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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลปาย งานการเงินและบัญชี โทร 053-699211ต่อ168 

ท่ี มล 0033.3 01 / 2.4/0ๅ วันท่ี ]  /  III บ 4/365

เร่ือง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน บำรุง ค่าครุภัณฑ์การแพทย์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย

ตามท่ี โรงพยาบาลปาย ส่ังซ้ือ /  ส่ังจ้าง ค่าครุภัณฑ์การแพทย์ 

จาก บริษัท เอ เพคซ์ 2007 จำกัด ตามรายละเอียดท่ีเอกสารดังน้ี

1 .) ตามบันทึกอนุมัติท่ี มล 0033.322/4566 เลขท่ีใบส่งชอง 6510004

รวมเป็นเงินท้ังสิน

จ่ายแลว
J d  1 (า 113 ̂  7เลขทเชค
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(นางสาวนิขาภา พรมจักร)
เจ้าพนักงานการ’'ง๊นและบัญ!}

จำนวนเงิน 48,000.00 บาท

48,000.00 บาท 

ท่ีหม่ืนแปดพันบาทถ้วน)

'&ารุ ง

บัดน้ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้างได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้วและได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วถูกต้องเห็นสมควรอบุมัจ้เห้จ่ายได้

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย

ได้ตรวจสอบแล้ว เห็บควรอบุม้ติ

\ห '^
(นางฐิตารีย์ นพโชติแก้วมณี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาบ

^ พา Kft-
(นางสาวพิมกมล สับสน) 

เจ้าพนักงาบการเงินและบัญชี

อนุมัติ

(นายวัฒนชัย วิเศษสมิต) 

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลปาย

เลขที่ เช็ค: 10139218 ยอดเช็ค: 47,551.40 หักภาษี: 448.60
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ร/บนหกขอความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐ โทร ๐๕๓-๖๙๙๒๑๑ 

ที มส ๐๐๓๓.๓๒๒/๔๕๖๖ วันที ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เร่ือง รายงานผลการตรวจรับพัสดุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลปายมอบอำนาจ

ตามบันทึกข้อความเลขท่ี มส ๐๐๓๓.๓๒๒/๔๔๐๒ ลงวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ไต้แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ (รถเข็น emergency) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (เอกสาร ๑)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขอรายงานผลการตรวจรับ ดังน้ี 

๑. รายการพัสดุ
รถเข็น emergency จำนวน ๒ คัน 

๒. เง่ือนไขในสัญญา(ใบส่ังจ้าง)
๒.๑ ซ้ือขายจาก บริษัท เอ เพคซ์ ๒๐๐๗ จำกัด ตามใบส่ังซ้ือเลขท่ี มส ๐๐๓๓.๓๒๒/๔๔๐๔ ลงวันท่ี 

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (เอกสาร ๒) ครบกำหนดส่งมอบ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
๓. ผลการตรวจรับ

๓.๑ ผู้ขายได้นำส่ิงของตามรายการข้างต้นมาส่งมอบ ณ โรงพยาบาลปาย ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุ รถเข็น emergency จำนวน ๒ คัน เป็น 
เงินท้ังสิน ๔๘,๐๐๐.- บาท (สี่หม่ืนแปดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ผลปรากฏว่าครุภัณฑ์มี 
คุณสมบัติ ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะท่ีกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารเฉพาะเจาะจงซ้ือฯ ทุก 
ประการ (เอกสาร ๓)

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรดลงนามหนังสือนำส่งเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้างเพ่ือ 

เบิกจ่ายต่อไป

ลงช่ือ น f เจ้าหน้าท่ี

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย 

- เพ่ือ'โปรดพิจารณาอy มีต 

ลงชื่อ.................

(นายอุตกฤษฏ์ ตานันที)

(นางซญาภา ตาแก้ว)

.หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

(นายวัฒนชัย วิเศษสมิต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ได้รับมอบคำส่ัง 

ท่ี ๓๐๔๒/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔



ส่วนราชการ โรงพยาบาลปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐ โทร ๐๕๓-๖๙๙๒๑๑ 

ท มส ๐๐๓๓.๓๒๒/๔๔๐๒ วันท ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เร่ือง รายงานขอซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ รถเข็น (emergency)

บันทึกข้อความ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลปายมอบอำนาจ

ด้วย โรงพยาบาลปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐ โทร ๐๕๓-๖๙๙๒๑๑มีความประสงค์ 

จะ ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ (รถเข็น emergency) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
๑. เหตุผลความจำเปีนท่ีต้องซ้ือ

เน่ืองจากมีความจำเป็นต้องใช้ในการสนับสนุนงานให้บริการงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญี 
ทางการพยาบาล และงานการพยาบาลผู้คลอด 

๒. รายละเอียดของพัสดุ
๒.๑ รถเข็น emergency จำนวน ๒ คัน ราคาคันละ ๒๔,๐๐๐.- บาท 

๓. ราคากลางชองพัสดุท่ีจะซ้ือจำนวน ๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีหม่ืนแปดพันบาทถ้วน)
๔. วงเงินท่ีจะซ้ือ

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เงินบำรุง) พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
(สี่หม่ืนแปดพันบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาท่ีต้องการใช้พัสดุน้ัน หรือให้งานน้ันแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใบสัญญา 
๖. วิธีท่ีจะซ้ือ และเหตุผลท่ีต้องซ้ือ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีมีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ 
ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงินตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
การพิจารณาดัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา



๘. การขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการต่าง  ๆ
ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางชลนที ศรีมูล ผู้ตรวจรับพัสดุ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

อำนาจและหน้าท่ี
ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเง่ือนไชของสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน 
ขอซ้ือดังกล่าวข้างต้น

ลงช่ือ เจ้าหน้าท่ี

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย 

- เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ

J น ^ลงซอ......................yh ................

(นายอุตกฤษฏ์ ตานันที)

.หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

(นางซญาภา ตาแก้ว)

(นายวัฒนซัย์ วิเศษสมิต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ได้รับมอบคำส่ัง 

ท่ี ๓๐๔๒/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราซการ งานห้องคลอด โรงพยาบาลปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

ที มส ๐๐๓fcA๓๐๗/0 พ 6า วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

เร่ือง การขออนุมัติจัดซือครุภัณฑ์การแพทย์ รถ Emergency

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย

เน่ืองจากงานการพยาบาล ห้องคลอด ยังขาดครุภัณฑ์การแพทย์ รถ Emergency สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์

เพ่ือใช้ในการ CPR หรือ Cardiopulmonary resuscitation ในการซ่วยเหลือมารดา และ ทารกแรกคลอด ท่ีขาดออกซิเจน 

หัวใจกำลังจะหยุดเต้นอย่างทันท่วงทึ ให้กลับมาหายใจ รวมถึงระบบไหลเวียนกลับมาโหลเวียนได้ตามปกติ ความสำคัญของ 

การทำ CPR อยู่ท่ีการปิมหัวใจ ท่ีถูกต้องและทันเวลารวมถึงวัสดุครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถนำมาใช้ได้ทันทีเม่ือ 

เกิดภาวะวิกฤติ เพ่ือให้การช่วยเหลือดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติจัดซ้ือรถ Emergency จำนวน ๒ คัน 

สำหรับเก็บอุปกรณ์ CPR ผู้ใหญ่ ๑ คัน และ เก็บอุปกรณ์ CPR ทารกแรกคลอด ๑ คัน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

( นางนวพร แตงอ่อน ) 

พยาบาลวิชาซีพซำนาญการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย 

- เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นาย'วัฒน'ชัย วิเศษสมิต) 

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลปาย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลปาย ถนนชัยสงคราม อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓o

ทึ มส ๐๐๓01.๓๐๗/ ไะ)^ วันทึ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เร่ือง ขอซ้ือวัสดุครุภัณฑ์เพ่ิมเติม เพ่ือการเปิดห้องผ่าตัด 2 ห้อง รองรับการผ่าตัดท่ีเพ่ิมข้ึน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย (ผ่านหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล)

เน่ืองจากทางห้องผ่าตัดโรงพยาบาลปาย มีอัตราการใช้ห้องผ่าตัดเพ่ิมข้ึน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ 

ให้บริการห้องผ่าตัดให้ครอบคลุม มีคุณภาพ และ รวดเร็ว โดยจะทำการเปิดบริการห้องผ่าตัดท้ัง 2 ห้อง จึงมี 

ความจำเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือต่างๆ รวมถึงเคร่ืองมือช่วยชีวิตประจำห้องผ่าตัดท้ัง 2 ห้อง ซ่ึงขณะน้ี มี 

ครบเพียง 1 ห้อง ส่ิงท่ีขาดคือ รถเข็น Emergency สำหรับใส่อุปกรณ์ ช่วยชีวิต จำนวน 1 คัน ราคา 24,000 บาท 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา

(นางเพียรศรี ใจกันทา) 

พยาบาลวิขาชีพ ชำนาญการ

tde Jทฟ่'W0 .ทน ข้6|

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด

0ขเนี้o

1 CYT)  \ (



v บร ิษ ัท  .เอ เพ ค ซ ์ 2 0 0 7  จำก ัด
77/98 หมู่บ้านนิรันดรสิริ เฟส 3 ล.สามวา

แชวงบางชัน เซตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจำตัวผ้เสิฮภาษี 0105550028335
โทร. 0- 
Fax. 0-

2175-3588
2108-7733

รหัสสูกค้า 5801002

เรียน ผู้อ่านวยการ โรงพยาบาร์ฟาย

นามสูทค้า โรงพยาบาร์ฟาย

ท่ีอยู่ อ.ปาย

จ.เฟฟองสอน 58130

โทรดัพท์ 053-699582,053-699583

ใบเสนอราคา

เฝืฬเใบเสนอราคา QS 0001/6510004

IV T Cl.fi. 2565
ท่าพนดส่งของ 90 รัน 

ท่าหนดรนราคา 30 รน

ลำดับ
No.

รายละ เอียด
Description

จ่ทภน
Quantity

หนวยละ
Unit

จ่านวนผิน
Amount

รถเข็นโรงพยาบาล 5 สิน#I 2 ดัน 24,000.00 48,000.00

(สิหม่ืนเฝดพันบาทฌ้น) รวม^ลค่าสินค้า 
Total 44,859.81

ส่วนลด
Discount
ภ าล ค ่า  เพ่ิม 3,140.19VALUE ADDED TAX 7%

ยอดผินสทธิ 
GRAND TOTAL 48,000.00A P & X  2 0 0 -7 Co ,1ฟ

(นาง^นทนา 3นทร์สืริ) 
ผู้^ดการฝ่ายขาย



ส่วนราชการ โรงพยาบาลปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐ โทร ๐๕๓-๖๙๙๒๑๑ 

ที มส ๐๐๓๓.๓๒๒/๔๔๐๓ วันที ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เร่ือง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติส่ังซ้ือ___________________________________

บันทึกข้อความ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลปายมอบอำนาจ
_________ ขอรายงานผลการพิจารณาซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ (รถเข็น emergency) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังน้ี

รายการพิจารณา รายช่ือผู้ย่ืนช้อเสนอ ราคาที่เสนอ* ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ 
จ้าง*

รถเข็น emergency จำนวน 

๒ ดัน

บริษัท เอ เพคซ์ ๒๐๐๗ จำกัด ๔๘,๐๐๐.๐๐ ๔๘,๐๐๐.๐๐

รวม ๔๘,๐๐๐.๐๐

* ราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอคร้ังน้ี จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
โรงพยาบาลปายพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซ้ือจากผู้เสนอราคาดังกล่าว 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดอนุมัติให้ส่ังซ้ือส่ังจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

ลงช่ือ.................. ]$ * : . เจ้าหน้าท่ี

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย 

- เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงซอ..................... ภ ั^ )................... หัวหน้าเจ้าหน้าที

(นางซญาภา ตาแก้ว)

(นายอุตกฤษฏ์ ตานันที)

อนุมัติ

(นายวัฒนชัย วิเศษสมิต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ได้รับมอบคำส่ัง 
ท่ี ๓๐๔๒/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔



ประกาศโรงพยาบาลปาย
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 

(รถเข็น emergency)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี โรงพยาบาลปาย ได้มีโครงการ ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ (รถเข็น emergency) โดยวิธี 

เฉพาะเจาะจง น้ัน
รถเข็น emergency จำนวน ๒ คัน ผู้!ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ เพคซ์ ๒๐๐๗ จำกัด (ขายส่ง, 

ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

.

(นาย'วัฒน'ขัย วิเศษสมิต)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย 

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราฃการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ท่ี ๓๐๔๒/๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๔๖๔



ใบส่ังซ้ือ

ผู้ขาย บริษัท เอ เพคซ์ ๒๐๐๗ จำกัด 
ท่ีอยู่ เลขท่ี ๗๗/๙๘
แขวงบางขัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๑๐
โทรศัพท ๐๘๙๑๓๓๕๕๙๕๙
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๖๓๐๕๔๖๒๓

โบสังซอเลขที มล ๐๐๓๓.๓๒๒/๔๔๐๔
วันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
ส่วนราชการ โรงพยาบาลปาย
ท่ีอยู่ ๑๑๑ หมู่ ๑ ตำบลเวียงใต้ อำเภอ
ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทรศพท ๐๕๓-๖๙๙๐๓๑ ต่อ ๒๑๑

ตามท่ี บริษัท เอ เพคซ์ ๒๐๐๗ จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ โรงพยาบาลปาย ซ่ึงได้รับราคา 
และตกลงซ้ือ ตามรายการดังต่อไปน้ี

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)

๑ รถเข็น emergency ๒ คัน ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๔๘,๐๐๐.๐๐

(สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน ๔๔,๘๕๙.๘๑

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๓,๑๔๐.๑๙

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๔๘,๐๐๐.๐๐

การซ้ือ อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปน้ี
๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบส่ังซ้ือ 
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
๓. สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลปาย - 
๔. ระยะเวลารับประกัน ๑ ปี
๕. สงวนสิทธึ๋ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคา 

ส่ิงของ
ท่ียังไม่ได้รับมอบ



๖. ส่วนราชการสงวนสิทธ๋ิท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฏวาสินค้าน้ันมีลักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไวในใบส่ัง 
ซ้ือ กรณีน้ี

ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปล่ียนใหม่ให้ถูกต้องตามใบส่ังซ้ือทุกประการ 

๗. การประเมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 
ตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา

เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตม'ป๋ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบส่ังซ้ือมีผล
ตามกฎหมาย

๒.ใบส่ังซ้ือส่ังจ้างน้ีอ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖๕๑๐๗๑๘๕๔๙๘ ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 
(รถเข็น emergency) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงซ่ือ
( นายอุตกฤษฎ์ ตานันท์ )

นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
วับท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
ลงช่ือ........จํไ,’?ใ̂ วั?......$ k o !$ l........

(นางจันทนา จันทร์คิริ) 
พนักงานขาย 

วันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

V cu Ji
ผูสงซอ

ผู้รับใบส่ังซ้ือ

เลขท่ีโครงการ ๖๕๑๐๗๑๘๕๔๙๘ 
เลขคุมสัญญา ๖๕๑๐๑๔๑๔๗๙๔๗



แบบแสดงความบริสุทธ้ีใจในการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑00,000 บาท) 

ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ี และผู้ตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า....... .......นายอตกฤษฏ์.... ....ตานันท์................... ................... (หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี)

ข้าพเจ้า....... .......นางขณาภา...... ....ตาแก้ว.................... .................... (เจ้าหน้าท่ี)

ข้าพเจ้า....... .......นางชลนที....... ... ศรีมล...................... ..................... (ผ้ตรวจรับ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเก่ียวข้องหรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ 

ใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ชาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วน 

เก่ียวข้องท่ีเข้ามามีนิติสัมพันธ์และวางตัวเปีนกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย 

จิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เก่ียวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลามุ่งประโยชน์ส่วนรวมเปีนสำคัญตามท่ี 

ระบุไว่ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรใน 

หน่วยงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ 

ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีเข้ามามิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม

(หัวหน้าเจาหน้าท่ี)

ลงนาม .... น . . : .

(เจ้าหน้าท่ี)

ลงนาม

(ผู้ตรวจรับพัสดุ)
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เลขประจำตัวผ้เสียภาษี 0105550028335

APEX 2007 CO., LTD . ( HEAD OFFICE)
77/98 หม ู่บ ้านน ิร ันด เส ิร ิ เฟส 3 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510 
77/98 Nirunsiri Village Fed 3, Samwa Rd., Bangchun, Klongsamwa, Bangkok 10510 
Tel. 02-175-3588, 081-312-7798 , 086-338-2895 Fax: 02-108-7733

ต ้นฉบ ับใบเสร ็จร ับ เง ิน
ORIGINAL RECEIPT

บริษัท เอ เพคซ์ 2007 จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เอกสารออกเป็นชุด

รหัสลูกค้า 
Customer's Code 
นามลูกค้า 
Customer's Name 
ที่อยู่ 
Address

5801002

โรงพยาบาลปาย

อ.ปาย
จ.แม่ปองสอน 58130

โทรค้พฬว53-699582,053-699583
เลขประจำค้วผู้เรัยภา'ร 0994000444940 สนญ.

เลขที่ใบกำกับ 6510004
Invqice No,

!2  1 M  2565
เ ค ร ด ต ก ัน  
Credit Term DateCredit Term
เลขที่ใบสั่งขาย 
s/o No. 
พนักงานขาย 
Salesman 
เลขที่ใบสั่งซอ 
p.o. No.

กำหนดชำระเงิน 
Due Date

cc

สาดบ 
ITEM

รห ัสส ินค ้า 
PRODUCT CODE

รายละเอยด 
DESCRIPTION

จานวน 
QUANTITY

ราคา/หน ่วย
UNIT/PRICE

จำนวนเง ิน  
AMOUNT

ร-012 รทเชันโรงพยาบาล 5 รันชัก 2 ค้น 24.000.00 48.000.00

จ ่^ แ ล ้า .

า /T '

(ใภงิสิาวนิซ่าภาพร็มเกร)
เจ้าพนกงานการฝ็นแIJ8บัญ฿

21 พ 9 M

ผิด ตก ยกเว ้น E. & O.E.

(รันธนแปดพันบาททวน)
รวมมลค ่าส ิน ค ้า  

TOTAL 44,859.81

ชำระเงินโดย :

( / / )  \!ช็คธนาคาร ท ฟ ้ สาขา เลขที่ ใ013^2.1 i  ลงกันที่ 2 * ^
( ในกรณีชำระเงินด้วยเชํค โปรดสั่งจ่ายและขีดคร่อมในนามบริษัท เอ เพคช์ 2007 จำกัด. เท่านั้น )

ส ่วนลด 
DISCOUNT

ภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม  
VALUE Ad’dED TAX

7  % 3,140.19

รวมจำน วนเง ิน ท ั้งส ิน  
GRAND TOTAL•พเพพพ

48,000.00

ได้รับสินค้าตามรายการถกค้องแล้ว

ไ/?/ท)1 กัน้ัม่ค้
ผู้รับสินค้า/Received By

1. .  ^  โ^เร3
. กันท/Date.....  ....

น ัจ ร ? น ั
ผู้ส่งสินค้า/Delivered By

1 1 1  2565

45

ผรบเงิน/Collector

วนท่ี/D a g jj. m . 2565.
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เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105550028335

APEX 2007 CO., LTD. ( HEAD OFFICE)
77/98 หม ู่บ ้านน ิร ันดรส ิร ิ เฟส 3 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510 
77/98 Nirunsiri Village Fed 3, Samwa Rd., Bangchun, Klongsamwa, Bangkok 10510 
Tel. 02-175-3588, 081-312-7798 , 086-338-2895 Fax: 02-108-7733

ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค'ไ/ใบแจ้งหน้ี
ORIGINAL TAX INVOICE / DELIVERY ORDER / INVOICE

บริษัท เอ เพคซ์ 2007 จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เอกสารออกเป็นชุด
รหัสลูกค้า 
Customer's Code 
นามลูกค้า 
Customer's Name 
ทึ่อยู 
Address

โรงพยานานปาข 

อ.ปาย
ส.แปรเองสอน 58130

■๒รฝเฬฒร3-699582,053-699583
เสขปท•ส่า๙วชุ้เสยภา■ร 0994000444940 สนญ.

เลขที่ใบกำกับ '1' 50 1
Invqice No.

£1 [3 1 cm  ^
เครดิต วัน
Cred.it Term DateCredit Term
เลขที่ใบสงขาย 
s/o No. 
พนักงานขาย 
Salesman 
เลขที่ใบสั่งซอ 
p.o. No.

กำหนดชำระเงิน 
Due Date

y
e



ใบตรวจรับการจัดซ้ือ/จัดจ้าง

วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตาม ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง เลขท่ี มล ๐๐๓๓.๓๒๒/๔๔๐๔ ลงวันท่ี ๑๗ ตุลาคม 
๒๕๖๕ โรงพยาบาลปาย ได้ตกลง ซ้ือ กับ บริษัท เอ เพคซ์ ๒๐๐๗ จำกัด สำหรับโครงการ ซ้ือครุภัณฑ์ 
การแพทย์ (รถเข็น emercency) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินท้ังส้ิน ๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีหม่ืน 

แปดพันบาทถ้วน)
ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฎ ดังน้ี

๑. ผลการตรวจรับ 

157 ถูกต้อง

^  ครบถ้วนตามสัญญา 

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

r  มีค่าปรับ 

1=7 ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน
เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินท้ังส้ิน ๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงซ่ือ). ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางชลนที ศรีมูล)

หมายเหตุ : เลขท่ีโครงการ๖๕๑๐๗๑๘๕๔๙๘
เลขคุมสัญญา๖๕๑๐๑๔๑๔๗๙๔๗ 

เลขคุมตรวจรับ ๖๕๑๐A๑๓๖๔๑๑๙


