
                         บนัทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชนและคุ้มครองผู้บริโภค โทร.๐๔๒๗๐๙๑๔๙ ต่อ ๑๔๘ 
ที ่สน.0033.303/0984        
เรื่อง ขอส่งเบิกเงิน 
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์  

ฝ่ายพัสดุ ขอส่งเอกสารเพ่ือเบิกจ่ายเงิน ตามท่ีโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ได้ซื้อเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง กับ บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 4,000.00 (สี่พนับาทถ้วน) ซึ่งได้ราคารวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้วตามหนังสือสั่งซื้อสัญญาเลขที่ 144/2566  ลงวันที ่11 พฤศจิกายน 2565 นั้น คณะกรรมการ
ตรวจรับได้ตรวจรับของถูกต้องแล้ว   

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้ต่อไป 

             

                                                                                   (นายปรเมษฐ์   พรหมพินิจ)   
                                                                                       เภสัชกรช านาญการ 
                                                                                           เจ้าหน้าที ่
 

ความคดิเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
- ได้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 
- เห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ด าเนินการเบิกจ่ายต่อไป 
 

 
     (นางสาวธนิดา อินทะวงษ์)    

       เภสัชกรช านาญการ 
       หวัหน้าเจ้าหน้าที่ 
 

 

 

 

 

 

 



                                            บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชนและคุ้มครองผู้บริโภค โทร.042709149 ต่อ 148 
ที ่สน.0033.303/0977                  วันที ่ 9 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง การจัดหาเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร 
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
                 ดว้ยจังหวัดสกลนคร (โรงพยาบาลเจริญศิลป์) กลุ่มงานเภสัชกรรม มีความต้องการพัสดุ เพื่อด าเนินการ
ในงานดังรายการต่อไปนี้ 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม ราคาซื้อครั้ง
สุดท้าย 

1 ขม้ินชัน CAP  50 80.00 4,000.00 4,000.00  
    4,000.00  

รวม 1 รายการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 4,000.00 บาท ก าหนดใช้งานในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 โดยเบิกเงินงบประมาณปี ๒๕65     

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติเพ่ือให้งานพัสดุด าเนินการต่อไป 

                                 
                                     (ลงชื่อ)…………………………………… 

     นางสาวธนิดา อินทะวงษ์)    
                                                   เภสัชกรช านาญการ 
  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
     1. นางเกษฎาภรณ์ กาญจนกัญโห  (ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) 
     ๒. นางพรทิพย์ อุ่นจิตร   (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) 
     ๓. นางยุพวดี  ชัยพิเดช   (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ค าสั่ง จังหวัดสกลนคร 
ที่ สน.0033.303/0979 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 
จัดซื้อ เวชภัณฑ์ยาสมุนไพร จ านวน 1 รายการ 

            ดว้ยจังหวัดสกลนคร (โรงพยาบาลเจริญศิลป์) จะด าเนินการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ยาสมุนไพร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เพ่ือใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณมีรายการ
ดังต่อไปนี้ 

 
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ข้อ ๒๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร 
จ านวน 1 รายการ ดังกล่าว เพื่อด าเนินการดังต่อไปนี้คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคา
กลาง 
                    นางสาวกาญจนา วาริคิด  ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการ 
ให้คณะกรรมการฯมีหน้าที่ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร ที่จะด าเนินการ
ซื้อต่อไปทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                                                      
              สั่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565                                                                                                 
                       
         อนุมัติ 
 
                                                                                    (นายสัจพงษ์ โชคคติวัฒน์) 
              นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
                 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวนประมาณ(หน่วยนับ) 
1 ขมิน้ชนั CAP  50 กล่อง 



 

                           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชนและคุ้มครองผู้บริโภค โทร.042709149 ต่อ 148 
ที่ สน.0033.303/0980     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง รายงานผลการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เวชภัณฑ์ยาสมุนไพร 
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 

๑.เรื่องเดิม 
ตามค าสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ สน.0033.303/0979 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้า ผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการ

ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร จ านวน 1 รายการ รวมเป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 4,000.00 (สี่พันบาทถ้วน)  ใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลเจริญศิลป์จัดซื้อด้วยเงินบ ารุง
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ นั้น 
  ๒.ข้อเท็จจริง 

ในการนี้คณะกรรมการฯได้พิจารณาก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์
ยา จ านวน 1 รายการ ดังกล่าวแล้วปรากฏผลดังนี้ 

2.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร จ านวน 1 รายการ ตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
2.2 ราคากลาง 4,000.00 บาท จ านวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 4,000.00 (สี่พันบาทถ้วน)  
2.3 โดยใช้ราคากลางจาก ราคาในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหลังภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ 

ในการจัดซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ เป็นราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ 
3.ข้อเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคา

กลางของ เวชภัณฑ์ยาสมุนไพร จ านวน 1 รายการ ดังกล่าวเพ่ือใช้ในการด าเนินการจัดซื้อในครั้งนี้ 
 
                                 
                                 

             ลงซื่อ                              ผู้ก าหนดคุณลักษณะ 
(นางสาวกาญจนา   วาริคิด) 

                    เภสัชกรช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 

เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ให้ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร จ านวน 1 
รายการ 4,000.00 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 4,000.00 คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและ
ราคากลางได้พิจารณา เสนอเพ่ือใช้เป็นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางในการด าเนินการจัดซื้อในครั้งนี้       
             
 
 
(นางสาวธนิดา อินทะวงษ์)    
   เภสัชกรช านาญการ 
    หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
 
                         อนุมัติ 

                                                                                                                                                           
      (นายสัจพงษ์ โชคคติวัฒน์) 

    นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
     ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชนและคุ้มครองผู้บริโภค โทร.042709149 ต่อ 148 
ที ่สน.0033.303/0983    วันที ่21 พฤศจิกายน 2565  
เรื่อง รายงานผลการตรวจรับเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร 
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
            เรื่องเดิม 

ตามท่ีจังหวัดสกลนคร (โรงพยาบาลเจริญศิลป์) ได้ท าสัญญาซื้อขายเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร จ านวน 1 รายการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินประมาณทั้งสิ้น 4,000.00 (สีพั่นบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่ 144/2566 ลงวันที่  
11 พฤศจิกายน 2565 กับ บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด โดยครบก าหนดส่งมอบภายใน 9 ธันวาคม 2565 
 (30 วัน โดยนับถัดจากวันลงนามในสัญญา) ด้วยเงินบ ารุงโรงพยาบาลเจริญศิลป์ นั้น  
           ข้อเท็จจริง  
 บัดนี้ บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด ได้ส่งมอบพัสดุ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 และคณะกรรมการฯ
ได้ท าการตรวจรับใน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ผลปรากฏคือ ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องตามสัญญาซื้อขายเห็น
ควรเบิกจ่ายเงนิจ านวน 4,000.00 (สี่พันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ขายต่อไป 

            ข้อระเบียบและกฎหมาย  
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยการจัดซื้อและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 175 
2.ตามค าสั่งจังหวัดสกลนคร  ที่ 111/๒๕๖5  ลงวันที่  6  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖5     เรื่อง การมอบอ านาจ

ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง และนายอ าเภอ ปฏิบัติ
ราชการแทนและก ากับดูแลแทนผู้ว่าราชการจังหวัด  มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ในการอนุมัติ
การก่อหนี้ผูกพันเกี่ยวกับ “การพัสดุ” การสั่งซื้อสั่งจ้างทุกวิธี ยกเว้นวิธีคัดเลือกในวงเงินครั้งละไม่เกิน  
10,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  
                    ข้อเสนอ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
                             (นายปรเมษฐ์   พรหมพินิจ) 

                                                                                       เภสัชกรช านาญการ 
                                                                                           เจ้าหน้าที ่  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
                                                                                          ทราบ 
           (นางสาวธนิดา อินทะวงษ์)       
             เภสัชกรช านาญการ 
              หัวหน้าเจ้าหน้าที ่                                              (นายสัจพงษ์ โชคคติวัฒน์) 
           นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
                       ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 



                            บนัทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงพยาบาลเจริญศิลป์ กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชนและคุ้มครองผู้บริโภค โทร.042709149 ต่อ 148 
ที ่ สน.0033.303/0981  วันที่ 9 พฤศจิกายน  2565 
เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้าง 
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
             ด้วย โรงพยาบาลเจริญศิลป์ มีความประสงค์จะ ซื้อเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร จ านวน 1 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

๑. เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องซื้อ 
              เพ่ือให้มีเวชภัณฑ์ยาเพียงพอและพร้อมใช้ส าหรับผู้ป่วย 

๒. รายละเอียดของพัสดุ 
              รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

๓. ราคากลางของยาที่จะซื้อจ านวน 4,000.00 (สี่พันบาทถ้วน)  
๔. วงเงินที่จะซื้อเงินบ ารุงของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จ านวน 4,000.00 (สี่พันบาทถ้วน) 
๕. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 

 ๕.๑ รายการพิจารณาท่ี ๑ ขมิ้นชัน CAP 
      ก าหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ 

ด าเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

              การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ 
    คณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย 
8.๑ นางเกษฎาภรณ์   กาญจนกัณโห ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ประธานกรรมการฯ 

  8.๒ นางพรทิพย์ อุ่นจิตร  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
  8.๓ นางยุพวดี ชัยพิเดช  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 
1. อนุมัติให้ด าเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น 
2. ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
  
            นายปรเมษฐ์   พรหมพินิจ 
                                    เภสัชกรช านาญการ 
                                                          เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 



เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร                                            
ได้พิจารณาแล้วว่า เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖0     
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุมัติตามที่เจ้าหน้าที่เสนอ 
 
        (นางสาวธนิดา อินทะวงษ์)                           อนมัุติและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามเสนอ                             
          เภสชักรช านาญการ                                              
          หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                                       (นายสัจพงษ์ โชคคติวัฒน์) 
                                                                       นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                                                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
                                                                         ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ค าสั่ง จังหวัดสกลนคร  

ที่ สน.0033.303/0981 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ส าหรับการซื้อเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร จ านวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ด้วย จังหวัดสกลนคร(โรงพยาบาลเจริญศิลป์) มีความประสงค์จะ ซื้อเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร จ านวน 1 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และผู้ตรวจรับพัสดุ 

ส าหรับการซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
      

คณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย 

  ๑. นางเกษฎาภรณ์  กาญจนกัณโห  ประธานกรรมการฯ 
  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  ๒. นางพรทิพย์  อุ่นจิตร             กรรมการ 
  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  ๓. นางยุพวดี    ชัยพิเดช             กรรมการ 

  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 
  อ านาจและหน้าที่  
                 ท าการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น  
             
             สั่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน  2565 
 
 
       (นายสัจพงษ์ โชคคติวัฒน์) 
                                                             นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
                                                               ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
 

 

 

 



                                             บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชนและคุ้มครองผู้บริโภค โทร.042709149 ต่อ 148 
ที่ สน.0033.303/0982     วันที ่9 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
 จังหวัดสกลนคร (โรงพยาบาลเจริญศิลป์) ขอรายงานผลการพิจารณาการซื้อเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร  
จ านวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้ 

รายการพิจารณา รายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่
เสนอ* 

ราคาที่ตกลงซือ้
หรือจ้าง 

ขม้ินชัน CAP บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 4,000.00  4,000.00  
รวม 4,000.00  

*ราคาที่เสนอและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทั้งปวง              

 

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
               โรงพยาบาลเจริญศิลป์พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว 

 
 
 
 

ทราบและอนุมัติตามเสนอ 
 
 

(นายสัจพงษ์ โชคคติวัฒน์) 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 

 

 

 

 

 



 
ประกาศ จังหวัดสกลนคร  

เรื่อง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร จ านวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
_______________________ 

           ตามท่ี จังหวัดสกลนคร (โรงพยาบาลเจริญศิลป์) ได้มีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร จ านวน 1 รายการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

ขม้ินชัน CAP จ านวน 50 กลอ่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก) 
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000.00 (สี่พันบาทถ้วน) รวมภาษี มูลค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

 

 
 

                          ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 

 
        (นายสัจพงษ์ โชคคติวัฒน์) 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
        

 

                                                         ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด 
ที่อยู่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 12 ถ.เพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330 
โทรศัพท์  
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0105512001280 
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร    ............................... 
ชื่อบัญชี   ........................ 
ธนาคาร   ........................ 

 

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขท่ี  054/2566 
วันที่  30 กันยายน 2565 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
ที่อยู่  ๓๗๔ ม.๒ ต าบลเจริญศิลป์  
อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
โทรศัพท์  - 

  
                      ตามท่ี บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ จังหวัดสกลนคร (โรงพยาบาลเจริญ
ศิลป์) ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ/จ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้ 
 

 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

1 ไพล  น้้ำมัน 50 ขวด 59.50 4,000.00 

 รวมเป็นเงิน 4,000.00 

  (สี่พันบาทถ้วน)  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000.00  
หมายเหตุ :  

 
การซื้อ/สั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
๑.   ก าหนดส่งมอบภายใน ๓๐  วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ 
๒.   ครบก าหนดส่งมอบวันที่ 30 ตุลาตม 2565 
๓.   สถานที่ส่งมอบ  โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ๓๗๔ ม.๒ 
๔.   ระยะเวลารับประกัน  - 
๕.   สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐  ของราคาสิ่งของที่ยัง

ไม่ได้รับมอบ 
6.  ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้

ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ 
 7.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตาม
สัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 



1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตาม
กฎหมาย 

                
                                                                       ลงซื่อ ...........................................ผูส้ั่งซื้อ/สั่งจ้าง            
                                                                               (นางสาวธนิดา อินทะวงษ์) 
                                                                                   หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
                                                                            วันที่ 30 กันยายน 2565 

                                                                                                          

ลงซื่อ ...........................................ผู้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง   
                                                                               (นาย....................................) 
                                                                                         ผู้จัดการ 
                                                                             วันที่ 30 กันยายน 2565 
 
                                                                                          อนุมัติ        

 

            (นายสัจพงษ์ โชคคติวัฒน์) 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 

ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขท่ี 133/2566 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดสกลนคร (โรงพยาบาลเจริญ
ศิลป์) ได้ตกลงซื้อกับ บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด ส าหรับโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา จ านวน 5 รายการ ส าหรับ
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 4,000.00 (สี่พันบาทถ้วน) 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรบังาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้ 

๑.ผลการตรวจรับ 

                □ ถูกต้อง  
                      □ ครบถ้วน ตามสัญญา 
                      □ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา 
            ๒.ค่าปรับ 

                   □ มีค่าปรับ 

                   □ ไม่มีค่าปรับ 

             3.การเบิกจ่ายเงิน 
เบิกจ่ายเงิน เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 4,000.00 (สี่พันบาทถ้วน) 

 

                                                    (ลงซื่อ).......................................ประธานกรรมการฯ 

                                                                        (นางเกษฎาภรณ์  กาญจนกัญโห) 

                                                                (ลงซื่อ).....................................คณะกรรมการตรวจรับ 

                                                                       (นางพรทิพย์  อุ่นจิตร)                    

                                                                (ลงซื่อ).....................................คณะกรรมการตรวจรับ 

                                                             (นางยุพวดี  ชัยพิเดช) 

 

 


