แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
โรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรือ่ ง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบ่อเกลือ
วัน/เดือน/ปี : ๘ มกราคม ๒๕๖๔
หัวข้อ : ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
1. สาเนาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
2. บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

Link ภายนอก : ไม่มี
หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมตั ิรับรอง

ศักรนันทน์ วงศ์จริยะขจร
(นายศักรนันทน์ วงศ์จริยะขจร)
นักวิชาการพัสดุ

นิภาพร ใจพล
(นางนิภาพร ใจพล)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลเผยแพร่

กฤตนัย เกตุแก้ว
(นายกฤตนัย เกตุแก้ว)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ใบสั่งจ้าง
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็ก
ที่อยู่ 241 ถนนมหายศ ตาบลในเวียง
อาเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ 23/2564
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔
ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ่อเกลือ
ที่อยู่ 188 หมู่ 1 ตาบลบ่อเกลือใต้ อาเภอบ่อเกลือ
จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 0 5477 8066

โทรศัพท์ โทร.054-775888
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ๐ ๕๕๓๕ ๕๗๐๐๐ ๒๕ ๒

ตามที่ หจก.ชัยวัฒน์ออโต้แม็กได้เสนอราคา ไว้ต่อ โรงพยาบาลบ่อเกลือ ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ/จ้าง ตาม
รายการดังต่อไปนี้
ลาดับ

จานวน

หน่วย

1 กรองน้ามันเครื่อง 6 ลิตร

1

แกลลอน

2 กรองน้ามันเครื่อง 1 ลิตร

1
1

3

รายการ

กรองเครื่อง

สามพันสามสิบบาทถ้วน

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จานวนเงิน
(บาท)

1,150.00

1,150.00

ลิตร

200.00

200.00

ชุด

220.00

220.00

รวมเป็นเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

2,831.78
198.22
3,030.00

การสั่งซื้อ/สั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
1. กาหนดส่งมอบภายใน 3 นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับ ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
2. ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 11 มกราคม 2564
3. สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลบ่อเกลือ 188 หมู่ท1ี่ ตาบลบ่อเกลือใต้ อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
4. ระยเวลารับประกัน 5. สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกาหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาสิ่งของ
ที่ยังไม่ได้รับมอบแต่จะต้องต่ากว่าวันละ 100.00 บาท
6. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ
กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการเปลี่ยนใหม่ ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
7. กรณีงานจ้าง ผู้จ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่
2/บางส่วน...

2
บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็น
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความ
ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้าง ของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงาน
แต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องชาระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 10 (สิบ)
ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการ บอกเลิกสัญญา
8. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการหน่วยงานของรัฐสามารถนาผลปฏิบตั ิงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อ
ตกลงของคู่สัญญา เพื่อนามาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ : 1. การติดอาการแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
2. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่รับโครงการ จ้างเหมางานซ่อมบารุงยานพาหนะ (ทะเบียน กค-2792 น่าน) โดยวิธีเ

ลงชื่อ

นิภาพร ใจพล
( นางนิภาพร ใจพล )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

ผู้สั่งซื้อสั่งจ้าง

ลงชื่อ นางทัดทรวง คูอาริยะกุล ผู้รับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
นางทัดทรวง คูอาริยะกุล
หุ้นส่วนผู้จัดการ
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ) โรงพยาบาลบ่อเกลือ จ.น่าน โทรศัพท์ 0 5477 8066
ที่ นน 0032.301.3/ 060
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ
ด้วยกลุ่มบริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ) โรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และ
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง สาหรับโครงการจ้างเหมางานซ่อมบารุงยานพาหนะ (ทะเบียน กค-2792 น่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นจานวนเงิน
ทั้งสิ้น 3,030.00 บาท ( สามพันสามสิบบาทถ้วน ) ขึน้ เว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ่อเกลือ http://www.bkhosp.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

( นายศักรนันทน์ วงศ์จริยะขจร )
นักวิชาการพัสดุ
ความเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ
- เห็นควรพิจารณาอนุมัติ ตามเจ้าหน้าที่เสนอ

( นางนิภาพร ใจพล )
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบตั ิการ

ความเห็นผู้อานวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ
อนุมตั ิ

( นายนิธิวัชร์ แสงเรือง )
นายแพทย์ชานาญการ ปฏิบตั ิหน้าที่
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ

