
 บันทึกขอความ 
สวนราชการ   กลุมงานบริหารงานท่ัวไป  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  โทร.0 7549 1192   

ที่  นศ ๑๖32/429                      วันท่ี   8   ธันวาคม   2563 

เรื่อง  ขออนุมัติเบิกจายเงินบํารุง  

เรียน   สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

  1.เร่ืองเดิม 
     1 .1  สํ านั ก งาน ส าธารณ อํ า เภ อ น าบ อ น  ได เห็ น ช อ บ แ ล ะอ นุ มั ติ ให จั ด จ า ง  
ดูแลสวนหยอมและความสะอาดบริเวณสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน อันเปนประโยชนตอสวนราชการ
ราชการและการบริการประชาชน ในวงเงิน  42,000 บาท  (สี่หมื่นสองพันบาทถวน)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งแต
เดือน ตุลาคม 2562 - เดือน กันยายน 2563 โดยแบงจายคาจาง ทุกสิ้นเดือน ๆ  ละ 3,500-.-บาท (สามพันหา-
รอยบาทถวน) ตามบันทึกขอความที่ นศ 1032/329 ลงวันที่  14  กันยายน 2563  เร่ือง รายงานผลการ
พิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง 
    1.2 หัวหนาเจาหนาที่พัสดุไดสั่งจาง จาก นายสมชัย  บุญมาก ภายในวงเงินท่ีไดรับความ
เห็นชอบและอนุมัติ ตาม ใบสั่งจาง ที่   1/2564 ลงวันที ่30 กันยายน 2563 

  2.ขอเท็จจริง 
    นายสมชัย  บุญมาก ผูรับจาง ไดสงมอบงานและผูตรวจรับไดตรวจรับการจางสําหรับเดือน
พฤศจิกายน  2563 ดังปรากฏตามใบสงมอบและใบตรวจรับแนบทายบันทึกนี้แลว จึงขออนุมัติจายเงินบํารุงเปน
คาจางดังกลาวเปนเงิน 3,500.-บาท (สามพันหาบาทถวน) 

  4.ระเบียบและกฎหมาย   
    คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2993/2563 ลงวันที่ 6  พฤศจิกายน 2563  
ขอ 1 (2)  ใหสาธารณสุขอําเภอมีอํานาจพิจารณาอนุมัติจายเงินบํารุงของหนวยบริการในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่อยูในความรับผิดชอบของตน คร้ังหนึ่งไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) 

4.ขอพิจารณา 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

  
 
 

        เจาหนาที่การเงิน 
 

(นายสุทธิพันธ ลิ่มพรรณ) 
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 

 

 



 
 

 บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  โทร.0 7549 1192 โทรสาร 0 7549 1855 

ที่  -                            วันที ่    30    พฤศจิกายน    ๒๕63            

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับการจางเหมารกัษาความสะอาด บํารุงรักษาและดูแลสวนหยอมสํานักงาน 
           สาธารณสุขอําเภอนาบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เรียน ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (โดยสาธารณสุขอําเภอผูรับมอบอํานาจ) 

ตามรายงานขอจางเหมาจางเหมารักษาความสะอาด บํารุงรักษาและดูแลสวนหยอม
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 1 รายการ  ตามบันทึกขอความ  
ที่ นศ 1032/329 ลงวันท่ี  14  กันยายน   2563 ไดแตงต้ังใหขาพเจาผูมีนามขางทายเปนผูตรวจรับ
พัสด ุนั้น 

ขาพเจาไดดําเนินการตรวจรับการจางจางเหมารักษาความสะอาด บํารุงรักษาและดูแล
สวนหยอมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเง่ือนไขใบสั่งจาง เลขที่ 
1/2564 ลงวันท่ี 30  กันยายน  2563 จํานวนเงิน 42,000.- บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถวน) 
โดยแบงจาย 12 งวด ๆ ละ 3,500.-บาท (สามพันหารอยบาทถวน) ทุกสิ้นเดือน ซึ่งผูรับจาง ไดสงมอบ
งาน  ต าม ราย ก ารจ า งม าส งม อ บ  ณ  สํ า นั ก งาน ส าธ ารณ สุ ข อํ า เภ อ น าบ อ น  เมื่ อ วั น ที่   
30  พฤศจิยายน  2563 ครบถวน ถูกตอง ตามรายละเอียดและเง่ือนไขเรียบรอยแลว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

         (นายอนันต  รอดส้ัน) 
                 ผูตรวจรับ 

 

 

 



วนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2563



 

 

ใบส่งมอบงานจ้าง 

 วนัที    30   พฤศจิกายน    2563 

เรียน   สาธารณสุขอาํเภอนาบอน  

ตามทีข้าพเจ้า  นายสมชัย  บุญมาก  เลขที 232/8 หมู่ที 2  ตําบลนาบอน  อาํเภอนาบอน   

จังหวดันครศรีธรรมราช   ได้รับจา้งเหมารักษาความสะอาด บํารุงรักษา และดูแลสวนหย่อมสํานักงาน

สาธารณสุขอาํเภอนาบอน  ดงันี.-  

1.  ตดัแต่งตน้ไมเ้พือควบคุมการเจริญเติบโตและให้ดูรูปทรงตามตอ้งการระยะห่างการตัด

แต่งประมาณ  เดือน/ครัง 

2. ตัดแต่งหญ้าในสนามหญ้าเพือควบคุมการเจริญเติบโตระยะห่างการตัดแต่งประมาณ  

 เดือน/ครังสัปดาห์ละ  ครัง พร้อมเก็บ กวาด เศษขยะ ตามตน้ไม ้พุ่มไม ้

 3 . แ ผ ้ว ถ างต้น ไม้  กิ งไม้ บ ริ เวณ รอ บ รัวก ําแ พ งร ะ ยะ ห่ า งก ารตัด แ ต่ งป ระ ม าณ  

 เดือน/ครัง 

 4. เก็บ กวาดใบไม้ ขยะ บริเวณรอบอาคารสํานักงานสัปดาห์ละ  ครัง หรือตามความ

เหมาะสมเมือร้องขอ 

 5. ฉีดกาํจดัวชัพืช 1 เดือน/ครัง โดยใช้ชนิดและปริมาณตามความเหมาะสมกับชนิดของ

วชัพืช 

 6. รดนาํตน้ไมร้ะยะเวลา  วนั/ครัง 

 7.  ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 ระยะเวลา 1 เดือน/ครัง หรือใส่ปุ๋ยยเูรียในอตัราเดียวกนั ในกรณีเร่ง

การเจริญเติบโตเมือตน้ไมเ้จริญเติบโตไม่เท่ากนัหรือชะงกัการเจริญเติบโต 

  8. จดัหาปุ๋ยคอก และปุ๋ยสูตรอืน เพือบาํรุงตน้ไมต้ามทีร้องขอ 

  โดยส่งงวดงาน  งวด ทุกสินเดือน ตังแต่เดือนตุลาคม  - เดือนกันยายน 4  

เดือนละ , .-บาทรวม  เดือน เป็นเงิน , .-บาท (สีหมืนสองพนับาทถว้น) นนั 

  บดันีขา้พเจา้ไดด้าํเนินการตามรายการจา้งเสร็จสินแลว้ จึงขอส่งมอบงานจา้งดงักล่าวเพือให้

ผูต้รวจรับดาํเนินการตรวจรับต่อไป หากรายการจา้งครบถว้น ถูกตอ้งแลว้ ขอไดโ้ปรดดาํเนินการเบิก-จ่าย

ค่าจ้างสําหรับเดือน พฤศจิกายน  เป็นเงิน , .-บาท (สามพันห้าร้อยบาทถว้น)ให้ข้าพเจ้าด้วย  

จกัขอบคุณยิง 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                 (นายสมชยั   บญุมาก) 



         
 

ใบสําคัญรับเงนิ 
          

         ที่   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  

         วันที ่   8    ธันวาคม    2563           

             ขาพเจา       นายสมชัย  บุญมาก       ท่ีอยู     232/8         หมูที่    2    ตําบล   นาบอน   
อําเภอ   นาบอน           จังหวัด    นครศรีธรรมราช    ไดรับเงินจาก     สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน    
ดังรายการตอไปนี้.- 

รายการ 
จํานวนเงิน หมายเหตุ 

บาท สต.  
คาจางเหมารักษาความสะอาด บํารงุรักษา และดแูลสวนหยอม สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอนาบอน  สําหรับเดือน พฤศจิกายน  2563  
 
 
 
 
 
 
 

3,500 -  

(สี่พันหารอยบาทถวน) 3,500 -  
 
         
      

(ลงชื่อ).....................……..…....................... ผูรับเงิน 
             (        นายสมชัย  บุญมาก        ) 
 
 

     (ลงชื่อ)...........................……..................... ผูจายเงิน 
               (    นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ   )     
                

        
 
 
 
 
 
 
 




































