
 

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน   00108510024000000 - โรงพยาบาลบางนํ�าเปรี�ยว

ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

งบประมาณ
ขอ้มลู

โครงการ
สถานะ

โครงการ

ขั �น
ตอน
การ

ทํางาน

D62100240671 62107248329  จา้งคา่จา้งเหมาบรกิารอื�นๆ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 26,125.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 26,125.00  

  ลําดบัที� 1 - 1 จากทั �งหมด 1 รายการ ยอ้นกลบั 1 ถดัไป
หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 

             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 11 ธันวาคม 2562
วรเชษฐ เวชมงคลกร - หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 ขั้นตอนการทํางาน วิธีเฉพาะเจาะจง-จางทําของ/จางเหมาบริการ

 

รายละเอียดโครงการ   

1 จัดทํารายงานขอซ้ือขอจางและแตงตั้งคณะกรรมการ 

2 จัดทํารางเอกสารและหนังสือเชิญชวน 

3 รายช่ือผูเสนอราคาและผลการพิจารณา 

4 จัดทําและประกาศ ผูชนะการเสนอราคา 

5 จัดทํารางสัญญา 

6 ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทําสัญญา 

7 ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา 

8 บริหารสัญญา 

การบันทึกรายงานผลการพิจารณา

ออก

ความหมายของสัญลักษณรูปภาพ:

 : บันทึกขอมูล

 : เสนอขอมูลใหหัวหนาฯ

 : ดําเนินการขั้นตอนตอไป

 : ยกเลิกโครงการ

 : สงคืนแกไข
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 : ยกเลิก

 : ปดโครงการ



 ขอมูลโครงการ

ลําดับ รายการเอกสาร จัดทําเอกสาร สถานะ

1 รายงานขอซ้ือขอจาง ดําเนินการแลว

2 แตงตั้งคณะกรรมการ ดําเนินการแลว

 

รายละเอียดโครงการ   

  รายละเอียด/แกไข 

  รายละเอียด/แกไข 

บันทึกเลขที่วันที่ กลับสูหนาหลัก
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1

บันทึกเลขที่และวันที่

2

ตัวอยางรายงานขอซื้อขอจาง

      บันทึกขอความ

สวนราชการ โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ท่ี ฉช ๐๐๓๓.๓๐๑.๑.๑/๔๐๐๑ วันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานขอซ้ือขอจาง

 

้ ้



เรียน   ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางนํ้าเปรี้ยว)

               ดวย โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรามีความ
ประสงคจะ จางคาจางเหมาบริการอ่ืนๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
               ๑. เหตุผลความจําเปนท่ีตองจาง
                   เพ่ือใชสําหรับกิจกรรม ของโรงพยาบาลบางนํ้าเปรี้ยว
               ๒. รายละเอียดของพัสดุ
                   รายละเอียดตามเอกสารแนบ
               ๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจางจํานวน ๒๖,๑๒๕.๐๐ บาท (สองหม่ืนหกพันหนึ่งรอยยี่สิบหาบาทถวน)
               ๔. วงเงินที่จะจาง
                   เงินนอกงบประมาณจาก จํานวน ๒๖,๑๒๕.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันหน่ึงรอยยี่สิบหาบาทถวน)
               ๕. กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ
                   กําหนดเวลาการสงมอบพัสดุ หรือใหงานแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
               ๖. วิธีท่ีจะจาง และเหตุผลท่ีตองจาง
                   ดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีมีการผลิต จําหนาย กอสราง หรือให
บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจางคร้ังหนึ่งไมเกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
               ๗. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
                   การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา
               ๘. การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ
  ผูตรวจรับพัสดุ
  ๑. นายณัฐวัสส กลมกลอม ประธานกรรมการฯ
     นักวิชาการคอมพิวเตอร
  ๒. นายณัฐวัฒน เพ้ียนศรี กรรมการ
     นักวิชาการคอมพิวเตอร
  ๓. นางสาวชาลิณี มัดตอเห็ด กรรมการ
     นักวิชาการคอมพิวเตอร

 
อํานาจและหนาท่ี 
     ทําการตรวจรับพัสดุใหเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือขอตกลงน้ัน

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรด อนุมัติใหดําเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน
ขอจางดังกลาวขางตน
 
                                      เจาหนาที่                                                หัวหนาเจาหนาที่
            (นายจักรวาล  บุญชู)                         (นายวรเชษฐ  เวชมงคลกร)
        พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ                  ทันตแพทย ชํานาญการพิเศษ



อนุมัติ
สรลักษณ มิ่งไทยสงค

(นายสรลักษณ มิ่งไทยสงค)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางนํ้าเปร้ียว

ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
 
 
 

   ยอนกลับขั้นตอนที่ 1 พิมพ ยกเลิกดําเนินการขั้นตอนตอไป ดําเนินการข้ันตอนตอไป

กลับสูหนาหลัก



 ขอมูลโครงการ

ลําดับ รายการเอกสาร จัดทําเอกสาร สถานะ

1 ไมจัดทํา

2 บันทึกรายช่ือผูไดรับคัดเลือก ดําเนินการแลว

 

รายละเอียดโครงการ   

จัดทํารางเอกสาร/หนังสือเชิญชวน

 จัดทํา ไมจัดทํา
  รายละเอียด/แกไข 

  รายละเอียด/แกไข 

ยกเลิกดําเนินการขั้นตอนตอไป กลับสูหนาหลัก
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 ขอมูลโครงการ

  เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายการพิจารณา/รายชื่อผูยื่นเอกสาร ผูผานการพิจารณา ราคา

ที่เสนอ ที่ตกลงซื้

    คาบริการ BMS-HOSxP Activation
รายป 2563 ตั้งแต มกราคม-ธันวาคม
ป 2563 (83.11.25.00 )

     

B1 0105548152334 บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟตแวร
จํากัด

26,125.00

รายละเอียดโครงการ   

   บันทึกผลการพิจารณาแบบ

ใชมติท่ีประชุม



กรณีตองการกลับไปแกไขราคาใหกดปุม(แกไขขอมูลราคา)

   ยกเลิกผูชนะการเสนอราคา แกไขขอมูลราคา ยืนยันผูชนะการเสนอราคา กลับสูหนาหลัก

หมายเหตุ
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 ขอมูลโครงการ

ลําดับ รายการเอกสาร จัดทําเอกสาร สถานะ

1 หนังสืออนุมัติส่ังซ้ือสั่งจาง ดําเนินการแลว

2 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดําเนินการแลว

3 รางประกาศรายช่ือผูชนะการเสนอราคา ดําเนินการแลว

  

รายละเอียดโครงการ   

  รายละเอียด/แกไข 

  รายละเอียด/แกไข 

  รายละเอียด/แกไข 

บันทึกเลขที่วันที่ เสนอหัวหนาอนุมัติ กลับสูหนาหลัก
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1

บันทึกเลขที่และวันที่

2

ตัวอยางหนังสืออนุมัติส่ังซื้อสั่งจาง

3

ตัวอยางรางประกาศผูชนะการเสนอราคา

รายการพิจารณา รายช่ือผูยื่นขอเสนอ ราคาที่เสนอ* ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จาง*

   คาบริการ BMS-HOSxP
Activation รายป ๒๕๖๓ ตั้งแต
มกราคม-ธันวาคม ป ๒๕๖๓
(๘๓.๑๑.๒๕.๐๐ ) จํานวน ๑ งาน

บริษัท บางกอก เมดิคอล
ซอฟตแวร จํากัด

๒๖,๑๒๕.๐๐ ๒๖,๑๒๕.๐๐

รวม ๒๖,๑๒๕.๐๐

      บันทึกขอความ

สวนราชการ โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ท่ี ฉช ๐๐๓๓.๓๐๑.๑.๑/๔๐๑๕ วันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจาง

 

เรียน   ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางนํ้าเปรี้ยว)
               ขอรายงานผลการพิจารณาจางคาจางเหมาบริการอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังน้ี

* ราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง เปนราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอครั้งน้ี จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา
               โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยวพิจารณาแลว เห็นสมควรจัดจางจากผูเสนอราคาดังกลาว
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดอนุมัติใหส่ังซ้ือสั่งจางจากผูเสนอราคาดังกลาว
 
                                      เจาหนาที่                                                หัวหนาเจาหนาที่
            (นายจักรวาล  บุญชู)                         (นายวรเชษฐ  เวชมงคลกร)
        พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ                  ทันตแพทย ชํานาญการพิเศษ

อนุมัติ
สรลักษณ มิ่งไทยสงค

(นายสรลักษณ มิ่งไทยสงค)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางนํ้าเปร้ียว

ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
 

   ยอนกลับขั้นตอนที่ 1 พิมพ ไปขั้นตอนที่ 3 กลับสูหนาหลัก



  

1

บันทึกเลขที่และวันที่

2

ตัวอยางหนังสืออนุมัติส่ังซื้อสั่งจาง

3

ตัวอยางรางประกาศผูชนะการเสนอราคา

ประกาศโรงพยาบาลบางนํ้าเปรี้ยว
เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางคาจางเหมาบริการอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ โรงพยาบาลบางนํ้าเปรี้ยว ไดมีโครงการ จางคาจางเหมาบริการอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               คาบริการ BMS-HOSxP Activation รายป ๒๕๖๓ ตั้งแต มกราคม-ธันวาคม ป ๒๕๖๓ (๘๓.๑๑.๒๕.๐๐
) จํานวน ๑ งาน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟตแวร จํากัด (ขายปลีก,ใหบริการ,ผู
ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๖,๑๒๕.๐๐ บาท (สองหม่ืนหกพันหนึ่งรอยยี่สิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

   
   

 

สรลักษณ มิ่งไทยสงค 
(นายสรลักษณ มิ่งไทยสงค)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางนํ้าเปร้ียว
ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

  ยอนกลับข้ันตอนที่ 2 พิมพ กลับสูหนาหลัก



 

ผูรับจาง  บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟตแวร จํากัด

ท่ีอยู   ช้ันที่ ๒ เลขที่ ๒ ซอยสุขสวัสดิ์ ๓๓

แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๔๐

โทรศัพท   ๐๒๘๗๓๐๒๙๑

เลขประจําตัวผูเสียภาษี   ๐๑๐๕๕๔๘๑๕๒๓๓๔

 

 

 

ใบสั่งจางเลขที่  ฉช ๐๐๓๓.๓๐๑.๑.๑/๔๐๑๕

วันที่  ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

สวนราชการ  โรงพยาบาลบางน้ําเปร้ียว

ที่อยู  ๑๐๐ ม.๒ ตําบลหมอนทอง อําเภอบางน้ําเปร้ียว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา

โทรศัพท  ๐๓๘๕๘๑๒๘๕ ตอ ๑๐๒

 

1
บนัทกึเลขที�และวนัที�

 
  2

ตวัอยา่งสญัญาหรอืขอ้ตกลง

 

 ตวัอยา่งสญัญาหรอืขอ้ตกลง

       

ใบสั่งจาง

 

 
                      ตามที่ บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟตแวร จํากัด ไดเสนอราคา ไวตอ โรงพยาบาลบางน้ําเปร้ียว ซ่ึงไดรับราคาและตกลงจาง

ตามรายการดังตอไปนี้

 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
ราคาตอหนวย

(บาท)

จํานวนเงิน

(บาท)

๑ คาบริการ BMS-HOSxP Activation รายป 2563

ต้ังแต มกราคม-ธันวาคม ป 2563 (83.11.25.00 )

๑ งาน ๒๖,๑๒๕.๐๐
๒๖,๑๒๕.๐๐

  รวมเปนเงิน ๒๔,๔๑๕.๘๙

  ภาษีมูลคาเพิ่ม ๑,๗๐๙.๑๑

(สองหมื่นหกพันหนึ่งรอยยี่สิบหาบาทถวน) รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒๖,๑๒๕.๐๐

 
 
การส่ังจาง อยูภายใตเงื่อนไขตอไปนี้

๑.  กําหนดสงมอบภายใน ๓๐  วันทําการ นับถัดจากวันที่ผูรับจางไดรับใบสั่งจาง

๒.  ครบกําหนดสงมอบวันที่  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๓.  สถานท่ีสงมอบ  โรงพยาบาลบางนํ้าเปรี้ยว ๑๐๐ ม.๒

๔.  ระยะเวลารับประกัน  -

๕.  สงวนสิทธิ์คาปรับกรณีสงมอบเกินกําหนด โดยคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๒๐  ของราคางานจาง

  แตตองไมต่ํากวาวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท

๖.  สวนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับมอบถาปรากฏวาสินคานั้นมีลักษณะไมตรงตามรายการที่ระบุไวในใบสั่งจาง กรณีนี้

  ผูรับจางจะตองดําเนินการเปล่ียนใหมใหถูกตองตามใบส่ังจางทุกประการ

๗.  การจางชวง ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือแตบางสวนไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนที่ไดรับ

     อนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางแลว การที่ผูวาจางไดอนุญาตใหจางชวงงานแตบางสวนดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพน

     จากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ีและผูรับจางจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง หรือของ 

     ตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวน โดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางตองชําระ

     คาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จางชวง ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 

๘.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ หนวยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาหรือขอตกลงของคูสัญญา

     เพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 12 ธันวาคม 2562
วรเชษฐ เวชมงคลกร - หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


ลงช่ือ..............................................................ใบสั่งจาง

  ( นายวรเชษฐ เวชมงคลกร )  

  หัวหนาเจาหนาที่  

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  

ลงช่ือ..............................................................ผูรับใบสั่งจาง

  (นางสาวธนิตา สายวาร)ี  

  ผูรับใบสั่งจาง  

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  

     หมายเหตุ :

                    ๑. การติดอากรแสตมปใหเปนไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากตองการใหใบสั่งจางมีผลตามกฎหมาย

                    ๒.ใบสั่งจางส่ังจางนี้อางอิงตามเลขที่โครงการ ๖๒๑๐๗๒๔๘๓๒๙ จางคาจางเหมาบริการอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
 

เลขท่ีโครงการ ๖๒๑๐๗๒๔๘๓๒๙

เลขคุมสัญญา  ๖๒๑๐๑๔๑๘๔๒๔๓

 

ยอ้นกลบัขั �นตอนที� 1   พมิพ์    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 FCON0201   

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

 ขอ้มลูโครงการ

 สํานักงาน  00108510024000000-โรงพยาบาลบางนํ�าเปรี�ยว

A1 วธิกีารจัดหา  เฉพาะเจาะจง

A2 ประเภทการจัดหา  จา้งทําของ/จา้งเหมาบรกิาร

A3 วธิกีารพจิารณา  ราคารวม    แสดงรายการพจิารณา

A4 เลขที�โครงการ  62107248329

A5 ชื�อโครงการ 
 

จา้งคา่จา้งเหมาบรกิารอื�นๆ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

เลขประจําตวั
ผูเ้สยีภาษีอากร

รายชื�อผูช้นะ
การเสนอราคา

ราคาที�ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง เลขที�สญัญา จํานวนเงนิ

ตามสญัญา ประเภทสญัญา ขอ้มลูหลกัประกนั
สญัญา

สถานะ
การทํางาน

 0105548152334-บรษัิท บางกอก เมดคิอล ซอฟตแ์วร ์จํากดั

  26,125.00 
 ฉช

0033.301.1.1/4015
26,125.00  ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง รายละเอยีด/แกไ้ข  

รวมราคาที�ตกลง 26,125.00  

 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   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 12 ธันวาคม 2562
วรเชษฐ เวชมงคลกร - หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

ผูรับจาง  บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟตแวร จํากัด

ท่ีอยู   ช้ันที่ ๒ เลขที่ ๒ ซอยสุขสวัสดิ์ ๓๓

แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๔๐

โทรศัพท   ๐๒๘๗๓๐๒๙๑

เลขประจําตัวผูเสียภาษี   ๐๑๐๕๕๔๘๑๕๒๓๓๔

 

 

 

ใบสั่งจางเลขที่  ฉช ๐๐๓๓.๓๐๑.๑.๑/๔๐๑๕

วันที่  ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

สวนราชการ  โรงพยาบาลบางน้ําเปร้ียว

ที่อยู  ๑๐๐ ม.๒ ตําบลหมอนทอง อําเภอบางน้ําเปร้ียว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา

โทรศัพท  ๐๓๘๕๘๑๒๘๕ ตอ ๑๐๒

 

 ขอ้มลูสญัญาหรอืขอ้ตกลง

       

ใบสั่งจาง

 

 
                      ตามที่ บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟตแวร จํากัด ไดเสนอราคา ไวตอ โรงพยาบาลบางน้ําเปร้ียว ซ่ึงไดรับราคาและตกลงจาง

ตามรายการดังตอไปนี้

 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
ราคาตอหนวย

(บาท)

จํานวนเงิน

(บาท)

๑ คาบริการ BMS-HOSxP Activation รายป 2563

ต้ังแต มกราคม-ธันวาคม ป 2563 (83.11.25.00 )

๑ งาน ๒๖,๑๒๕.๐๐
๒๖,๑๒๕.๐๐

  รวมเปนเงิน ๒๔,๔๑๕.๘๙

  ภาษีมูลคาเพิ่ม ๑,๗๐๙.๑๑

(สองหมื่นหกพันหนึ่งรอยยี่สิบหาบาทถวน) รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒๖,๑๒๕.๐๐

 
 
การส่ังจาง อยูภายใตเงื่อนไขตอไปนี้

๑.  กําหนดสงมอบภายใน ๓๐  วันทําการ นับถัดจากวันที่ผูรับจางไดรับใบสั่งจาง

๒.  ครบกําหนดสงมอบวันที่  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๓.  สถานท่ีสงมอบ  โรงพยาบาลบางนํ้าเปรี้ยว ๑๐๐ ม.๒

๔.  ระยะเวลารับประกัน  -

๕.  สงวนสิทธิ์คาปรับกรณีสงมอบเกินกําหนด โดยคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๒๐  ของราคางานจาง

  แตตองไมต่ํากวาวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท

๖.  สวนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับมอบถาปรากฏวาสินคานั้นมีลักษณะไมตรงตามรายการที่ระบุไวในใบสั่งจาง กรณีนี้

  ผูรับจางจะตองดําเนินการเปล่ียนใหมใหถูกตองตามใบส่ังจางทุกประการ

๗.  การจางชวง ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือแตบางสวนไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนที่ไดรับ

     อนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางแลว การที่ผูวาจางไดอนุญาตใหจางชวงงานแตบางสวนดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพน

     จากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ีและผูรับจางจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง หรือของ 

     ตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวน โดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางตองชําระ

     คาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จางชวง ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 

๘.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ หนวยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาหรือขอตกลงของคูสัญญา

     เพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

     หมายเหตุ :

                    ๑. การติดอากรแสตมปใหเปนไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากตองการใหใบสั่งจางมีผลตามกฎหมาย

                    ๒.ใบสั่งจางส่ังจางนี้อางอิงตามเลขที่โครงการ ๖๒๑๐๗๒๔๘๓๒๙ จางคาจางเหมาบริการอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 12 ธันวาคม 2562
วรเชษฐ เวชมงคลกร - หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


ลงช่ือ..............................................................ใบสั่งจาง

  ( นายวรเชษฐ เวชมงคลกร )  

  หัวหนาเจาหนาที่  

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  

ลงช่ือ..............................................................ผูรับใบสั่งจาง

  (นางสาวธนิตา สายวาร)ี  

  ผูรับใบสั่งจาง  

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  

 
 

เลขท่ีโครงการ ๖๒๑๐๗๒๔๘๓๒๙

เลขคุมสัญญา  ๖๒๑๐๑๔๑๘๔๒๔๓

 

ออก
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 ขอ้มลูสญัญาหรอืขอ้ตกลง

 ชื�อผูค้า้/ผูรั้บจา้ง/ที�ปรกึษา  บรษัิท บางกอก เมดคิอล ซอฟตแ์วร ์ จํากดั

  เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร  0105548152334

  ประเภทสญัญา  ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง

  เลขที�สญัญา  ฉช 0033.301.1.1/4015  ดรูายละเอยีดสญัญา  

  ลงวนัที�  11/10/2562

  เลขคมุสญัญา  621014184243

  จํานวนเงนิตามสญัญา  26,125.00 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 6212F1068734 26,125.00     26,125.00 
จา่ยเงนิ
เรยีบรอ้ย

26/11/2562

รวมเงนิทั �งสิ�น 26,125.00      26,125.00   

บนัทกึขอ้มลูการเบกิจา่ยเงนิ  กลบัสูห่นา้หลกั  
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 บนัทกึขอ้มลูจดัทาํเอกสารเบกิจา่ย 

 *เบกิจา่ยเงนิครั �งที�   1  เลอืกเอกสารที�ตรวจรับ  

 *เลขคมุตรวจรับ  6210A1252370

 *วนัที�เบกิจา่ยเงนิ   26/11/2562  ระบปีุเป็นพทุธศกัราชในรปูแบบ (ววดดปปปป)

 เลขที�ใบเสร็จรับเงนิ  RE6211110

 วนัที�ในใบเสร็จรับเงนิ   26/11/2562  ระบปีุเป็นพทุธศกัราชในรปูแบบ (ววดดปปปป)

 เลขที� PO  ฉช0033.301.1.1/4015

 รายการตรวจรบัของ:รปูแบบการสง่มอบ รวมรายการ

ชื�อรายการที�สง่มอบ งวด
งานที� สรปุผลตรวจรับ

คา่บรกิาร BMS-HOSxP Activation รายปี 2563 ตั �งแต ่มกราคม-ธนัวาคม ปี 2563
(83.11.25.00 )

1 ถกูตอ้งทั �งหมดและรับไวท้ั �งหมด

 ขอ้มลูการเบกิจา่ยเงนิ

งวด
เงนิที� จํานวนเงนิ คา่ปรับ หกัเงนิลว่งหนา้ หกัเงนิประกนั

ผลงาน

อื�นๆ จํานวนเงนิ
ตั �งเบกิจา่ยรายการ จํานวนเงนิ

ชื�อรายการที�สง่มอบ : คา่บรกิาร BMS-HOSxP Activation รายปี 2563 ตั �งแต ่มกราคม-ธนัวาคม ปี 2563 (83.11.25.00 )

1 26,125.00 26,125.00

รวมเงนิต ั�งเบกิจา่ย 26,125.00 

หมายเหต ุ: รายการที�ม ีดอกจันสแีดง หมายถงึตอ้งบนัทกึขอ้มลู

 

รายละเอยีดคา่ปรับ  ยกเลกิรายการขอ้มลู   บนัทกึ   ดําเนนิการขั �นตอนตอ่ไป   ยกเลกิดําเนนิการขั �นตอนตอ่ไป   กลบัสูห่นา้หลกั  
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