
 

                   

                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร โทร. 0 4278 9015 ตอ 102               

ท่ี  สน 00๓3.301 / 135                             วันท่ี  17 มีนาคม 2566                       . 

เรื่อง  รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางตามแบบ สขร.1 ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2566 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน           

   ดวย กลุมงานบริหารท่ัวไป ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางวัสดุและครุภัณฑ ใหรายงานผลการจัดซ้ือจัด
จางตามแบบ สขร.1 ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2566 ไดดําเนินการจัดทํารายงานเสนอผูอํานวยการโรงพยาบาล
นิคมน้ําอูนทราบ นั้น 
  ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไป จึงขอสงรายงานผลการจัดซ้ือจัดจางรายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง
ตามแบบ สขร.1 ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2566 ใหผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูนทราบ และขออนุมัติใน
การเผยแพรเอกสารลงใน website ของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน เพ่ือใหสาธารณชนไดรับทราบในการจัดซ้ือจัดจาง
เพ่ือความโปรงใสตรวจสอบได  

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
                     ......................................................... 
           ( นางสาวอาภากร  แกวมุงคุณ ) 
                     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 
 
 

-  อนุมัติ         
     
 

                .......................................................... 
        ( นายวิษณุ  เกตุรุน ) 

                                  นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 
 ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 
 
 
 
 
 



                    สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน …มกราคม 2566…………………………………. แบบ สขร.1

                           (ชื่อหนวยงาน) …งานกลุมการพยาบาล……………………………………….

                           (หนวยจัดซื้อ) ………งานพัสดุ………………………………….

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่ไดรับเลือกโดยสังเขป

1 รายงานขอซื้อเวชภัณฑมิใชยา 3,180.00 เฉพาะเจาะจง 3,180.00 บจก.ไซเอนซ เมด จํากัด ราคาต่ําสุด

2 รายงานขอซื้อเวชภัณฑมิใชยา 3,870.00 เฉพาะเจาะจง 3,870.00 บจก.ไอแคร เมดิคัล ราคาต่ําสุด

3
รายงานขอซื้อเวชภัณฑมิใชยา 1,920.00 เฉพาะเจาะจง 1,920.00 บจก.ไอแคร เมดิคัล ราคาต่ําสุด

4
รายงานขอซื้อเวชภัณฑมิใชยา 3,800.00 เฉพาะเจาะจง 3,800.00 บจก.ไทยก็อต จํากัด ราคาต่ําสุด

5
รายงานขอซื้อเวชภัณฑมิใชยา

2,140.00 เฉพาะเจาะจง 2,140.00 บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด

6
รายงานขอซื้อเวชภัณฑมิใชยา

1,797.60 เฉพาะเจาะจง 1,797.60 บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด

7
รายงานขอซื้อเวชภัณฑมิใชยา

2,380.00 เฉพาะเจาะจง 2,380.00 บจก.ซูมิตร 1967 ราคาต่ําสุด

8 รายงานขอซื้อเวชภัณฑมิใชยา 14,570.00 เฉพาะเจาะจง 14,570.00 บจก.ไอแคร เมดิคัล ราคาต่ําสุด

9 รายงานขอซื้อเวชภัณฑมิใชยา 2,100.00 เฉพาะเจาะจง 2,100.00 บจก.ไอแคร เมดิคัล ราคาต่ําสุด

      ลงชื่อ.........นุชนภา  ลับลิพล................ผูรายงาน

                                          (นางสาวนุชนภา  ลับลิพล)

ตําแหนง..............พนักงานบริการ...........................................



                    สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน …กุมภาพันธ 2566…………………………………. แบบ สขร.1

                           (ชื่อหนวยงาน) …งานกลุมการพยาบาล……………………………………….

                           (หนวยจัดซื้อ) ………งานพัสดุ………………………………….

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่ไดรับเลือกโดยสังเขป

1 รายงานขอซื้อเวชภัณฑมิใชยา 898.80 เฉพาะเจาะจง 898.80 บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด

2 รายงานขอซื้อเวชภัณฑมิใชยา 4,200.00 เฉพาะเจาะจง 4,200.00 บจก.ไอแคร์ เมดิคัล ราคาต่ําสุด

3 รายงานขอซื้อเวชภัณฑมิใชยา 7,000.00 เฉพาะเจาะจง 7,000.00 ร้าน พีเคเซอร์วิส ราคาต่ําสุด

4 รายงานขอซื้อเวชภัณฑมิใชยา 1,444.00 เฉพาะเจาะจง 1,444.00 บจก.เอฟ.ซ.ีพี ราคาต่ําสุด

5 รายงานขอซื้อเวชภัณฑมิใชยา 9,075.00 เฉพาะเจาะจง 9,075.00 บจก.ไอแคร์ เมดิคัล ราคาต่ําสุด

6 รายงานขอซื้อเวชภัณฑมิใชยา 11,374.10 เฉพาะเจาะจง 11,374.10 บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ�ง ราคาต่ําสุด

7 รายงานขอซื้อเวชภัณฑมิใชยา 1,284.00 เฉพาะเจาะจง 1,284.00 บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ�ง ราคาต่ําสุด

      ลงชื่อ.........นุชนภา  ลับลิพล................ผูรายงาน

                                          (นางสาวนุชนภา  ลับลิพล)

ตําแหนง..............พนักงานบริการ...........................................



                    สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…มีนาคม 2566…………………………………. แบบ สขร.1

                           (ชื่อหนวยงาน) …งานกลุมการพยาบาล……………………………………….

                           (หนวยจัดซื้อ) ………งานพัสดุ………………………………….

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่ไดรับเลือกโดยสังเขป

1 รายงานขอซื้อเวชภัณฑมิใชยา 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอแคร์ เมดิคัล 2,000.00 ราคาต่ําสุด

2 รายงานขอซื้อเวชภัณฑมิใชยา 10,040.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยก็อต จํากัด 10,040.00 ราคาต่ําสุด

3 รายงานขอซื้อเวชภัณฑมิใชยา 8,089.20 เฉพาะเจาะจง บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ�ง 8,089.20 ราคาต่ําสุด

4 รายงานขอซื้อเวชภัณฑมิใชยา 13,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กิจเจริญ เลเบล แอนด์พริ�น 13,500.00 ราคาต่ําสุด

5 รายงานขอซื้อเวชภัณฑมิใชยา 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ฮิวเมอร์ริค จํากัด 1,200.00 ราคาต่ําสุด

6 รายงานขอซื้อเวชภัณฑมิใชยา 4,180.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอแคร์ เมดิคัล 4,180.00 ราคาต่ําสุด

7 รายงานขอซื้อเวชภัณฑมิใชยา 9,779.80 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด 9,779.80 ราคาต่ําสุด

8 รายงานขอซื้อเวชภัณฑมิใชยา 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อัครวินทร์ เอ็นเตอร์ไพร์ส 4,200.00 ราคาต่ําสุด

ลงชื่อ..............นุชนภา  ลับลิพล...............................ผูรายงาน

                                                             (นางสาวนุชนภา  ลับลิพล)

ตําแหนง.............พนักงานบริการ......................................................



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรับโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 
ชื่อหนวยงาน : .........โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน............................................................................................ 
วัน/เดือน/ป : ....... 17 มีนาคม 2566.............................................................................................. 
หัวขอ: .......ประกาศโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน  เรื่อง  รายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง แบบ สขร.1 ไตรมาสท่ี 2 
ปงบประมาณ 2566...................................รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
....บันทึกขอความรายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง แบบ สขร.1 ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2566 ลงวันท่ี 17 
มีนาคม 2566....... 
Link  ภายใน: ........ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_nikomnamoun.............. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
อาภากร  แกวมุงคุณ อาภากร  แกวมุงคุณ 

(.นางสาวอาภากร  แกวมุงคณุ.......) (.นางสาวอาภากร  แกวมุงคณุ.......) 
ตําแหนง .นักจดัการงานท่ัวไปชํานาญการ....... 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป                    
ตําแหนง ..นักจดัการงานท่ัวไปชํานาญการ.. (หัวหนา) 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
วันท่ี...17...เดอืน......มี.ค......พ.ศ..2566.......       วันท่ี...17...เดอืน......มี.ค......พ.ศ..2566..........       

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

ภาณุวัฒน  เจียมไพเราะ 
(..ภาณุวัฒน  เจียมไพเราะ....) 

ตําแหนง...นักวิชาการคอมพิวเตอร..... 
วันท่ี...17...เดอืน......มี.ค......พ.ศ..2566....... 

 

 




	                      บันทึกข้อความ
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