
บันทืกชัอความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารท้วไป โรงพยาบาลศรีรัตนะ โทร. 045 677014 

ที่ ศก 0032.301/1316 วันที่
เรอง ขออบุป๋ตจัดซัอ วัสคุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

เรียน ผู้อำนวยกาวโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ด้วยกลุ่มงานบริหารท้วไป โรงพยาบาลศรีรัตนะ มีความประสงค์จะ,บออบุป็ตผู้อ

j:

15 มีนาคม 2564

เพี ่

ทั้งลัน

วัสคุก่อสร้าง สำหรับใช้
เพีอซ่อมแชมแฟลตบ้านพักพยาบาล จำนวน 3 รายการ โดยวิธึเธพาะเจาะจงเป็นจำนวนเงิน

631.30 บาท (หกร้อยสามสิบเด็ดบาทสามสิบสตางค์! ราและ!.ดีแดดังทั้
ที่ รายการ หน่วย คงเหลือ อัตราการ 

ใช้/เดึอน
จำนวนที่ 

ขัดหา
ราคาต่อหน่วย ราคาจำนวน 

เงินรวมทั้งลิ้น
ราคาที่ซัอครั้ง 

หลังสุดต่อหน่วย(บาท)

1 สีนาภายนอก 2.5 กล. แกลลอน 0 1 1 520.00 520.00 ^ 520.00
2 ลูกกลิ้งทาสี 10" อัน 0 1 1 50.00 50.00 ^ 50.00
3 แปรงทาสีขนดำ 2" อัน 0 1 1 20.00 20.0P ' 20.00

------r-

(หกร้อยสามสิบเด็ดบาทสามสิบสตางค์)
รวมราคาสินค้า 590.00r

จำนวนภาซีมูลค่าเพิม 41.39 ร'
จำนวนเงินรวมท้ังลิ้น 631.30 ร

จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณาอบุม้ต

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ณ วันที่..

นางสาวจินตนา เทียนทอง 

เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ขอ

..ดังนี้
ยอดเงินที่ได้รับขัดสรร ยอดเงินที่ขัดชัอแล้ว' ยอดเงินคงเหลือ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ
- เพื่อโปรดพิจารณาเทีนชอบตามที่เจ้าหน้าที่เสนอ
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามแผนขัดน้ีอปีงบประมาณ 2563

นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข 

นักเทคนิคการแพทย์ช้านาญการ 

หัวหน้างานพัสดุ

อนุม? 1.. ไม่อบุมีต

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ตรวจครบถ้วนลูกต้อง



บันทึกซัอความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรึรัตนะ โทร. 045 677014 

ที่ ศก 0032.301/1325 
ขอแต่งต้ังเจ้าหน้าที่จัด'

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

วันที ่16 มีนาคม 2564 
เรื่อง ขอแต่งต้ังเจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเอพาะและราคากลาง

ที่มา

วัสดุก่อสร้าง
10 รายการ เป็นจำนวนเงิน

เพื่อข่อมแซมแฟลตบ้านทักพยาบาล 

631.30 บาท

โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้จัดทำโครงการการชัอ 

ภายในโรงพยาบาล จำนวน

(หกร้อยสามสืบเอีดบาทสามสิบสตางค์) โดยใช้เงินน์ารุงโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ข้อเทึจจริง และกฎหมาย

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซัอจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21 การซ้อหรือ 

จ้างที่มิใข่การจ้างก่อสร้าง ให้พัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที ่หรือบุคคลใดบุคคล

หนึ่งรับผิดชอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเอพาะของหัสคุ

2. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนปฏิน้ตราชการแทน มีอำนาจในการ 

อบุมีต/เทึนชอบ จัดฃ็อ จัดจ้าง รวมทั้งการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซัอจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุทุกขั้นตอน ครั้งหนึ่งในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท(สิบล้านบาทถ้วน) ทุกวิธ ึยกเวัน

วิธึประกาศเชิญชวนทั่วไปโดยวิธึสอบราคา ภาครัฐพ.ศ.2560 วิธึคัดเลือก ตามมาตรา 56 (1) (ข) (ค) (ง) (จ) (อ) และ (ช)

และวิธืเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (จ) และ (ช) ตามคำลังจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4999/2562 ลงวันที ่23 ธันวาคม 2562 

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการขั้อ วัสดุก่อสร้าง

3 รายการ ถูกต้องและครบถ้วน ตามระเบียบพัสด ุจึงขอแต่งตั้งให ้ นายปรีชา บุตรลาด

เจ้าพน้กงานเภลัชกรรมข่านาญงาน เป็นผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเทึนชอบขอได้โปรดลงนาม

เจ้าหน้าที่

นายปรีชา อินรัสพงค ์

เภสัชกรข่านาญการ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 

เทึนควรให้ความเทึนชอบ

จำนวน
ตำแหน่ง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข 

นักเทคนิคการแพทย์ข่านาญการ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ ปฏิบัติราชการแทน' 

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ



รายละเอียคทุณลักษณะเฉพาะและราหากลาง 
โรงพยาบาลศรีรัตนะ

ที่ รายการ คุณลักษณะ จำนวน หน่วย
ราคากลาง
ต่อหน่วย

จำนวนเงิน
แหล่งที่มาชอง

ราคากลาง

1 สีนํ้าภายนอก 2.5 กล. 1. สีนํ้าอะคริสิคคุณภาพด ีสีสวยสด ทนนาน
ไม่ลอกล่อน

2. ฟิล์มสียึดเกาะแน่นไม่ลอกล่อน
3. กลบมิดดี ปกปิดพ้ืนผิวอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย ไม่เป็นพิษต่อ 

สิงแวดล้อม
5. 'ปราศจากสารปรอท สารตะกัว

1 แกลลอน 520.00 520.00 ราคาที่ผู้อหลังสุด

2 . ลูกกลิ้งทาส ี10" 1. ล้างนํ้าทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ช์าได้
2. ทา'แล้ว?โ1ม่กระเด็นเปรอะเข้อน ไม่หยดย้อย
3. ด้ามจับกระชับมือ ทำงานง่าย และรวดเร็ว

1 อัน 50.00 50.00 ราคาที่ซ้อหลังสุด

3 แปรงทาสีขนดำ 2" 1. ขนแปรงแข็งแรง หลุดยาก
2. 'จับถนัดมือ ทนทาน ใซังานได้นาน
3. ด้ามจับทำด้วยไม้ นํ้าหนักเบา จับถนัดมือ
4. ใช1้ด้ทุกพื้นผิวพื้งงานสีนํ้าและสีน้ํามัน

1 อัน 20.00 20.00 ราคาที่ซัอหลังสุด

J-^1 ผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 
นายปรีชา บุตรลาด 

เจ้าพนักงาน๓สัชกรรมช์านาญงาน



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ โทร. 045 677014 

ที่ ศก 0032.301/1338 

เรื่อง รายงานชอฃ็อขอจ้าง วัสคุก่อสรัาง
เรียน ผ้ว่าราชการจ้งหวัดศรีสะเกษ

วันที ่17 มีนาคม 2564

(หกร้อยสามสิบเด็ดบาทสามลิบสตางค์) 

631.30 บาท (หกร้อยสามสิบเด็ดบาทสามสิบสตางค์)

ด้วย โรงพยาบาลศรีรัตนะ มีความประสงค์จะชัอ วัสคุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชี่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. เหตุผลความจำเป็นท่ีต้องซ็,อ
เพื่อช่อมแซมแฟลตป้านพักพยาบาล ภายในโรงพยาบาล
2. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
3. ราคากลางและรายละอียดชองราคากลาง จำนวน 631.30 บาท
4. วงเงินที่จะชัอ

เงินนอกงบประมาณ จากเงินปารุงโรงพยาบาลศรีรัตนะ จำนวน
5. กำหนดเวลาที่ต้องการใข้พัสคุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 10 วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซ้อ
6. วิธีที่จะชี,่อและเหตุผลที่ต้องฃ้อ

ดำเนินการชี่อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 52 (2) (ข) เนื่องจากการจัดซัอจัดจ้างพัสคุที่มีการผลิต จำหน่าย วัสดุก่อสร้าง 

หรือให้บริการพัวไปและมีวงเงินในการจัดชี่,อจัดจ้างครั้งหนื่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
7. หลักเกณท์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณท้ราคา
8. การขออบุมีตแต่งต้ังคณะกรรมการต่าง ๆ

กรกํ!ที่การจัดจ้างมีวงเงินเด็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญ้ตการจัดช่ี,อจัดจ้างและ 

การบรีหารพัสคุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 100 วรรคสาม การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสค ุดังนี้
นายปรีชา บุตรลาด เจ้าพนักงานเภสัชกรรมข้านาญงาน ผู้ตรวจรับพัสตุ

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนปฏิน้ตราชการแทน มีอำนาจในการอบุม้ต/ 
เทึนชอบจัดชี,่อ จัดจ้าง รวมทั้งการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ็อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560ทุกชั้นตอนครั้งหน่ืงในวงเงินใม่เกิน 10,000,000 บาท(สิบล้านบาทล้วน) ทุกวิธ ียกเว้นวิธีประกาศเชิญชวนท้ัวไปโดย 

วิธีสอบราคาวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 (1) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) และวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (จ) (ช)
ตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4999/2562 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562

จึงเรียน..72



-2'

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเหึนชอบขอได้โปรด
1. อบุม้ติให้ดำเนินกาวตามรายละเอียดในรายงานขอซัอจ้างดังกล่าวขั้นตัน
2. อบุม้ตแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสด ุดังรายชื่อพื่1ด้รายงานเสนอด้งกล่าว
3. อบุป๋ตตามรายงานขอชัอขอจ้าง ศก 0032.301/1338

จำนวน 3 รายกาว รวมเป็นเงิน 631.30
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564
บาท (หกร้อยสามสิบเอดบาทสามสบสตางค์)

เรียน ผู้ว่าราชการรังหวัดศรีสะเกษ
เหีนควรให้ความเท้นชอบและอบุป๋ติ

t'/' ห้วหน้าเจ้าหน้าที่
<_____ 1..นางสาวพลริตนํดา ดลสุข 

นักเทคนิคการแพทย์ช์านาญการ

เจาหน้าที่
นายปรีชา อินรัสพงค ์

เภสัชกรช์านาญการ

(นาชิพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)
ผู้ย์านวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ ปฏิน้ติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการรังหวัดศรีสะเกษ



เอกสารแนบรายงานขอฃ้อขอจ้างที่ ศก 0032.301/1338
ที่ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

บาท
1 สีนํ้าภายนอก 2.5 กล. 1 แกลลอน 520.00 520.00

2 ลูกกลิ้งทาส ี10” 1 อัน 50.00 50.00

3 แปรงทาสีขนดำ 2" 1 อัน 20.00 20.00

(หกร้อยสามสิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์)

รวมเป็นเงิน 590.00
ภาซีมูลค่าเพม 41.30

รวมเป็นเงินทั้งสิน 631.30



ใบเสนอราคา

วันท่ี 17 มีนาคม 2564
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีวัตนะ

ข้าพเจ้า หจก. ธ่งเจริญ 2018 (สำนักงานใหญ่)
ที่ตัง 100 ม.8 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ขอเสนอราคาขายสีงของตามรายการ ดังนี้
0333561001952

ที่ รายการ จำนวน หปวย ราคาต่อหปวย จ้านวนเงิน
บาท บาท

1 สีนํ้าภายนอก 2.5 กล. 1 แกลลอน 520.00 520.00
2 ลูกกลึงทาส ี10" 1 อัน 50.00 50.00
3 แปรงทาสีขนดำ 2" 1 อัน 20.00 20.00

(หกร้อยสามสิบเอีดบาทสามสิบสตางด้)
รวมเป็นเงิน 590.00

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 41.30
รวมเป็นเงินสั่งล้น 631.30

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมที่งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่งปวงไว้ด้วยแล้วได้เสรีจเรียบร้อย 

สีงของตามรายการข้างบนนี ้จะยึนราคาอยู่เป็นระยะเวลา 10 วัน นับแต่วันเสนอราคา และจะส่งมอบสิ่งของ
ภายใน 10 วัน นับล้ดจากวันที่Iด้รับใบสั่งชัอ โดยจะส่งมอบ ณ โรงพยาบาลศรีรัตนะ

(ลงชึ่อ)

หจก. ยื่งเจริญ 2018 (สำนักงานใหญ่)
พนักงานขาย 

ประทับตรา (ล้ามี)



บันทิกซัอความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ โทร. 045 677014 

ที่ ศก 0032.301/1350 

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาaละขออบุป็ต๊สั่งชัอสั่งจ้าง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ขอรายงานผลการพิจารณาร์อ 

โดยวิธืเอพาะเจาะจง ดังรายการต่อไปนี้
วัสดุก่อสร้าง

วันที ่18 มีนาคม 2564

จำนวน รายการ

ลำดับ รายการพิจารณา รายซ่ึอผู้อ่ืนข้อเสนอ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงนี้อ 
หรีอจ้าง

1 สีนาภายนอก 2.5 กล. หจก. ยิงเจริญ 2018 (สำนักงานใหญ่) 520.00 520.00
2 ลูกกลงทาส ี10" หจก. ยิ่งเจริญ 2018 (สำนักงานใหญ่) 50.00 50.00
3 แปรงทาสีขนดำ 2" หจก. ยิงเจริญ 2018 (สำนักงานใหญ่) 20.00 20.00

(หกร้อยสามสิบเอึดบาทสามสิบสตางศ์)
รวมราคาสินค้า 590.00

จำนวนภาซีมูลค่าเพื่ม 41.30
จำนวนเงินรวมสั่งสิน 631.30

ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่งปวง

เกณหการพิจารณาผลการยนชอเสบอดรังนี ้จะพิจารณาดัดสินโดยใช้หลักเกณท์ราดๅ 

โรงพยาบาลศรีรัตนะพิจารณาแล้วเหึบสบควรจัดนี0้จากผู1้สนอราคงกลเาว

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาหากเท้นชอบข0ได้ใปรดฐบ3ุ^ใลั^นี้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

เจ้าหน้าที่
นายปรีชา อินรัสพงศ ์

เภสัชกรช้านาญการ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 

- เท้นควรให้ความเหีนชอบและอบุม้ต

นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข 

นักเทคนคการแพทย์ช้านาญการ

ห้วหน้าเจ้าหน้าที่

(นายยงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ ปฏิน้ตราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ



ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซัอ วัสดุก่อสร้าง

โดยวิธึเธพาะเจาะจง
จำนวน 3 รายการ

ตามทจังหวัดศรีสะเกษ โดย โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้ฏีโครงการผู้ฏ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
. J «4V

โดยวิธึเอพาะเจาะจง นั้น

วัสดุกอสราง จำนวน 3 รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการ
เสนอราคา ได้แก่ หจก. ร,งเจริญ 2018(สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคาเป็นเงินนั้งสิน 631.30 บาท

(หกร้อยสามสิบเอ็ดบาทสามลีบสตางค์) รวมภาซีมูลค่าเที่มและภาซีอ่ืน ค่าชนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ ปฏิโ5ติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ



ใบสังฃ้อ
ผู,้บาย หจก. ยิ่งเจริญ 2018 (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู ่ 100 ม.ร ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โทรศัพท์
เลขผู้เสียภาษ ึ 0333561001952
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 

ชื่อบัญช ี

ธนาคาร
ตามที ่ หจก. ยิ่งเจริญ 2018 (สำนักงานใหญ่)

ซึ่งได้รับราคา และตกลงชื่อ ตามรายการดังต่อไปน้ี

เลขที่ใบสั่งชื่อ 708/2564
ลงวันที ่ 22 มีนาคม 2564
ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ที่อยู ่182 ม.!ร ตำบลศรีแก้ว 

อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

โทรศัพท ์045-677014

ได้เสนอราคา ไวัต่อ โรงพยาบาลศรีรัตนะ

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

(บาท) (บาท)
1 สีน่าภายนอก 2.5 กล. 1 แกลลอน 520.00 520.00
2 ลูกกสิงทาสี 10” 1 อัน 50.00 50.00
3 แปรงทาสีขนดำ 2" 1 อัน 20.00 20.00

รวมเป็นเงิน 590.00
(หกร้อยสามสิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์) ภาซีมูลค่าเพ่ิม 41.30

รวมเป็นเงินทังสิน 631.30

การชื่อ อยู่ภายใด้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
1. กำหนดส่งมอบภายใน
2. ครบกำหนดส่งมอบวันท่ี

10 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบส่ังชื่อ
1 เมษายน 2564

3. สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลศรีรัตนะ ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
4. ระยะเวลารับประถัน...!ร...วัน
5. สงวนสีทธึ้ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสิงของ 

ที่ยังไม่ไต้รับมอบ
6. ส่วนราชการสงวนสิทธึ้ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านี้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบส่ังชื่อ 

กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปล่ียนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งชื่อทุกประการ
7. การประเมินผลการปฏิป็ตงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิงตงานแล้วเสร็จตามสัญญา 
หรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อน่ามาประเมิณผลการปฏิบ้ติงานของผู้ประกอบการ
หนวยเห?):

1. ใบส่ังชื่อส่ังจ้างนี้อ้างอิงตาม ใบสั่งช่ือ/สั่งจ้าง เลขที ่ 708/2564 ชื่อวัสดุก่อสสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ........( ผู้สั่งชื่อ
นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข 

นักเทคนิคการแพทย์ข้านาญการ 

22 มีนาคม 2564

ลงชื่อ...... .^.?.!ซ........ผู้รับใบสั่งชื่อ
(.^.?.^.?.^..^า.....^.?^)^*น'ก/'

22 มีนาคม 2564

เลขที่โครงการ , 
เลขที่คุมสัญญา



เธขที่ AR00000498

หจก.ย่ิงเจริญ 2018(สำนักงานใหญ่)
100 ม.8 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ อ.ศรีสะ๓ษ 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษ ี0333561001052

ชี่อผู้ซึ้อ โรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ที่อยู ่ 182 ม.4 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ

โทร. 045677014

เลขประข็าตัวผู้เสียภาษี 0994000054092

ใบเสร็จรับเงิน / RECEIPT

วันที ่ 21/5/2564
DATE

ส์าตับ 
ITEM

รายการ
DESCRIPTION

ร์านวน 
QUANTITY

ราคาmlวยละ 
, UNIT @

จำนวนเงิน 
AMOUNT.

1 รายละเอียดตามใบส่งของ/ใบrlาก้บภาษีเลขที ่0000000468 1 590.00

จำนวนเงิน 
AMOUNT

หกร้อยตามดึบเอีดบาทสามสิบสตางค ์

ลงซื่อ.........................

รวมมุลค่าสนค้า 
GOODS VALUE
จำนวนภาษีมฺอค่าเพิม 
VAT 7%
จำนวนเงินรวมทั้งสัน 
GRAND TOTAL

.ผุขาย / ผฺรับเงิน

590.00

41.30

631.30



หจก.ยิ่งเจริญ 2018(8เานักงานใหญ่)
100 ม.ร ต.ศรแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 

เลขปวะจำตัวผู้เสยภาษ ี0333561001952

ชี่อผู้ชึ้อ โ'!งพนานาอกTTfl 1C

Cl ด้าพังานใหธุเ □ (ท1
ทื่อ!] 182 ม.4 *1.หรีแกัว อ.ศรีรักนะ จ.ศรีกะเกษ

เกชป'!ะ<าเรัวลัเรยภาษี 0994000054092

ร้บใบส์าลัญ เลขที่.^^?- เ8ขที ่0000000468 -

ใบส่งของ/ใบก็าก้บภาษี

RECEIPT / TAX INVOICE
โรงพยาบาลเหึร้ตนะ

วันท่ี 01/04/2564
DATE
PO:

เลขที่รับ.....ร^'.. 

รันที่..

ย้ตวิาวิอยละ 7

ส์าดํ'บ 
ITFM

วายกา':
DESCRIPTION

ร์านวน 
QUANTITY

วาคาหน่วยละ 
UNIT @

ร์านวนเงิน 
AMOUNT

สึน่าภายนอกKING K1000- 2.5 กล 
ลูกกลิ้งทาล ี10"

แปวงทาสีขนท้า 2"

1.00

1.00

1.00

520.00

50.00

20.00

520^50-''

50.05^

20.03^-

จำนวนเงิน 
AMOUNT

หก•โอนสามลิมเชิดบาทสามลึบสตางค'

หมายเหก ุะ
1. ได้รับํกินลัากาม'ทนกาฟ่างบนถูกท้องนด้ว
2. รนท้ากามใบกั๋งาเองหากรการแกกรีาวจากกา'!วนท้งโปวกแท้งใน'รันที่ได้วํบํ

ร๗นนั้นทางรีานจะไม่รีบํรกา(อบกวามเกียหายโก,)
3. หากท้า'!ะส่าท้าเกินทว่าท้าหพต หจก.ร่งเจรีญ 2018 จะก็กท้าธรรมเนียมส่าท้าในอื'กรท้อยละ 0.041

ก่อท้น/15% ก่อปี

รวมมูลท้ารนท้า 
GOODS VALUE 
ส่านวนภาษีมูลค่าเพิ’ม 
VAT 7%
ส่านวนเงินทมน้ังล้ึน 
GRAND TOTAL

fit* £ 9 ■
y ’/L.. พ  .________•_ 1.

590.00

41.30

631.30

ผุ้ชัคสนจำ/prepared by ผุ้ตววจสอบ/checked by ผฺอเนฺงัตี/authorized ผฺส่งของ/delivered by ผุ่[วับข!!ง/received in good condition by



ใบตรวจรับการจัตฃ้อ/จัดจ้าง

วันที ่1 เมษายน 2564

ตามใบสั่งฃ็อสั่งจ้าง เลขที ่708/2564 ลงวันที ่22 ฏีนาคม 2564 โรงพยาบาลครึรัตนะ ได้ตกลง 
ฃ็อกับ หจก. ยื่งเจริญ 2018 (สำนักงานใหญ่) สำหรับโครงการ ชี่'อวัสตุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิซีเฉพาะเจาะจง 

เป็นจำนวนเงินที่งลัน 631.30 บาท (หกร้อยสามสืบเด็ดบาทสามสีบสตางค์ )

คณะกรรมการตรวจรับพัสต ุไต้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

1. ผลการตรวจรับ 
0 ถูกต้อง

□ ครบล้วนตามสัญญา
□ ไม่ครบล้วนตามสัญญา

2. ค่าปรับ
□ มีค่าปรับ 
12 ไม่มีค่าปรับ

3. การเบิกจ่ายเงิน
เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินที่งลัน 631.30 บาท

/

(ลงช่ีอ)..!^เ!,.....|!!2.,^2.....ผู้ตรวจรับพัสคุ 
(นายปรีชา บุตรลาด)

หมายเหต ุะ เลขที่โครงการ...
เลขคุมสัญญา.... 
เลขคุมตรวจรับ..



บันทิกซัอความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ โทร. 045 677014 

ที่ ศก 0032.301/1495 

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสด ุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

วันที ่ 1 เมษายน 2564

เรื่องเติม

กลุ่มงานบริหารพัวไป โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้ดำเนินการฃ็,อ วัสดุก่อสร้าง ตามใบสั่งช่ี’อเลขที่
708/2564 ลงวันที ่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 3 รายการ จาก หจก. ยงเจริญ 2018 (สำนักงานใหญ่)

เป็นเงินทั้งสีน 631.30 บาท (หกร้อยสามสิบเอ็ดบาทสามลิบสตางค์) จัดชี’่อโดยเงินบำรุงโรงพยาบาลศรีรัตนะ
กำหนดส่งมอบพัสดุภายในวันที ่ 1 เมษายน 2564

ข้อ.เท็จ.จริง
หจก. รงเจริญ 2018 (สำนักงานใหญ่) ได้ทำการส่งมอบพัสดุที่โรงพยาบาลศรีรัตนะ เมื่อวันที ่ 1 เมษายน 2564

และผู้ตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ปรากฏว่าถูกด้อง ครบถ้วนตามใบส่งของเลขที่
0000000468 ลงวันที ่ 1 เมษายน 2564 โดยเจ้าหน้าท่ีได้รับมอบพัสดุไว้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว

ข้อฟิจารณาและข้อเสนอ

ผู้ตรวจรับพัสด ุได้ตรวจรับถูกด้อง ครบถ้วน และเจ้าหน้าที่Iด้รับมอบพัสดุและลงทะเบียนหรีอบัญข้1วัถูทต้อง 

ครบถ้วนแล้ว จึงได้รวบรวมเอกสารเพ่ือดำเนินการส่งเบิกจ่ายเงินค่าช่ีอ วัสดุก่อสร้าง จ่านวน
3 รายการ ซ์านวนเงินท้ังสิน 631.30 บาท (หกร้อยสามสิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์) ให้แก่ผู้ขาย คือ

หจก. ร'งเจริญ 2018 (สำนักงานใหญ่) ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับพัสดุ

เจ้าหน้าที่

นายปรีชา อินรัสพงฅ ์

เภสัชกรข้านาญการ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ'

- เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบตามที่เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอ

นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข 

นักเทคนิคการแพทย์ข้านาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายพงศนาก หาญเจริญพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ ปฏิบติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ



นบบแสดงความบริสุทรน)ในการจัดฃ้อขัตชัางทุทวิธ,ึของหปวยงาน 

ในการเปิดเผยชัอมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

ของโครงการจัดซัอวัสดุก่อสร้าง จัานวน 3 รายการ

ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้า

นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข 

นายปรีชา อินรัสพงฅ ํ

นายปรีชา บุตรลาด

(หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
(เจ้าหน้าที่)

(ผู้ตรวจรับหัสคุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มืความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสึยไม่ว่าโดยตรงหรีอโดยออมหรือผลประโยชน์ใด  ๆที่ก่อให้เกิดความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิดิสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการ 

ดำเนินการเกี่ยวกับการหัสคุ ปฏิน้ติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เก่ียวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน ์

ส่วนรวมเป็นสำคัญตามที่ระบุไว้ในประกาศสำน้กงานกระทรวงสารารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิน้ตงานเพื่อตรวอสอบบุคลากรใน 

หน่วยงานด้านการจัดซัอจัดจ้าง พ.ศ.2560

หากปรากฎว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ ผู้ชนะประมูล หรือผู้ม ี

ส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิดิสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

(ลงชื่อ).. ..หัวหน้าเจ้าหน้าที่
นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข 

นักเทคนิคการแพทย์ข้านาญการ

(ลงชื่อ)............^..'หน้าที่

นายปรีชา อินรัสพงค ํ

เภสัชกรข้านาญการ

, . Jin y_V „
(ลงขอ)..................I...............ผู้ตรวจรับหัสคุ

นายปรีชา บุตรลาด 

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมข้านาญงาน


