
. J 1 2. ข.ย. 2563
วนท.ี..........

สำเนา

บันทึกซัอความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกุยบุร ีกลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โทร. 032-681108-9 โทรสาร. 032-681109

ที ่ปข 0032.301/......M......

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ และขออบุม้ตเบิกจ่ายเงิน 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี

ตามที่ โรงพยาบาลกุยบุรี ได้จัดซ้ือ 

;ดยใช ัเงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุรี นั้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน รายการ

a, -S'
บดน คณะกรรมการได้ตรวจรับพัสดุด้งกล่าวเรียบรอยแล้ว ตามหลักฐานการตรวจรับของคณะกรรมการที่แนบมา

^ร้อมนี ้และขออนม้ตเบิกจ่ายเงินจำนวน 

พื่อจ่ายชำระหนี๋ให้กับ

9,360.00

บริษัท เอช 2559 จำกัด

บาท ( เก้าพันสามร้อยหกสิบบาทล้วน

__________________ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนม้ต

เพ

นายเมธี สิตาลรัศม ี

นักรังสีการแพทย์ขำนาญการ

อบุมีต

(นายวิา0^โ^ธาสินธุ)

ทันตแพทย์เช่ียวชาญด้านทันตสาธารณสุข 

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี

พิมพ ์ พุริตา
ทาน V.
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(/EGPWeb/isp/directshortcut.jsp)

ระบบการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ 

Thai Government Procurement

tTnijaMimhiffultiftyfip
เลขพื่โคพการ 163117012120

A._____ เซี&พิ*!คิอมิสิวเลอ?^าไทน • รายการ โ#เยรรเฉพาะเจาะจงขอโกรงการ
รฟั*หปวยงาน 100113150077000000

ซ์อหปวยงาน เโพพยานากฦย^
เกขประ^าด้ว^เ#ยภาษีอากร [0125559023565

ชื่อเกนอราดา เบ3ษีพ เอช 2559 3า<โ«

เกขฟ่สัญญาAบชื่งชื่อส์งจ์■'ง เ10/64
วันที่ษีาสัญญา 105/11/2563 

จ้านวนเงิน I

]ระมุปีเป็นป็>1ทยสักราชไน!ปนบน(ววกดปปปป) 
9,360.00|

เกข#!นสัญญาใบระนบ e-GP 1631114037384
หนานเพ#! ะ ชื่อ^ขานหไอ^1มจ้าง พวง หมายสง ({ขานนวัอ#}วันจ้ำงเป็นสจการสัาiวน (Consortium)

ยกเสกขอบกชื่แกดงมนเวันไขส ั ^รานกะเสนดสัญญา นำขอ#เกน•ดงบนเวันใขส ั ทสัน^หนำหสัก
ทองการสัดดภาดวัร (ทหท.) กทเปัญ{เททาง ทนนหระราม 6 แขวงหญาไห เขทพญาไห กรงเทหนหานดร 10400 โทร. 02-127-7000 ด‘อ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRC



วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี
- เพื่อโปรดทราบ

- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

- พัสดุได้นำเขัาคลังเรียบร้อยแล้ว
- เห็นควรทำเรื่องเบิกจ่ายต่อไป

ลงขื่อ I)—J ^ เจ้าหน้าที่

(นายเมธี สิตาลรัศมี) 

เจ้าหน้าที่

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

- เห็นชอบ

ลงขื่อ ^น/ หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสุ/(จิรา วิสิทธึ้ผ่องพิบุล)

ทันmเพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเห็น^มีอำนาจอ^ม้ฬ

- ทราบ 

- เห็นชอบ

(นายวิทยา โปธาสินธุ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุช 

รักษาการในตำแหน่ง ํผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุร ี

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ใบตรวจรับการจัดชื้อ/จัดจ้าง

วันที ่๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ตาม ใบสังชื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๑๐/๖๔ ลงวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงพยาบาลกุยบุรี ได้ตกลง ชื้อ 

กับ บริษัท เอข 2559 จำกัด สำหรับโครงการ ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเซพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 

ทั้งสิน ๙,๓๖๐.๐๐ บาท (เก้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
ผู้ตรวจรับพัสด ุได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฎ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ 

& ถูกต้อง

* ครบล้วนตามสัญญา 

I ไม่ครบล้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ
□ มีค่าปรับ 

ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน
เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิน ๙,๓๖๐.๐๐ บาท

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

(ปางดรุณ ีจับใจ)

หมายเหต ุะ เลขที่โครงการ๖๓๑๑๗๐๑๒๑๒๐
เลขคุมสัญญา๖๓๑๑๑๔๐๓๗๓๘๔ 

เลขคุมตรวจรับ ๖๓๑๑A๑๑๓๔๑๘๕



บริษท «0ช 2559 จ่ากด 
ACE 2559 CO., LTD

ะ .VJ »»jtfไนห!ท์คาหนา# 5 mj 14 Miv.vtniDinoi rtun.iumi'Tnin .11เ1อ1รสีารออก
I o *๗'%'*ะ4

Head OfTke : 5/5 Park village 5 Moo. H Tarabon Bangbuathong Bangbuathoutt Vonih.^M

bnjTel ะ 02-061-23 IS huon / Fax : 02-06 เ-น IS 063-1917173

r
ใบเสร็ขิรับเงิน

V RECEIPT
ต้นฉบับ ORIGINAL

เปีนชุด (ไม่!ชไบกำกับภาชี)

พู้ร์'0 โาท1ขามา C1 กุฒํเ
SOLD TO ’ . • .

แๆ ทมุ ่5ทนไแทชาเทษบดำบลเาขบุร0นกenm(i ชิ-ททาาแาะ-ข้•ฌค! นj่Jii '■”150

1 n ).' นฟกซ : 0-3268-! 108-9'032-681109

ล่านก-1เนานชุ] เสขปาะชิำค้าผูเสียภาษ...0994000548559

r
เลขที ่No. ACH 63/10/098

วันที ่Date
กำหนดอำระเงิน Due Date

พอน!!ทาส่าร:ผึแ Term of Payment 30 fu
ใบสั่งนี้อ P/0. No.

๗

รหัสสินค้า 
PRODUCT CODE

หน่วยละ 
UNIT PRICE

รายการ
DESCRIPTION

จานวน 
QUANTITY

จ่านวนเงิน 
AMOUNT •ITEM

min JGOAL CF2"9AJ-G 081

ผิด ตก ยกเว้น E. & O.E.

รวมจำนวนเงิน TOTAL AMOUNTฃ่าระะโดย ะ Q เงินสด Cash Q เช็ค Cheque 
Paid by

ธนาคาร/Bank..............................................

เลขที่/No...........................................
ผู้รับเงิน/Colleclor/Cashier  ....... .น)!ก....

ส่วนลด DISCOUNT 
ทคาสินค่าไม่รวนภารมูลค่าเพม SUB TOTAL 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

เก์าห้นสาม■ร์อบพกสินบาบก้าน รวมทังสิน GRAND TOTAL

ได้รับสินค้าทังกล่าวไว้ในสภาพเรียบร้อฺย
Received the above merchandises in good order and condition

ผู้ส่งสินค้า . 
Delivered by
วัน ที่ ........
Date

ผู้รั่บสินค้า .. 
Received by
วันที.่......
Date

ผู้มอิานาจลงนาม 
“Aujhorized Signature

ใบเสร็จรับเงินจบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเพี่อมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนาม กรณ๊อำระด้วยเช็ค เพี่อบริษัทฯ เรียกเก็บเงินตามเช็คได้ครบถ้วนแล้ว



' 1 I ' fใบกำกับภาษี/ใ!
ฃริชัท.0ซ2559จำกัด

-1ace 2559 CO., LTD ส์1‘
diฟัฬาubioj ะ 5/3 หปุ่ช์ใแห^กaauM 514 riivannifiniM (ท่เทพใทงข้'วทพ^หiคนนฑท1ุ 11เ^ารอ0กเยนชุด

.................... เลขประจาตัวผเสียภาษีHead OfOce J 5/3 Park villages Moo. 14 Tam bon Ban gbuat hong Bangbuathong Nonthaburl 11 ml----- --------- ะi  ---------
โกำVTel ะ02-061-2318 โกำทาร / Fax :02-061-2318 iiwua 063-1917173____________ เลขVI No

v\
ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินคา/ใบแจงหนี
TAX INVOICE DELIVERY ORDER/INVOICE

สำเนา COPY
(าน,ใช่ใมกำกับกาชี)

012555902356S

ผู้',ร่อ โร.าพยาบาลกยm
SOLD TO

41/1 หมู ่5 ถนนแหnเกษน ตำบลฤยบุริ tSimeqinp จงหวํดประจวบคริขัน4 77150 

โทร7แฟกซ ์: 0-3268-1108-9/032-681109 

กํทมักงาพานญ ่เลขประจำคำผูเ'กํยภาชี...0994000548559

r--------~~T~.—เลขที ่No ACE 63/10/098

วันท ้Date - 9 พ!. 2563
กำหนดข่าระเงิน Due Date

เพืฟ1่กาฟาระษีน Terra of Payment 30 วัน

ใบสั่งร้อ P/O No. ___ ^

vi
ITEM

รหัสสินค้า 
PRODUCT CODE

J-G 081

1 รายการ 
DESCRIPTION

หมึก JGOAL CF279A

ผิด ตก ยกเว้น E Sc O E.

จำนวน
QUANTITY

16

าานวยละ 
UNIT PRICE

585.00

จำนวนเงิน 
AMOUNT

9.360.00

กำหนดซ์าระเงิน 

ผวางบิล

วันที่

ผ้รบวางบิล

วันที่
แาาพันสามร้อยหกสบบาทถ้วน

รวมจำนวนเงิน TOTAL AMOUNT 

ส่วนลด DISCOUNT 
ทคารนคำไม่รวม/ทษีมูสคาเหม SUB TOTAL

ภาษีมูลค่าเพึ่ม VAT 7%

รวมทั้งสิน GRAND TOTAL

ได้รับสินค้าดังกล่าวไว้ในสภาพเรียบรอย
Received the abov&merchandises in goo^ order and condition 1 บ^บบ i0"ll .'55 ’ำ

ยู™aนคำ ■ำ ผู้สิ่งสินค้า
Received by - 9 ห.ย. 25คา
วันที ่ วันท ____337" อานาจลง่นาบ

■ ACE2559C0^LTOJT

8,747.66

61234

9 r3 60.00

วนท
Date

วันที่
Date Authorized Signature



ใบสังซัอ

ผู้ขาย บริษัท เอซ ๒๕๕๙ จำกัด
ที่อยู ่เลขที ่๕/๓ หมู่บ้าน พาร์ควิลเลจ ๕ หมู ่*๕
ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง ขังหวัดนนทบุร ีดร)ร)ด๐

โทรศัพท ์0-๒๐๖®-๒๓ด๘
เลขประจำตัวผู้เสียภาซ ี0ด๒๕๕๕๙๐๒๓๕๖๕

ใบสังชัอเลขที ่ด๐/๖๕ 
วันที ่๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลคุยบุรี
ที่อยู ่๕®/® ม.๕ ถ.เพชรเกษม ตำบลคุยบุร ีอำ๓อคุยบุรี ขังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ 
โทรศัพท ์๐๓๒-๖๘®®๐๘

ตามที่ บริษัท เอซ ๒๕๕๙ จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ โรงพยาบาลคุยบุรี ซึ่งได้รับราคาและตกลงชัอ ตามรายการดังต่อใปย์

ลำตับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาท่อหน่วย

(บาท)

จำนวนเงิน

(บาท)

ด หมึก CFb๗๙A (๕๕.®๐.๓®.๐๓) ด๖ กล่อง ๕๘๕.๐๐ ๙1๓๖๐.๐๐

(เกัาพ้นสามรัอยหกสิบบาหกัวน)

รวมเป็นเงิน ๘,๗๕๗.๖๖
ภาซีมูลค่าเพิม ๖®๒.๓๑

รวมเป็นเงินนั้งสัน ๙1๓๖๐.๐๐

การซัอ อยู่ภายใด้ส์ธนไชต่อไปนี้
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับกัดจากวันท่ีผู้รับจ้างได้รับผู้ชายได้รับใบสั่งซ้อ 
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันท่ี ๕ รนวาคม ๒๕๖๓ 
๓. สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลคุยบุร ี๕®/® ม.๕ ถ.เพชรเกษม 
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรารัอยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของ 

ที่ยังไมได้รับมอบ
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธท่ีจะไม่รับมอบถัาปรากฎว่าสีนค้าน้ันมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ไนใบสั่งซ้อ กรณีนี ้

ผู้ขายจะต้องตำเนินการเปลี่ยนไหมให้ถูกด้องตามใบสั่งชัอทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฏิบ้ตงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏีบ้ตงานแลัวเสรีจตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 

เที่อน่ามาประเมินผลการปฏิบ้คิงานของผู้ประกอบการ 
พายเหทุ ะ

๑. การติดอากรแสคมป็ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากด้องการให้ใบสั่งชัอมีผลดามกฎหมาย
๒.ใบส่ังชัอสั่งจ้างนี้อัางรงตามเลขที่โครงการ ๖๓®®๗๐®๒®๒๐ ชัอวัสตุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธึเฉพาะเจาะจง

ลงซึ่อ. วL้ .OL:.
^นางสุภจิรา วิสิทธผ่องพิบุล) 

ห้วหบ้าเจ้าหน้าที่
วันท่ี ๕ พฤคจิกา^ ๒๕๖๓
aงรืเ0... .....M........

(นายวิทยา ทับแสง) 
พนักงานชาย

วันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

.ผู้รับใบสั่งชัอ

เลขที่โครงการ ๖๓®®๗๐®๒®๒๐ 

เลขคุมสัญญา ๖๓ด®®๕๐๓๗๓๘๕



ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรือง ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ซี้อวัสดคอมพิวเตอร ์จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลกุยบุรี ได้มีโครงการ ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง นั้น

หมึก CFfe๗๙A (๔๔.๑๐.๓๑.๐๓) จำนวน ๑๖ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ่บริษัท เอช ๒๔๔๙ 

จำกัด (ขายส่ง,ขายปลก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙1๓๖๐.๐๐ บาท (เก้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษ ี

มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที ่๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๓

(นายวิท์ย้าไปธาสินธ์)

ทันตแพทย์เช่ียวขาญ ด้านทันตสาธารณสุข 

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุร ี

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกุยบุรี

ที ปข ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๙ วันที ่๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซือสั่งจ้าง

เรียน ผ้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์(มอบอำนาจผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรีปฏิบัติราชการแทน) 

ขอรายงานผลการพิจารณาชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้
รายการพิจารณา รายชอผู่ยนข่อเสนอ ราคาทีเสนอ* ราคาทตกลงซอหรอ

จ้าง*

หมึก CFfe๗๙A (๔๔.๑๐.๓๑.๐๓) บริษัท เอซ ๒๔๔๙ จำกัด ๙,๓๖๐.๐๐ ๙,๓๖๐.๐๐
จำนวน ๑๖ กล่อง

รวม ๙,๓๖๐.๐๐
* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงชี้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใข้หลักเกณฑ์ราคา 

โรงพยาบาลกุยบุรีพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดชื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ส่ังชื้อส่ังจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นายเมธ ีสิตาลรัศมี)

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ 

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้วาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- ตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว นำเรียนเพื่อพิจารณา

(นางสุภจิรา วิสิทธี้ผ่องพิบูล)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบ

(นายวิทษ'โ โปธาสินธ์)

ทันตแพทย์เช่ียวชาญ ด้านท้นตสาธารณสุข 

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุร ี

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



บริษัท เอซ 2559 จำกัด 

ACE 2559 CO..LTD.

5/3 หมู่บ้านพาร์ควลเลจ 5 หมู ่14 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี11110 

โทร. 02-061-2318,063-191-7173 แฟิกซ์. 02-061-2318 

E-mail: ace2529@hotmail.com, LINE เอ ะ wittaya7173

ใบเสนอราคา 

QUOTATION

เรียน ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลกุยบุรี

ที่อยู ่ะ ถนนเพชรเกษม ตำบลกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรึขันธ ์77150

ลาดิบ 

No.

รายการ

Description

เลขที่ผู้เสิยภาษี 0125559023565

หนา 1

เลขท 1

วนท - 2 ข.?]. 256'-

โทร. 0-3268-1108-9 

แฟกซ์.

จำนวน

Qty.

ราคา/หน่วย 

Unit Price

จ้านวนเงืน 

Amount
1 หมึก Apple CF279A 16.00 585.00 9,360.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร เก้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน

รวมเงิน 

ภาษ ี7% 

รวมเป็นทั้งสิน

8,747.66

612.34

9,360.00
‘หมายเหต ุ- ราคาน้ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- เงื่อนไขการช์าระเงิน 30 วัน

- กำหนดส่งสินค้าไม่เกิน 30 วัน
- บริการจัดส่งฟรี และหากสินค้ามีบัญหาสามารถเคลมสินค้าได้

ขอแสดงความนับถือ 

ผู้เสนอราคา....ในัพนั ''บริษทเอซ‘2559 hm
(นายวิทยา ทับแ^ง

ผู้จัดการฝ่ายขาย • • :T‘ '
V ' rK 2559 CO., LTD.

ผู้อนุมัติช่ือ
^ (นายวิทยา โปธาสินรุ) ^
ทนตแพทย์เซขวขาญ ด้านพัน;•าสาธารณสุข 

วักบาการโน:•ท',’,ใ มู้มั®H1V1.; Jพยาบาลกุยบุร,ี 
ปฏํบ้ตราขการแทน กู่’'j I ^าซการจังหวัดประจวบคึรํขันธ์

mailto:ace2529@hotmail.com


แบบแสดงความบริสุทธี้ใจในการจ้ดซ็อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเด็กน้อยใม่เกิน ๑๐0,๐๐0 บาท) 
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่

และผู้ตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า.... ....นางสุภจิรา.... ....วฺ.สีทธ้ีผ่อ.งพิ.บุล...................... (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า.... ...นาย.เม?...... ....สิต.วล.รัศมี............................. (เจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า......... ...นางดรุณี-..... .....จับใจ.................................... (ผ้ตรวจรับพัสด)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ 
ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที ่

เข้ามามีนิดิสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบ้ติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความ 

โปรงใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว่ในประกาศ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบ้ติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัด

จ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐
หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ชาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะ 

ประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิดิสัมพันธ ์ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม g,.....5k
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม เพ M
(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม JL(ผู้ตรวจรับพัสดุ)



บันทึกข้อความ

ส่วบราชการ โรงพยาบาลกุยบุรื
ป'ข ๐๐๓๒.๓๐๑/ร.๐๙ วันท ี๒ พฤศจิกายน ๒£๖๓

เรื่อง รายงานขอชี่อขอจ้าง

เรียบ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์(มอบอำนาจผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรีปฏิน้ตืราชการแทน)

ด้วย โรงพยาบาลกุยบุรีมความประสงค์จะ ชึ้อวัสดุคอมพิวเตอร ์จำนวน ๑ รายการ โดยวิธึเฉพาะเจาะจง 
ชึ่งม๊รายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องชอ 
เพี่อทดแทนของเดิม 

๒. รายละเอียดของพ้'สคุ
๒.๑ หมึก CFtert๙A จำนวน ๑๖ กล่อง

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะชึ้อจำนวน ๙,๓๖๐.๐๐ บาท (เก้าพับสามร้อยหกสีบบาทด้วน)
๔. วงเงินที่จะช้ึอ

เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๙1๓๖๐.๐๐ บาท (เก้าพ้■นสามร้อยหกสีบ
บาทด้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานน้ันแล้วเสรีจ
กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วับ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๖. วิธที่จะขีอ และเหตุผลที่ต้องช้ึอ
ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดชึ้อจัดจ้างพัสดุที่มึการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้ 

บริการทั่วไป และมึวงเงินในการจัดชึ้อจัดจ้างครั้งหน่ึงไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
๗. หลักเกณ1ค์การพิจารณาคัดเลือกช้อเสนอ 

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
๘. การขออนุม้ดิแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

๘.๑ ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสด ุ
นายบุญเกิด เสียงกล่อม 
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

อำนาจและหน้าที่
ทำการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

๘.๒ ผู้ตรวจรับพัสดุ 
นางดรุเบ ีจับใจ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ 

อำนาจและหน้าที่

ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพ้'สดุ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

ทำการตรวจรับพ้'สคุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จิงเรียบมาเพี่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุบ้ตใพ้ดำเนินการ ตามรายละเอียดใบรายงาน
ขอข้ึอคังกล่าวข้างต้น .

)>—นั ้*7 ^ ' 
(นายเมธ ีสิตาลรัศมึ)

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ 
เจ้าหน้าท่ี

เห็นชอบ

จiุ จ1ุ,
(นางสุภจิรา วิสิทธึ๋ผ่องพิบูล) 
ทั่บตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายวิทเห''โปธาสินธ์)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทับตสาธารณสุข 

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี 
ปฎ๊บ้ตราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

ชื้อวัสดุคอมพวเตอร ์จำนวน 1 รายการ

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับงานพิมพ์ต่าง ๆ ในหน่วยงานโรงพยาบาล 

1. รายละเอียดของพัสดุทต้องการ

ลำดับ ชื่อพัสด ุและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน แหล่งที่มาราคากลาง

1 ตลับหมกพิมพ์เทียบเท่า 279A - คุณภาพเทียบเท่าของแท ้พิมพ์ชัด ทั้งตัวอักษรและภาพไม่มีผงหมึกรั่ว
สำหรับเครื่องปริ้น HP M12a - ปริมาณการพิมพ ์2,100 แผ่น ที่ 5% ของกระดาษ A4

- สินค้ารับประกัน 1 ปี

16 กล่อง ราคาที่เคยชื้อครั้งหลังสุด

ภายในระยะเวลา 2 ปี
งบประมาณ

ราคา 585/กล่อง
ชื้อคร้ังสุดท้าย 18/8/2563
เลขที ่1038/63

2. เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา 
1 ๅะยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ

4. วงเงินที่ประมาณที่จะชื้อ เป็นเงิน

เกณฑ์ราคา
ผ้ขายต้องส่งมอบภายใน 30 วัน นับลัดจากวันลงนามในใบสั่งชื้อ

9,360.00 บาท ( เก้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน )

Qj&jfo ง\ frfsNcpe V 
เ ^(นายบุญเกิด เสียงกล่อม)

ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ



โรงพยาบาลคุยบุรี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ช้อมูลผ่านเวึบไซต์ของหน่วยงานในราชการบรีหารส่วนกลาง

สำนักงานปลัดสารารณสุข 
ดามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ช้อมูลด่อสาธารณะผ่านเวึบไซตของหน่วยงาน พ.ศ.๒<£๖๔ 

สำหรับงานในราขการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาวณสุซ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวึบไซด์ของหน่วยงานในสังกัหสำนักงานปลั^น่รรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน ะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (พัสดุ) โรงพยาบาลคุยบุร ีจังหวัดประจวบคึรีขันธ์

วัน/เดือน/ปี ะ ๙ ธนวิ'\f\pj
หัวข้อ ะ ขออบุม้ตประกาศเผยแพร่ชุดใบสำคัญการเบกจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ปึงบประมาณ ๒๕๖๔

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรึอแนบเอกสาร)

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หมวดวัสดุคอมพิวเตอร์

Link ภายนอก ะ

หมายเหต ุะ

ผู้รับผิดชอบการใท้ข้อมล ผู้อบุมึตเง

ly-1 ^ ,1
(นายฌธ ึสิตาลรัศมี) (นายวtTธา โปธาสินธุ)

ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ข้านาญการ ตำแหน่ง ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข
วันที ่ โ?นวิ'ไ^ม ว^ รักษาการในตำแหน่ง ผ้อำนวยการโรงพยาบาลคุยบุรี

วันท่ี ด ่ เข^(ท

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

นํ/}๓&ท
( นางสาวพัณณิตา เขึ้อชาต )

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
วันที ่^ ย์นวไ M


