
                                         บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
 

   

ที ่ ที่ ลป ๐๖๓๒/๓๙ วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 

   

เรื่อง จ้างเหมาท าความสะอาด ประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 

   

    

เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 
               ด้วย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จงัหวัดล าปางมีความประสงค์จะ จ้างจ้างเหมาทความสะอาด 
ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้ 
               ๑. เหตผุลความจ าเปน็ท่ีต้องจ้าง 
                   เพื่อให้อาคารส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ และบริเวณโดยรอบอาคาร มีความสะอาด เรยีบร้อย ถูกสุขลักษณะ 
เหมาะสมกับการปฏิบตัิงานของข้าราชการ เจ้าหนา้ที่อ่ืน ๆ และผู้มาติดต่อราชการทั้งภายในและภายนอก 
               ๒. รายละเอียดของพัสด ุ
                   รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
               ๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจ านวน ๖,๙๐๕.๐๐ บาท (หกพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน) 
               ๔. วงเงินท่ีจะจ้าง 
                   เงินนอกงบประมาณจาก จ านวน ๖,๙๐๕.๐๐ บาท (หกพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน) 
               ๕. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
                   ก าหนดเวลาการสง่มอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
               ๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง 
                   ด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจดัจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และ
มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึง่ไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
               ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ 
                   การพิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑร์าคา 
               ๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ 
                   การแต่งตั้งผูต้รวจรับพัสด ุ
               จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโ้ปรด 
                  ๑. อนุมัติใหด้ าเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น 
                  ๒. ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสด ุ
 

                                                                            (นางสุมล เจตะภัย)                                                   
                                                                                  เจ้าหน้าท่ี 
-เห็นควรด าเนินการตามที่เสนอ                                                  ทราบ/ผู้อนุมตั ิ

    
(นายศุภฤกษ ์   ทิฉลาด)                                                      (นายศุภฤกษ ์   ทิฉลาด)                                        
       หัวหน้าเจ้าหน้าที ่                                                       สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ          
                                                                           ผู้ไดร้ับมอบอ านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง                     
                                                               ตามค าสั่งจังหวัดล าปางที่ ๕๙๕๑/๒๕๖๒ลว. ๗พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

   



 
 
 

   ค าสั่ง อ าเภอแม่ทะ 
ที ่ ๓๙/๖๔  

เร่ือง แต่งต้ัง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาท าความสะอาด  
 
                  ด้วย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ มีความประสงค์จะจ้างเหมาท าความสะอาดประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ และ
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อ
ต่อไปนี้เป็น ผู้ตรวจรับพัสดุ การจา้งเหมาท าวามสะอาดประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 ผู้ตรวจรับพัสด ุ
      นางสาวนภามาส พรมชัย ประธานกรรมการฯ 
    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
อ านาจและหนา้ที ่ 
ท าการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนัน้ 

 

  

 
                                                                   สั่ง ณ วันที ่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  

                                                                              (นายศุภฤกษ ์ ทิฉลาด) 
                                                                             สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
 

 

 

 

 



 
                                                               

 
                                       

                             บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
 

   

ที ่ ที่ ลป๐๖๓๒/๓๙ วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 

   

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
 

   

    

เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 
 

   

               ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างจ้างเหมาท าความสะอาด ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี ้    

 

รายการพิจารณา รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ* ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง* 

   การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) 
จ านวน ๑ รายการ 

น.ส.นงคราญ แก้วโห ้ ๖,๙๐๕.๐๐ ๖,๙๐๕.๐๐ 

รวม ๖,๙๐๕.๐๐ 

   

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทั้งปวง    

 
โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
               อ าเภอแม่ทะ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจดัจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว 
               จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโ้ปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว 
 
                            
                                                                            (นางสุมล เจตะภัย)                                                    
                                                                                  เจ้าหน้าท่ี 
-เห็นควรด าเนินการตามที่เสนอ                                                          ทราบ/ผู้อนุมัต ิ

    
 

 (นายศุภฤกษ ์   ทิฉลาด)                                                         (นายศุภฤกษ ์   ทิฉลาด) 
        หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี                                                            สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ                                         
                                                                               ผู้ไดร้ับมอบอ านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง              
                                                                     ตามค าสั่งจังหวัดล าปางที่ ๕๙๕๑/๒๕๖๒ลว. ๗พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
 
  

 



 

 
ใบสั่งจ้าง 

  
 

ผู้รับจ้าง  น.ส.นงคราญ แก้วโห ้

ที่อยู ่  หมู่บ้าน บา้นกิว่พัฒนา เลขที่ ๑๖๓/๑ หมู่ ๑๐ 
ต าบลบ้านกิว่ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ๕๒๑๕๐ 

โทรศัพท์   ๐๙๔๓๘๕๒๖๗๐ 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ ี  ๑๕๒๙๙๐๐๔๒๔๓๑๓ 

  

 

ใบสั่งจ้างเลขที่  ๓๙/๒๕๖๔ 
วันที่  ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ส่วนราชการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
ที่อยู ่ ม.๓ ต าบลนาครัว อ าเภอแม่ทะ จงัหวัดล าปาง 
โทรศัพท์  ๐๕๔๒๘๙๔๐๒ 

  
                      ตามที่ น.ส.นงคราญ แก้วโห ้ได้เสนอราคา ไว้ต่อ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ ซ่ึงได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี ้

  

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

๑ การจ้างงาน(93.14.18.00 ) ๑ รายการ ๖,๙๐๕.๐๐ ๖,๙๐๕.๐๐ 

  รวมเป็นเงิน ๖,๔๕๓.๒๗ 

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๔๕๑.๗๓ 

(หกพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๙๐๕.๐๐ 
 

  
 
การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้ 

๑.   ก าหนดส่งมอบภายใน ๔๕  วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง 
๒.   ครบก าหนดส่งมอบวันที ่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ 
๓.   สถานที่ส่งมอบ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ ม.๓ 
๔.   ระยะเวลารับประกัน  - 
๕.   สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรารอ้ยละ ๐.๑๐  ของราคางานจ้าง 

  แต่ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท 
๖.   ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่รับมอบถ้าปรากฏวา่สินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ 

  ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ 
๗.  การจ้างช่วง ผู้รับจา้งจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจา้งช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับ 
     อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้วา่จ้างแลว้ การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จา้งช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
     จากความรับผิดหรือพันธะหนา้ที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ 
     ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช าระ 
     ค่าปรับให้แก่ผู้วา่จา้งเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
 
 



 
๘.  การประเมินผลการปฏบิัติงานของผู้ประกอบการ หนว่ยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏบิัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 
     เพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
     หมายเหตุ : 
                    ๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย 
                    ๒.ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๖๕๙๐๗๘ จ้างจา้งเหมาทความสะอาด ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 
 
 

 

ลงชื่อ .............................................................. ผู้สั่งจ้าง 
  ( นายศุภฤกษ ์ทิฉลาด )   

  

หัวหน้าเจา้หนา้ที ่
วันที่  ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 
  

 ลงชื่อ.............................................................ผู้รับใบสั่ง   
  (นางสาวนงคราญ แกว้โห้)   
  ผู้รับจ้าง   

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔   
เลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๖๕๙๐๗๘ 
เลขคุมสัญญา  ๖๔๐๘๑๔๕๔๓๕๖๖ 

 

 

 

 

 

 



 

 
ใบตรวจรับการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 

  
  วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๔ 

  
 
                            ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขท่ี ๓๙/๒๕๖๔ ลงวนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่
ทะ ได้ตกลง จ้างท าของ/จ้างเหมาบริการ กับ น.ส.นงคราญ แก้วโห ้ส าหรับโครงการ จ้างจ้างเหมาทความสะอาด ประจ าเดือน
สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น ๖,๙๐๕.๐๐ บาท (หกพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน) 
                            ผู้ตรวจรับพัสด ุได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฎ ดังน้ี 

                            ๑. ผลการตรวจรับ 

                                ถูกต้อง 

                                      ครบถ้วนตามสัญญา 

                                      ไม่ครบถ้วนตามสญัญา 

                            ๒. ค่าปรับ 

                                   มีค่าปรับ 

                                   ไม่มคี่าปรับ 

                            ๓. การเบกิจ่ายเงิน 
                                เบิกจ่ายเงิน เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น ๖,๙๐๕.๐๐ บาท 
 
 

  

(ลงช่ือ)......................................ประธานกรรมการฯ 
                 (นางสาวนภามาส พรมชัย) 
 
 
   

                            หมายเหต ุ: เลขท่ีโครงการ๖๔๐๘๗๖๕๙๐๗๘ 
                                               เลขคุมสญัญา๖๔๐๘๑๔๕๔๓๕๖๖ 
                                               เลขคุมตรวจรับ ๖๔๐๙A๑๐๐๔๑๔๑ 
 



 
 
 
 

 

 






