ต่อ โรงพยาบาลศรีรัตนะ ซึ่งได้รับราคา และตกลงชื่อ

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย

(บาท)

จำนวนเงิน

(บาท)

1 นี้ายาเช็ดพื้นประจำวันสีชมพู 24 กล. 234.00 5,616.00

2 นํ้ายาทำความสะอาดเอนกประสงค์ 8 กล. 342.00 2,736.00

3 นี้ายาแอนตี้แวก 4 กล. 428.00 1,712.00

4 นี้ายาเคลึอบเงาพื้น A 4 กล. 468.00 1,872.00

5 สยู่เหลวล้างมือ 8 กล. 324.00 2,592.00

6 ผ้ามือบด้นปุ่น 3 ผืน 225.00 675.00

7 ผ้ามือบถูเปียก 3 ผืน 135.00 405.00

8 ไม้ม็อบด้นrjน 2 ด้าม 450.00 900.00

9 ไม้ม็อบถูเปียก 2 ด้าม 374.50 749.00

10 ไม้รีดนํ้า 1 ด้าม 695.50 695.50

(หน่ึงหม่ืนเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทห้าสีบสตางค์)

รวมเป็นเงิน 16,778.04

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,174.46

รวมเป็นเงินทั้งสิน 17,952^๙

'เ
30 วั^/" นับถัดจากวันที่ผู้ชายได้รับใบสั่งชื่อ
28 เมษายน 2564

1. กำหนดส่งมอบภายใน
2. ครบกำหนดส่งมอบวันที่
3. สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลศรีรัตนะ ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

4. ระยะเวลารับประกัน...!ร...วัน
5. สงวนสิทธค่าปรับกร{นีส่งมอบเกินกำหนด โดยคดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาส่ิงของที่ยังไมใด้รับมอบ

6.ส่วนราชการ..72
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6. ส่วนราชการสงวนสิทธึ้ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้Iนใบสั่งซัอ กร{นีน้ัผู้ชายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนไหม่ 

ไท้ถูกต้องตามใบลังซัอทุกประการ
7. การประเมีนผลการปฏิน้ติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบ้ติงานแล้วเสรึจตามสัญญาหรึอชัอตกลงาเองคู่ลัญญา 

เพื่อนำมาประเมิณผลการปฏิน้ติงานของผู้ประกอบการ

พกยเหทุ:
1. ใบสังซัอสังจ้างนั้อ้างอิงตาม ใบสังซัอ/ลังจ้าง เลขที่

^-' ' ' ๘ลงชื่อ........ ^................ผู้สงซีอ
นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข 

นักเทคนิคการแพทย์ช์านาญการ 

29 มีนาคม 2564

729/2564 ชัอวัสดุงานบ้านงานครัวโดยวิธึเฉพาะเจาะจง

นท#™ทาร..................
1™!,ฟ้พ..



หางหุ้นสํวนจำกด จืพึอ ีเอนเตอร!พร£f ( สำบกvn1เใหญ่ )
^/ 1597/21 ถนนศรีสุมังค์ ตำนลฌืองใต้สำเภ01มืกง จํงีหวดศรสะ1กTj

โทร. 045-612978,045-620628 Fax. 045-620628 

 เอบนํระจาตํวผ้เสยกาบ0ๅบร 033 353 800 10f54

ใบเสรจรนเงิน/RECEIPT

นามลูกค้า/Messrs โรงทยาแลศรรฅนะ; 
ทอยู่/Addres อำเภอศรีรฅนะ

จ้ง์หวดศรีสะเกษ

เลขทึ่ใบเสรจ^0 .No.640134

21 ทๆ'เหห^ lF\,4

รายการสินค้าทรอบริการ

□ เอีค ธนาคาร Chegue bank, 
เลขท No......... ...1”"

สาขา Bmach,

^บ็ฬน Collector by



รับในสำค้ญ เลขที่.£^.

หาฒุ้นสํวนทํกด จีพีอ ิพีนเท0ราพรส ํ(สํ!ใเก่งานใหญ่) 

/yS 1597/21 OilSgiMต.เมี&งใคO้.iOm OJlSitnu 33000 

โฑร.045-612970,045-620828 Fax. 045-620628 

10๗ระoiflatjiaa/rm 033 353 800 1054

นามaกกำ/ Messrs โรงพยาบาลศรร'ตนะ

ทอยู่/Addres อำเภอศรรดนะ
จงทวดศรสะเกษ

หุน่วุย 

24 

8 
4 

4 

8 

3 

3 

2 

2 

1

ราธการฐนค้าทรอบริการ

ฟ้ายาเข็ดห้นนํระจำวนสีซบพ ู

ฟ้ายาทำความสะอาด เอบกประสงค์ 

ฟ้ายาแอนต็แวก 

ฟ้ายาเฅสือนเงาพั๋น A 

ฮยู่เหลวล้างปือ 
ผ้าบัอบดันปูน 

ผ้ามัอบฐเปืยก 

’บ'มอบดนปูน 

บ'มอบฐเปึยก 

ม'รดฟ้า

(ตวอกบร) r

โรงพยาบาทดั!รัตนะ 
เลขที่รับ^..ร..."..,.

รัน?เ..ji.£EZ."
hi ส์งซdง/lurhnบภาษ 

lawn 2021/0085

วนสิ 19 เมษายน 2504

อัตราภาชีรอยละ 7

หน่วย

กล.

กล.

กล.

กล.

กล.

มึน

ฝ็น

ด้าม

ด้าม

ด้าม

ราคาต่อทนํวย อำนวาทงัน

234.00

342.00

428.00

468.00

324.00

225.00

135.00

450.00

374.50

606.60

ธ,016.00. 
2,736.6q^ ^ 

1,712.0^ 

1,872.00/ 

2,592.0^ 
675.0Q, 

405.00,

900.00.
/

749.00 

696.6^,

รวบราคาสนดำ 
จำนวนภาษีมูลกำเทิน 7% 

จำนวนเงินรวมทงลัน

10,778.04
1,174.46

17,952.50

-ทนึ่งหมนเจ็ดค้นเกำรอยทำ

«fe-^ะะ. ...... มู้รบnoง
( 1 to tMI

ำนห fu«3



ใบตรวจรับการจัดฃ้อ/จัดจ้าง

วันท่ี 19 ๓ษายน 2564

ตามใบลื่งซ้อสั่งจ้าง เลขที ่729/2564 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลครึรัตนะ ได้ตกลง ซัอ กับ 
หจก.จีพึอ ีเอ็นเตอร‘ไพรส ์สำหรับโครงการ ซ้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธึเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 
สั่งสัน 17,952.50 บาท ( หนึ่งหมื่นเอ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค)์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนึ่

1. ผลการตรวจรับ 
0 ถูกต้อง

0 ครบถ้วนตามสัญญา 
□ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

2. ค่าปรับ
□ มีค่าปรับ 
0 ไม่มีค่าปรับ

3. การเบิกจ่ายเงิน
เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินสั่งลัน 17,952.50 บาท

J . is'&i ‘f ก^^ .V_____*,1»,

(ลงชือ) ^.......    ..... ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นายปรีชา บุตรลาด)

หมายเหต ุะ เลขที่โครงการ ....
เลขคุมสัญญา .....^.?..0 
เลขคมตรวจรับ



วันที ่19 เมษายน 2564

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ โทร. 045 677014

ที่ ศก 0032.301/1529 

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสด ุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 

เรื่องเดิม
ฝ่ายบริหารงานพัวไป โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้ดำเนินการชึ๋เอ วัสดุงานบ้านงานครัว ตามไบสังชัอเลขท 729/2564

ลงวันที ่ 29มีนาคม2564 จำนวน 10 รายการจาก หจก.จีพึอีเอ็นเตอร์เพรส์
เป็นเงินทั้งสัน 17,952.50 บาท (หซึ่งหมี่นเจึดพันเด้ารัธยห้าถิบสองบาทห้าสิบสตางค์) จัดฃ็อโดยเงินบ้างเงโรงพอ''เม')ลศรวิดม8

กำหนดส่งมอบพัสดุภายในวันที่ 28 เมษายน 2564

ข้อเหึจจริง
หจก.จีพีอี เอ็นเตอร'ไพรส ์ ได้ทำการส่งมอบพัสดุที่โรงพยาบาลศรีรัตนะ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564

และผู้ตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุเมื่อวันที ่ 19 เนษาอน 2564 ปรากฏว่าถูกด้อง ครบถ้วนตามใบส่งของเลขที่

2021/0085 ลงวันที ่ 19 เมษายน 2564 โดยเจ้าหน้าที่Iด้รับมอบพัสดุไวัถูกด้อง ครบถ้วนแล้ว

ข้คฟิจารฌาและข้อเสนอ
ผู้ตรวจรับพัสด ุได้ตรวจรับถูกต้อง ครบถ้วน และเจ้าหน้าที่1ด้รับมอบพัสดุและลงทะเบึยน'หรึอบัญ^ว้คกูตอ้ง 

ครบถ้วนแล้ว จึงได้รวบรวมเอกสารเพ่ือดำเนินการส่งเบิกจ่ายเงินค่วสัอ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน
10 รายการ จำนวนเงินทั้งลัน 17,952.50 บาท (หนึ่งหมื่นเอ็ดพันเก้าร้อยห้าสบสองบาทห้าสิบสตางค์) ให้แก่ผู้ขาย คึอ

หจก.จึพึอ ึเอ็นเตอร์ไพรส์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบผลการตรวจรับพัสดุ

—' เจึๆหน้าที ่

นายปรีชา อินรัสพงศ ์

เภสัชกรข์านาญการ

เรียน ผ้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
^ t/____- V-*

เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบตามทึเจ้าหน้าทีพัสดุเสนอ

นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข 

นักเทคนิคการแพทย์ข้านาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ ปฎิบ้ตราชการแทน 

ผ้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ



นบบแสหงความบริสุทรน)ในการจัดฃ้อจัดจ้างVเกวิรของหปวยงาน 

ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

ของโครงการจัดฃ้อวัสคุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ

ข้าพเจ้า นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข (ห้วหน้าเจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า นายปรีชา อินรสพงศ์ (เจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า นายปรีชา บุตรลาด (ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียพว่าโดยครงท^โต๗รพรึรผ๗’ะโยชน์1ด*1 ที่ก่อให้เกิดความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจัาง ผู้เสนองาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีน๊ติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการ 

ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบ้ติหน้าท่ีด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน ์

ส่วนรวมเป็นสำลัญตามท่ีระบุไว้ในประกาศสำนักงานกระทรวงสารารพสุชว่าด้วยแนวทางการน์ป้ป็^งานเ^อตรวจสอบ^คลากร^น 

หน่วยงานด้านกาวจัดซัอจัดจ้าง พ.ศ.2560
หากปรากฎว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระทว่างซัาทเจ้ากันผู้ชาย ผู้รันจ้าง ผูเ้สนองาน ทรื® ผู้ชนะประมูล หรือผู้มี 

ส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันนึ

cfL'(ลงชี่อ).......Z1................ท้วหน้าเจ้าหน้าที่
นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข 

นักเทคนิคการแพทย์ข้านาญการ

(ลงชื่อ).......ะ^Z... เจ้าหน้าที่
นายปรีชา อินรัสพงฅํ 

เภสัชกรข้านาญการ

(ลงช่ือ)....... .....................................ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายปรีชา บุตรลาด 

เจ้าพนักงาน๓สัชกรรมข้านาญงาน


