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แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
----------------------------------- 

 

ข้าพเจ้า...................................................................................... .......... (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 

ข้าพเจ้า................................................................................................ (เจ้าหน้าที่) 

ข้าพเจ้า...................................................................................... .......... (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ) 

ข้าพเจ้า...................................................................................... .......... (กรรมการตรวจรับพัสดุ) 

ข้าพเจ้า...................................................................................... .......... (กรรมการตรวจรับพัสดุ) 

 
 ขอให้ค ารับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์และวางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยจิตส านึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้ เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลามุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
ตามที่ระบุไว้ในประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. 2560 

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ 
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ  หากเพิ่มเติมคณะกรรมการสามารถด าเนินการภายใต้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ฯ 
 นี้ได้โดยอนุโลม 

ลงนาม .................................................................  
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 

ลงนาม .................................................................  
(เจ้าหน้าที่) 

ลงนาม .................................................................  
(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ) 

ลงนาม .................................................................  
(กรรมการตรวจรับพัสดุ) 

ลงนาม .................................................................  
(กรรมการตรวจรับพัสดุ) 



แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน(วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท) 
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่  

และผู้ตรวจรับพัสดุ 
----------------------------------- 

 
 

ข้าพเจ้า................................................................................................. ............... (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 

ข้าพเจ้า.................................................................................................... ............ (เจ้าหน้าที่) 

ข้าพเจ้า....................................................................................................... .......... (ผู้ตรวจรับพัสดุ) 
 
 

 ขอให้ค ารับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์และวางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยจิตส านึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้ เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลามุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
ตามที่ระบุไว้ในประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. 2560 

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ 
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ลงนาม .................................................................  
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 

ลงนาม .................................................................  
(เจ้าหน้าที่) 

ลงนาม .................................................................  
(ผู้ตรวจรับพัสดุ) 



 

Print  screen  ขึ้นเว็ปไซต์โรงพยาบาลท่าช้าง 

ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 























 

Print  screen  ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลท่าช้าง 

ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด – ปลด  และพยานรับรองการปิด – ปลด ประกาศเผยแพร่ฯ 

 

 



ภาพถ่ายประกาศเผยแพร่แผนการจดัซือ้จดัจ้าง  เงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปี  2562  (งบลงทนุ) 

 

 

 



ภาพถ่ายประกาศเผยแพร่แผนการจดัซือ้จดัจ้าง  เงินบ ารุง  ประจ าปีงบประมาณ  2562 

 

 

 



ภาพถ่ายปิดประกาศเผยแพร่แผนการจดัซือ้จดัจ้าง   

 

 































 

Print  screen  ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลท่าช้าง 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Planfin) ประจ าปีงบประมาณ  2563 

 

 















 

Print  screen  ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลท่าช้าง 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Planfin) ประจ าปีงบประมาณ  2563 

 

 

































 

Print  screen  ขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลท่าช้าง 

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 

 

 





Print  screen  ขึ้นเว็ปไซต์โรงพยาบาลท่าช้าง 

1. แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม  - ธันวาคม   2562  
2. แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม –  กุมภาพันธ์  2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ขอ
หรือจดัจา้ง (บาท) โดยสรุป สัญญาหรือขอ้ตกลง

(บาท) ในการซ้ือหรือจา้ง
1 จา้งยา้ยเคร่ืองปรับอากาศ 6,500.00    6,500.00    วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านประกติิแอร์ 6,500.00    ร้านประกติิแอร์ 6,500.00    เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/245 ลว 7 ก.พ. 63
2 จา้งแกไ้ขท่อน้ าอดุตัน 1,500.00    1,500.00    วธิเีฉพาะเจาะจง นางปาริฉตัร  กองเกดิ 1,500.00    นางปาริฉตัร  กองเกดิ 1,500.00    เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/246 ลว 7 ก.พ. 63
3 จา้งจดัท าแบบพิมพ์งานรังสีการแพทย์ 2,550.00    2,550.00    วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.บี.เพิ่มกจิ 2,550.00    หจก.พี.เอส.บี.เพิ่มกจิ 2,550.00    เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/249 ลว 7 ก.พ. 63
4 จา้งจดัท าป้ายไวนิล 600.00       600.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บ. สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ อิงค์เจท็ จก. 600.00       บ. สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ อิงค์เจท็ จก. 600.00      เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/255 ลว 14 ก.พ. 63
5 จา้งบ ารุงรักษายานพาหนะ บต 1927 สห 5,943.85    5,943.85    วธิเีฉพาะเจาะจง บ. สิงห์บุรีอซูีซุเซลส์ จ ากดั 5,943.85    บ. สิงห์บุรีอซูีซุเซลส์ จ ากดั 5,943.85    เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/259 ลว 20 ก.พ. 63
6 จา้งบ ารุงรักษายานพาหนะ กค 4570 สห 2,350.00    2,350.00    วธิเีฉพาะเจาะจง อู่ทองเจริญยนต์ 2,350.00    อู่ทองเจริญยนต์ 2,350.00    เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/260 ลว 20 ก.พ. 63
7 จา้งจดัท าตรายาง (งานประกนัฯ) 1,200.00    1,200.00    วธิเีฉพาะเจาะจง บ. คลังวทิยาศึกษา จ ากดั 1,200.00    บ. คลังวทิยาศึกษา จ ากดั 1,200.00    เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/261 ลว 20 ก.พ. 63
8 จา้งเหมาบุคลากร (พนักงานขบัรถยนต์) 63,000.00  63,000.00  วธิเีฉพาะเจาะจง นายสมใจ  ท่าสละ 63,000.00  นายสมใจ  ท่าสละ 63,000.00  เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/266 ลว 20 ก.พ. 63
9 จา้งบ ารุงรักษายานพาหนะ 40-0089 สห 2,350.00    2,350.00    วธิเีฉพาะเจาะจง อู่ทองเจริญยนต์ 2,350.00    อู่ทองเจริญยนต์ 2,350.00    เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/267 ลว 20 ก.พ. 63

10 จา้งบ ารุงรักษายานพาหนะ กจ 3378 สห 3,038.80    3,038.80    วธิเีฉพาะเจาะจง บ. อนิเตอร์เทรด มสัแตง จ ากดั 3,038.80    บ. อนิเตอร์เทรด มสัแตง จ ากดั 3,038.80    เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/268 ลว 20 ก.พ. 63
11 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เคร่ืองอบผ้าฯ) 250,000.00  250,000.00   วธิเีฉพาะเจาะจง บ. เค.เอช.ที เซ็นทรัล ซัพพลาย จก. 250,000.00  บ. เค.เอช.ที เซ็นทรัล ซัพพลาย จก. 250,000.00  เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/253 ลว 14 ก.พ. 63
12 วสัดุส านักงาน (กระดาษตู้ kiosk) 1,800.00 1,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.คลังวทิยาศึกษา จก. 1,800.00 บ.คลังวทิยาศึกษา จก. 1,800.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/253 ลว 14 ก.พ. 63
13 ครุภัณฑ์ส านักงาน 13,000.00 13,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ประกติิแอร์ 13,000.00 ร้าน ประกติิแอร์ 13,000.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/233 ลว 6 ก.พ. 63
14 วสัดุงานบ้านงานครัว 15,151.20 15,151.20 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.เมอร์เรยเ์ทรดด้ิง จก. 15,151.20 บ.เมอร์เรยเ์ทรดด้ิง จก. 15,151.20 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/234 ลว 6 ก.พ. 63
15 วสัดุประปาและกอ่สร้าง 8,190.00 8,190.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ส.ฮงหลี 8,190.00 หจก.ส.ฮงหลี 8,190.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/235 ลว 6 ก.พ. 63
16 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 11,300.00 11,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านมติรสมยั 11,300.00 ร้านมติรสมยั 11,300.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/238 ลว 6 ก.พ. 63
17 วสัดุคอมพิวเตอร์ 5,300.00 5,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. พี.เอส.บี ดอทคอม 5,300.00 หจก. พี.เอส.บี ดอทคอม 5,300.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/239 ลว 6 ก.พ. 63
18 วสัดุส านักงาน (ธงชาติ) 650.00 650.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายนิคม  ดิษฐ์กระจนั 650.00 นายนิคม  ดิษฐ์กระจนั 650.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/244 ลว 13 ก.พ. 63
19 วสัดุงานบ้านงานครัว 2,560.00 2,560.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน จรินเฟอร์นิเจอร์ฯ 2,560.00 ร้าน จรินเฟอร์นิเจอร์ฯ 2,560.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/252 ลว 19 ก.พ. 63
20 วสัดุงานบ้านงานครัว 12,090.00 12,090.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน พีเอสบ.ีเพิ่มกจิ 12,090.00 ร้าน พีเอสบ.ีเพิ่มกจิ 12,090.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/253 ลว 19 ก.พ. 63
21 วสัดุคอมพิวเตอร์ 23,380.00 23,380.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. พี.เอส.บี ดอทคอม 23,380.00 หจก. พี.เอส.บี ดอทคอม 23,380.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/254 ลว 19 ก.พ. 63
22 วสัดุงานบ้านงานครัว 4,350.00 4,350.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย เค.เอม็.ฯ 4,350.00 บ.รักษาความปลอดภัย เค.เอม็.ฯ 4,350.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/260 ลว 24 ก.พ. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน
ชื่อหน่วยงาน   โรงพยาบาลท่าชา้ง 
วนัที่  1  - 28  กมุภาพันธ ์ 2563

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อ
หรือจัดจ้าง (บาท) โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

(บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง
1 วัสดุสมุนไพรท าลูกประคบ 10,150.00 10,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางกญัญา 10,150.00 นางกญัญา   ฉิมอ าพนัธุ์ 10,150.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/159 ลว  6 ม.ค. 63
2 วัสดุประปาและกอ่สร้าง 7,130.00 7,130.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ส.ฮงหลี 7,130.00 หจก. ส.ฮงหลี 7,130.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/163 ลว  6 ม.ค. 63
3 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 3,200.00 3,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน มิตรสมัย 3,200.00 ร้าน มิตรสมัย 3,200.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/164 ลว  6 ม.ค. 63
4 วัสดุยานพาหนะ 3,425.00 3,425.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน  สหยนต์กลการ สิงหบ์รีุ 3,425.00 ร้าน  สหยนต์กลการ สิงหบ์รีุ 3,425.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/167 ลว. 6 ม.ค. 63
5 วัสดุส านกังาน 10,096.00 10,096.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.คลังวิทยาศึกษา จก. 10,096.00 บ.คลังวิทยาศึกษา จก. 10,096.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/194 ลว. 17 ม.ค. 63
6 วัสดุคอมพวิเตอร์ 13,490.00 13,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ. เอ.เค พร้ิน 13,490.00 บ. เอ.เค พร้ิน 13,490.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/195 ลว. 17 ม.ค. 63
7 วัสดุอปุกรณ์โฆษณาและเผยแพร่ 9,920.00 9,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พเีอสบดีอทคอม 9,920.00 หจก.พเีอสบดีอทคอม 9,920.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/196 ลว. 17 ม.ค. 63
8 ครุภณัฑ์การแพทย์ 27,006.00 27,006.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ. โอเร็ก  เทรดด้ิง จก. 27,006.00 บ. โอเร็ก  เทรดด้ิง จก. 27,006.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/205 ลว. 29 ม.ค. 63
9 วัสดุส านกังาน 1,250.00 1,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอสพโีฮมเฟอร์นเิจอร์ 1,250.00 ร้าน เอสพโีฮมเฟอร์นเิจอร์ 1,250.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/210 ลว. 29 ม.ค. 63

10 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย ์(ยนูติท าฟนันวัตกรรม)428,000.00 428,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไทนเด็นทอล อนิเตอร์ เนชัน่แนล จก.428,000.00 บ. ไทนเด็นทอล อนิเตอร์ เนชัน่แนล จก.428,000.00 อยูใ่นบญัชี
นวัตกรรม

สห 0032.301/181 ลว. 16 ม.ค. 64

11 จ้างสูบส่ิงปฏกิลูหอ้งน้ าปอ้มยาม 300.00      300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายสนอง  ศรีใส 300.00      นายสนอง  ศรีใส 300.00      เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/171 ลว 7 ม.ค. 63
12 จ้างปรับปรุงปา้ยไฟหนา้โรงพยาบาลทา่ช้าง 4,000.00   4,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจีรนนัท ์ เสือพงษ์ 4,000.00   นางสาวจีรนนัท ์ เสือพงษ์ 4,000.00   เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/172 ลว 7 ม.ค. 63
13 จ้างก าจัดวัชพชืและขุดต้นกระถิน 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายคงเดช  ทองนุย้ 10,000.00 นายคงเดช  ทองนุย้ 10,000.00 เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/210 ลว 22 ม.ค. 63
14 จ้างเปล่ียนกระจกบานเล่ือน 700.00      700.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ ์ โชคธนธรณ์ 700.00      นายศุภฤกษ ์ โชคธนธรณ์ 700.00      เสนอราคาต่ าสุด สห 0032.301/216 ลว 30 ม.ค. 63

แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ชื่อหนว่ยงาน   โรงพยาบาลทา่ช้าง 
วันที ่ 1  -  31  มกราคม  2563

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง






















