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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสด ุโทร 0 4567 7014 ต่อ 111 

ที่ ศก 0032.301/2080 วันที ่ 15 ตุลาคม 2564

เรื่อง รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ
ด้วย งานพัสด ุโรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งในระบบ e-GP และนอกระบบ e-GP (วงเงินตํ่ากว่า 5,000 บาท) โดยใช้งบประมาณประจำปี 2564 

จากทุกแหล่งงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563จำนวน 1,686 โครงการ(1,686ชุดเอกสาร)
งบประมาณทั้งสิ้น 68,471,123.86 บาท (หกสิบแปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาท 
แปดสิบหกสตางค์) ดังนี้

ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
1. งบค่าเส่ือม 3,023,440.00 บาท ร้อยละ 4.42
2. งบดำเนินงานจัดซื้อ

2.1 เวชภัณฑ์ยา 12,618,755.22 บาท ร้อยละ 18.43
2.2 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 396,575.00 บาท ร้อยละ 0.58
2.3 วัสดุวิทยาศาสตร ์ 16,498,792.41 บาท ร้อยละ 24.10
2.4 วัสดุการแพทย ์ 6,068,328.00 บาท ร้อยละ 8.86
2.5 วัสดุทันตกรรม 272,190.72 บาท ร้อยละ 0.40
2.6 วัสดุอื่น 6,264,043.74 บาท ร้อยละ 9.15
2.7 ครุภัณฑ ์ 6,198,735.00 บาท ร้อยละ 9.05
2.8 ครุภัณฑ์ตํ่ากว่าเกณฑ์ 801,525.00 บาท ร้อยละ 1.17

3. งบดำเนินการจัดจ้าง
3.1 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1,061,510.00 บาท ร้อยละ 1.55
3.2 จ้างซ่อมครุภัณฑ ์ 501,177.13 บาท ร้อยละ 0.73
3.3 จ้างเหมาอื่น 1,680,251.50 บาท ร้อยละ 2.45
3.4 จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 13,085,800.00 ร้อยละ 19.11 

รวมงบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างข้อ 2 และ 3 65,447,683.86 บาท ร้อยละ 95.58
รวมทั้งหมด 68,471,123.86 บาท ร้อยละ 100 

ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
1. ด้วยวิธ ีe-biddin§ 3 โครงการ ร้อยละ0.18
2. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ม 56(2)(ข) 1,683 โครงการ ร้อยละ 99.82

รวม 1,686 โครงการ ร้อยละ 100
ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
1. ด้วยวิธ ีe-biddin§ 11,338,946.00 บาท ร้อยละ 16.56
2. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ม 56(2)(ข) 57,132,177.86 บาท ร้อยละ 83.44

รวมทั้งหมด 68,471,123.86 บาท
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การจัดซื้อจัดจ้างประจำป ี2564 พบข้อสังเกตเพื่อการประหยัดงบประมาณในโอกาสต่อไป ดังน้ี
1. ด้วยวิธ ีe-bidding จากเงินงบประมาณ 1,558,440.00 บาท (หนึ่งล้านท้าแสนห้าหมื่น- 

แปดพันสี่ร้อยส่ีสิบบาทล้วน) สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ที่ราคา 1,285,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่น- 
ท้าพันบาทล้วน) ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได้ 273,440.00 บาท (สองแสนเจ็ดหน่ึนสามพันส่ีรัอย-
สี่สิบบาทถ้วน) หรือร้อยละ 17.55

2. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ข) เป็นวิธีที่ติดต่อซื้อหรือจ้างกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง 
ทุกโครงการไม่สามารถระบุได้ว่าประหยัดงบประมาณหรือไม ่(เปรียบเทียบวงเงินงบประมาณกับราคาที่
ก่อหน้ีผูกพัน) เนื่องวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละโครงการจัดซื้อจัดจ้างเท่ากับราคาที่ก่อหนี้ผูกพัน 

ซึ่งหากจะประหยัดงบประมาณได้ต้องดำเนินการติดต่อผู้เสนอราคาอย่างน้อยครั้งละไมน้อยกว่า 3 ราย 
เพื่อให้ย่ืนเสนอราคาในแต่ละโครงการ

3. มีการจัดซื้อวัสดุบริโภค (อาหารผู้ป่วย) โดยใช้วงเงินสูงสุดถึง 1,020,000.00 บาท 
(หนึ่งล้านสองหมื่นบาทล้วน) ของงบประมาณโครงการทั้งปี เมื่อนำมาวิเคราะห์และจัดซื้อด้วยวิธ ีe-bidding 
ในส่วนน้ีสามารถลดหรือประหยัดได้ 28,054.00 บาท (สองหมื่นแปดพันท้าสิบสี่บาทล้วน) ร้อยละ 2.75

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

ลงชื่อ ๘32-
(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข) 

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ทรา'

ลงชื่อ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

[ะโรงพยาบาลศรีรัตน:

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ



คำนำ

รายงานฉบับน้ีเป็นการรายงานท่ีแสดงถึงผลการจัดฃ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ ที่ทำให้ทราบถึง รายงานสรุปผลการจัดช้ือจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเสี่ยง วิเคราะห์ปัญหา 

อุปสรรค/ข้อจำกัด การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และแนวทางแกไขการปรับปรุง 

กระบวนการจัดชื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดชื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ม ี

ประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุต่อไป

งานพัสด ุกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โรงพยาบาลศรีรัตนะ 

20 ตุลาคม 2564



สารบัญ

เรื่อง
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

การวิเคราะห์ ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
แนวทางแก้ไขและประปรุงกระบวนการจัดซื้อ

หน้า
1
3
5
6



การวิเคราะห์ผลการจัดฃ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์Iปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการ 
จัดซื้อจัดจ้างที่ต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล
โดยการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างนี้ ประกอบด้วย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผล 

การจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเสี่ยง วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค/ข้อจำกัด การวิเคราะห์ความสามารถ 

ในการประหยัดงบประมาณ และแนวทางแก้1ขการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้งนี้
ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย งบ 2564

1. งบค่าเสื่อม
2. งบดำเนินงานจัดซ้ือ

2.1 เวชภัณฑ์ยา
2.2 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
2.3 วัสดุวิทยาศาสตร์
2.4 วัสดุการแพทย์
2.5 วัสดุทันตกรรม
2.6 วัสดุอื่น
2.7 ครุภัณฑ์
2.8 ครุภัณฑ์ตากว่าเกณฑ์

3. งบดำเนินการจัดจ้าง
3.1 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
3.2 จ้างซ่อมครุภัณฑ์
3.3 จ้างเหมาอื่น

3,023,440.00 บาท ร้อยละ 4.42

12,618,755.22 บาท ร้อยละ 18.43 
396,575.00 บาท ร้อยละ 0.58 

16,498,792.41 บาท ร้อยละ 24.10 
6,068,328.00 บาท ร้อยละ 8.86 

272,190.72 บาท ร้อยละ 0.40 
6,264,043.74 บาท ร้อยละ 9.15 
6,198,735.00 บาท ร้อยละ 9.05 

801,525.00 บาท ร้อยละ 1.17

1,061,510.00 บาท ร้อยละ 1.55 
501,177.13 บาท ร้อยละ 0.73 

1,680,251.50 บาท ร้อยละ 2.45
3.4จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 13,085,800.00 ร้อยละ 19.11 

รวมงบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างข้อ 2 และ 3 65,447,683.86 บาท ร้อยละ 95.58 
รวมทั้งหมด 68,471,123.86 บาท ร้อยละ 100 

ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. ด้วยวิธ ีe-bidding 3 โครงการ ร้อยละ 0.18
2. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ม 56(2)(ข) 1,683 โครงการ ร้อยละ 99.82

รวม 1,686 โครงการ ร้อยละ 100
ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
1. ด้วยวิธ ีe-bidding 11,338,946.00 บาท ร้อยละ 16.56
2. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ม 56(2)(ข) 57,132,177.86 บาท ร้อยละ 83.44

รวมทั้งหมด 68,471,123.86 บาท



ตารางที ่1 แสดงร้อยละของจำนวนรายการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 56(2)(ข) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddin§)
(การจัดหาพัสดุ)
1,683 โครงการ 3 โครงการ
(99.82%) (0.18%)

จากตาราง จะเห็นว่า โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีรายการจัดซื้อ 

รวมทั้งสิน จำนวน 1,686 รายการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด คือ
ลำดับที ่1 โดยวิธีเสพาะเจาะจง ม.56(2)(ข) จำนวน 1,683 รายการ คิดเป็นร้อยละ 99.82 
ลำดับที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอิกส ์(e-biddng) จำนวน 3 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 0.18

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนรายการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

0.18

99.82

n วิธีเฉพาะเจาะจง
0วิธีประกวดราคาอิเด็กทรอนึก(E-bidding)

ตารางที ่2 แสดงร้อยละของจำนวนรายการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง , 56(2)(ข) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(์e-biddin§)
(การจัดหาพัสดุ)
57,132,177.86 11,338,946.00
(83.44%) (16.56%)



จากตาราง จะเห็นว่า งบประมาณในภาพรวม พ.ศ. 2564 ที่ใช้ในการจัดชื้อจัดจ้างของ 
โรงพยาบาลศรีรัตนะ ทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 68,471,123.86 บาท (หกสิบแปดล้านลี่แสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพัน- 
หนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบหกสตางค์) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินจำนวน 57,132,177.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.44 
ลำดับที่2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เป็นเงินจำนวน 11,338,946.00บาท

คิดเป็นร้อยละ 16.56
แผนภูมิแสดงร้อยละงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

11,338,946.00

■I

0 วิธีเอพาะเจาะจง

■ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก(E-bidding)

การวิเคราะห์ความลามารถในการประหยัดงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2564
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จัดชื้อจัดจ้างได้ ประหยัด
1,558,440.00 บาท 1,285,000.00บาท 273,440.00 บาท

273,440.00

1,558,440.00 1 E งบปประมาณที่ได้รับจัดสรร 

0 จัดชื้อจัดจ้างได ้

ธ ประหยัด



ตาราง 3 โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้รับจัดสรรงบค่าเส่ือม 70% , 20% ดังนี้

ที่ รายการ งบ วงเงินที่ได้รับ 

(บาท)
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยในตึกหญิง ขนาด 24 * 37 เมตร 70% 781,440.00
2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยในตึกสงฆ์ ขนาด 24 * 37 เมตร 70% 777,000.00

รวมงบ 70 % 1,558,440.๓

3 เครื่องเอกซเรย์ดิจิตัลพร้อมเครื่องสแกน ทันตกรรม(Intre oral 
digital scaner)

20%
395,000.00

4 เครื่องปันตกตะกอน 24 หัว (Centrifuge) 20% 130,000.00
5 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัด 

คาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน (Defibrillator)

20%
480,000.00

6 ยูนิตทันตกรรม (Dental Master Unit) 20% 460,000.00

รวมงบ 20 % 1,465,000.๓

รวมงบค่าเสื่อม 2564 ( 70 % +20%) 3,023,440.00 .

ในปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลศรีรัตนะ ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม ที่ได้รับจัดสรร 
3,023,440.00 บาท จำนวนทั้งสิน 5 โครงการ จำแนกตามวิธีจัดช้ือจัดจ้าง ดังน้ี

- วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.45 วงเงิน 1,465,000.00 บาท
- วิธ ีe-bidding จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.55 วงเงิน 1,558,440.00 บาท

ประเภทการจัดชื้อจัดจ้าง จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 

(ไครงการ)
ร้อยละ

1. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(์e-biddin§) 1 20.00
2. วิธีเฉพาะเจาะจง 4 80.00

รวม 5 100

ประเภทการจัดชื้อจัดจ้าง จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(บาท)

ร้อยละ

1. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(์e-biddin§) 1,558,440.00 51.55
2. วิธีเฉพาะเจาะจง 1,465,000.00 48.45

รวม 3,023,440.00 100



วิเคราะห์ความฟยง
1. กรรมการตรวจรับพัสดุมีงานมาก ไม่มีเวลามาตรวจรับพัสดุ
2. กรรมการขาดความรู้ความเข้าใจต่อพัสดุที่ตรวจรับ
3. คณะกรรมการขาดอิสระในการทำหน้าที่อาจถูกแทรกแซงจากปัจจัยบางอย่าง
4. ในการจัดซื้อจัดจ้างมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาก อาจทำให้เกิดความ 

ผิดพลาดได้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

วิเคราะห์ปัญหาดุปสรรค/ข้อจำกัด
1. บุคลากรยังขาดความเชี่ยวชาญในการปฏินัติงาน การปฏิบัติงานจึงล่าข้า
2. วัสดุการแพทย์มีการพัฒนาเร็วมาก ต้องมีการเปลี่ยนรายการวัสดุบ่อยๆ ทำให้รายการวัสดุไม่คงที ่

และอาจส่งผลทำให้การกำหนดช่ือวัสดุผิดพลาดได้
3. ครุภัณฑ์การแพทย์บางรายการหน่วยงานผู้ใข้กำหนดชื่อในแต่ละครั้งแตกต่างกัน จึงทำให้แผนแต่ละ 

ปีอาจมีชื่อแตกต่างกันพัสดุต้องมาตรวจสอบชื่อและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ว่าเป็นครุภัณฑ์ที่เคยซื้อหรือไม่
4. โรงพยาบาลๆ เป็นโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งแพทย์มีความเช่ียวชาญในการใช้เครื่องมือแตกต่างกัน 

ทำให้ยากต่อการทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
5. บุคลากรเกิดความวิตกกังวลในตัวระเบียบๆ ข้อกฎหมายไม่อยากถูกแต่งต้ังให้เป็นคณะกรรมการ*! 

เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง
6. ขบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้นแต่บุคลากรทางพัสดุลดลง

แนวหางแกํใขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างอันจะนำไป^การปรับปรุง
การจัดซื้อจัดจ้างในจงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในโรงพยาบาลเข้าใจ 
กระบวนการการขอซื้อขอจ้าง ทางกลุ่มงานพัสดุ จึงจัดทำ Flow Chart การขออนุม้ติจัดซ้ือจัดจ้าง 
และตัวอย่างบันทึกขออบุน้ติซื้อจ้างแจ้งเวียนในระบบ Internet และจัดอบรมกฎหมาย ระเบียบ 
และหนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรับทราบ ตังนี้

เอกสารประกอบการขออนุมัติซื้อ/จ้าง ดังนี้
1. แผนการจัดซ้ือ/จ้าง (กรณีซื้อตามแผน)
2. เอกสารการแทงชำรุด (กรณีซ้ือทดแทน)
3. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
4. รายชื่อคณะกรรมการ

4.1 กรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง
(กรณีราคารวม 1 แสนบาทขึ้นไป) จำนวน 3 ท่าน (ต้องเป็นข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ)

4.2 กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีราคารวม 5 แสนบาท ขึ้นไป) 
จำนวน 2 ท่าน (ต้องเป็นข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ)

4.3 กรรมการตรวจรับพัสด ุจำนวน 3 ท่าน (ต้องเป็นข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ)
5. ใบเสนอราคา (ถ้ามี) อย่างน้อย 3 ยี่ห้อ/บริษัท



Flow การขอซื้อขอจ้าง

หน่วยเบิกจัดหำบันทึกขอปีนุนัติ^ปี/จ้าง
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กสุ่มงานqทรศๆลฅร ์โร.ง,พ.!;,ฏ1ทลศรรั(ท
«J ...........
VI ศก ๐๐๓๒.๓๐๑/ วันท

..ส?) - ค7ภณัท์ตา่งๆ ตามแผน ปงีบ ๒๕'๖^แล« นอกแผน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ควยฝ่าย/กสุ่มงาน........................................................... มีความประสงค์ขออบุฝ่ตซัอวัสคุ
ครุภัณท ์จำนวน....................รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยกำหนด คณะกรรมการจัดชัอลังย์

- คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ประกอบด้วย

๑.....................................................  ตำแหน่ง................................................

- คณะกรรมการตรวจรับ ประกอบด้วย

®.........................................ตำแหน่ง......................................
to....................................ตำแหน่ง.................................
๓......................................................ตำแหน่ง  ............................................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอบุป็ต

(ลงชื่อ)......................

(.....................
ตำแหน่ง ....................

(ลงช่ือ).......................

(.....................
ตำแหน่ง ....................

ฝานงานพัสดุ

- เพื่อพิจารณาจัดชี,่อจัดหาด้วยวิธึเฉพาะเจาะจุง 

เทึนควร...................................

(สงช่ือ)...................................เจ้าหน้าที่

(.................................. )

ฝานกสุ่มงานยุทธศาลตรั

- เพื่อพิจารณาจัดชี่อจัดหาด้วยวิธืเฉพาะเจาะจง 

เทึนควร...................................

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

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)

นักเทคนิคการแพทย์ข้านาญกาว
o อบุมีต 

(ลงชื่อ)..............

□ ไม่อบุมัต

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



เอกสารแนบบันทึกข้อความขออมุมช ิที่ ศก 00๓๒.»©®/........... ลงวันที่

รหัสแผน รายการตามแผน ๒*๖ง?'/นอกแผน งบประมาณ เหตุผลที่ขอชื่อ

วงเงินที่ขออมุย้รเ ทเงข.้......... ...................... บาท วงเงินตามแผน................................. .บาท

ยอตตงเทลึอ......................................... .บาท

(ลงช่ือ).... 

(.
ตำแหน่ง

.ผู้ขออบุป็ต

(ลงชื่อ).................................... หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)
นักเทคนิคการแพทย์ข์านาญการ


