
 

                   บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ ต าบลลี้ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ๕๑๑๑๐ 
 

   

ที ่ ลพ ๐๔๓๒.๑/๐๓๖ วันที่   ๙  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

   

เรื่อง รายงานขอซ้ือ 
 

   
 

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน โดยสาธารณสุขอ าเภอลี้ผู้รับมอบอ านาจ 

ด้วย  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้  อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน มีความประสงค์จะซื้อวัสดุส านักงาน 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องซื้อ 
    เพ่ือจัดหาวัสดุส านักงานไว้ใช้ในราชการของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ ในงานบริหาร

วิชาการ งานสนับสนุนหน่วยบริการ งานบริการประชาชน งานตามภารกิจต่างๆ ฯลฯ 
 
๒. รายละเอียดของพัสดุ 

วัสดุส านักงาน จ านวน ๑๑ รายการ ดังนี้ 
๑. กระดาษการ์ดสี A๔  จ านวน ๑๐ แพ็ค 
๒. กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ จ านวน ๗๕ รีม 
๓. คลิปหนีบด าใหญ่  จ านวน ๑๐๐ ตัว 
๔. ถ่านนาฬิกา ขนาด ๒A  จ านวน ๔๙ ก้อน 
๕. เทปกาวสันหนังสือ  จ านวน ๑๐ ม้วน 
๖. ปากกาไวท์บอร์ด  จ านวน ๒๐ ด้าม 
๗. ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๑๐ จ านวน ๓ กล่อง  
๘. หมึกเติมตลับชาด  จ านวน ๒ ตลับ 
๙. ลวดเสียบกระดาษ  จ านวน ๑๐ กล่อง 
๑๐. ทะเบียนหนังสือส่ง  จ านวน ๒ เล่ม 
๑๑. ทะเบียนหนังสือรับ  จ านวน ๒ เล่ม 

 
๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจ านวน ๑๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
 
๔. วงเงินที่จะซื้อ 
    เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน  ๑๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
 
๕. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
    ก าหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๙ กุมภาพันธ์ 2562 



  
๖. วิธีที่จะซ้ือ และเหตุผลที่ต้องซื้อ 
    ด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง 

หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
               ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
                   การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
 
               ๘. การขออนุมัตแิต่งต้ังคณะกรรมการต่าง ๆ 
                ๘.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
                     ๑. นายยุทธนา  เตมีศักดิ์ 
                     . 
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบขอได้โปรด 
            ๑. อนุมัติให้ด าเนินการ  ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น 
            ๒. ลงนามในค าสั่งแตง่ตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
 
 

( นายสมศักด์ิ  ปาอินทร์ ) 
          เจ้าหน้าที ่
 

เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน โดยสาธารณสุขอ าเภอลี้ผู้รับมอบอ านาจ 
 - เพ่ือโปรดทราบ 
 - เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการ 

 
(  นางณัฐวรรณ  แก้ววงค์ ) 

                หวัหน้าเจ้าหน้าที่ 

                     อนุมัติ 
 

( นายพงศกร  ตันติวรางกูร ) 
    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 

   สาธารณสุขอ าเภอลี้ 
          ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 

 
 
 
 



 

ค าสั่งจังหวัดล าพูน 
ที ่ ๑/๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุส าหรับการซื้อวัสดุส านักงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 

      ด้วย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน มีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุส านักงานของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น ผู้ตรวจรับพัสดุ ส าหรับ
การซื้อวัสดุส านักงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

ผู้ตรวจรับพัสดุ 
1. นายยุทธนา  เตมีศักด์ิ    ผู้ตรวจรับพัสดุ 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
อ านาจและหน้าที่  
ท าการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 

 
 

             สั่ง ณ วันที ่ ๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

( นายพงศกร  ตันติวรางกูร ) 
    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 

   สาธารณสุขอ าเภอลี้ 
          ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 

 
 
 
 

 

 

 
   



   
                                                          บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ ต าบลลี้ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ๕๑๑๑๐ 
 

ที ่ ลพ ๐๔๓๒.๑/๐๓๙ วันที่   ๑๐ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ 
    

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน โดยสาธารณสุขอ าเภอลี้ผู้รับมอบอ านาจ 

                 ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุส านักงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ โดยวธิีเฉพาะเจาะจง ดังนี้  

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
               ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซ้ือจากผู้เสนอราคาดังกล่าว 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว 
 

( นายสมศักด์ิ  ปาอินทร์ ) 
          เจ้าหน้าที ่

 
 

 

รายการพิจารณา รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ* ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง* 

วัสดุส านักงาน จ านวน ๑๑ รายการ ดังนี้ 
๑. กระดาษการ์ดสี A๔ จ านวน ๑๐ แพ็ค 
๒. กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ จ านวน ๗๕ รีม 
๓. คลิปหนีบด าใหญ่  จ านวน ๑๐๐ ตัว 
๔. ถ่านนาฬิกา ขนาด ๒A จ านวน ๔๙ ก้อน 
๕. เทปกาวสันหนังสือ จ านวน ๑๐ ม้วน 
๖. ปากกาไวท์บอร์ด  จ านวน ๒๐ ด้าม 
๗. ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๑๐จ านวน ๓ กล่อง  
๘. หมึกเติมตลับชาด  จ านวน ๒ ตลับ 
๙. ลวดเสียบกระดาษ จ านวน ๑๐ กล่อง 
๑๐. ทะเบียนหนังสือส่ง จ านวน ๒ เล่ม 
๑๑. ทะเบียนหนังสือรับ จ านวน ๒ เล่ม 

จันจิราพาณิชย์ ๑๓,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๑๓,๐๐๐.๐๐ 

เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน โดยสาธารณสุขอ าเภอลี้ผู้รับมอบอ านาจ 
   - เพ่ือโปรดทราบ 
   - เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการ 

 
(  นางณัฐวรรณ  แก้ววงค์ ) 

                หวัหน้าเจ้าหน้าที่ 

 

อนุมัติ 
 

( นายพงศกร  ตันติวรางกูร ) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ าเภอลี้ 
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 

 



ใบสั่งซ้ือ 
  

 

ผู้ขาย  จันจิราพาณิชย ์
ที่อยู่   เลขท่ี ๑๙๘/๑๒ หมู่ ๑๔       

       ต าบลลี้ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ๕๑๑๑๐ 
โทรศัพท ์  ๐๙๓๒๙๗๘๖๗๕ 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ ี  ๓๕๑๐๔๐๐๔๕๒๓๓๒ 
เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร   ๐๕๔๐๗๐๔๕๒๔๙๒ 
ช่ือบัญช ี จันจิรา พิพัฒน์ศาสตร ์
ธนาคาร  ธนาคารออมสิน ลี ้

 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  ลพ ๐๔๓๒.๑/๐๔๓ 
วันท่ี  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ 
ส่วนราชการ  ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอลี ้
ที่อยู่  ต าบลลี้ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
โทรศัพท ์ ๐๕๓๙๗๙๘๓๐ 

 

ตามท่ี จันจิราพาณิชย์ ได้เสนอราคา ไว้ต่อ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ ซึ่งได้รับราคาและตกลง
ซ้ือ ตามรายการดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
๑ วัสดุส านักงาน จ านวน ๑๑ รายการ ดังนี้ 

๑. กระดาษการ์ดสี A๔  
๒. กระดาษถ่ายเอกสาร A๔   
๓. คลิปหนีบด าใหญ่    
๔. ถ่านนาฬิกา ขนาด ๒A   
๕. เทปกาวสันหนังสือ   
๖. ปากกาไวท์บอร์ด    
๗. ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๑๐  
๘. หมึกเติมตลับชาด    
๙. ลวดเสียบกระดาษ  
๑๐. ทะเบียนหนังสือส่ง   
๑๑. ทะเบียนหนังสือรับ  

 
๑๐ 
๗๕ 

๑๐๐ 
๔๙ 
๑๐ 
๒๐ 
๓ 
๒ 

๑๐ 
๒ 
๒ 

 
แพ็ค 
รีม 
ตัว 

ก้อน 
ม้วน 
ด้าม 
กล่อง 
ตลับ 
กล่อง 
เล่ม 
เล่ม 

 
๘๕.๐๐ 

๑๑๕.๐๐ 
๕.๐๐ 

๑๐.๐๐ 
๒๕.๐๐ 
๒๕.๐๐ 

๑๔๕.๐๐ 
๘๐.๐๐ 
๙๕.๐๐ 
๖๐.๐๐ 
๖๐.๐๐ 

 
๘๕๐.๐๐ 

๘,๖๒๕.๐๐ 
๕๐๐.๐๐ 
๔๙๐.๐๐ 
๒๕๐.๐๐ 
๕๐๐.๐๐ 
๔๓๕.๐๐ 
๑๖๐.๐๐ 
๙๕๐.๐๐ 
๑๒๐.๐๐ 
๑๒๐.๐๐ 

(หนึ่งหม่ืนสามพันบาทถ้วน) ราคา ๑๒,๑๔๙.๕๓ 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ๘๕๐.๔๗ 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๐๐๐.๐๐ 
 

การสั่งซ้ือ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
1. ก าหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ 
2. ครบก าหนดส่งมอบวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 2562 



3. สถานที่ส่งมอบ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ 
4. ระยะเวลารับประกัน  - 
5. สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐  ของราคา

สิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบแต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท 
6. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ใน

ใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ซื้อจะต้องด าเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ 
๗.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้ว 

เสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 
หมายเหตุ 

1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตาม
กฎหมาย 

๒. ใบสั่งซื้อนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๒๐๒๗๓๘๘๗๖๐ ซื้อวัสดุส านักงานของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอลี้  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
 
 

ลงชื่อ……………………………………………ผู้สั่งชื้อ 
(นางณัฐวรรณ แก้ววงค์) 
   หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

วันที่     ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ 
 
ลงชื่อ……………………………………………ผู้รับใบสั่งชื้อ 
        (นางจันจิรา พิพัฒน์ศาสตร์) 
             ผู้จัดการร้าน 
วันที่     ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

 
 
เลขที่โครงการ ๖๒๐๒๗๓๘๘๗๖๐ 
เลขคุมสัญญา  ๖๒๐๒๑๔๓๑๔๙๓๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 
ตามหนังสือสัญญาเลขที่ ลพ ๐๔๓๒.๑/๐๔๓ ลงวันที ่๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอลี้ ได้ตกลง ซื้อวัสดุส านักงาน กับ จันจิราพาณิชย์ ส าหรับโครงการซื้อวัสดุส านักงานของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสาม
พันบาทถ้วน) 
                            ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏว่า 
 
                            ผลการตรวจรับ 

                             ถูกต้อง 

                                      ครบถ้วนตามสัญญา 

                                      ไม่ครบถ้วนตามสัญญา 
 
                            ค่าปรับ 

                             มีค่าปรับ 

                             ไม่มีค่าปรับ 
 
 
  (ลงชื่อ)......................................ผู้ตรวจรับพัสดุ  
          (นายยุทธนา เตมีศักดิ์) 

 
หมายเหตุ : เลขทีโ่ครงการ ๖๒๐๒๗๓๘๘๗๖๐ 
   เลขทีส่ัญญา ๖๒๐๒๑๔๓๑๔๙๓๗ 
   เลขคมุตรวจรับ ๖๒๐๒A๑๓๙๘๕๘๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                     บันทึกข้อความ 

 

 ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ ต าบลลี้ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
 

 ที ่ ลพ ๐๔๓๒.๑/๒๒๒ วันที่   1๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖2 
 

 เรื่อง ส่งเบิกเงิน 
 

เรียน  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
 
    ฝ่ายพัสดุ ขอส่งเอกสารเพ่ือเบิกจ่ายเงิน ตามที่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ ได้ซื้อวัสดุ
ส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ จันจิราพาณิชย์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาท

ถ้วน) ซึ่งได้เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว ตามหนังสือสั่งซื้อ สัญญาเลขท่ี ลพ ๐๔๓๒.๑/๐๔๓  
ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น 
 

คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับของถูกต้องแล้ว  
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้ต่อไป  

 
รหัสผู้ขาย        ๓๕๑๐๔๐๐๔๕๒๓๓๒ 

เลขที่ใบ P/O     6202D1448049 
เลขที่เอกสารรับพัสดุ   6202A1398582 
เลขคุมสัญญา    ๖๒๐๒๑๔๓๑๔๙๓๗ 
เลขที่โครงการ   ๖๒๐๒๗๓๘๘๗๖๐ 

 
(นายสมศักดิ์  ปาอินทร์) 

                  เจ้าหน้าที่ 
 

(นางวิลาวุฒิ วิเชยันต์) 
             เจ้าหน้าที่การเงิน 

 
    เห็นควรตั้งเบิกต่อไป 

 
 

( นายพงศกร  ตันติวรางกูร ) 
    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 

   สาธารณสุขอ าเภอลี้ 
 


