
 
 
  

บันทกึส่ังการมอบให้งานเลขาตรวจสอบ 



 
  

หลกั 7 ประการ ในรายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง 

ตามระเบียบพสัดุ  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เติม 

 

 



 
 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ ์โรงพยำบำลท่ำปลำ โทร 0 5549 9070 ต่อ 105..  

ที ่อต ๐๐๓๒.001/๕๐๔                                วันที ่       30   ตุลำคม   2558                      8                                         

เรื่อง  รำยงำนขอซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวโดยวิธีตกลงรำคำ                                                         ค                                                                
 

เรียน  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ด้วยโรงพยำบำลท่ำปลำ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ มีควำมประสงค์จะด ำเนินกำร
จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำรับบริกำรในโรงพยำบำล (เหตุผลควำมจ ำเป็น     
ให้สอดคล้องกับวัสดุที่ต้องกำรจัดซื้อ) ดังรำยกำรต่อไปนี้ 

 
 

 

รวม 2 รำยกำร เป็นจ ำนวนเงิน  600.-  บำท  (หกร้อยบำทถ้วน) 
 

โดยก ำหนดเวลำที่ส่งมอบภำยใน 5 วันท ำกำร เบิกจ่ำยจำกเงินบ ำรุงโรงพยำบำลท่ำปลำ ด ำเนินกำรจัดซื้อจำก        
ร้ำนบุญมำกำรค้ำ  โดยวิธีตกลงรำคำตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเงินบ ำรุงของหน่วยบริกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 
พ.ศ. 2536 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 และขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย 
 

1. นำยเอ  มำดี   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร      ประธำนกรรมกำร 
                     2. นำงบี   ลองดู      เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                    กรรมกำร 
           3. นำยซี   ดีนะ            เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติกำร      กรรมกำร 
 

ทั้งนี้โดยอำศัยอ ำนำจตำมค ำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ 2838/2558 ลงวันที่ 22 ตุลำคม 2558 มอบอ ำนำจให้
หัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัด อนุมัติกำรสั่งซื้อสั่งจ้ำง และกำรด ำเนินกำรในเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน
ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ภำยในวงเงิน
ครั้งละไม่เกิน 7,000,000 บำท (เจ็ดล้ำนบำทถ้วน) ยกเว้นวิธีพิเศษและกรณีพิเศษ 
 
 

/จึงเรียนมำ... 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                               งานเลขานกุาร   12/11/2558    

ล ำดับ รำยกำร 
 

คงคลัง
ก่อนจัดซื้อ 

แผนกำร
จัดซื้อท้ังปี 

จ ำนวนที่
ซื้อแล้ว
ตำมแผน 

ควำมต้องกำรซื้อครั้งนี ้ รำคำกลำง
หรือรำคำ
อ้ำงอิง 

รำคำซื้อ
หลังสุด จ ำนวน รำคำต่อ

หน่วย 
(บำท) 

รวมเงิน 
(บำท) 

๑ แก้วกรวยกระดำษ 1๐ แถว 100 แถว ๓๐ แถว 30 แถว 10 300.- 1๕ 10 
2 กระดำษช ำระ 1๐ ม้วน 100 ม้วน ๓๐ ม้วน 30 ม้วน 10 300.- 1๕ 10 
          

รำคำสินค้ำ 
ภำษีมูลคำ่เพิ่ม  

รำคำสุทธิ 

600.-   

0.-   
600.-   

บันทึกข้อความ ตวัอกัษรตวัหนา 29 ตวันิว้ 

ตวัอกัษร

ตวัหนา 
20 ตวันิว้ 

2 – 2.5 ซ.ม. แล้วแต่ความ

เหมาะสม 

ครุฑสงู 

1.5 ซม. 

1 นิว้ หรือ          

2.5 ซ.ม. 
1 นิว้ หรือ          

2.5 ซ.ม. 

ตัวอักษรสีแดงเป็นตัวอย่าง  ปรบัเปลี่ยนได้
ตามเน้ือหา 

เนื้อหาใช้ 
แบบอกัษร 

Th 
SarabunIT๙ 

16 ตัวนิ้ว 

 

1 enter + 8pt 

1 enter + 8pt 

1 enter + 8pt 

1 enter + 8pt 

1 enter + 8pt 

1 enter + 8pt 

2  ซ.ม.  

ห่างจากกัน้หน้า 2.5 ซ.ม.  

ห่างจากกัน้หน้า 2.5 ซ.ม.  

ห่างจากกัน้หน้า 2.5 ซ.ม.  

1 enter + 8pt 



-2- 
 

  จงึเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ 
 
 

ลงชื่อ......................................................เจ้ำหน้ำที่พัสดุ  
               (..............................................)  
         

เรียน  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
        - ตรวจสอบแล้วถูกต้อง เห็นควรอนุมัติ 
 

ลงชื่อ..........................................หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
       (........................................) 
 

       - ตรวจสอบแล้วถูกต้อง เห็นควรอนุมัติ            อนุมัติและให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
 
ลงชื่อ................................................... 
      (.........................................) 
   ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำปลำ 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขที่ใบสั่งซื้อ................... /............. 
 
 
 

งานเลขานกุาร   12/11/2558    

ประเภทวัสด(ุการจ้าง)...................................................... 

วงเงินจัดซื้อ/จ้ำงตำมแผนรำยปี......................................บำท 

ยอดคงเหลือยกมำ........................................................บำท 

หัก     ซ้ือ-จ้ำงครั้งนี ้ ...................................................บำท 

คงเหลือยอดจัดซ้ือ/จ้ำง...........................................บำท                        

ห่างจากกัน้หน้า 2.5 ซ.ม.  

2 – 2.5 ซ.ม. แล้วแต่ความ

เหมาะสม 

1 enter + 8pt 

1 enter + 16pt 

1 enter + 8pt 

2 ซ.ม.  

1 นิว้ หรือ          

2.5 ซ.ม. 
1 นิว้ หรือ          

2.5 ซ.ม. 



โรงพยาบาลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

       ใบสั่งซ้ือ(จ้าง) 
 

            วันที่…………เดือน……….........……….พ.ศ……………… 
 

เรียน  ผู้จัดการ ร้านบุญมาการค้า 
 

       โรงพยาบาลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงคข์อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
ตามรายการต่อไปนี้ 
 

        รวม 2 รำยกำร เป็นจ ำนวนเงิน  600.-  บำท  (หกร้อยบำทถ้วน) 
             

      การสั่งซื้อ(จ้าง)  อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้     
      ๑.ก ำหนดส่งมอบของภำยใน.....5........วันท ำกำรนับถัดจำกวันที่ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำงได้รับใบสั่ง 

     ๒.สถำนที่ส่งมอบโรงพยำบำลท่ำปลำจังหวัดอุตรดิตถ์                    
      ๓.ระยะเวลำประกัน 1  เดือน       
      ๔.สงวนสิทธิ์ค่ำปรับกรณีส่งมอบเกินก ำหนดเวลำโดยคิด                            
      ค่ำปรับเป็นรำยวันดังนี้                
           ซื้อในอัตรำร้อยละ ๐.๒๐ ของรำคำพัสดุที่ยังไม่รับมอบ      
           จ้ำงในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐ ของรำคำงำนจ้ำงนั้นแต่จะต้องไม่ต่ ำกว่ำวันละ ๑๐๐  บำท 
       

    ลงชื่อ............................................ผู้ออกใบสั่งซื้อ(จ้ำง)  (เจ้ำหน้ำที่พัสดุ) 
         (...............................................) 
 
    ลงชื่อ............................................ผู้สั่งซื้อ(จ้ำง)  (หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ) 
         (...............................................) 
 
    ลงชื่อ............................................ผู้รับใบสั่งซื้อ(จ้ำง)    

         (...............................................) 
      วันที่............................................ 
 
    ลงชื่อ...........................................ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง 
         (...............................................) 

                                           วันที่............................................. 
 
 
 

งานเลขานกุาร   12/11/2558    
 

ล ำดับ รำยกำร รำคำต่อ
หน่วย 

จ ำนวน
สิ่งของ 

จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 
บำท สต. 

๑ แก้วกรวยกระดำษ 10 30 แถว 300 -  
2 กระดำษช ำระ 10 30 ม้วน 300 -  

รวมเป็นเงิน 600 -  

2 – 2.5 ซ.ม. แล้วแต่ความ

เหมาะสม 

1 นิว้ หรือ          

2.5 ซ.ม. 

1 นิว้ หรือ          

2.5 ซ.ม. 

ตัวอักษรสีแดงเป็นตัวอย่าง  ปรบัเปลี่ยนได้
ตามเน้ือหา 

1 enter + 8pt 

1 enter + 8pt 

1 enter + 8pt 

1 enter + 8pt 

1 enter +16pt 

1 enter + 16pt 

1 enter +16pt 

1 enter +16pt 

1 enter + 8pt 

2 ซ.ม.  

ห่างจากกัน้หน้า 2.5 ซ.ม.  

1 enter + 8pt 

เลขที่ใบสั่งซื้อ.................../............. 
 



ใบตรวจรับพัสดุและรายงานการตรวจรับพัสดุ 
 

          เขยีนที่  โรงพยำบำลท่ำปลำ  อ ำเภอท่ำปลำ  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
               วันที่..............เดือน.................พ.ศ...2558 

เรื่อง  กำรตรวจรับพัสดุ 
 

เรียน  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

               คณะกรรมกำรตรวจรับได้ท ำกำรตรวจรับวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  ตำมบันทึกข้อควำม
โรงพยำบำลท่ำปลำ ที่ อต ๐๐๓๒.001/๕๐๔  ลงวันที่  30  ตุลำคม  2558  ซึ่งได้ท ำกำรตรวจรับตำม 
ใบส่งของเลขที.่.12345...ลงวันที่.....4...พฤศจิกำยน...2558..จำก ร้ำนบุญมำกำรค้ำ เมื่อเวลำ...10.30..น.   
ดังรำยกำรต่อไปนี้ 
 

รวม 2 รำยกำร เป็นจ ำนวนเงิน  600.-  บำท  (หกร้อยบำทถ้วน) 
 

คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ได้ด ำเนินกำรตรวจรับพัสดุแล้ว เห็นว่ำมีปริมำณและคุณภำพถูกต้อง
ครบถ้วนตำมหลักฐำนที่ตกลงไว้   

 
              ลงชื่อ........................................................ประธำนกรรมกำร                   

                           ( ......................................... )          
         
         ลงชื่อ......................................................กรรมกำร            
               (.............................................)                                        
 
         ลงชื่อ.......................................................กรรมกำร 
           (.............................................)                                          
 

                   งำนพัสดุ ได้รับมอบพัสดุจ ำนวน......2....รำยกำร  จำกคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ พร้อม
ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว และได้มอบพัสดุดังกล่ำวให้แก่เจ้ำหน้ำที่พัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
ลงชื่อ.....................................................เจ้ำหน้ำที่พัสดุ    ลงชื่อ...................................................ผู้รับของ 

 ( .................................................)               ( .................................................) 
วันที่.............................................................                 วันที่............................................................ 

 

งานเลขานกุาร   12/11/2558    

 
 
 

ล ำดับ รำยกำร รำคำต่อ
หน่วย 

จ ำนวน
สิ่งของ 

จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 
บำท สต. 

๑ แก้วกรวยกระดำษ 10 30 แถว 300 -  
2 กระดำษช ำระ 10 30 ม้วน 300 -  

รวมเป็นเงิน 600 -  

1 นิว้ หรือ          

2.5 ซ.ม. 

1 นิว้ หรือ          

2.5 ซ.ม. 

2 – 2.5 ซ.ม. แล้วแต่ความ

เหมาะสม 

ตัวอักษรสีแดงเป็นตัวอย่าง  ปรบัเปลี่ยนได้
ตามเน้ือหา 

1 enter +8pt 

1 enter +8pt 

1 enter +8pt 

1 enter +16pt 

2 ซ.ม.  

ห่างจากกัน้หน้า 2.5 ซ.ม.  

1 enter +8pt 

1 enter +16pt 

1 enter +16pt 

1 enter +16pt 

1 enter +8pt 

1 enter +16pt 

ห่างจากกัน้หน้า 2.5 ซ.ม.  

ห่างจากกัน้หน้า 2.5 ซ.ม.  



- ๒ - 
 

   เพ่ือโปรดทรำบผลกำรตรวจรับพัสดุส ำนักงำน จ ำนวน....2....รำยกำร  ใช้งำนที่โรงพยำบำล  
ท่ำปลำ   เป็นเงิน....600....บำท (หกร้อยบำทถ้วน) ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ        
พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

 
  ลงชื่อ.........................................................เจำ้หนำ้ทีพั่สด ุ                   

  ( .................................................) 
                                                   วันที่............................................................. 
         
       -  ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
          
         ลงชื่อ.........................................................                              
                                                  ( .................................................) 
             ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำปลำ 
 
           ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 
           - ทราบ 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานเลขานกุาร   12/11/2558   

2 – 2.5 ซ.ม. แล้วแต่ความ

เหมาะสม 
ตัวอักษรสีแดงเป็นตัวอย่าง  ปรบัเปลี่ยนได้

ตามเน้ือหา 

2 ซ.ม.  

1 นิว้ หรือ          

2.5 ซ.ม. 

1 นิว้ หรือ          

2.5 ซ.ม. 

1 enter +8pt 

1 enter +16pt 

1 enter +16pt 

1 enter +16pt 

ห่างจากกัน้หน้า 2.5 ซ.ม.  



 
 
 
 
 


