
 

 

      ข ั�นตอนการทาํงาน วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)-ซื�อ

    สํานักงาน : 00108510024000000 - โรงพยาบาลบางนํ�าเปรี�ยว

วธิกีารจัดหา : ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

ประเภทการจัดหา : ซื�อ

วธิกีารพจิารณา : ราคาตอ่รายการ

    เลขที�โครงการ : 63027151657

    ชื�อโครงการ : 

 

 

ออก

 

ความหมายของสญัลกัษณร์ปูภาพ:

 : บนัทกึขอ้มลู  : เสนอขอ้มลูใหห้วัหนา้ฯ  : ดําเนนิการขั �นตอนตอ่ไป

 : ยกเลกิดําเนนิการขั �นตอนตอ่ไป   

   

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0004   

ประกวดราคาซื�อครภุณัฑก์ารแพทย ์จํานวน 3 รายการ งบคา่บรกิารทางการแพทยท์ี�เบกิ
จา่ยในลกัษณะงบลงทนุ(งบคา่เส่อืม)ปี 2563 ระดบัจังหวดั 20 % ดว้ยวธิปีระกวดราคา

็

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
วรเชษฐ เวชมงคลกร - หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

โรงพยาบาลบางน้ําเปร้ียว

1.รา่งเอกสาร e-Bidding/ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

2.รายชื�อผูเ้สนอราคาและผลการพจิารณา

3.จดัทาํและประกาศ ผูช้นะการเสนอราคา

4.จดัทาํรา่งสญัญา

5.ตรวจสอบหลกัประกนัสญัญาและจดัทาํ
สญัญา

6.ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

7.บรหิารสญัญา

()การบนัทกึรายงานผลการพจิารณา

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 

 ขอ้มลูโครงการ

 

A1 เลขที�โครงการ  63027151657

A2 ชื�อโครงการ 
 

   

ลาํดบั รายการเอกสาร จดัทาํเอกสาร สถานะ

1 รายงานขอซื�อขอจา้ง รายละเอยีด/แกไ้ข   ดําเนนิการแลว้

2 แตง่ตั �งคณะกรรมการ รายละเอยีด/แกไ้ข   ดําเนนิการแลว้

3 รา่งเอกสารประกวดราคา/รา่งเอกสารประกาศเชญิชวน รายละเอยีด/แกไ้ข   ดําเนนิการแลว้

 

บนัทกึเลขที�วนัที�     เสนอหวัหนา้อนุมตัิ     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FBID0001   

ประกวดราคาซื�อครภุณัฑก์ารแพทย ์จํานวน 3 รายการ งบคา่บรกิารทางการแพทยท์ี�เบกิ
จา่ยในลกัษณะงบลงทนุ(งบคา่เส่อืม)ปี 2563 ระดบัจังหวดั 20 % ดว้ยวธิปีระกวดราคา

็

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
วรเชษฐ เวชมงคลกร - หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

โรงพยาบาลบางน้ําเปร้ียว

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


      บันทึกขอความ

 
สวนราชการ โรงพยาบาลบางนํ้าเปรี้ยว สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ ฉช ๐๐๓๓.๓๐๑.๑.๑/๔๙๐ วันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอซ้ือขอจาง

 
เรียน   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา(ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางนํ้าเปรี้ยว

               ดวย โรงพยาบาลบางนํ้าเปรี้ยว สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรามีความ

ประสงคจะ ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑการแพทย จํานวน ๓ รายการ งบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะ

งบลงทุน(งบคาเสือม)ป ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด ๒๐ % ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ซ่ึงมีราย

ละเอียด ดังตอไปน้ี 

               ๑. เหตุผลความจําเปน

                   ใหบริการผูปวยของโรงพยาบาลบางนํ้าเปรี้ยว

               ๒. รายละเอียดของงานจาง

                   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

               ๓. ราคากลาง (ราคาอางอิง)ตามราคาที่เคยซ้ือไมเกิน 2 ป จํานวน ๖๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเกาหมื่น

บาทถวน)

               ๔. วงเงินท่ีจะซ้ือ

                   เงินนอกงบประมาณจากงบอุดหนุน จํานวน ๖๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเกาหมื่นบาทถวน)

               ๕. กําหนดเวลาที่ตองใชพัสดุ หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ

                   กําหนดเวลาการสงมอบพัสดุ หรือใหงานแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

               ๖. วิธีที่จะซ้ือ และเหตุผล

                   ดําเนินการดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) เนื่องจากเปนการจัดหาพัสดุที่มีราย

ละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซอน มีเทคนิคเฉพาะ 

               ๗. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ

                   การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

               ๘. รางประกาศ และรางเอกสารประกวดราคาซ้ือ

                   รางประกาศซ้ือ และรางเอกสาร ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑการแพทย จํานวน ๓ รายการ งบคาบริการ

ทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน(งบคาเสือม)ป ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด ๒๐ % ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยเห็นควร ไมนํารางประกาศซ้ือ และรางเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพรเพื่อให

สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ ผานทางเว็บไซตของ โรงพยาบาลบางนํ้าเปรี้ยว สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง เนื่องจาก ใหบริการผูปวยของโรงพยาบาล

บางน้ําเปรี้ยว

               ๙. กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

                   กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาใหแลวเสร็จภายใน ๑๕  วัน นับถัดจากวันเสนอ

ราคา

               ๑๐. ขอเสนออ่ืน ๆ



                   การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรด

                  ๑. อนุมัติใหดําเนินการจัดซ้ือ ดวยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ตามรายละเอียดขาง

ตน

                  ๒. ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส

 

(นายสรลักษณ มิ่งไทยสงค)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางนํ้าเปร้ียว

ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

 



 

 

 ขอ้มลูโครงการ

 

A1 เลขที�โครงการ  63027151657

A2 ชื�อโครงการ 
 

 
 

เลขประจาํตวั
ประชาชน

ประเภทคณะกรรมการ/
ชื�อ-นามสกลุ

ตาํแหนง่ ประเภท
กรรมการ

ขอัมลูคณะกรรมการ สง่ Mail สถานะ
การรบั Mail

  คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ ทําคําสั�งแลว้

 3709900105514  นางพราวแสง ญาณธรรม  ประธานกรรมการฯ  ขา้ราชการ   รายละเอยีด/แกไ้ข     สง่แลว้

 3249900374676  นางสมหญงิ ละมั�งทอง  กรรมการ  ขา้ราชการ   รายละเอยีด/แกไ้ข     สง่แลว้

 3249900046750  นางสาวณัฐญา วงษ์สมบรูณ์  กรรมการ  ขา้ราชการ   รายละเอยีด/แกไ้ข     สง่แลว้

  คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ

 3609900149890  นางชตุมิา วริณุราช  ประธานกรรมการฯ  ขา้ราชการ   รายละเอยีด/แกไ้ข     สง่แลว้

 3240300078733  นางสาวพรพรรณ เวชกลุธํารง  กรรมการ  ขา้ราชการ   รายละเอยีด/แกไ้ข     สง่แลว้

 3240300291836  นางเพ็ชรรัตน ์เทยีบวงษ์  กรรมการ  ขา้ราชการ   รายละเอยีด/แกไ้ข     สง่แลว้

จัดทํารา่งคําสั�งแตง่ตั �งคณะกรรมการ  กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800
FCOM0004_1

  

ประกวดราคาซื�อครภุณัฑก์ารแพทย ์จํานวน 3 รายการ งบคา่บรกิารทางการแพทยท์ี�เบกิ
จา่ยในลกัษณะงบลงทนุ(งบคา่เส่อืม)ปี 2563 ระดบัจังหวดั 20 % ดว้ยวธิปีระกวดราคา

็

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
วรเชษฐ เวชมงคลกร - หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

โรงพยาบาลบางน้ําเปร้ียว

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๑/๒๕๖๓

การซื้อครุภัณฑการแพทย จํานวน ๓ รายการ งบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน(งบคาเสื

อม)ป ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด ๒๐ %

ตามประกาศ โรงพยาบาลบางนํ้าเปรี้ยว

ลงวันที่  ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๓

                  โรงพยาบาลบางนํ้าเปรี้ยว ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "จังหวัด" มีความประสงคจะประกวดราคาซ้ือดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้

 

๑.  เครื่องติดตามการทํางานและ

สัญญาณชีพอัติโนมัติ (๔๒.๒๐.๓๕.๐๐ )

จํานวน ๒   เครื่อง

๒.  เครื่องวัดความดันชนิดสอด

แขน(๔๒.๑๘.๑๖.๐๒ )

จํานวน ๑   เครื่อง

๓.  เครื่องอัลตราซาวด (๔๒.๒๐.๑๗.๑๖

)

จํานวน ๑   เครื่อง

พัสดุท่ีจะซ้ือน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาซ้ือขายท่ัวไป

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงาน

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗    เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดัง

กลาว

                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก จังหวัด ณ

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี)

                                           (๔.๒)   สําเนาใบภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น



                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔

                                   (๓)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

                                           (๓.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี)

                                           (๓.๒)   สําเนาใบภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)

                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ทั้งน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ โรงพยาบาลบางนํ้าเปรี้ยว

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซ้ือขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก จังหวัด ใหสงมอบพัสดุ

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

๑.เครื่องติดตามการทํางานและสัญญาณชีพอัติโนมัติ จํานวน ๒ เครื่อง๒.เครื่องวัดความดันชนิดสอดแขน จํานวน ๑

เคร่ือง๓.เครื่องอัลตราซาวด จํานวน ๑ เครื่อง ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ จังหวัดจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

                          ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให

ถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแก จังหวัด ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕



(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือ

ผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน

เวนแต จังหวัด จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือ

เปนประโยชนตอการพิจารณาของ จังหวัด

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จังหวัดจะ

พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก

ราคาตอรายการ

                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายน้ัน เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีจังหวัดกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรม

การฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๕.๔     จังหวัดสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดัง

ตอไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏช่ือผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายช่ือผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของจังหวัด

                                   (๒)    ไมกรอกช่ือผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือจังหวัดมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได จังหวัด มี

สิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง



                          ๕.๖     จังหวัดทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ จังหวัดเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได

รวมท้ังจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูย่ืนขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผู

ยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การ

เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ

จังหวัด จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเช่ือไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได จังหวัด มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับ

ราคาของผูยื่นขอเสนอรายน้ัน ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากจังหวัด

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๖.     การทําสัญญาซื้อขาย

                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซ้ือจังหวัดจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตาม

แบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได

                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ หรือจังหวัดเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับจังหวัด

ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคา

คาส่ิงของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอ

ไปน้ี

                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซ้ือซ่ึงจังหวัด ไดรับมอบไวแลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน

                          จังหวัด จะจายคาสิ่งของซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง

แลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซ้ือขายหรือ



ขอตกลงเปนหนังสือ และจังหวัด ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว

                 ๘.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซ้ือ

ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาส่ิงของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ทําขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซ้ือขายที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป      นับถัดจากวันท่ี จังหวัด ไดรับมอบส่ิงของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการได

ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ

                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณงบคาบริการทางการแพทยฺที่

เบิกจายในลักษณะงบลงทุน ป ๒๕๖๓

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือจังหวัดไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากงบคาบริการ

ทางการแพทยฺที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน ป ๒๕๖๓ แลวเทานั้น

                          ๑๐.๒   เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซ้ือสิ่งของตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตองนํา

เขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายส่ัง หรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซ่ึงจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ

ภายในเวลาท่ีกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้า

ประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง

งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๐.๔   จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง

ซ้ือเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของจังหวัด คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียก

รองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๐.๖   จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีตอไปน้ีได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง

คาเสียหายใดๆ จากจังหวัดไมได

                                   (๑)    จังหวัดไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซ้ือหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียง

พอที่จะทําการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซ้ือหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน



กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกจังหวัด หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                             ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลัก

เกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             จังหวัด สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัด

เลือกใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับจังหวัด ไวช่ัวคราว

โรงพยาบาลบางนํ้าเปรี้ยว

 ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๓



ประกาศโรงพยาบาลบางนํ้าเปรี้ยว

เร่ือง ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑการแพทย จํานวน ๓ รายการ งบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบ

ลงทุน(งบคาเสือม)ป ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด ๒๐ % ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                 โรงพยาบาลบางนํ้าเปรี้ยว มีความประสงคจะประกวดราคาซ้ือครุภัณฑการแพทย จํานวน ๓ รายการ

งบคาบริการทางการแพทยท่ีเบิกจายในลักษณะงบลงทุน(งบคาเสือม)ป ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด ๒๐ % ดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซ้ือในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๖๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเกาหม่ืนบาทถวน) ตามรายการ ดังนี้

 

๑.  เครื่องติดตามการทํางานและ

สัญญาณชีพอัติโนมัติ (๔๒.๒๐.๓๕.๐๐

)

จํานวน ๒   เครื่อง

๒.  เครื่องวัดความดันชนิดสอด

แขน(๔๒.๑๘.๑๖.๐๒ )

จํานวน ๑   เครื่อง

๓.  เครื่องอัลตราซาวด

(๔๒.๒๐.๑๗.๑๖ )

จํานวน ๑   เครื่อง

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราว

เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกโรงพยาบาล

บางน้ําเปรี้ยว ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง

เปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่



๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซ้ือ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต bangnamprieo.go.thและกรมบัญชีกลาง หรือ

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๓๘-๕๘๑๒๘๕ ตอ ๑๐๒,๑๐๓ ในวันและเวลา

ราชการ

 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 

 

 

 

 

(นายสรลักษณ มิ่งไทยสงค)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางนํ้าเปร้ียว

ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



 

 ขอ้มลูโครงการ

 

A1 เลขที�โครงการ  63027151657

A2 ชื�อโครงการ 
 

รปูแบบการเสนอราคา  แบบทั�วไป

ชอ่งทางการขอรับ/ซื�อเอกสาร  ผา่นทางอเิล็กทรอนกิสเ์ทา่นั�น

วนัที�ขอรบั/ซื�อเอกสาร จาํนวนผูข้อรบั/ซื�อเอกสาร

12/02/2563 9

13/02/2563 10

14/02/2563 2

17/02/2563 2

21/02/2563 1

24/02/2563 3

รวมทั �งสิ�น 27

 

รายชื�อผูข้อรับ/ซื�อ  กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FBID0011   

ประกวดราคาซื�อครภุณัฑก์ารแพทย ์จํานวน 3 รายการ งบคา่บรกิารทางการแพทยท์ี�เบกิ
จา่ยในลกัษณะงบลงทนุ(งบคา่เส่อืม)ปี 2563 ระดบัจังหวดั 20 % ดว้ยวธิปีระกวดราคา

็

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
วรเชษฐ เวชมงคลกร - หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

โรงพยาบาลบางน้ําเปร้ียว

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูโครงการ

 

A1 เลขที�โครงการ  63027151657

A2 ชื�อโครงการ 
 

จํานวนรายผูม้าขอรับ/ซื�อเอกสาร รวมทั �งสิ�น  27  ราย

ลบ เลขประจําตวั
ผูเ้สยีภาษีอากร ชื�อผูข้อรับ/ซื�อเอกสาร ขอ้มลู

ผูข้อรับ/ซื�อเอกสาร
วนัที�รับ/ซื�อ

เอกสาร ที�มาของขอ้มลู

0103523003619
หา้งหุน้สว่นจํากดั ไทยถาวรเครื�องมอืแพทย์
ซพัพลาย

รายละเอยีด 12/02/2563 จากการ Download

0105529003833 บรษัิท โซวคิ จํากดั รายละเอยีด 13/02/2563 จากการ Download

0105533048731 บรษัิท ธเนศพัฒนา จํากดั รายละเอยีด 13/02/2563 จากการ Download

0105536097554 บรษัิทเอส.เจ.(1993) จํากดั รายละเอยีด 12/02/2563 จากการ Download

0105539001787 บรษัิท อนิฟารเ์ทค จํากดั รายละเอยีด 24/02/2563 จากการ Download

0105546029225 บรษัิท บเีจซ ีเฮลทแ์คร ์จํากดั รายละเอยีด 14/02/2563 จากการ Download

0105547090831
บรษัิท ควอนตั �ม เฮลทแ์คร ์(ไทยแลนด)์
จํากดั

รายละเอยีด 12/02/2563 จากการ Download

0105550020741 บรษัิท เอส เอส เจ เมดคิอล จํากดั รายละเอยีด 12/02/2563 จากการ Download

0105552099884 บรษัิท คอร ์เม็ดดคิอล จํากดั รายละเอยีด 13/02/2563 จากการ Download

0105553113554
บรษัิท สยาม อนิเตอรเ์นชั�นแนล เมดคิอล อคิวิ
ปเมน้ท ์จํากดั

รายละเอยีด 13/02/2563 จากการ Download

0105553152703 บรษัิท ท็อป เวริล์ เทรด จํากดั รายละเอยีด 17/02/2563 จากการ Download

0105554048926 บรษัิท อคัรนิทรเ์มดโปร จํากดั รายละเอยีด 17/02/2563 จากการ Download

0105554055787 บรษัิท บทีแีอล เมดคิอล เทคโนโลจสี ์จํากดั รายละเอยีด 13/02/2563 จากการ Download

0105555150759 บรษัิท ลกัซ ์เมดคิอล จํากดั รายละเอยีด 12/02/2563 จากการ Download

0105558113285 บรษัิท บ ีแอนด ์บ ีโปรดคัท ์จํากดั รายละเอยีด 12/02/2563 จากการ Download

0105558164041 บรษัิท เวลิดเ์ทค คา้สง่ เครื�องมอืแพทย ์จํากดั รายละเอยีด 13/02/2563 จากการ Download

0115553009803 บรษัิท พเีอ็นซ ีเมดดคิอล แคร ์จํากดั รายละเอยีด 14/02/2563 จากการ Download

0123551006180 หา้งหุน้สว่นจํากดั ซ.ูจ.ีน ี2008 รายละเอยีด 13/02/2563 จากการ Download

0123556014806 หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็มไพร ์เมดแิคร์ รายละเอยีด 24/02/2563 จากการ Download

0125544008018 บรษัิท โอน ิเวลิดไ์วด ์เทรดดิ�ง จํากดั รายละเอยีด 21/02/2563 จากการ Download

0125561007393 บรษััิท พรเีมยีร ์เมดคิอล จํากดั รายละเอยีด 13/02/2563 จากการ Download

0205559038995 บรษัิท กา้นขาวคอรป์อเรชั�น จํากดั รายละเอยีด 13/02/2563 จากการ Download

0403555000451
หา้งหุน้สว่นจํากดั แกน่นคร เวลิดเ์ทค
(ประเทศไทย)

รายละเอยีด 13/02/2563 จากการ Download

0505559010702 บรษัิท สยามเมดไิวซ ์จํากดั รายละเอยีด 24/02/2563 จากการ Download

0705560000055 บรษัิท แสงอทุยัจฬุาภณัฑ ์จํากดั รายละเอยีด 12/02/2563 จากการ Download

0905555002566 บรษัิท จฬุารัชเมอืงทอง จํากดั รายละเอยีด 12/02/2563 จากการ Download

3250900171742 เอ็น.ท.ีเทรดดิ�ง แอนด ์เซอรว์สิ รายละเอยีด 12/02/2563 จากการ Download

 

   กลบัหนา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FBID0012   

ประกวดราคาซื�อครภุณัฑก์ารแพทย ์จํานวน 3 รายการ งบคา่บรกิารทางการแพทยท์ี�เบกิ
จา่ยในลกัษณะงบลงทนุ(งบคา่เส่อืม)ปี 2563 ระดบัจังหวดั 20 % ดว้ยวธิปีระกวดราคา

็

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
วรเชษฐ เวชมงคลกร - หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

โรงพยาบาลบางน้ําเปร้ียว

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูโครงการ

 

A1 เลขที�โครงการ  63027151657

A2 ชื�อโครงการ 
 

รปูแบบการเสนอราคา  แบบทั�วไป

ชอ่งทางการขอรับ/ซื�อเอกสาร  ผา่นทางอเิล็กทรอนกิสเ์ทา่นั�น

วนัที�ย ื�นเอกสารเสนอราคา จาํนวนผูย้ ื�นเอกสารเสนอราคา

25/02/2563 3

รวมทั �งสิ�น 3

 

รายชื�อผูเ้สนอราคา  กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FBID0011   

ประกวดราคาซื�อครภุณัฑก์ารแพทย ์จํานวน 3 รายการ งบคา่บรกิารทางการแพทยท์ี�เบกิ
จา่ยในลกัษณะงบลงทนุ(งบคา่เส่อืม)ปี 2563 ระดบัจังหวดั 20 % ดว้ยวธิปีระกวดราคา

็

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
วรเชษฐ เวชมงคลกร - หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

โรงพยาบาลบางน้ําเปร้ียว

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูโครงการ

 

A1 เลขที�โครงการ  63027151657

A2 ชื�อโครงการ 
 

จํานวนรายผูม้ายื�นเอกสาร รวมทั �งสิ�น  3  ราย

เลขประจําตวั
ผูเ้สยีภาษีอากร

ชื�อผูย้ื�นเอกสาร
ขอ้มลู

การยื�นเอกสาร
วนัที�รับ/ซื�อ

เอกสาร
วนัที�ยื�นเอกสาร

0103523003619 หา้งหุน้สว่นจํากดั ไทยถาวรเครื�องมอืแพทยซ์พัพลาย รายละเอยีด 12/02/2563 -

0105529003833 บรษัิท โซวคิ จํากดั รายละเอยีด 13/02/2563 -

0105533048731 บรษัิท ธเนศพัฒนา จํากดั รายละเอยีด 13/02/2563 -

0105536097554 บรษัิทเอส.เจ.(1993) จํากดั รายละเอยีด 12/02/2563 -

0105539001787 บรษัิท อนิฟารเ์ทค จํากดั รายละเอยีด 24/02/2563 -

0105546029225 บรษัิท บเีจซ ีเฮลทแ์คร ์จํากดั รายละเอยีด 14/02/2563 -

0105547090831 บรษัิท ควอนตั �ม เฮลทแ์คร ์(ไทยแลนด)์ จํากดั รายละเอยีด 12/02/2563 -

0105550020741 บรษัิท เอส เอส เจ เมดคิอล จํากดั รายละเอยีด 12/02/2563 -

0105552099884 บรษัิท คอร ์เม็ดดคิอล จํากดั รายละเอยีด 13/02/2563 25/02/2563

0105553113554
บรษัิท สยาม อนิเตอรเ์นชั�นแนล เมดคิอล อคิวปิเมน้ท์
จํากดั

รายละเอยีด 13/02/2563 -

0105553152703 บรษัิท ท็อป เวริล์ เทรด จํากดั รายละเอยีด 17/02/2563 -

0105554048926 บรษัิท อคัรนิทรเ์มดโปร จํากดั รายละเอยีด 17/02/2563 25/02/2563

0105554055787 บรษัิท บทีแีอล เมดคิอล เทคโนโลจสี ์จํากดั รายละเอยีด 13/02/2563 -

0105555150759 บรษัิท ลกัซ ์เมดคิอล จํากดั รายละเอยีด 12/02/2563 -

0105558113285 บรษัิท บ ีแอนด ์บ ีโปรดคัท ์จํากดั รายละเอยีด 12/02/2563 -

0105558164041 บรษัิท เวลิดเ์ทค คา้สง่ เครื�องมอืแพทย ์จํากดั รายละเอยีด 13/02/2563 25/02/2563

0115553009803 บรษัิท พเีอ็นซ ีเมดดคิอล แคร ์จํากดั รายละเอยีด 14/02/2563 -

0123551006180 หา้งหุน้สว่นจํากดั ซ.ูจ.ีน ี2008 รายละเอยีด 13/02/2563 -

0123556014806 หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็มไพร ์เมดแิคร์ รายละเอยีด 24/02/2563 -

0125544008018 บรษัิท โอน ิเวลิดไ์วด ์เทรดดิ�ง จํากดั รายละเอยีด 21/02/2563 -

0125561007393 บรษััิท พรเีมยีร ์เมดคิอล จํากดั รายละเอยีด 13/02/2563 -

0205559038995 บรษัิท กา้นขาวคอรป์อเรชั�น จํากดั รายละเอยีด 13/02/2563 -

0403555000451 หา้งหุน้สว่นจํากดั แกน่นคร เวลิดเ์ทค (ประเทศไทย) รายละเอยีด 13/02/2563 -

0505559010702 บรษัิท สยามเมดไิวซ ์จํากดั รายละเอยีด 24/02/2563 -

0705560000055 บรษัิท แสงอทุยัจฬุาภณัฑ ์จํากดั รายละเอยีด 12/02/2563 -

0905555002566 บรษัิท จฬุารัชเมอืงทอง จํากดั รายละเอยีด 12/02/2563 -

3250900171742 เอ็น.ท.ีเทรดดิ�ง แอนด ์เซอรว์สิ รายละเอยีด 12/02/2563 -

หมายเหต ุ: เครื�องหมาย    หมายถงึ ผา่นการบนัทกึวนัที�ยื�นเอกสาร

 

กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FBID0013   

ประกวดราคาซื�อครภุณัฑก์ารแพทย ์จํานวน 3 รายการ งบคา่บรกิารทางการแพทยท์ี�เบกิ
จา่ยในลกัษณะงบลงทนุ(งบคา่เส่อืม)ปี 2563 ระดบัจังหวดั 20 % ดว้ยวธิปีระกวดราคา

็

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
วรเชษฐ เวชมงคลกร - หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

โรงพยาบาลบางน้ําเปร้ียว

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูโครงการ

 

A1 เลขที�โครงการ  63027151657

A2 ชื�อโครงการ 
 

วนัที�เปิดซอง  26/02/2563

วธิกีารพจิารณาผล  ใชม้ตทิี�ประชมุ

เลขประจําตวัผู ้
เสยีภาษีอากร

รายการพจิารณา/
ชื�อผูย้ื�นเอกสาร

รายละเอยีดการยื�นเอกสารเสนอราคา

วนัที�ขอรับ/ซื�อ
เอกสาร

วนัที�ดาวนโ์หลด
เอกสาร

วนัที�ยื�นเอกสาร
เสนอราคา

ราคาที�เสนอ ผลการพจิารณา/คะแนน

เครื�องตดิตามการทํางานและสญัญาณชี
พอตัโินมตั ิ(42.20.35.00 )

0105558164041
บรษัิท เวลิดเ์ทค คา้สง่ เครื�องมอืแพทย์
จํากดั

13/02/2563 13/02/2563 25/02/2563 240,000.00 ผา่น

เครื�องอลัตรา้ซาวด ์(42.20.17.16 )

0105552099884 บรษัิท คอร ์เม็ดดคิอล จํากดั 13/02/2563 13/02/2563 25/02/2563 258,900.00 ผา่น

0105554048926 บรษัิท อคัรนิทรเ์มดโปร จํากดั 17/02/2563 17/02/2563 25/02/2563 258,500.00 ผา่น

     หมายเหต ุ: หากตอ้งการดรูายละเอยีดการพจิารณาให ้คลกิ "ผลการพจิารณา/คะแนน"
 

บนัทกึผลการพจิารณาของคณะกรรมการ    กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FBID0014   

ประกวดราคาซื�อครภุณัฑก์ารแพทย ์จํานวน 3 รายการ งบคา่บรกิารทางการแพทยท์ี�เบกิ
จา่ยในลกัษณะงบลงทนุ(งบคา่เส่อืม)ปี 2563 ระดบัจังหวดั 20 % ดว้ยวธิปีระกวดราคา

็

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
วรเชษฐ เวชมงคลกร - หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

โรงพยาบาลบางน้ําเปร้ียว

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 

 ขอ้มลูโครงการ

 

A1 เลขที�โครงการ  63027151657

A2 ชื�อโครงการ 
 

    รายการสนิคา้หรอืบรกิาร  

 เลขประจาํตวั
ผูเ้สยีภาษอีากร

รายการพจิารณา/
ชื�อผูเ้สนอราคา

ผูผ้า่น
การ

พจิารณา

ราคา สถานะ
แจง้
เสนอ
ราคา

ใบเสนอราคา/หนงัสอืบรคิณหที�เสนอ
ลา่สดุ ที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

 

   1. เครื�องตดิตาม
การทํางานและ
สญัญาณชพีอตัโิน
มตั ิ(42.20.35.00
)

    

B1 0105558164041

  บรษัิท เวลิด์

เทค คา้สง่ เครื�อง
มอืแพทย ์จํากดั (
เวลาเสนอราคา
11:31:52.007 ) 

240,000.00  

 

   2. เครื�องวดั
ความดนัชนดิสอด
แขน(42.18.16.02
)

    

ไมม่ผีูเ้สนอราคา

 
   3. เครื�องอลัตรา้
ซาวด์
(42.20.17.16 )

    

B2 0105554048926

  บรษัิท อคัริ

นทรเ์มดโปร
จํากดั ( เวลาเสนอ
ราคา
12:04:07.527 ) 

258,500.00  
 (https://process3.gprocure

e=7e%2FEoZ%2FU0ktTy6SahKF6yfPFt79iSa7ZVKANL2%2BGzOVahUQkTYwdxgImtnfCgCMHnJTcaH6oTDBq%0AjH

B3 0105552099884

  บรษัิท คอร์

เม็ดดคิอล จํากดั (
เวลาเสนอราคา
13:44:54.630 ) 

258,900.00  
 (https://process3.gprocure

e=7e%2FEoZ%2FU0ktTy6SahKF6yfPFt79iSa7ZVKANL2%2BGzOVahUQkTYwdxgImtnfCgCMHnJTcaH6oTDBq%0AjHkd

หมายเหต ุ:  กรณีตอ้งการกลบัไปแกไ้ขผลการพจิารณาใหก้ดปุ่ ม [แกไ้ขผลการพจิารณา] 
                  และหากมกีารแจง้ตอ่รองราคาแลว้ จะไมส่ามารถกลบัไปแกไ้ขผลการพจิารณาได ้

 

ยกเลกิผูช้นะการเสนอราคา  แกไ้ขผลการพจิารณา  แจง้ตอ่รองราคา  บนัทกึยนืยนัผูช้นะการเสน

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800
FCOM0007

  

ประกวดราคาซื�อครภุณัฑก์ารแพทย ์จํานวน 3 รายการ งบคา่บรกิารทางการแพทยท์ี�เบกิ
จา่ยในลกัษณะงบลงทนุ(งบคา่เส่อืม)ปี 2563 ระดบัจังหวดั 20 % ดว้ยวธิปีระกวดราคา

็

240,000.00

258,500.00

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
วรเชษฐ เวชมงคลกร - หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

โรงพยาบาลบางนํ้าเปรี้ยว

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/egpcommitWeb/FileViewerServlet?e=7e%2FEoZ%2FU0ktTy6SahKF6yfPFt79iSa7ZVKANL2%2BGzOVahUQkTYwdxgImtnfCgCMHnJTcaH6oTDBq%0AjHkdChHCaW8TJxVKBT3boO9fA6npIdssktQtzE%2B3%2FLDlSrGShq4TWjwihXgotxmYDkY1k0lpu2fH%0A9S1ijegbX1xfiRYtTnU%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egpcommitWeb/FileViewerServlet?e=7e%2FEoZ%2FU0ktTy6SahKF6yfPFt79iSa7ZVKANL2%2BGzOVahUQkTYwdxgImtnfCgCMHnJTcaH6oTDBq%0AjHkdChHCaQjRRgUqJHGNDG%2FII9Lfz8NmEcE3gahdi0xjbT6E4ZI1BtifWRneA616Q%2Fvgn9NCoWf5%0AsyDfB5R4mm3LnebfRlg%3D
https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 

 ขอ้มลูโครงการ

 

A1 เลขที�โครงการ  63027151657

A2 ชื�อโครงการ 
 

ลาํดบั รายการเอกสาร จดัทาํเอกสาร สถานะ

1 หนังสอือนุมตัสิั�งซื�อสั�งจา้ง รายละเอยีด/แกไ้ข ดําเนนิการแลว้

2 แตง่ตั �งคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน รายละเอยีด/แกไ้ข ดําเนนิการแลว้

3 รา่งเอกสารประกาศผูช้นะ รายละเอยีด/แกไ้ข ดําเนนิการแลว้

4 แบบแจง้ผลการพจิารณา รายละเอยีด/แกไ้ข ดําเนนิการแลว้

 

บนัทกึเลขที�วนัที�  เสนอหวัหนา้อนุมตัิ  กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FREQ0001   

ประกวดราคาซื�อครภุณัฑก์ารแพทย ์จํานวน 3 รายการ งบคา่บรกิารทางการแพทยท์ี�เบกิ
จา่ยในลกัษณะงบลงทนุ(งบคา่เส่อืม)ปี 2563 ระดบัจังหวดั 20 % ดว้ยวธิปีระกวดราคา

็

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
วรเชษฐ เวชมงคลกร - หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

โรงพยาบาลบางน้ําเปร้ียว

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


      บันทึกขอความ

 
สวนราชการ โรงพยาบาลบางนํ้าเปรี้ยว อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ ฉช.๐๐๓๓.๓๐๑.๑.๑/๗๗๕ วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติส่ังซ้ือสั่งจาง

 
เรียน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางนํ้าเปรี้ยว

                   ตามคําสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 41/๒๕๖3 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ ๒๕๖3 แตงตั้งขาพเจาผูมีรายนาม

ขางทายน้ีเปนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฯ สําหรับการประกวดราคาซ้ือครุภัณฑการ

แพทย จํานวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เพื่อดําเนินการตามประกาศจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ ๒๕๖3 เรื่อง ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑการแพทย จํานวน 3 รายการ โดยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยใชเงินงบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน

ปงบประมาณ ๒๕๖3 จัดซ้ือครุภัณฑการแพทย จํานวน 3 รายการ วงเงิน 690,000.-บาท(หกแสนเกาหมื่นบาทถวน)

วันขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยการดาวนโหลดเอกสารทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกส

กอนการเสนอราคาในวันท่ี 12 กุมภาพันธ ๒๕๖3  ถึงวันท่ี 24 กุมภาพันธ ๒๕๖3  กําหนดย่ืนขอเสนอและเสนอราคา

ทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 25 กุมภาพันธ ๒๕๖3 ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐

น. (เอกสารหมายเลข ๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   ขอรายงานการดําเนินงาน

ดังน้ี

             ๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ไดรวมกันดําเนินการตามประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาด

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding :

   e-bidding) ดังน้ี

                 ๑.๑ ดําเนินการรับเอกสารผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแนวทางปฏิบัติใน

การจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Bidding : e-bidding) ขอ ๓๗ (๑) (๒) (๓) และ(๔) ปรากฏวามีผูดาวนโหลดเอกสาร ผานระบบฯ

จํานวน 27 ราย คือ

                                      ๑.๑.๑  หางหุนสวนจํากัด ไทยถาวรเครื่องมือแพทย ซัพพลาย

                       ๑.๑.๒  บริษัท โซวิค จํากัด

                       ๑.๑.๓  บริษัท ธเนศพัฒนา จํากัด

                       ๑.๑.๔  บริษัท เอส.เจ.(1993) จํากัด

                       ๑.๑.๕  บริษัท อินฟารเทค จํากัด

                       ๑.๑.๖  บริษัท บีเจซี เฮลทแคร จํากัด

                       ๑.๑.๗  บริษัท ควอนตั้ม เฮลทแคร(ไทยแลนด) จํากัด      

                       ๑.๑.๘  บริษัท เอส เอส เจ เมดิคอล จํากัด

                       ๑.๑.9  บริษัท คอร เม็ดดิคอล จํากัด

                       ๑.๑.10  บริษัท สยาม อินเตอรเนช่ันแนล เมดิคอล อิควิปเมนท จํากัด

                       ๑.๑.11  บริษัท ทอป เวิรล เทรด จํากัด



                       ๑.๑.12  บริษัท อัครินทรเมดโปร จํากัด

                       ๑.๑.13  บริษัท บีทีแอล เมดิคอล เทคโนโลจีส จํากัด

                       ๑.๑.14  บริษัท ลักซ เมดิคอล จํากัด

                       ๑.๑.15  บริษัท บี แอนด บี โปรดัคท จํากัด                         

                       ๑.๑.16  บริษัท เวิลดเทค คาสง เครื่องมือแพทย จํากัด               

                       ๑.๑.17  บริษัท พีเอ็นซี เมดดิคอล แคร จํากัด

                       ๑.๑.18  หางหุนสวนจํากัด ซู.จี.นี 2008        

                       ๑.๑.19  หางหุนสวนจํากัด เอ็มไพร เมดิแคร

                       ๑.๑.20  บริษัท โอนิ เวิลดไวด เทรดดิ้ง จํากัด

                       ๑.๑.๒1  บริษัท พรีเมียร เมดิคอล จํากัด

                       ๑.๑.๒2  บริษัท กานขาวคอรปอเรช่ัน จํากัด

                       ๑.๑.23  หางหุนสวนจํากัด แกนนคร เวิลดเทค (ประเทศไทย)

                       ๑.๑.24  บริษัท สยามเมดิไวซ จํากัด

                       ๑.๑.25  บริษัท แสงอุทัยจุฬาภัณฑ จํากัด

                       ๑.๑.26  บริษัท จุฬารัชเมืองทอง จํากัด

                       ๑.๑.27  ราน เอ็น.ที.เทรดดิ้ง แอนด เซอรวิส     

                       (เอกสารหมายเลข ๒)

                   ๑.๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส รวมกันพิจารณาผลในวันที่

          5  มีนาคม  ๒๕๖3  โดยการดาวนโหลดและจัดพิมพเอกสารของผูเสนอราคาซ่ึงเสนอราคาผานทางระบบการ

จัดซ้ือ      จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสมา ในวันที่ 26 กุมภาพันธ ๒๕๖3 มีทั้งสิ้นจํานวน 3 ราย คือ 

                         ๑.2.๑  บริษัท คอร เม็ดดิคอล จํากัด

                       ๑.2.๒  บริษัท อัครินทรเมดโปร จํากัด

                       ๑.2.๓  บริษัท เวิลดเทค คาสง เครื่องมือแพทย จํากัด

                       และพรอมกันลงลายมือช่ือกํากับไวในเอกสารใบเสนอราคา และเอกสารการเสนอราคาของผูเสนอ

ราคาทุกแผนไวเปนหลักฐาน (เอกสารหมายเลข ๓)

             ๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดรวมกันตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

คุณสมบัติของผูเสนอราคา ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาด

อิเล็กทรอนิกส(Electronic Market : e-market)และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(Electronic Bidding :       

e-bidding) ขอ ๓๗ (๕) มีผูเสนอราคา 3 ราย ไดดําเนินการตรวจสอบ ดังนี้                                           2.1

เคร่ืองติดตามการทํางานและสัญญาณชีพอัติโนมัติ จํานวน 2 เครื่อง

                   2.1.1 บริษัท เวิลดเทค คาสง เครื่องมือแพทย จํากัดคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯได

ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา เอกสารครบถวน ถูกตองตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติ

ในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส(Electronic Market : e-market)และดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส(Electronic Bidding : e-bidding) ขอ ๓๗ (๕)และไดตรวจสอบเอกสารใบเสนอราคาฯ พบวาบริษัทฯ

เสนอราคาเครื่องติดตามการทํางานและสัญญาณชีพอัติโนมัติ จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน 240,000.-บาท(สองแสนสี่

หมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง กําหนดสงมอบ

 60 วัน และกําหนดยืนราคา ๖๐ วัน

                               

             2.2 เครื่องอัลตราซาวด จํานวน 1 เครื่อง

                   2.2.1 บริษัท คอร เม็ดดิคอล จํากัด  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ไดตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูเสนอราคา เอกสารครบถวน ถูกตองตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติในการ



จัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส(Electronic Market : e-market)และดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส(Electronic Bidding : e-bidding)ขอ ๓๗ (๕)และไดตรวจสอบเอกสารใบเสนอราคาฯ พบวาบริษัทฯ

เสนอราคาเครื่องอัลตราซาวด จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 258,900.-บาท(สองแสนหาหมื่นแปดพันเการอยบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง กําหนดสงมอบ 60 วัน และ

กําหนดยืนราคา ๖๐ วัน                  

                    2.2.2 บริษัท อัครินทรเมดโปร จํากัด คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ไดตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูเสนอราคา เอกสารครบถวน ถูกตองตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติในการ

จัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส(Electronic Market : e-market)และดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส(Electronic Bidding : e-bidding)ขอ ๓๗ (๕)และไดตรวจสอบเอกสารใบเสนอราคาฯ พบวาบริษัทฯ

เสนอราคาเครื่องอัลตราซาวด จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 258,500.-บาท(สองแสนหาหมื่นแปดพันหารอยบาท

ถวน)รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและ ภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง กําหนดสงมอบ 60 วัน และ

กําหนดยืนราคา ๖๐ วัน                

         ๓.  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฯ ไดรวมกันตรวจสอบเอกสารตามขอ ๓๗ (๖)

และหลักเกณฑการพิจารณาผูชนะการเสนอราคา ขอ ๓๑ (๒) ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติ

ในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-market) และดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding) คณะกรรมการฯ พิจารณาแลว มีความเห็นดังนี้ 

             3.1 เครื่องติดตามการทํางานและสัญญาณชีพอัติโนมัติ จํานวน 2 เครื่อง

                   บริษัท เวิลดเทค คาสง เครื่องมือแพทย จํากัด ผูชนะการเสนอราคา เครื่องติดตามการทํางานและ

สัญญาณชีพอัติโนมัติ จํานวน 2 เครื่อง ไดเสนอราคาถูกตองตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสาร

ประกวดราคาฯ เพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา

คุณลักษณะ เครื่องติดตามการทํางานและสัญญาณชีพอัติโนมัติ จํานวน 2 เคร่ือง ตามที่เสนอมีความเหมาะสมและเปน

ประโยชนตอทางราชการ เห็นควรดําเนินการตอรองราคา ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องแนวทางปฏิบัติในการ

จัดหาพัสดุดวยดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส(Electronic Bidding : e-bidding)ขอ 38 โดย บริษัท เวิลดเทค คาสง

เคร่ืองมือแพทย จํากัด เสนอราคาเครื่องติดตามการทํางานและสัญญาณชีพอัติโนมัติ จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน

240,000.-บาท(สองแสนสี่หมื่นบาทถวน) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ไดตอรองราคา บริษัท เวิลด

เทค คาสง เครื่องมือแพทย จํากัด ยืนยันราคาตามที่เสนอ เปนเงิน 240,000.-บาท(สองแสนสี่หมื่นบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง ซ่ึงเปนราคาที่ตํ่ากวาราคากลางและราคา

งบประมาณ เปนจํานวนเงิน 60,000.-บาท (ราคากลางและราคางบประมาณ 300,0๐๐ บาท)คณะกรรมการพิจารณา

ผลการประกวดราคาฯ  แลวเห็นวาเปนราคาท่ีเหมาะสมคุมคา มีคุณภาพเหมาะสมแกการลงทุนและมีความจําเปนตอง

ใชในการปฏิบัติราชการจึงมีมติเห็นสมควรส่ังซ้ือ เครื่องติดตามการทํางานและสัญญาณชีพอัติโนมัติ จํานวน 2 เครื่อง

เปนเงินท้ังสิ้น 240,000.-บาท(สองแสนสี่หม่ืนบาทถวน) จาก บริษัท เวิลดเทค คาสง เครื่องมือแพทย จํากัด ตอ

ไป      

             3.2 เครื่องอัลตราซาวด จํานวน 1 เครื่อง

                   บริษัท อัครินทรเมดโปร จํากัด ผูชนะการเสนอราคา เครื่องอัลตราซาวด จํานวน 1 เครื่อง ไดเสนอ

ราคาถูกตองตามรายละเอียดและเงื่อนไขท่ีกําหนดไว ในเอกสารประกวดราคาฯ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา คุณลักษณะเครื่องอัลตราซาวด จํานวน 1 เครื่อง ตามที่เสนอ  มี

ความเหมาะสม และเปนประโยชนตอทางราชการ โดยบริษัท อัครินทรเมดโปร จํากัด เสนอราคาเครื่องอัลตราซาวด

จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 258,500.-บาท(สองแสนหาหมื่นแปดพันหารอยบาทถวน) ซ่ึงเปนราคาที่ตํ่าราคากลางและ

ราคางบประมาณ เปนจํานวนเงิน 21,500.-บาท(ราคากลาง 280,000.-บาท) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาฯ แลวเห็นวาเปนราคาที่เหมาะสมคุมคา มีคุณภาพเหมาะสมแกการลงทุนและมีความจําเปนตองใชในการปฏิบัติ

ราชการจึงมีมติเห็นสมควรสั่งซ้ือ เครื่องอัลตราซาวด จํานวน 1 เครื่อง เปนเงินทั้งสิ้น 258,500.-บาท  (สองแสนหา



หมื่นแปดพันหารอยบาทถวน) จากบริษัท อัครินทรเมดโปร จํากัด ตอไป                                   

                 รวมรายการครุภัณฑการแพทยที่มีผูเสนอราคา จํานวน 2 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 498,500.-บาท   (สี่

แสนเกาหมื่นแปดพันหารอยบาทถวน)

                 รายการครุภัณฑการแพทยจํานวน 1 รายการ ท่ีไมมีผูเสนอราคา ดังนี้

                           - เครื่องวัดความดันชนิดสอดแขน จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน 110,000.-บาท (หน่ึงแสนหนึ่ง

หมื่นบาทถวน) กรรมการฯ พิจารณาแลว เห็นควรนํารายการครุภัณฑการแพทย จํานวน 1 รายการ ที่ไมมีผูมาเสนอ

ราคา มาดําเนินการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดลงนามในประกาศรายช่ือผูชนะการเสนอราคา

ซ้ือครุภัณฑการแพทย จํานวน 2 รายการ และลงนามในแบบแจงผลการจัดซ้ือจัดจางการประกวดราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ที่แนบมาพรอมนี้

 

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

                                                 (นางพราวแสง   ญาณธรรม)

                                                  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

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

                                                 (นางสมหญิง     ละม่ังทอง)

                                                 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

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

                                              (นางสาวณัฐญา  วงษสมบูรณ)

                                               นักกายภาพบําบัดชํานาญการ                  

                                      (ลงช่ือ)                               หัวหนาเจาหนาที่

                                                (นายวรเชษฐ   เวชมงคลกร)

                                                ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ

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

                                                (นายสรลักษณ   มิ่งไทยสงค)

                                            ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางนํ้าเปรี้ยว

 

              



คําส่ัง โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว

ที่  ๔๑/๒๕๖๓

เร่ือง แตงต้ัง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สําหรับ

การประกวดราคาซื้อครุภัณฑการแพทย จํานวน ๓ รายการ งบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบ

ลงทุน(งบคาเสือม)ป ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด ๒๐ % ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                  ดวย โรงพยาบาลบางนํ้าเปรี้ยว มีความประสงคจะ ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑการแพทย จํานวน ๓

รายการ งบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน(งบคาเสือม)ป ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด ๒๐ % ดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  และเพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแตงตั้งรายช่ือตอไปนี้เปน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สําหรับการประกวดราคาซ้ือครุภัณฑการแพทย จํานวน ๓ รายการ

งบคาบริการทางการแพทยท่ีเบิกจายในลักษณะงบลงทุน(งบคาเสือม)ป ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด ๒๐ % ดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

  ๑. นางพราวแสง ญาณธรรม ประธานกรรมการฯ

     พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

  ๒. นางสมหญิง ละม่ังทอง กรรมการ

     พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

  ๓. นางสาวณัฐญา วงษสมบูรณ กรรมการ

     นักกายภาพบําบัดชํานาญการ

 

อํานาจและหนาที่

        ลงลายมือช่ือพรอมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาตางๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่

สวนราชการกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

  ๑. นางชุติมา วิรุณราช ประธานกรรมการฯ

     พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

  ๒. นางสาวพรพรรณ เวชกุลธํารง กรรมการ

     พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

  ๓. นางเพ็ชรรัตน เทียบวงษ กรรมการ

     พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

 
อํานาจและหนาที่

        ตรวจรับพัสดุ

 

                                                                   สั่ง ณ วันที ่๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

สรลักษณ มิ่งไทยสงค

(นายสรลักษณ มิ่งไทยสงค)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางนํ้าเปร้ียว



ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 



ประกาศโรงพยาบาลบางนํ้าเปรี้ยว

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑการแพทย จํานวน ๓ รายการ งบคาบริการทางการ

แพทยท่ีเบิกจายในลักษณะงบลงทุน(งบคาเสือม)ป ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด ๒๐ % ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

--------------------------------------------------------------------

               ตามประกาศ โรงพยาบาลบางนํ้าเปรี้ยว เรื่อง ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑการแพทย จํานวน ๓ รายการ งบ

คาบริการทางการแพทยท่ีเบิกจายในลักษณะงบลงทุน(งบคาเสือม)ป ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด ๒๐ % ดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) เลขที่

๑/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ นั้น

               ๑. เครื่องติดตามการทํางานและสัญญาณชีพอัติโนมัติ (๔๒.๒๐.๓๕.๐๐ ) จํานวน ๒ เครื่อง ผูเสนอราคาที่

ชนะการเสนอราคา ไดแก บริษัท เวิลดเทค คาสง เครื่องมือแพทย จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เปน

เงินท้ังสิ้น ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หม่ืนบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

               ๒. เครื่องอัลตราซาวด (๔๒.๒๐.๑๗.๑๖ ) จํานวน ๑ เครื่อง ผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา

ไดแก บริษัท อัครินทรเมดโปร จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๒๕๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหาหม่ืนแปดพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

   

   

 

(นายสรลักษณ มิ่งไทยสงค)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางนํ้าเปร้ียว

 

 



 

 ขอ้มลูโครงการ

 

A1 เลขที�โครงการ  63027151657

A2 ชื�อโครงการ 
 

เลขประจําตวัผู ้
เสยีภาษีอากร

รายชื�อผูย้ื�นเอกสารเสนอราคา จัดทําเอกสาร
พมิพแ์บบแจง้ผล
การจัดซื�อจัดจา้ง

0105552099884 บรษัิท คอร ์เม็ดดคิอล จํากดั รายละเอยีด/แกไ้ข พมิพ์

0105554048926 บรษัิท อคัรนิทรเ์มดโปร จํากดั รายละเอยีด/แกไ้ข พมิพ์

0105558164041 บรษัิท เวลิดเ์ทค คา้สง่ เครื�องมอืแพทย ์จํากดั รายละเอยีด/แกไ้ข พมิพ์

 

ยนืยนัแบบแจง้ผลการจัดซื�อจัดจา้ง    ยกเลกิยนืยนัแบบแจง้ผลการจัดซื�อจัดจา้ง    กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FREQ0016   

ประกวดราคาซื�อครภุณัฑก์ารแพทย ์จํานวน 3 รายการ งบคา่บรกิารทางการแพทยท์ี�เบกิ
จา่ยในลกัษณะงบลงทนุ(งบคา่เส่อืม)ปี 2563 ระดบัจังหวดั 20 % ดว้ยวธิปีระกวดราคา

็

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
วรเชษฐ เวชมงคลกร - หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

โรงพยาบาลบางน้ําเปร้ียว

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่

วันที่ ที่อยู่

ชื่อหน่วยงานฉช.๐๐๓๒.๓/๕๙๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๓

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

๑๐๐ ม.๒ตำบล โพรงอากาศ อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา

เรื่อง

เรียน บริษัท คอร์ เม็ดดิคอล จำกัด

ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

                    ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓

รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเส่ือม)ปี ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด ๒๐ %

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

                    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้ว มีมติให้

เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากü
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้

ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน

มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ

ยกเลิกรายการพิจารณา

การอุทธรณ์

หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตาม

ต่อโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th วันที่

แบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อธ ๒)

โทรศัพท์

โทรสาร

ขอแสดงความนับถือ

สรลักษณ์ มิ่งไทยสงค์

(นายสรลักษณ์ มิ่งไทยสงค์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว



แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่

วันที่ ที่อยู่

ชื่อหน่วยงานฉช.๐๐๓๒.๓/๕๙๑

๙ มีนาคม ๒๕๖๓

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

๑๐๐ ม.๒ตำบล โพรงอากาศ อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา

เรื่อง

เรียน บริษัท อัครินทร์เมดโปร จำกัด

ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

                    ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓

รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเส่ือม)ปี ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด ๒๐ %

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

                    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้ว มีมติให้

เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจากü
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้

ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน

มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ

ยกเลิกรายการพิจารณา

การอุทธรณ์

หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตาม

ต่อโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th วันที่

แบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อธ ๒)

โทรศัพท์

โทรสาร

ขอแสดงความนับถือ

สรลักษณ์ มิ่งไทยสงค์

(นายสรลักษณ์ มิ่งไทยสงค์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว



แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่

วันที่ ที่อยู่

ชื่อหน่วยงานฉช.๐๐๓๒.๓/๕๙๒

๙ มีนาคม ๒๕๖๓

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

๑๐๐ ม.๒ตำบล โพรงอากาศ อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา

เรื่อง

เรียน บริษัท เวิลด์เทค ค้าส่ง เครื่องมือแพทย์ จำกัด

ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

                    ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓

รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเส่ือม)ปี ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด ๒๐ %

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

                    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้ว มีมติให้

เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจากü
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้

ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน

มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ

ยกเลิกรายการพิจารณา

การอุทธรณ์

หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตาม

ต่อโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th วันที่

แบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อธ ๒)

โทรศัพท์

โทรสาร

ขอแสดงความนับถือ

สรลักษณ์ มิ่งไทยสงค์

(นายสรลักษณ์ มิ่งไทยสงค์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว



 

 ขอ้มลูโครงการ

 สํานักงาน  00108510024000000-โรงพยาบาลบางนํ�าเปรี�ยว

A1 วธิกีารจัดหา  ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

A2 ประเภทการจัดหา  ซื�อ

A3 วธิกีารพจิารณา  ราคาตอ่รายการ    แสดงรายการพจิารณา

A4 เลขที�โครงการ  63027151657

A5 ชื�อโครงการ 
 

A6 ตามประกาศ  โรงพยาบาลบางนํ�าเปรี�ยว

รายการเอกสาร เลขที�เอกสาร ลงวนัที�เอกสาร จํานวนเงนิ
ตามสญัญา ประเภทสญัญา ขอ้มลู

จัดทําเอกสาร
สถานะ

การทํางาน

 เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร 0105554048926 - บรษิทั อคัรนิทรเ์มดโปร จาํกดั

  ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง 258,500.00 บาท

 สญัญาหรอืขอ้ตกลง  1/2563  27/04/2563 258,500.00  สญัญาซื�อขาย  รายละเอยีด/แกไ้ข

 หนังสอืแจง้ผูช้นะ    รายละเอยีด/แกไ้ข  

 เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร 0105558164041 - บรษิทั เวลิดเ์ทค คา้สง่ เครื�องมอืแพทย ์จาํกดั

  ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง 240,000.00 บาท

 สญัญาหรอืขอ้ตกลง  2/2563  27/04/2563 240,000.00  สญัญาซื�อขาย  รายละเอยีด/แกไ้ข

 หนังสอืแจง้ผูช้นะ    รายละเอยีด/แกไ้ข  

รวมราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง 498,500.00 บาท 

หมายเหต ุ: 1. ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)

2. วธิกีารบนัทกึขอ้มลู Consortium คลกิที�น ี�

 

บนัทกึขอ้มลูรายละเอยีดรวมซื�อรวมจา้ง    ขอ้มลูงบประมาณโครงการ   

ดําเนนิการขั �นตอนตอ่ไป    ยกเลกิดําเนนิการขั �นตอนตอ่ไป    กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FCON1000   

ประกวดราคาซื�อครภุณัฑก์ารแพทย ์จํานวน 3 รายการ งบคา่บรกิารทางการแพทยท์ี�เบกิ
จา่ยในลกัษณะงบลงทนุ(งบคา่เส่อืม)ปี 2563 ระดบัจังหวดั 20 % ดว้ยวธิปีระกวดราคา

็

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
วรเชษฐ เวชมงคลกร - หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

โรงพยาบาลบางน้ําเปร้ียว

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

javascript:clkDialogManual();
https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 
สัญญาซื้อขาย

 
  สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๓

 

                  สัญญาฉบับน้ีทําข้ึน ณ โรงพยาบาลบางนํ้าเปรี้ยว ๑๐๐ ม.๒ ตําบล/แขวง หมอนทอง อําเภอ/เขต

บางน้ําเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา เมื่อวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ระหวาง โรงพยาบาลบางนํ้าเปร้ียว โดย นายสร

ลักษณ มิ่งไทยสงค ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา "ผูซ้ือ" ฝายหนึ่ง กับ บริษัท อัครินทรเมดโปร จํากัด ซ่ึงจดทะเบียนเปน

นิติบุคคล ณ สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  มี

สํานักงานใหญอยู เลขท่ี ๘๒/๖๗ ซอยสุเหราคลองหนึ่ง ๕ โดยนายอัครินทร อริยกุลอัญภัทร ผูมีอํานาจลงนามผูกพัน

นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กระทรวงพาณิชย ที ่ลงวันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ แนบทายสัญญานี้ ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา "ผูขาย" อีกฝายหนึ่ง

                  คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้

 

                  ขอ ๑. ขอตกลงซ้ือขาย

                              ผูซ้ือตกลงซ้ือและผูขายตกลงขาย ครุภัณฑการแพทย จํานวน ๓ รายการ งบคาบริการ

ทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน(งบคาเสือม)ป ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด ๒๐ % ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) จํานวน ๑ (หนึ่ง) เครื่อง เปนราคาท้ังสิ้น ๒๕๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหาหมื่นแปดพัน

หารอยบาทถวน) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวน ๑๖,๙๑๑.๒๑ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเการอยสิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ด

สตางค) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและคาใชจายท้ังปวงดวยแลว

 

                  ขอ ๒. การรับรองคุณภาพ

                              ผูขายรับรองวาส่ิงของท่ีขายใหตามสัญญานี้เปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปน

ของเกาเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไมตํ่ากวาที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑(หน่ึง)

                              ในกรณีท่ีเปนการซ้ือสิ่งของซ่ึงจะตองมีการตรวจทดสอบ ผูขายรับรองวา เมื่อตรวจทดสอบ

แลวตองมีคุณภาพและคุณสมบัติไมตํ่ากวาท่ีกําหนดไวตามสัญญานี้ดวย

 

                  ขอ ๓. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา

                               เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของ สัญญานี้

                              ๓.๑ ผนวก ๑ รายการคุณลักษณะเฉพาะ จํานวน ๓ (สาม) หนา 

                              ๓.๒ ผนวก ๒ แค็ตตาล็อก จํานวน ๒ (สอง) หนา 

                              ๓.๓ ผนวก ๓ แบบรูป จํานวน ๒ (สอง) หนา 

                              ๓.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา จํานวน ๒ (สอง) หนา 

 

                               ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความใน

สัญญาน้ีบังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูขายจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูซ้ือ

คําวินิจฉัยของผูซ้ือใหถือเปนที่สุด และผูขายไมมีสิทธิเรียกรองราคา คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆเพิ่มเติมจากผูซ้ือทั้ง



ส้ิน

 

                  ขอ ๔. การสงมอบ

                              ผูขายจะสงมอบส่ิงของที่ซ้ือขายตามสัญญาใหแกผูซ้ือ ณ โรงพยาบาลบางนํ้าเปร้ียว ๑๐๐

ม.๒ ภายในวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ใหถูกตองและครบถวนตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑ แหงสัญญานี้ พรอมทั้งหีบหอ

หรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบรอย

                              การสงมอบส่ิงของตามสัญญานี้ ไมวาจะเปนการสงมอบเพียงครั้งเดียว หรือสงมอบหลายครั้ง

ผูขายจะตองแจงกําหนดเวลาสงมอบแตละครั้งโดยทําเปนหนังสือนําไปยื่นตอผูซ้ือ ณ โรงพยาบาลบางนํ้าเปร้ียว ๑๐๐

ม.๒ ในวันและเวลาทําการของผูซ้ือ กอนวันสงมอบไมนอยกวา ๓ (สาม) วันทําการของผูซ้ือ

 

                  ขอ ๕. การตรวจรับ

                              เมื่อผูซ้ือไดตรวจรับส่ิงของท่ีสงมอบและเห็นวาถูกตองครบถวนตามสัญญาแลว ผูซ้ือจะออก

หลักฐานการรับมอบเปนหนังสือไวให เพ่ือผูขายนํามาเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงินคาสิ่งของน้ัน

                              ถาผลของการตรวจรับปรากฏวาสิ่งของที่ผูขายสงมอบไมตรงตามขอ ๑ ผูซ้ือทรงไวซ่ึงสิทธิที่

จะไมรับสิ่งของน้ัน ในกรณีเชนวานี้ ผูขายตองรีบนําส่ิงของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดและนําสิ่งของมาสง

มอบใหใหม หรือตองทําการแกไขใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของผูขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดัง

กลาวผูขายจะนํามาอางเปนเหตุขอขยายเวลาสงมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดคาปรับไมได

 

                  ขอ ๖. การชําระเงิน

                           ผูซ้ือตกลงชําระเงิน คาสิ่งของตามขอ ๑ ใหแกผูขาย เมื่อผูซ้ือไดรับมอบสิ่งของตามขอ ๕ ไวโดย

ครบถวนแลว 

 

                  ขอ ๗. การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                              ผูขายตกลงรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของสิ่งของตามสัญญานี้ เปนเวลา ๑

(หน่ึง) ป นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือไดรับมอบส่ิงของทั้งหมดไวโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา โดยภายในกําหนดเวลาดัง

กลาว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชํารุดบกพรองหรือขัดของอันเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ ผูขายจะตองจัดการ

ซอมแซมหรือแกไขใหอยูในสภาพท่ีใชการไดดีดังเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจากผูซ้ือโดยไมคิด

คาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น หากผูขายไมจัดการซอมแซมหรือแกไขภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูซ้ือมีสิทธิที่จะทําการนั้นเอง

หรือจางผูอ่ืนใหทําการนั้นแทนผูขาย โดยผูขายตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น

                              ในกรณีเรงดวนจําเปนตองรีบแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือขัดของโดยเร็ว และไมอาจรอคอย

ใหผูขายแกไขในระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามวรรคหนึ่งได ผูซ้ือมีสิทธิเขาจัดการแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือขัดของน้ัน

เอง หรือใหผูอื่นแกไขความชํารุดบกพรองหรือขัดของ โดยผูขายตองรับผิดชอบชําระคาใชจายทั้งหมด

                              การที่ผูซ้ือทําการนั้นเอง หรือใหผูอื่นทําการนั้นแทนผูขาย ไมทําใหผูขายหลุดพนจาก

ความรับผิดตามสัญญา หากผูขายไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามท่ีผูซ้ือเรียกรองผูซ้ือมีสิทธิบังคับจากหลัก

ประกันการปฏิบัติตามสัญญาได

 

                  ขอ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

                              ในขณะทําสัญญานี้ผูขายไดนําหลักประกันเปน หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร เปนจํานวน

เงิน ๑๒,๙๒๕.๐๐ บาท(หนึ่งหม่ืนสองพันเการอยยี่สิบหาบาทถวน) ซ่ึงเทากับรอยละ ๕ (หา) ของราคาทั้งหมดตาม

สัญญา มามอบใหแกผูซ้ือเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

                              กรณีผูขายใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกัน

ดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่



ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหง

ประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดหรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรม

บัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกวาผูขายพนขอผูกพันตามสัญญานี้

                              หลักประกันที่ผูขายนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง

ของผูขายตลอดอายุสัญญานี้ ถาหลักประกันที่ผูขายนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมีอายุไมครอบคลุม

ถึงความรับผิดของผูขายตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผูขายสงมอบสิ่งของลาชาเปนเหตุให

ระยะเวลาสงมอบหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพรองตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเกิดขึ้น

คราวใด ผูขายตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพิ่มเติมใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูซ้ือ

ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซ้ือ

                              หลักประกันที่ผูขายนํามามอบไวตามขอนี้ ผูซ้ือจะคืนใหแกผูขาย โดยไมมีดอกเบี้ยเมื่อผูขาย

พนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว

 

                  ขอ ๙. การบอกเลิกสัญญา

                          ถาผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือเมื่อครบกําหนดสงมอบสิ่งของตามสัญญานี้แลว

หากผูขายไมสงมอบสิ่งของที่ตกลงขายใหแกผูซ้ือหรือสงมอบไมถูกตอง หรือไมครบจํานวน ผูซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญา

ทั้งหมดหรือแตบางสวนได การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิของผูซ้ือที่จะเรียกรองคาเสียหายจากผูขาย 

                              ในกรณีท่ีผูซ้ือใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูซ้ือมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ขอ ๖

และ) ขอ ๘ เปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได แลวแตผูซ้ือจะเห็นสมควร และถาผูซ้ือจัดซ้ือสิ่งของจากบุคคล

อื่นเต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวนท่ีขาดสง แลวแตกรณี ภายในกําหนด ๑ (หน่ึง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู

ขายจะตองชดใชราคาที่เพิ่มข้ึนจากราคาที่กําหนดไวในสัญญานี้ดวย

 

                  ขอ ๑๐. คาปรับ

                                ในกรณีที่ผูซ้ือมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ ๙ ผูขายจะตองชําระคาปรับใหผูซ้ือเปน

รายวันในอัตรารอยละ ๐.๒๐ (ศูนยจุดสองศูนย) ของราคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบ นับถัดจากวันครบกําหนดตาม

สัญญาจนถึงวันที่ผูขายไดนําสิ่งของมาสงมอบใหแกผูซ้ือจนถูกตองครบถวนตามสัญญา

                                การคิดคาปรับในกรณีส่ิงของท่ีตกลงซ้ือขายประกอบกันเปนชุด แตผูขายสงมอบเพียงบาง

สวน หรือขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไปทําใหไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวา ยังไมไดสงมอบสิ่งของ

น้ันเลย และใหคิดคาปรับจากราคาสิ่งของเต็มท้ังชุด

                                ในระหวางท่ีผูซ้ือยังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผูซ้ือเห็นวาผูขายไมอาจปฏิบัติตาม

สัญญาตอไปได ผูซ้ือจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ขอ ๖ และ) ขอ ๘ กับเรียกรอง

ใหชดใชราคาท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีกําหนดไวในขอ ๙ วรรคสองก็ได และถาผูซ้ือไดแจงขอเรียกรองใหชําระคาปรับไปยังผูขาย

เมื่อครบกําหนดสงมอบแลว ผูซ้ือมีสิทธิที่จะปรับผูขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย

 

                  ขอ ๑๑. การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย

                                ในกรณีที่ผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิดคา

ปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูซ้ือ ผูขายตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแกผูซ้ือโดยสิ้นเชิง

ภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซ้ือ หากผูขายไมชดใชใหถูกตองครบถวน

ภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูซ้ือมีสิทธิที่จะหักเอาจากจํานวนเงินคาส่ิงของท่ีซ้ือขายที่ตองชําระ หรือบังคับจากหลัก

ประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 

                                 หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายที่บังคับจากเงินคาสิ่งของที่ซ้ือขายที่ตองชําระ หรือ

หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูขายยินยอมชําระสวนที่เหลือที่ยังขาดอยู จนครบถวนตาม



จํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือ

จากผูซ้ือ 

                                หากมีเงินคาส่ิงของที่ซ้ือขายตามสัญญาที่หักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจาย

แลวยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูซ้ือจะคืนใหแกผูขายทั้งหมด 

 

                  ขอ ๑๒. การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาสงมอบ

                                 ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซ้ือ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด

จากพฤติการณอันหน่ึงอันใดที่ผูขายไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตาม

ความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูขายไมสามารถสงมอบสิ่งของตามเงื่อนไข

และกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูขายมีสิทธิของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญาได โดยจะตองแจง

เหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูซ้ือทราบภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันที่เหตุน้ันสิ้น

สุดลง หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว 

                                 ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรองใน

การท่ีจะของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญา โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจาก

ความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซ้ือซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูซ้ือทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 

                                 การงดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผู

ซ้ือท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

 

                  ขอ ๑๓. การใชเรือไทย

                                  ถาสิ่งของท่ีจะตองสงมอบใหแกผูซ้ือตามสัญญานี้ เปนสิ่งของที่ผูขายจะตองสั่งหรือนําเขา

มาจากตางประเทศ และสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถให

บริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูขายตองจัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุก

โดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจา

ทากอนบรรทุกของน้ันลงเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทยหรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให

บรรทุกโดยเรืออื่นได ทั้งน้ี ไมวาการสั่งหรือนําเขาสิ่งของดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบใด

                                  ในการสงมอบส่ิงของตามสัญญาใหแกผูซ้ือ ถาสิ่งของนั้นเปนสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผูขาย

จะตองสงมอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซ่ึงแสดงวาไดบรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ

เรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูซ้ือพรอมกับการสงมอบส่ิงของดวย

                                  ในกรณีท่ีส่ิงของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือ

เรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูขายตองสงมอบหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกของโดย

เรืออื่นไดหรือหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายวา

ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูซ้ือดวย

                                  ในกรณีท่ีผูขายไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวในวรรคสองและวรรคสามให

แกผูซ้ือ แตจะขอสงมอบสิ่งของดังกลาวใหผูซ้ือกอนโดยยังไมรับชําระเงินคาสิ่งของ ผูซ้ือมีสิทธิรับสิ่งของดังกลาวไว

กอนและชําระเงินคาสิ่งของเม่ือผูขายไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได

                  สัญญาน้ีทําขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียด

ตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละ

หน่ึงฉบับ

 

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

(นายสรลักษณ มิ่งไทยสงค)



 

 

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

(นายอัครินทร อริยกุลอัญภัทร)

 

 

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

(นายวรเชษฐ เวชมงคลกร)

 

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

(นางอาภรณ ยิ้มเนียม)

เลขท่ีโครงการ ๖๓๐๒๗๑๕๑๖๕๗

เลขคุมสัญญา  ๖๓๐๕๐๑๐๐๒๖๖๐



 
สัญญาซื้อขาย

 
  สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๓

 

                  สัญญาฉบับน้ีทําข้ึน ณ โรงพยาบาลบางนํ้าเปรี้ยว ๑๐๐ ม.๒ ตําบล/แขวง หมอนทอง อําเภอ/เขต

บางน้ําเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา เมื่อวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ระหวาง โรงพยาบาลบางนํ้าเปร้ียว โดย นายสร

ลักษณ มิ่งไทยสงค ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา "ผูซ้ือ" ฝายหนึ่ง กับ บริษัท เวิลดเทค คาสง เครื่องมือแพทย จํากัด ซ่ึง

จดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง

พาณิชย  มีสํานักงานใหญอยู เลขท่ี ๑๐๖ ถนนรุงประชา โดยนายธนา จึงประดิษฐภัณฑ ผูมีอํานาจลงนามผูกพัน

นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กระทรวงพาณิชย ที ่ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ แนบทาย

สัญญาน้ี ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา "ผูขาย" อีกฝายหนึ่ง

                  คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้

 

                  ขอ ๑. ขอตกลงซ้ือขาย

                              ผูซ้ือตกลงซ้ือและผูขายตกลงขาย ครุภัณฑการแพทย จํานวน ๓ รายการ งบคาบริการ

ทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน(งบคาเสือม)ป ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด ๒๐ % ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) จํานวน ๒ (สอง) เครื่อง เปนราคาท้ังส้ิน ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาท

ถวน) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวน ๑๕,๗๐๐.๙๓ บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันเจ็ดรอยบาทเกาสิบสามสตางค) ตลอดจน

ภาษีอากรอื่นๆและคาใชจายทั้งปวงดวยแลว

 

                  ขอ ๒. การรับรองคุณภาพ

                              ผูขายรับรองวาส่ิงของท่ีขายใหตามสัญญานี้เปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปน

ของเกาเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไมตํ่ากวาที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑(หน่ึง)

                              ในกรณีท่ีเปนการซ้ือสิ่งของซ่ึงจะตองมีการตรวจทดสอบ ผูขายรับรองวา เมื่อตรวจทดสอบ

แลวตองมีคุณภาพและคุณสมบัติไมตํ่ากวาท่ีกําหนดไวตามสัญญานี้ดวย

 

                  ขอ ๓. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา

                               เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของ สัญญานี้

 

                               ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความใน

สัญญาน้ีบังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูขายจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูซ้ือ

คําวินิจฉัยของผูซ้ือใหถือเปนที่สุด และผูขายไมมีสิทธิเรียกรองราคา คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆเพิ่มเติมจากผูซ้ือทั้ง

ส้ิน

 

                  ขอ ๔. การสงมอบ

                              ผูขายจะสงมอบส่ิงของที่ซ้ือขายตามสัญญาใหแกผูซ้ือ ณ โรงพยาบาลบางนํ้าเปร้ียว ๑๐๐



ม.๒ ภายในวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ใหถูกตองและครบถวนตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑ แหงสัญญานี้ พรอมทั้งหีบหอ

หรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบรอย

                              การสงมอบส่ิงของตามสัญญานี้ ไมวาจะเปนการสงมอบเพียงครั้งเดียว หรือสงมอบหลายครั้ง

ผูขายจะตองแจงกําหนดเวลาสงมอบแตละครั้งโดยทําเปนหนังสือนําไปยื่นตอผูซ้ือ ณ โรงพยาบาลบางนํ้าเปร้ียว ๑๐๐

ม.๒ ต.หมอนทอง อ.บางนํ้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ในวันและเวลาทําการของผูซ้ือ กอนวันสงมอบไมนอยกวา ๓ (สาม)

วันทําการของผูซ้ือ

 

                  ขอ ๕. การตรวจรับ

                              เมื่อผูซ้ือไดตรวจรับส่ิงของท่ีสงมอบและเห็นวาถูกตองครบถวนตามสัญญาแลว ผูซ้ือจะออก

หลักฐานการรับมอบเปนหนังสือไวให เพ่ือผูขายนํามาเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงินคาสิ่งของน้ัน

                              ถาผลของการตรวจรับปรากฏวาสิ่งของที่ผูขายสงมอบไมตรงตามขอ ๑ ผูซ้ือทรงไวซ่ึงสิทธิที่

จะไมรับสิ่งของน้ัน ในกรณีเชนวานี้ ผูขายตองรีบนําส่ิงของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดและนําสิ่งของมาสง

มอบใหใหม หรือตองทําการแกไขใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของผูขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดัง

กลาวผูขายจะนํามาอางเปนเหตุขอขยายเวลาสงมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดคาปรับไมได

 

                  ขอ ๖. การชําระเงิน

                           ผูซ้ือตกลงชําระเงิน คาสิ่งของตามขอ ๑ ใหแกผูขาย เมื่อผูซ้ือไดรับมอบสิ่งของตามขอ ๕ ไวโดย

ครบถวนแลว 

 

                  ขอ ๗. การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                              ผูขายตกลงรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของสิ่งของตามสัญญานี้ เปนเวลา ๑

(หน่ึง) ป นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือไดรับมอบส่ิงของทั้งหมดไวโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา โดยภายในกําหนดเวลาดัง

กลาว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชํารุดบกพรองหรือขัดของอันเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ ผูขายจะตองจัดการ

ซอมแซมหรือแกไขใหอยูในสภาพท่ีใชการไดดีดังเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจากผูซ้ือโดยไมคิด

คาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น หากผูขายไมจัดการซอมแซมหรือแกไขภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูซ้ือมีสิทธิที่จะทําการนั้นเอง

หรือจางผูอ่ืนใหทําการนั้นแทนผูขาย โดยผูขายตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น

                              ในกรณีเรงดวนจําเปนตองรีบแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือขัดของโดยเร็ว และไมอาจรอคอย

ใหผูขายแกไขในระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามวรรคหนึ่งได ผูซ้ือมีสิทธิเขาจัดการแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือขัดของน้ัน

เอง หรือใหผูอื่นแกไขความชํารุดบกพรองหรือขัดของ โดยผูขายตองรับผิดชอบชําระคาใชจายทั้งหมด

                              การที่ผูซ้ือทําการนั้นเอง หรือใหผูอื่นทําการนั้นแทนผูขาย ไมทําใหผูขายหลุดพนจาก

ความรับผิดตามสัญญา หากผูขายไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามท่ีผูซ้ือเรียกรองผูซ้ือมีสิทธิบังคับจากหลัก

ประกันการปฏิบัติตามสัญญาได

 

                  ขอ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

                              ในขณะทําสัญญานี้ผูขายไดนําหลักประกันเปน เงินสด เปนจํานวนเงิน ๑๒,๐๐๐.๐๐

บาท(หน่ึงหมื่นสองพันบาทถวน) ซ่ึงเทากับรอยละ ๕ (หา) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบใหแกผูซ้ือเพื่อเปนหลัก

ประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

                              กรณีผูขายใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกัน

ดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่

ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหง

ประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดหรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรม



บัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกวาผูขายพนขอผูกพันตามสัญญานี้

                              หลักประกันที่ผูขายนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง

ของผูขายตลอดอายุสัญญานี้ ถาหลักประกันที่ผูขายนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมีอายุไมครอบคลุม

ถึงความรับผิดของผูขายตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผูขายสงมอบสิ่งของลาชาเปนเหตุให

ระยะเวลาสงมอบหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพรองตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเกิดขึ้น

คราวใด ผูขายตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพิ่มเติมใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูซ้ือ

ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซ้ือ

                              หลักประกันที่ผูขายนํามามอบไวตามขอนี้ ผูซ้ือจะคืนใหแกผูขาย โดยไมมีดอกเบี้ยเมื่อผูขาย

พนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว

 

                  ขอ ๙. การบอกเลิกสัญญา

                          ถาผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือเมื่อครบกําหนดสงมอบสิ่งของตามสัญญานี้แลว

หากผูขายไมสงมอบสิ่งของที่ตกลงขายใหแกผูซ้ือหรือสงมอบไมถูกตอง หรือไมครบจํานวน ผูซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญา

ทั้งหมดหรือแตบางสวนได การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิของผูซ้ือที่จะเรียกรองคาเสียหายจากผูขาย 

                              ในกรณีท่ีผูซ้ือใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูซ้ือมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ขอ ๖

และ) ขอ ๘ เปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได แลวแตผูซ้ือจะเห็นสมควร และถาผูซ้ือจัดซ้ือสิ่งของจากบุคคล

อื่นเต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวนท่ีขาดสง แลวแตกรณี ภายในกําหนด ๑ (หน่ึง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู

ขายจะตองชดใชราคาที่เพิ่มข้ึนจากราคาที่กําหนดไวในสัญญานี้ดวย

 

                  ขอ ๑๐. คาปรับ

                                ในกรณีที่ผูซ้ือมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ ๙ ผูขายจะตองชําระคาปรับใหผูซ้ือเปน

รายวันในอัตรารอยละ ๐.๒๐ (ศูนยจุดสองศูนย) ของราคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบ นับถัดจากวันครบกําหนดตาม

สัญญาจนถึงวันที่ผูขายไดนําสิ่งของมาสงมอบใหแกผูซ้ือจนถูกตองครบถวนตามสัญญา

                                การคิดคาปรับในกรณีส่ิงของท่ีตกลงซ้ือขายประกอบกันเปนชุด แตผูขายสงมอบเพียงบาง

สวน หรือขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไปทําใหไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวา ยังไมไดสงมอบสิ่งของ

น้ันเลย และใหคิดคาปรับจากราคาสิ่งของเต็มท้ังชุด

                                ในระหวางท่ีผูซ้ือยังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผูซ้ือเห็นวาผูขายไมอาจปฏิบัติตาม

สัญญาตอไปได ผูซ้ือจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ขอ ๖ และ) ขอ ๘ กับเรียกรอง

ใหชดใชราคาท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีกําหนดไวในขอ ๙ วรรคสองก็ได และถาผูซ้ือไดแจงขอเรียกรองใหชําระคาปรับไปยังผูขาย

เมื่อครบกําหนดสงมอบแลว ผูซ้ือมีสิทธิที่จะปรับผูขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย

 

                  ขอ ๑๑. การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย

                                ในกรณีที่ผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิดคา

ปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูซ้ือ ผูขายตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแกผูซ้ือโดยสิ้นเชิง

ภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซ้ือ หากผูขายไมชดใชใหถูกตองครบถวน

ภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูซ้ือมีสิทธิที่จะหักเอาจากจํานวนเงินคาส่ิงของท่ีซ้ือขายที่ตองชําระ หรือบังคับจากหลัก

ประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 

                                 หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายที่บังคับจากเงินคาสิ่งของที่ซ้ือขายที่ตองชําระ หรือ

หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูขายยินยอมชําระสวนที่เหลือที่ยังขาดอยู จนครบถวนตาม

จํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือ

จากผูซ้ือ 

                                หากมีเงินคาส่ิงของที่ซ้ือขายตามสัญญาที่หักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจาย



แลวยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูซ้ือจะคืนใหแกผูขายทั้งหมด 

 

                  ขอ ๑๒. การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาสงมอบ

                                 ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซ้ือ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด

จากพฤติการณอันหน่ึงอันใดที่ผูขายไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตาม

ความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูขายไมสามารถสงมอบสิ่งของตามเงื่อนไข

และกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูขายมีสิทธิของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญาได โดยจะตองแจง

เหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูซ้ือทราบภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันที่เหตุน้ันสิ้น

สุดลง หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว 

                                 ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรองใน

การท่ีจะของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญา โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจาก

ความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซ้ือซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูซ้ือทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 

                                 การงดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผู

ซ้ือท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

 

                  ขอ ๑๓. การใชเรือไทย

                                  ถาสิ่งของท่ีจะตองสงมอบใหแกผูซ้ือตามสัญญานี้ เปนสิ่งของที่ผูขายจะตองสั่งหรือนําเขา

มาจากตางประเทศ และสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถให

บริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูขายตองจัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุก

โดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจา

ทากอนบรรทุกของน้ันลงเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทยหรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให

บรรทุกโดยเรืออื่นได ทั้งน้ี ไมวาการสั่งหรือนําเขาสิ่งของดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบใด

                                  ในการสงมอบส่ิงของตามสัญญาใหแกผูซ้ือ ถาสิ่งของนั้นเปนสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผูขาย

จะตองสงมอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซ่ึงแสดงวาไดบรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ

เรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูซ้ือพรอมกับการสงมอบส่ิงของดวย

                                  ในกรณีท่ีส่ิงของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือ

เรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูขายตองสงมอบหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกของโดย

เรืออื่นไดหรือหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายวา

ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูซ้ือดวย

                                  ในกรณีท่ีผูขายไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวในวรรคสองและวรรคสามให

แกผูซ้ือ แตจะขอสงมอบสิ่งของดังกลาวใหผูซ้ือกอนโดยยังไมรับชําระเงินคาสิ่งของ ผูซ้ือมีสิทธิรับสิ่งของดังกลาวไว

กอนและชําระเงินคาสิ่งของเม่ือผูขายไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได

                  สัญญาน้ีทําขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียด

ตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละ

หน่ึงฉบับ

 

 

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

(นายสรลักษณ มิ่งไทยสงค)

 

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

(นายธนา จึงประดิษฐภัณฑ)



 

 

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

(นายวรเชษฐ เวชมงคลกร)

 

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

(นางอาภรณ ยิ้มเนียม)

เลขท่ีโครงการ ๖๓๐๒๗๑๕๑๖๕๗

เลขคุมสัญญา  ๖๓๐๕๐๑๐๐๒๖๖๖



 

 ขอ้มลูโครงการ

 สํานักงาน  00108510024000000-โรงพยาบาลบางนํ�าเปรี�ยว

A1 วธิกีารจัดหา  ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

A2 ประเภทการจัดหา  ซื�อ

A3 วธิกีารพจิารณา  ราคาตอ่รายการ    แสดงรายการพจิารณา

A4 เลขที�โครงการ  63027151657

A5 ชื�อโครงการ 
 

เลขประจําตวั
ผูเ้สยีภาษีอากร

รายชื�อผูช้นะ
การเสนอราคา

ราคาที�ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง เลขที�สญัญา จํานวนเงนิ

ตามสญัญา ประเภทสญัญา ขอ้มลูหลกัประกนั
สญัญา

สถานะ
การทํางาน

 0105554048926-บรษัิท อคัรนิทรเ์มดโปร จํากดั

  258,500.00  1/2563 258,500.00  สญัญาซื�อขายทั�วไป รายละเอยีด/แกไ้ข  

 0105558164041-บรษัิท เวลิดเ์ทค คา้สง่ เครื�องมอืแพทย ์จํากดั

  240,000.00  2/2563 240,000.00  สญัญาซื�อขายทั�วไป รายละเอยีด/แกไ้ข  

รวมราคาที�ตกลง 498,500.00  

 หมายเหต ุ: 1. ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)

      2. ประเภทสญัญามาตราฐานหน่วยงาน ตอ้งระบเุอกสารแนบไฟลส์ญัญา โดยจะตอ้งเป็นเอกสารนามสกลุ .pdf และมขีนาดไมเ่กนิ 5
เมกะไบตโ์ดยแนบครั�งละ 1 ไฟล ์จะแนบกี�ครั �งกไ็ด ้

 

ดําเนนิการขั �นตอนตอ่ไป    ยกเลกิดําเนนิการขั �นตอนตอ่ไป    กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FCON2000   

ประกวดราคาซื�อครภุณัฑก์ารแพทย ์จํานวน 3 รายการ งบคา่บรกิารทางการแพทยท์ี�เบกิ
จา่ยในลกัษณะงบลงทนุ(งบคา่เส่อืม)ปี 2563 ระดบัจังหวดั 20 % ดว้ยวธิปีระกวดราคา

็

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
วรเชษฐ เวชมงคลกร - หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

โรงพยาบาลบางน้ําเปร้ียว

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 

1
บนัทกึ/ตรวจสอบหลกัประกนัสญัญา

 
2

ตวัอยา่งสญัญาหรอืขอ้ตกลง

 

 ขอ้มลูสญัญาหรอืขอ้ตกลง

E1  ชื�อผูค้า้/ผูรั้บจา้ง/ที�ปรกึษา  บรษัิท อคัรนิทรเ์มดโปร จํากดั

E2   เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร  0105554048926

E3   ประเภทสญัญา  สญัญาซื�อขายทั�วไป

E4   เลขที�สญัญา  1/2563

E5   ลงวนัที�  27/04/2563

E6   เลขคมุสญัญา  630501002660

E7   จํานวนเงนิตามสญัญา  258,500.00  บาท

 ขอ้มลูการยื�นหลกัประกนัสญัญา

ลําดบัที� วนัที�รับหลกั
ประกนั

ประเภทหลกั
ทรัพย์ ชื�อผูค้า้/ผูรั้บจา้ง/ที�ปรกึษา เลขที� ลงวนัที� ธนาคาร/สาขา จํานวน

เงนิ(บาท)
อตัรา
รอ้ยละ

 หลกัประกนัสญัญา: ระยะเวลาประกนั ต ั�งแต ่27/04/2563 จนถงึ 26/04/2565

1  27/04/2563
หนังสอืคํ�า
ประกนัของ
ธนาคาร 

 บรษัิท อคัรนิทรเ์มดโปร จํากดั  02192201000230  27/04/2563

 ธนาคาร
กรงุเทพ จํากดั
(มหาชน)/
สํานักงานใหญ่
สลีม (0101)

12,925.00 5.00 

เป็นเงนิท ั�งส ิ�น 12,925.00 5.00 

 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)

ตรวจสอบหลกัประกนัอเิล็กทรอนกิส์   ยื�นหลกัประกนัสญัญา   ไปขั �นตอนที� 2   กลบัสูห่นา้หลกั

 

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FCON2000   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
วรเชษฐ เวชมงคลกร - หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

โรงพยาบาลบางน้ําเปร้ียว

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 

1
บนัทกึ/ตรวจสอบหลกัประกนัสญัญา

 
2

ตวัอยา่งสญัญาหรอืขอ้ตกลง

 

 ขอ้มลูสญัญาหรอืขอ้ตกลง

E1  ชื�อผูค้า้/ผูรั้บจา้ง/ที�ปรกึษา  บรษัิท เวลิดเ์ทค คา้สง่ เครื�องมอืแพทย ์จํากดั

E2   เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร  0105558164041

E3   ประเภทสญัญา  สญัญาซื�อขายทั�วไป

E4   เลขที�สญัญา  2/2563

E5   ลงวนัที�  27/04/2563

E6   เลขคมุสญัญา  630501002666

E7   จํานวนเงนิตามสญัญา  240,000.00  บาท

 ขอ้มลูการยื�นหลกัประกนัสญัญา

ลําดบัที� วนัที�รับหลกั
ประกนั

ประเภทหลกั
ทรัพย์ ชื�อผูค้า้/ผูรั้บจา้ง/ที�ปรกึษา เลขที� ลงวนัที� ธนาคาร/สาขา จํานวนเงนิ(บาท) อตัรา

รอ้ยละ

 หลกัประกนัสญัญา: ระยะเวลาประกนั ต ั�งแต ่27/04/2563 จนถงึ ส ิ�นสดุภาระผกูพนัตามสญัญา

1  27/04/2563 เงนิสด 
 บรษัิท เวลิดเ์ทค คา้สง่ เครื�อง

มอืแพทย ์จํากดั
   12,000.00 5.00 

เป็นเงนิท ั�งส ิ�น 12,000.00 5.00 

 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)

ตรวจสอบหลกัประกนัอเิล็กทรอนกิส์   ยื�นหลกัประกนัสญัญา   ไปขั �นตอนที� 2   กลบัสูห่นา้หลกั

 

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FCON2000   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
วรเชษฐ เวชมงคลกร - หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

โรงพยาบาลบางน้ําเปร้ียว

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   63027151657

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   00108510024000000

ชื�อหน่วยงาน   โรงพยาบาลบางนํ�าเปรี�ยว

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105554048926

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท อคัรนิทรเ์มดโปร จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   1/2563

วนัที�ทําสญัญา   27/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   258,500.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630501002660

 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)

 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ประกวดราคาซื�อครภุณัฑก์ารแพทย ์จํานวน 3 รายการ งบคา่บรกิารทางการแพทยท์ี�เบกิ
จา่ยในลกัษณะงบลงทนุ(งบคา่เส่อืม)ปี 2563 ระดบัจังหวดั 20 % ดว้ยวธิปีระกวดราคา

็

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
วรเชษฐ เวชมงคลกร - หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

โรงพยาบาลบางน้ําเปร้ียว

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   63027151657

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   00108510024000000

ชื�อหน่วยงาน   โรงพยาบาลบางนํ�าเปรี�ยว

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105558164041

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท เวลิดเ์ทค คา้สง่ เครื�องมอืแพทย ์จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   2/2563

วนัที�ทําสญัญา   27/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   240,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630501002666

 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)

 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ประกวดราคาซื�อครภุณัฑก์ารแพทย ์จํานวน 3 รายการ งบคา่บรกิารทางการแพทยท์ี�เบกิ
จา่ยในลกัษณะงบลงทนุ(งบคา่เส่อืม)ปี 2563 ระดบัจังหวดั 20 % ดว้ยวธิปีระกวดราคา

็

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
วรเชษฐ เวชมงคลกร - หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

โรงพยาบาลบางน้ําเปร้ียว

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูโครงการ

 สํานักงาน  00108510024000000-โรงพยาบาลบางนํ�าเปรี�ยว

A1 วธิกีารจัดหา  ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

A2 ประเภทการจัดหา  ซื�อ

A3 วธิกีารพจิารณา  ราคาตอ่รายการ    แสดงรายการพจิารณา

A4 เลขที�โครงการ  63027151657

A5 ชื�อโครงการ 
 

ชื�อคูส่ญัญา เลขที�สญัญา ระยะเวลา
ดําเนนิการ

วนัที�สญัญา จํานวนเงนิ
ตามสญัญา

สถานะสญัญา/
หลกัประกนั

ราย
ละเอยีดตั �งแต่ ส ิ�นสดุ

 เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร 0105554048926 - บรษิทั อคัรนิทรเ์มดโปร จาํกดั

   บรษัิท อคัรนิทรเ์มดโปร จํากดั 1/2563  60  27/04/2563  26/06/2563 258,500.00 
สง่งานตาม
กําหนด/
ผกูพัน

ราย
ละเอยีด

 เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร 0105558164041 - บรษิทั เวลิดเ์ทค คา้สง่ เครื�องมอืแพทย ์จาํกดั

   บรษัิท เวลิดเ์ทค คา้สง่ เครื�องมอื
แพทย ์จํากดั

2/2563  60  27/04/2563  26/06/2563 240,000.00 
จัดทําสญัญา/
PO แลว้/
ผกูพัน

ราย
ละเอยีด

 
  หมายเหต ุ: ความหมายของสญัลกัษณร์ปูภาพ      : โครงการสง่มอบงานลา่ชา้      : สญัญาหรอืขอ้ตกลงสง่มอบงานลา่ชา้
                                                                        : แกไ้ขสญัญาหรอืขอ้ตกลง      : ยกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลง

              : ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ขอ้มลูงบประมาณโครงการ    กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FCON3000   

ประกวดราคาซื�อครภุณัฑก์ารแพทย ์จํานวน 3 รายการ งบคา่บรกิารทางการแพทยท์ี�เบกิ
จา่ยในลกัษณะงบลงทนุ(งบคา่เส่อืม)ปี 2563 ระดบัจังหวดั 20 % ดว้ยวธิปีระกวดราคา

็

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
วรเชษฐ เวชมงคลกร - หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

โรงพยาบาลบางน้ําเปร้ียว

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 

 บนัทกึขอ้มลูสง่มอบงาน 

* สง่มอบงานครั�งที�   1  งวดงานที�  1     เลอืกงวดงานที�สง่มอบ  

      หนงัสอืสง่มอบงานของผูค้า้/ผูร้บัจา้ง/ที�ปรกึษา

* เอกสารสง่มอบงาน   มเีอกสารการสง่มอบงาน     ไมม่เีอกสารการสง่มอบงาน

 หนังสอืเลขที�   SA005/63

 *หนังสอืลงวนัที�   08/05/2563  ระบปีุเป็นพทุธศกัราชในรปูแบบ (ววดดปปปป)

      การรบัเร ื�องสง่มอบงานของหนว่ยงานจดัซื�อจดัจา้ง

เลขที�รับจากงานสารบรรณ   6310079

* วนัที�รับเรื�องจากงานสารบรรณ   15/05/2563  ระบปีุเป็นพทุธศกัราชในรปูแบบ (ววดดปปปป)

 รายละเอยีดงานที�สง่มอบ 

หมายเหต ุ: รายการที�ม ีดอกจันสแีดง หมายถงึตอ้งบนัทกึขอ้มลู

 

ยกเลกิรายการขอ้มลู   บนัทกึ   ดําเนนิการขั �นตอนตอ่ไป   ยกเลกิดําเนนิการขั �นตอนตอ่ไป   ออก  

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FCON0004   

-เครื�องอลัตรา้ซาวด ์(42.20.17.16 ) 100.00% ครบถว้นตามสญัญา

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
วรเชษฐ เวชมงคลกร - หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

โรงพยาบาลบางน้ําเปร้ียว
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 บนัทกึขอ้มลูการตรวจรบั 

* ตรวจรับครั �งที�   1      เลอืกเอกสารที�สง่มอบ  

* เลขคมุสง่มอบ   6305D1271876

* วนัที�ตรวจรับแลว้เสร็จตั �งแต ่  15/05/2563  จนถงึ  15/05/2563   ระบเุป็นพทุธศกัราชในรปูแบบ (ววดดปปปป)

 รายการตรวจรบัของ : รปูแบบการสง่มอบ รวมรายการ 

ชื�อรายการสง่มอบ งวดงานที� * สรปุผลการตรวจรับ

 เครื�องอลัตรา้ซาวด ์(42.20.17.16 ) 1 ถกูตอ้งทั �งหมดและรับไวท้ั �งหมด

  บนัทกึการตรวจรับ  

 การชําระเงนิ : ประเภทการจา่ยเงนิ จา่ยตามงวดเงนิที�กําหนด 

ชื�อรายการที�สง่มอบ * งวดการจา่ย
เงนิที� จํานวนเงนิ เบกิ

จา่ย

 เครื�องอลัตรา้ซาวด ์(42.20.17.16 ) 1

รวมเงนิที�ตอ้งจา่ย 258,500.00 

 ขอ้มลูการเบกิจา่ยเงนิ

งวด
เงนิที�

งวด
งานที� จํานวนเงนิ คา่ปรับ หกัเงนิลว่งหนา้ หกัเงนิประกนั

ผลงาน

อื�นๆ จํานวนเงนิ
ตั �งเบกิจา่ยรายการ จํานวนเงนิ

ชื�อรายการที�สง่มอบ : เครื�องอลัตรา้ซาวด ์(42.20.17.16 )

1 258,500.00 <ตวัเลอืกรายการ> 258,500.00

รวมเงนิต ั�งเบกิจา่ย 258,500.00

 เอกสารแนบการตรวจรบั 

ลําดบัที� รายการ ชื�อไฟลท์ี�แนบ

   

  เพิ�ม/แกไ้ขเอกสารแนบ   (เอกสารแนบทา้ย จะตอ้งเป็นเอกสารนามสกลุ .pdf หรอื .zip และมขีนาดไมเ่กนิ 2 เมกะไบต)์

หมายเหต ุ: รายการที�ม ีดอกจันสแีดง หมายถงึตอ้งบนัทกึขอ้มลู

 

ยกเลกิรายการขอ้มลู   บนัทกึ   ดําเนนิการขั �นตอนตอ่ไป   ยกเลกิดําเนนิการขั �นตอนตอ่ไป   กลบัสูห่นา้หลกั  

 

  พมิพใ์บตรวจรับการจัดซื�อ/จัดจา้ง   แสดงรายชื�อคณะกรรมการตรวจรับ  

 

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FCON0005   

258,500.00

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
วรเชษฐ เวชมงคลกร - หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
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 ขอ้มลูสญัญาหรอืขอ้ตกลง

 ชื�อผูค้า้/ผูรั้บจา้ง/ที�ปรกึษา  บรษัิท อคัรนิทรเ์มดโปร จํากดั

  เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร  0105554048926

  ประเภทสญัญา  สญัญาซื�อขายทั�วไป

  เลขที�สญัญา  1/2563  ดรูายละเอยีดสญัญา  

  ลงวนัที�  27/04/2563

  เลขคมุสญัญา  630501002660

  จํานวนเงนิตามสญัญา  258,500.00  บาท

 ประวตักิารตรวจรบั 

ครั�งที� งวดงานที� เลขคมุสง่มอบ เลขคมุตรวจรับ
วนัที�ตรวจรับ

สถานะดําเนนิการ  
ตั �งแตว่นัที� จนถงึวนัที�

1 1 6305D1271876 6305A1472991 15/05/2563 15/05/2563 ตรวจรับงานเรยีบรอ้ย พมิพ ์

บนัทกึขอ้มลูตรวจรับ   กลบัสูห่นา้หลกั  

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FCON0005   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
วรเชษฐ เวชมงคลกร - หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

โรงพยาบาลบางน้ําเปร้ียว
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 บนัทกึขอ้มลูจดัทาํเอกสารเบกิจา่ย 

 *เบกิจา่ยเงนิครั �งที�   1  เลอืกเอกสารที�ตรวจรับ  

 *เลขคมุตรวจรับ  6305A1472991

 *วนัที�เบกิจา่ยเงนิ   15/05/2563  ระบปีุเป็นพทุธศกัราชในรปูแบบ (ววดดปปปป)

 เลขที�ใบเสร็จรับเงนิ  6310079

 วนัที�ในใบเสร็จรับเงนิ   15/05/2563  ระบปีุเป็นพทุธศกัราชในรปูแบบ (ววดดปปปป)

 เลขที� PO  1/2563

 รายการตรวจรบัของ:รปูแบบการสง่มอบ รวมรายการ

ชื�อรายการที�สง่มอบ งวด
งานที� สรปุผลตรวจรับ

เครื�องอลัตรา้ซาวด ์(42.20.17.16 ) 1 ถกูตอ้งทั �งหมดและรับไวท้ั �งหมด

 ขอ้มลูการเบกิจา่ยเงนิ

งวด
เงนิที� จํานวนเงนิ คา่ปรับ หกัเงนิลว่งหนา้ หกัเงนิประกนั

ผลงาน

อื�นๆ จํานวนเงนิ
ตั �งเบกิจา่ยรายการ จํานวนเงนิ

ชื�อรายการที�สง่มอบ : เครื�องอลัตรา้ซาวด ์(42.20.17.16 )

1 258,500.00 258,500.00

รวมเงนิต ั�งเบกิจา่ย 258,500.00 

หมายเหต ุ: รายการที�ม ีดอกจันสแีดง หมายถงึตอ้งบนัทกึขอ้มลู

 

รายละเอยีดคา่ปรับ  ยกเลกิรายการขอ้มลู   บนัทกึ   ดําเนนิการขั �นตอนตอ่ไป   ยกเลกิดําเนนิการขั �นตอนตอ่ไป   กลบัสูห่นา้หลกั  

 

 

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FCON0006   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
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วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
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 ขอ้มลูสญัญาหรอืขอ้ตกลง

 ชื�อผูค้า้/ผูรั้บจา้ง/ที�ปรกึษา  บรษัิท อคัรนิทรเ์มดโปร จํากดั

  เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร  0105554048926

  ประเภทสญัญา  สญัญาซื�อขายทั�วไป

  เลขที�สญัญา  1/2563  ดรูายละเอยีดสญัญา  

  ลงวนัที�  27/04/2563

  เลขคมุสญัญา  630501002660

  จํานวนเงนิตามสญัญา  258,500.00  บาท

  การเบกิจา่ย ผา่น GFMIS       ไมผ่า่น GFMIS       ทั �งผา่นและไมผ่า่น GFMIS     

 ประวตักิารเบกิจา่ยเงนิ : ประเภทการจา่ยเงนิ จา่ยตามงวดเงนิที�กําหนด

ครั�ง
ที�

งวด
เงนิที�

งวด
งาน
ที�

เลขคมุ
เบกิจา่ยเงนิ จํานวนเงนิ คา่ปรับ หกัเงนิ

ลว่งหนา้
หกัเงนิประกนั

ผลงาน เงนิอื�นๆ
รวมจํานวน

เงนิ
ตั �งเบกิจา่ย

สถานะดําเนนิ
การ วนัที�จา่ยเงนิ

1 1 1 6305F1279167 258,500.00     258,500.00 
จา่ยเงนิ
เรยีบรอ้ย

15/05/2563

รวมเงนิทั �งสิ�น 258,500.00      258,500.00   

บนัทกึขอ้มลูการเบกิจา่ยเงนิ  กลบัสูห่นา้หลกั  

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FCON0006   
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Thai Government Procurement

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
วรเชษฐ เวชมงคลกร - หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

โรงพยาบาลบางน้ําเปร้ียว

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp

