บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ อำเภอเวียงสำ
ที่ นน ๐4๓๒/112
วันที่ 5
เรื่อง ขออนุมัตดิ ำเนินกำรจ้ำงทำป้ำยไวนิลพร้อมขำตั้ง

จังหวัดน่ำน 55110
กุมภำพันธ์ 2563

เรียน สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ
ด้วยสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ มีควำมประสงค์จะจ้ำงทำป้ำยไวนิล พร้อมขำตั้ง เพื่อ
นำเสนอผลงำนและสรุป ผลกำรดำเนิน งำนของคณะทำงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอำเภอ (พอช.) โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
1. ป้ำยไวนิล ขนำด 80 x 180 cm. พร้อมขำตั้ง จำนวน 3 ชุดๆ ละ 800 บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400.00 บำท (สองพันสี่ร้อยบำทถ้วน) โดยค่ำใช้จ่ำยในครั้งนี้ ขออนุมัติ
เบิกจ่ำยด้วยเงินงบประมำณจำกสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน ตำมโครงกำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ
และเครือข่ำยระบบสุขภำพระดับอำเภอ รหัส 2100235095000000 กิจกรรม : พัฒนำระบบบริกำรปฐม
ภูมิให้มีคุณภำพมำตรฐำน รหัส 210025500N4526
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติ และมอบให้งำนพัสดุ ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ
ต่อไป
(นำยพิเชษฐ คำยันต์)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
- ความเห็นหัวหน้างานบริหาร
เรียน สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ
- เห็นควรอนุมัติตำมที่เสนอ
(นำยพงษ์ชัย หมื่นคำสี)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
ความเห็นสาธารณสุขอาเภอเวียงสา
อนุมัติ
(นำยชุมพล สุทธิ)
สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 55110
ที่ นน ๐4๓๒/113
วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้กำหนดขอบเขตของงำนจ้ำงทำป้ำยไวนิลพร้อมขำตั้ง
เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำน
เรื่องเดิม
ด้วย สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน มีควำมประสงค์จะจ้ำงทำ
ป้ำยไวนิลพร้อมขำตั้ง เพื่อนำเสนอผลงำนและสรุปผลกำรดำเนินงำนของคณะทำงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับ
อำเภอ (พอช.) ตำมบั น ทึก ข้อควำมส ำนัก งำนสำธำรณสุ ขอำเภอเวีย งสำ ที่ นน 0432/112 ลงวันที่ 5
กุมภำพันธ์ 2563 โดยค่ำใช้จ่ำยในครั้งนี้ ขออนุมัติเบิกจ่ำยด้วยเงินงบประมำณจำกสำนักงำนสำธำรณสุข
จั ง หวั ด น่ ำ น ตำมโครงกำรพั ฒ นำระบบกำรแพทย์ป ฐมภู มิแ ละเครือ ข่ำ ยระบบสุ ขภำพระดั บ อำเภอ รหั ส
2100235095000000 กิ จ กรรม : พั ฒ นำระบบบริ ก ำรปฐมภู มิ ใ ห้ มี คุ ณ ภำพมำตรฐำน รหั ส
210025500N4526
ระเบียบ
1. ตำมตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 มำตรำ 9
กำรกำหนดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะทำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้หน่วยงำนของรัฐคำนึงถึงคุณภำพ เทคนิค
และวัตถุประสงค์ของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุนั้น และห้ำมมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับ
พัส ดุยี่ ห้ อใดยี่ ห้ อหนึ่ ง หรื อของผู้ ขำยรำยใดรำยหนึ่ง โดยเฉพำะ เว้นแต่พั ส ดุที่ จะทำกำรจัด ซื้อ จัด จ้ำงตำม
วัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้
2. ตำมระเบี ย บกระทรวงกำรคลังว่ำด้ว ยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริห ำรพัสดุภ ำครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ 21 ในกำรซื้อหรือจ้ำงที่มิใช่กำรจ้ำงก่อสร้ำง ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นมำ
คณะหนึ่ ง หรื อ จะให้ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ห รื อบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ง รับ ผิ ดชอบในกำรจัด ท ำร่ ำ งขอบเขตของงำนหรื อ
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้ำง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำข้อเสนอด้วย
ข้อพิจารณา
ในกำรดำเนินกำรจ้ำงทำป้ำยไวนิลพร้อมขำตั้งครั้งนี้ เห็นควรแต่งตั้งผู้กำหนด ดังนี้
1. ผู้กำหนดขอบเขตของงำนจ้ำงทำป้ำยไวนิลพร้อมขำตั้ง
นำยฉลองชัย สิทธิวัง ตำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
อำนำจหน้ำที่ กำหนดขอบเขตของงำนจ้ำงทำป้ำยไวนิล พร้อมขำตั้ง ให้ชัดเจนเป็นไปตำมควำม
จำเป็ น คุ้มค่ำ รำคำเหมำะสม ประหยั ด และเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร และกำหนดหลั กเกณฑ์พิจำรณำ
คัดเลือกข้อเสนอ
ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภำยใน 7 วัน

2./ข้อเสนอ....

2.
ข้อเสนอ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบโปรดลงนำมอนุมัติ และขอใช้บันทึกนี้แทนคำสั่ง
แต่งตั้งผูก้ ำหนดขอบเขตของงำนจ้ำงทำป้ำยไวนิลพร้อมขำตั้ง

(นำยพิเชษฐ คำยันต์)
เจ้ำหน้ำที่
- ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำน
- เห็นควรอนุมัติตำมที่เสนอ
(นำยพงษ์ชัย หมื่นคำสี)
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่
ความเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
อนุมัติ
(นำยชุมพล สุทธิ)
สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ
ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำน ตำมคำสั่งจังหวัดน่ำน
ที่ ๑8957/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒4 ธันวำคม ๒๕๖2

รายละเอียดขอบเขตของงานจ้างทาป้ายไวนิล ขนาด 80 x 180 cm. พร้อมขาตั้ง
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ มีควำมประสงค์จะขอจ้ำงทำป้ำยไวนิล ขนำด 80 x 180 cm. พร้อมขำตั้ง
1. วัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลงำนและสรุปผลกำรดำเนินงำนของคณะทำงำนพัฒนำคุณภำพชีวิต
ระดับอำเภอ (พอช.)
2. ควำมต้องกำร ป้ำยไวนิล ขนำด 80 x 180 cm. พร้อมขำตั้ง จำนวน 3 ชุด
3. รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
ลาดับ
รายการ
รายละเอียดขอบเขตของงานจ้าง
จานวน
1

ป้ำยไวนิล ขนำด 80 x
180 cm. พร้อมขำตั้ง

ป้ำยไวนิล ขนำด 80 x 180 cm. พร้อมขำตั้ง
- ป้ำยไวนิล ประชำสัมพันธ์ประสิทธิภำพมำกเปรียบเทียบต่อ
ต้นทุน มีควำมทนทำนสูง สำมำรถใช้โฆษณำได้ชัดเจนโดด
เด่น มองเห็นได้ไกล พิมพ์ได้ตั้งแต่ขนำดถึงใหญ่มำก
- สะดุดตำ มองเห็นเด่นชัด และติดตั้งได้ทุกที่
- กันน้ำ นำไปใช้ได้ทงั้ ภำยในและภำยนอกอำคำร
- กันควำมร้อนกันแดด (UV Durable)
- น้ำหนักเบำ พับจัดเก็บ ขนย้ำย ติดตั้งสะดวกรวดเร็ว
- ทำควำมสะอำดครำบสกปรก ฝุน่ ต่ำง ๆ ได้งำ่ ย
- ต้นทุนผลิตต่ำ ผลิตจำนวนมำก ๆ ได้เร็ว

ชุด

4. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์รำคำจำกกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด
ลงชื่อ ………………..………………….ผู้กำหนดขอบเขตของงำนจ้ำง
(นำยฉลองชัย สิทธิวัง)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
- ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำน
- เห็นควรอนุมัติตำมที่เสนอ
(นำยพงษ์ชัย หมื่นคำสี)
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่
ความเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
อนุมัติ
(นำยชุมพล สุทธิ)
สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ
ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำน ตำมคำสั่งจังหวัดน่ำน
ที่ ๑8957/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒4 ธันวำคม ๒๕๖2

สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
พชอ. เวียงสา ออกตรวจเยี่ยมเสริมพล งั ใจ พล งั ความส ุข
ผูป้ ่ วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได ้ บ้านบ่อหอย ตาบลยาบหัวนา

วันนี้ 11 กันยายน 2561 นาโดย นายไกรสร อนิวรรตน์
นายอาเภอเวียงสา ร่วมกับนายชุมพล สุทธิ สาธารณสุขอาเภอ เวียง
สา พร้อมด้วย ปลัดอาเภอ พัฒนาสังคม อส ทหาร กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ส่วนราชการในพื้นที่ คณะทางานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ: พชอ.
และจิตอาสา รวม 20 คน ได้ออกตรวจเยี่ยม ความเป็นอยูป่ ระชาชนบ้าน
บ่อหอย หมู่ที่ 6 ตาบลยาบหัวนา ที่มีความยากจน พิการ ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ รวม 7 คน ที่ป่วยเป็นโรคพาร์กินสัน พิการ เส้นเลือด
ในสมองแตก ฮีโมฟีเลีย อัมพาฒท่อนล่าง สมองพิการ สูงอายุ100ปี
โดยพบว่า ขาดคนดูแล 1 คนจะต้องย้ายไปอยู่กับลูกชายที่ กทม คิดฆ่า
ตัวตาย 1คน มีภรรยา ลูก เมีย ญาติ ดูแล 5 คน โดยมีความต้องการให้
ช่วยเหลือในเรื่อง รถเข็นนั่งผู้พิการ 2 คน ไม่มีบตั รผู้พิการ 4 คน
นายอาเภอได้มอบหมายให้สาธารณสุขอาเภอเวียงสา เป็นผู้ประสานงาน
เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ และต้องการสร้างห้องน้า 2 คน
นายอาเภอได้มอบหมายให้กานัน เป็นผู้ประสานงาน อบต ยาบหัวนาเพื่อ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ได้มอบของ
อุปโภค บริโภคให้กับผู้ป่วยทุกคนที่ไปเยีย่ ม

ข่าวสาร พชต. ต.น้าปั้ ว อ.เวียงสา จ. น่าน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาบลน้ าปั้ ว
พชต น้าปั้วขับเคลื่อนการจัดการขยะชุมชน อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ตาบลน้าปั้ว อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปี 2562

พชต น้าปั้ว ดาเนินกิจกรรมคัดแยกขยะ ตามหลัก 3R เพื่อลดปัญหาขยะใน
ชุมชนเพื่อประชาชนเกิดความตระหนักในการจัดการขยะครัวเรือนด้วยตนเอง
และมีการจัดทาปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียก เศษผัก ผลไม้ หญ้าแห้ง ลดการใช้
สารเคมีในสวนผลไม้แปลงใหญ่ มีคนร่วมกิจกรรม 62 คน

การพัฒนากลไก การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยสุขภาพจิต แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตาบล :
พชต.
ภายใต้บริบทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่สาคร อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ที่มำและควำมสำคัญ

ภิญยา ไปมูลเปี่ยม พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ichpinya65@gmail.com Tel: 0921926594
ปี พ.ศ.
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ฆ่ำตัวตำย

2558
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ขาดการรักษาต่อเนื่อง

ปัญหาสาคัญ
• มีเสพยาบ้า ( ข่าวการจับยาบ้าแม่สาคร) ขายยาบ้าเหมือน
ขายอาหาร
•ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มีโรงกลั่นสุรา รายรอบ
)
•สูบบุหรี่ ร้อยละ
30

มีภาวะเครียดทางครอบครัว ส่งผลทาให้ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึง
บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมอาการ
ทางจิต ได้จึงเกิดอาการกาเริบ
ส่งผลทาให้ทาร้ายตนเอง
ครอบครัว ทั้งชีวิต ทรัพย์สิน

การจัดบริการมีข้อจากัดหลายประการ
ขาดการรักษาต่อเนื่อง
- ญาติ ครอบครัว
วิถีชีวิต ทาไร่ ยากจน
-ผู้ป่วย: ดื่มสุรา บุหรี่ ยาเสพติด
-ขาดการติดตาม

ขาดการวิเคราะห์ข้อมูล
-ฐานข้อมูลไม่ได้รับการ
พัฒนา/เชื่อมโยง รพท/
รพช/รพ.สต

ขาดการดูแลจากครอบครัว และชุมชน
-ครอบครัวยากจน
-ปัญหาเลี้ยงชีพสาคัญกว่า
- ปล่อยให้ผู้ป่วยอยู่สภาพที่ป่วย
--ชุมชนขาดการเอาใจใส่ ช่วยเหลือด้านการ
เข้าสังคม

ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
:ไม่ได้รับประทานยา หรือฉีดยา
:ไม่สามารถควบคุมอาการทางจิตได้เกิดภาวะอาการกาเริบ
:ภาวะแทรกซ้อน ความคิดเบื่อหน่ายท้อแท้หงุดหงิด
ทาร้ายคนอื่น

วิธีการศึกษา

ขาดการวิเคราะห์ข้อมูล
ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลผู้ป่วยไม่ได้รับการ
พัฒนา
ขาดการดูแลจากครอบครัว ชุมชน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล. ครอบครัว ชุมชน ยังขาด
การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย

วัตถุประสงค์
เพื่อการพัฒนากลไกการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยสุขภาพจิต
แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตาบล : พชต.
ภายใต้บริบทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่สาคร
คาดว่า…ถ้าการดาเนินงานเป็นไปตามรูปแบบที่วางไว้
งานจะบรรลุเป้าหมาย
โดยใช้เวลา งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

ฆ่าตัวตาย

วิธีการศึกษาใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา
โดยดาเนินการในช่วง เดือน มกราคม2558 ถึง เดือนพฤษภาคม
2561
พื้นที่ตาบลแม่สาคร
อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ประชากรในการวิจัย : เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
โดยเป็นผู้ป่วยสุขภาพจิต
และภาคีเครือข่าย 150
จานวน
คน

เครื่องมือในการวิจัย

เชิงคุณภาพ ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม
และเวชระเบียนผู้ป่วย
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิตพรรณา:
ิเชิง การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ข้อมูล
เชิงคุณภาพการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา(Content Analysis)

ผลการศึกษา
1. การวิเคราะห์สถานการณ์และค้นหาปัญหาแบบมีส่วนร่วมถึงบริบท
การดาเนินงานที่เป็นมาในอดีตและปัจจุบันแนวทางการพัฒนาใน
อนาคต การสะท้อนข้อมูลสู่ชุมชน

2. การวางแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนากลไกการจัดบริการเข้าถึง
3. การพัฒนากลไกและการดาเนินการตามกลไกที่พัฒนาร่วมกัน
บริการแบบมีส่วนร่วมโดย ญาติ ครอบครัอสม
ว ผู้นาชุมชน .อบต
ส
จนท.รพ.สต
• กลับเข้าสู่ระบบดูแลรักษา
• เหตุด่วน ช่วยเหลือ
•ไม่เคยสืบค้นข้อมูลผู้ป่วย
ในเชิงลึกตั้งแต่เริ่มรักษา
ต่อเนื่อง
• กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/
•ระบบทะเบียน รพ แม่ข่ายอสม ชุมชน- วิเคราะห์
• ได้รับการพัฒนาศักยภาพใน
ครอบครัว
•ปัญหาการ ขาดนัดขาดการรักษาต่อเนื่อง
แต่ไม่เคยลงไปถามเพราะ
การดูแล
• โทรหาตารวจ
อะไร
• ร่วมดูแล ช่วยเหลือ ให้ผู้ป่วยอยู่
• ประสาน 1669
– ตัวผู้ป่วย ครอบครัวญาติ
คืนข้อมูลสะท้อนกลับให้แก่
ครอบครัว ญาติ ชุมชน
ในสังคมและใช้ชีวิตประจาวัน
• ประสาน รพ.แม่ข่าย
• ขาดการดูแลร่วมในชุมชน
เพื่อขอความร่วมมือในการดาเนินการ
• มีนได้โยบายในการ่วมดูแลมี อสม เป็น
แกนนา
• เชื่อมโยงข้อมูล /รพ.สต กับ รพ
• มีนโยบายลดสิ่งกระตุ้นในชุมชน
ชุมชน
แม่ข่ายวิเคราะห์ข้อมูล/
4. การประเมินผลการนารูปแบบไปปฏิบัติ
• จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อ
วางแผนหาแนวทางป้องกันการ
ผู้ป่วย
ฆ่าตัวตาย
• ให้ความเชื่อมั่นในการรับส่งผู้ป่วยให้
• สร้างเครือข่ายใน/นอกชุมชน
ได้รับการรักษาต่อเนื่อง
• เปิดช่องทางให้คาปรึกษา และ
• ส่งเสริมการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วย
ช่วยเหลือ
ครอบครัว ชุมชน

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ

บทสรุปและ
ข้อเสนอแนะ

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน
ที่ทาให้คนที่ผิดพลาด
ขาดโอกาสในชีวิต ได้ลุกขึ้นมา
ยืน
อยู่ในพื้นที่สังคม ที่เคยเติบโตและรายรอบด้วยผู้คนที่
เป็นมิตร มีแต่ความเอื้ออาทร ให้การสนับสนุน ให้
กาลังใจ ช่วยเหลือ ดูแล เช่นลูกหลาน ญาติมิตร ให้

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ อำเภอเวียงสำ
ที่ นน ๐4๓๒/114
วันที่ 6
เรื่อง รำยงำนขอจ้ำงทำป้ำยไวนิลพร้อมขำตั้ง

จังหวัดน่ำน 55110
กุมภำพันธ์ 2563

เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำน
ด้วยสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ มีควำมประสงค์จะจ้ำงทำป้ำยไวนิลพร้อมขำตั้ง โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง ตำมบันทึกขออนุมัติ ที่ นน ๐4๓๒/112 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 ซึ่งมีรำยละเอียดกำร
ดำเนินกำร ดังนี้
๑. เหตุผลควำมจำเป็นที่ต้องจ้ำง
เพื่อนำเสนอผลงำนและสรุปผลกำรดำเนินงำน ของคณะทำงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับ
อำเภอ (พอช.)
๒. รำยละเอียดของพัสดุ ป้ำยไวนิล ขนำด 80 x 180 cm. พร้อมขำตั้ง จำนวน 3 ชุด
๓. รำคำกลำงและรำยละเอียดของรำคำกลำง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,400.00 บำท (สองพันสี่ร้อย
บำทถ้วน) โดยใช้รำคำจำกกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด
๔. วงเงินที่จะซื้อ/จ้ำง
โดยค่ำใช้จ่ำยเบิกจ่ำยด้วยเงินงบประมำณจำกสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน ตำมโครงกำร
พัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ำยระบบสุขภำพระดับอำเภอ รหัส 2100235095000000
กิจกรรม : พัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิให้มีคุณภำพมำตรฐำน รหัส 210025500N4526 เป็นจำนวนทั้งสิ้น
2,400.00 บำท (สองพันสี่ร้อยบำทถ้วน)
๕. กำหนดเวลำที่ต้องกำรให้งำนนั้นแล้วเสร็จ
กำหนดเวลำให้งำนแล้วเสร็จภำยใน 7 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
๖. วิธีที่จะจ้ำง และเหตุผลที่ต้องจ้ำง
ดำเนินกำรโดยวิธีเฉพำะเจำะจง ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560 มำตรำ 56 (๒) (ข) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่มีกำรผลิต จำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือให้บริกำร
ทั่ว ไป และมี ว งเงิ น ในกำรจั ดซื้ อ จั ดจ้ ำ งครั้ ง หนึ่ ง ไม่ เ กิ นวงเงิ น ตำมที่ กำหนดในกฎกระทรวง ตำมระเบี ย บ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๙ และกฎกระทรวง
กำหนดวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่ มีวงเงินในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท และตำม
หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว.322 ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2560 กรณีรำชกำร
ส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค และรำชกำรส่วนท้องถิ่น วงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่ำกว่ำ 5,000 บำท จัดซื้อจัด
จ้ำงไม่ต้องดำเนินกำรในระบบ e-GP
๗. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์รำคำ
๘. ข้อเสนอ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับงำนจ้ำง ดังนี้
8.1 นำยบรรจง จันทร์อินทร์ ตำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
อำนำจและหน้ำที่ ทำกำรตรวจรับงำนจ้ำงทำป้ำยไวนิลพร้อมขำตั้ง ให้เป็นไปตำมเงื่อนไขของ
สัญญำหรือข้อตกลงนั้น โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ข้อ 175 โดยเคร่งครัด
2./จึงเรียนมำ...

-2จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบ โปรดลงนำม
1. อนุมัติให้ดำเนินกำร ตำมรำยละเอียดในรำยงำนขอจ้ำงป้ำยไวนิล ขนำด 80 x 180 cm.
พร้อมขำตั้ง ดังกล่ำวข้ำงต้น
2. อนุมัติ แต่งตั้งให้เจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวเป็นผู้ตรวจรับงำนจ้ำง และขอใช้บันทึกนี้แทนคำสั่งแต่งตั้ง
(นำยพิเชษฐ คำยันต์)
เจ้ำหน้ำที่
- ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำน
- เห็นควรอนุมัติตำมที่เสนอ
(นำยพงษ์ชัย หมื่นคำสี)
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่
ความเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
อนุมัติ
(นำยชุมพล สุทธิ)
สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ
ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำน ตำมคำสั่งจังหวัดน่ำน
ที่ ๑8957/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒4 ธันวำคม ๒๕๖2

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 55110
ที่ นน ๐4๓๒/137
วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563
เรื่อง รำยงำนผลกำรพิจำรณำและขออนุมัติสั่งจ้ำงทำป้ำยไวนิลพร้อมขำตั้ง
เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำน
ตำมที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินกำรจ้ำงทำป้ำยไวนิล ขนำด 80 x 180 cm. พร้อมขำตั้ง และได้รับ
อนุมัติให้ใช้ ขอบเขตของงำนจ้ำง ขอรำยงำนผลกำรพิจำรณำกำรจัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ดังนี้
รายการพิจารณา

ราคา
ที่ตกลงจ้าง*
2,400.00
2,400.00

ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาที่เสนอ
ร้ำนฟ้ำมีเดีย เซอร์วิส

จ้ำงทำป้ำยไวนิล ขนำด 80 x 180 cm. พร้อมขำตั้ง
จำนวน 3 ชุดๆละ 800 บำท
รวม (สองพันสี่ร้อยบำทถ้วน )

2,400.00

2,400.00

*รำคำที่เสนอและรำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง เป็นรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีอื่น ค่ำขนส่ง ค่ำทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆทั้งปวง

โดยเกณฑ์กำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
จังหวัดน่ำน โดยสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ พิจำรณำแล้วเห็นสมควรจ้ำงทำป้ำยไวนิล
ขนำด 80 x 180 cm. พร้อมขำตั้ง จำกผู้เสนอรำคำดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่ง จ้ำง จำกผู้เสนอรำคำ ดังกล่ำว
ที่เสนอมำพร้อมนี้
(นำยพิเชษฐ คำยันต์)
เจ้ำหน้ำที่
- ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำน
- เห็นควรอนุมัติตำมที่เสนอ
(นำยพงษ์ชัย หมื่นคำสี)
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่
ความเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
อนุมัติ
(นำยชุมพล สุทธิ)
สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ
ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำน ตำมคำสั่งจังหวัดน่ำน
ที่ ๑8957/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒4 ธันวำคม ๒๕๖2

ประกาศจังหวัดน่าน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทาป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-------------------------------------------------------------------ตำมที่จังหวัดน่ำน โดยสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ ได้จัดจ้ำงทำป้ำยไวนิลพร้อมขำตั้ง โดย
วิธีเฉพำะเจำะจง นั้น
บัดนี้ จังหวัดน่ำนได้พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรจัดจ้ำง จำกผู้เสนอรำคำ ตำมบันทึกรำยงำนผลกำร
พิจำรณำและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้ำง ในกำรจ้ำงทำป้ำยไวนิล ขนำด 80 x 180 cm. พร้อมขำตั้ง จำนวน 3 ชุด ผู้
ได้รับกำรคัดเลือก ได้แก่ ร้ำนฟ้ำมีเดีย เซอร์วิส โดยเสนอรำคำ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,400.00 บำท (สองพันสี่ร้อย
บำทถ้วน) เป็นรำคำทีร่ วมภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีอื่น ค่ำขนส่ง ค่ำจดทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทั้งปวง
ประกำศ ณ วันที่ 19 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563

(นำยชุมพล สุทธิ)
สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ
ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำน ตำมคำสั่งจังหวัดน่ำน
ที่ ๑8957/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒4 ธันวำคม ๒๕๖2

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 55110
ที่ นน ๐4๓๒/137
วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำและใบสั่งจ้ำงทำป้ำยไวนิลพร้อมขำตั้ง
เรียน สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ
ด้วยสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ ขออนุมัติเผยแพร่ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำและ
ใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง ในกำรจัดจ้ำงทำป้ำยไวนิล ขนำด 80 x 180 cm. พร้อมขำตั้ง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ขึ้นเว็บไชต์
ของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ http://www.sasuksa.com/
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติ
(นำยพิเชษฐ คำยันต์)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
- ความเห็นหัวหน้างานบริหาร
เรียน สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ
- เห็นควรอนุมัติตำมที่เสนอ
(นำยพงษ์ชัย หมื่นคำสี)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
ความเห็นสาธารณสุขอาเภอเวียงสา
อนุมัติ
(นำยชุมพล สุทธิ)
สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ

ใบสั่งจ้าง
ผู้ขำย ร้ำนฟ้ำมีเดีย เซอร์วสิ
ใบสั่งจ้ำง เลขที่ 4/2563
ที่อยู่ เลขที่ 159/2 หมู่ 11 ตำบลกลำงเวียง
วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563
อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ๕๕11๐
ส่วนรำชกำร สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ
โทรศัพท์ ๐63 – 945 - 9323
ที่อยู่ เลขที่ ๖๑๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลกลำงเวียง
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 1 ๕4๙๙ ๐๐๑12 34 6
อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
เลขที่บัญชีเงินฝำกธนำคำร โทรศัพท์ ๐-๕๔๗1-8193
ชื่อบัญชี
ธนำคำร ตำมที่ ร้ำนฟ้ำมีเดีย เซอร์วิส ได้เสนอรำคำ ไว้ต่อ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ ซึ่งได้รับรำคำและตกลงซื้อ/
จ้ำง ตำมรำยกำรดังต่อไปนี้
ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน
ลาดับ
รายการ
จานวน หน่วย
(บาท)
(บาท)
๑ จ้ำงทำป้ำยไวนิล ขนำด 80 x 180 cm. พร้อมขำตั้ง
3 ชุด
800.๐๐ 2,400.๐๐
รวมเป็นเงิน
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
(สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
2,400.๐๐
กำรซื้อ อยู่ภำยใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
1. กำหนดส่งมอบภำยใน 7 วัน นับถัดจำกวันที่ผู้รับจ้ำงได้รับใบสั่งซื้อ
2. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 2 มีนำคม ๒๕63
3. สถำนที่ส่งมอบ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ เลขที่ ๖๑๙ หมู่ที่ ๔ ต.กลำงเวียง อ.เวียงสำ จ.น่ำน
4. ระยะเวลำรับประกัน
5. สงวนสิทธิ์ค่ำปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่ำปรับเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ ๐.1 ของรำคำสิ่งของที่ยังไม่ได้
รับมอบแต่จะต้องไม่ต่ำกว่ำวันละ ๑๐๐.๐๐ บำท
6. ส่วนรำชกำรสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้ำปรำกฏว่ำสินค้ำนั้นมีลักษณะไม่ตรงตำมรำยกำรที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณี
นี้ ผู้รับจ้ำงจะต้องดำเนินกำรเปลีย่ นใหม่ให้ถูกต้องตำมใบสั่งซื้อทุกประกำร
7. ผู้กรณีงำนจ้ำง ผู้จ้ำงจะต้องไม่เอำงำนทั้งหมดหรือแต่บำงส่วนแห่งสัญญำนี้ไปจ้ำงช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่กำรจ้ำงช่วง
งำนแต่บำงส่วนที่ได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกผู้ว่ำจ้ำงแล้ว กำรที่ผู้ว่ำจ้ำงได้อนุญำตให้จ้ำงช่วงงำนแต่บำงส่วน
ดังกล่ำวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้ำงหลุดพ้นจำกควำมรับผิดหรือพันธะหน้ำที่ตำมสัญญำนี้ และผู้รับจ้ำงจะยังคงต้องรับ
ผิดในควำมผิดและควำมประมำทเลินเล่อของผู้รับจ้ำงช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้ำงของผู้รับจ้ำงช่วงนั้นทุกประกำร
กรณีผู้รับจ้ำงไปจ้ำงช่วงงำนแต่บำงส่วนโดยฝ่ำฝืนควำมในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้ำงต้องชำระค่ำปรับให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงเป็น
จำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงำนที่จ้ำงช่วงตำมสัญญำ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่ำจ้ำงในกำรบอกเลิก
สัญญำ
8. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร หน่วยงำนของรัฐสำมำรถนำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำ
หรือข้อตกลงของคู่สัญญำเพื่อนำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร
หมำยเหตุ : กำรติดอำกรแสตมป์ให้เป็นไปตำมประมวลกฎหมำยรัษฎำกร หำกต้องกำรให้ใบสั่งซื้อมีผลตำมกฎหมำย

ลงชื่อ..........................................ผู้สั่งซื้อ
(นำยพงษ์ชยั หมื่นคำสี)
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่
วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563

ลงชื่อ............................................ผู้รับใบสัง่ ซื้อ
(นำงสำวนุชจรินทร์ ถิ่นสุข)
ผู้จัดกำรร้ำน
วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563
ตำม ใบสั่งจ้ำง เลขที่ 4/2563 ลงวันที่ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 จังหวัดน่ำน โดย สำนักงำน
สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ ได้ตกลงจ้ำงทำป้ำยไวนิล ขนำด 80 x 180 cm. พร้อมขำตั้ง จำก ร้ำนฟ้ำมีเดีย
เซอร์วิส โดยวิธีเฉพำะเจำะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,400.00 บำท (สองพันสี่ร้อยบำทถ้วน)
บัดนี้ ทำง ร้ำนฟ้ำ มีเดี ย เซอร์วิ ส ได้ส่งมอบพัสดุ ตำมใบส่ งของ เล่มที่ 01 เลขที่ 55 ลงวันที่ 26
กุมภำพันธ์ 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,400.00 บำท (สองพันสี่ร้อยบำทถ้วน)
ผู้ตรวจรับพัสดุได้ทำกำรตรวจรับปรำกฏผล ดังนี้
1. ครบกำหนดวันที่ 2 มีนำคม 2563
2. ส่งมอบเมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563
3. ได้ตรวจรับพัสดุ ตำมใบส่งของ เล่มที่ 01 เลขที่ 55 ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563 เป็น
จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,400.00 บำท (สองพันสี่ร้อยบำทถ้วน)
4. ได้ตรวจรับแล้วปรำกฏว่ำ () ถูกต้องครบถ้วนตำมเงื่อนไข จำนวน 1 รำยกำร
( ) ไม่ถูกต้อง
จำนวน .... รำยกำร
5. ( ) มีค่ำปรับ () ไม่มีค่ำปรับ
ผู้ตรวจรับงำนจ้ำง ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน ดังนี้
(ลงชื่อ)..............................................ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นำยบรรจง จันทร์อินทร์)
เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำน
- ผู้ตรวจรับฯ ได้ตรวจรับแล้วปรำกฏว่ำครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
- เห็นควรส่งหลักฐำนเพือ่ เบิกจ่ำยเงินให้แก่ผู้ขำยต่อไป
- เพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำ
(นำยพิเชษฐ คำยันต์)
เจ้ำหน้ำที่
(นำยพงษ์ชยั หมื่นคำสี)
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่

- ทราบ / ดาเนินการ

(นำยชุมพล สุทธิ
สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ
ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำน ตำมคำสั่งจังหวัดน่ำน

ที่ ๑8957/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒4 ธันวำคม ๒๕๖2

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 55110
ที่ นน ๐4๓๒/169
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563
เรื่อง รำยงำนผลกำรพิจำรณำรำยละเอียด วิธีกำรและขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบกระทรวง
กำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรภำครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 16 สำหรับจัดจ้ำงทำป้ำยไว
นิล ขนำด 80 x 180 cm. พร้อมขำตั้ง
เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำน
ตำมที่ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ ได้ดำเนินกำรจ้ำงทำป้ำยไวนิล ขนำด 80 x 180
cm. พร้อมขำตั้ง จำกร้ำนฟ้ำมีเดีย เซอร์วิส เป็น ผู้รับจ้ำง ในรำคำทั้งสิ้น 2,400.00 บำท (สองพันสี่ร้อยบำท
ถ้วน) ซึ่งผู้รับจ้ำง ได้ดำเนินกำร ส่งมอบงำน เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563 และผู้ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563 นั้น
เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ กำร
บริ ห ำรพัส ดุภ ำครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖ จึงขอรำยงำนผลกำรพิจำรณำรำยละเอียด วิธีกำรและขั้นตอน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพร้อมทั้งหลักฐำนประกอบ ตำมรำยกำรดังต่อไปนี้
๑. รำยงำนขอจ้ำงทำป้ำยไวนิล ขนำด 80 x 180 cm.
๒. รำยงำนผลกำรจัดทำขอบเขตของงำนจ้ำงทำป้ำยไวนิล ขนำด 80 x 180 cm.
๓. ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ งำนจ้ำง ทุกรำย
๔. รำยงำนกำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ จ้ำงทำป้ำยไวนิล ขนำด 80 x 180 cm.
5. รำยงำนขออนุมัติเผยแพร่ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำและใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง
6. ประกำศผลกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ชนะกำรจัดจ้ำงทำป้ำยไวนิล ขนำด 80 x 180 cm.
7. สัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งกำรแก้ไขสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
8. ใบส่งของ เล่มที่ 01 เลขที่ 55 ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563
9. บันทึกรำยงำนผลกำรตรวจรับพัสดุ กำรจ้ำงทำป้ำยไวนิล ขนำด 80 x 180 cm.
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และส่งหลักฐำนเบิกจ่ำยเงินต่อไป

- ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดน่ำน
- เห็นควรอนุมัติตำมที่เสนอ
(นำยพงษ์ชัย หมื่นคำสี)
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่

(นำยพิเชษฐ คำยันต์)
เจ้ำหน้ำที่
ความเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ทราบ / ดาเนินการ
(นำยชุมพล สุทธิ)
หั ขอำเภอเวียงสำ
สำธำรณสุ
ว
ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจั
งหวัดน่ำน ตำมคำสั่งจังหวัดน่ำน

ที่ ๑8957/๒๕๖2ห ลงวันที่ ๒4 ธันวำคม ๒๕๖2
น้
ำ
เ

เ
ห็

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 55110
ที่ นน ๐4๓๒/170
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงทำป้ำยไวนิลพร้อมขำตั้ง
เรียน นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดน่ำน
ตำมที่สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ได้จัดจ้ำงทำป้ำยไวนิลพร้อมขำตั้ง โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง กับ ร้ำนฟ้ำมีเดีย เซอร์วิส โดยเบิกจ่ำยจำกเงินงบประมำณจำกสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน
ประจำปีงบประมำณ 2563 ตำมโครงกำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ำยระบบสุขภำพระดับ
อำเภอ รหัส 2100235095000000 กิจกรรม : พัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิให้มีคุณภำพมำตรฐำน รหัส
210025500N4526 เป็นเงิน 2,400.00 บำท (สองพันสี่ร้อยบำทถ้วน) ซึ่งได้เป็นรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
แล้ว ตำมใบสั่งจ้ำง เลขที่ 4/2563 ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 นั้น
บัดนี้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินกำรตรวจรับพัสดุแล้ว เห็นว่ำ ผู้รับจ้ำงได้ส่งมอบงำน
จ้ำง ตรงตำมรำยกำรที่ระบุไว้ในใบสั่ง จ้ำงทุกประกำร จึงขออนุมัติ เบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงทำป้ำยไวนิลพร้อมขำตั้ง
ของสำนักงำนสำธำรณสุข อำเภอเวียงสำ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,400.00 บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้
รับจ้ำง
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติ
(นำยชุมพล สุทธิ)
สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท)
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
และผู้ตรวจรับพัสดุ
----------------------------------------------ข้ำพเจ้ำ
นำยพงษ์ชัย หมื่นคำสี
(หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่)
ข้ำพเจ้ำ
นำยพิเชษฐ
คำยันต์
(เจ้ำหน้ำที่)
ข้ำพเจ้ำ
นำยบรรจง
จันทร์อินทร์
(ผู้ตรวจรับพัสดุ)
ขอให้ ค ำรั บ รองว่ ำ ไม่ มี ควำมเกี่ ย วข้ อ งหรื อ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ไม่ ว่ ำโดยทำงตรงหรื อ โดยอ้ อมหรื อ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับผู้ขำย ผู้รับจ้ำง ผู้เสนองำนหรือ ผู้ชนะประมูล
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ำมำมีนิติสัมพันธ์ และวำงตัวเป็นกลำงในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัสดุ ปฏิบัติ
หน้ำที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลำ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็น
สำคัญ ตำมที่ระบุในประกำศสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยแนวทำงปฏิบัติงำนเพื่อตรวจสอบ
บุคลำกรในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2560
หำกปรำกฏว่ำเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงข้ำพเจ้ำกับผู้ขำย ผู้รับจ้ำง ผู้เสนองำน หรือ
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ำมำมีนิติสัมพันธ์ ข้ำพเจ้ำจะรำยงำนให้ทรำบโดยทันที
ลงนำม..............................................
(นำยพงษ์ชัย หมื่นคำสี)
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่
ลงนำม..................................................
(นำยบรรจง จันทร์อินทร์)
ผู้ตรวจรับพัสดุ

ลงนำม.............................................
(นำยพิเชษฐ คำยันต์)
เจ้ำหน้ำที่
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