
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเกษม 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเกษม 

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี เทศบาลตำบลท่าเกษม ได้มีโครงการ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลท่าเกษม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๔๑คนๆ ละ ๒๓ วันๆ ละ ๒๑ บาท เป็นเงินจำนวน ๑๙,๘๐๓.๐๐ บาท จำนวน ๑ งาน 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางเตือนใจ จิตตพานิช โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังสิ้น ๑๙,๘๐๓.๐๐ บาท                       
 (หนึ่งหมื่นเก้าพนัแปดร้อยสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอืน่ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

                              

    วิเชียร สุคนธประทีป 
(นายวิเชียร สุคนธประทีป) 

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม 
  
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

         บันทึกข้อความ 
   

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเกษม 
 

   

ท่ี สก ๖๑๕๐๕ วันท่ี   ๒๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ 
 

   

เร่ือง รายงานผลการพจิารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
 

   

เรียน   นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม  
   

               ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเกษม    
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้ 

   

 

รายการพิจารณา รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาท่ีเสนอ* ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง* 
  1. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวนัสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเกษม 
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๔๑คนๆ ละ ๒๓ 
วันๆ ละ ๒๑ บาท เป็นเงินจำนวน 
๑๙,๘๐๓.๐๐ บาท จำนวน ๑ งาน 

นางเตือนใจ จิตตพานิช ๑๙,๘๐๓.๐๐ ๑๙,๘๐๓.๐๐ 

รวม ๑๙,๘๐๓.๐๐ 

   

* ราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอืน่ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ท้ังปวง    

 
โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอครั้งนี้ จะพจิารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
               เทศบาลตำบลท่าเกษมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว 
               จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเหน็ชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว 

   

 

 อัจฉรา มะลอย  
(นางสาวอจัฉรา มะลอย) 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพสัดุ 
 

สุกัญญา   พูลจวง 
(นางสุกัญญา   พลูจวง) 

ครู 
 

วิบูลสุข   ตัณจักรวรานนท์ 
(นายวิบูลสุข   ตัณจักรวรานนท์) 

ปลัดเทศบาล รักษาการ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

 
วิเชียร  สุคนธประทีป 

(นายวิเชียร  สุคนธประทีป) 
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม  

 

   

        



 
ใบสั่งจ้าง 

  
 

ผู้รับจ้าง  นางเตือนใจ จิตตพานชิ 
ท่ีอยู ่  หมู่ ๒ 
ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐ 
โทรศัพท์   - 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี   ๓๒๕๐๔๐๐๑๑๔๒๗๘ 
  
  

 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี  5/2565 
วันท่ี  ๒๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ 
ส่วนราชการ  เทศบาลตำบลท่าเกษม 
ท่ีอยู ่ - ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว 
โทรศัพท์  - 

                      ตามท่ี นางเตือนใจ จิตตพานชิ ได้เสนอราคา ไว้ต่อ เทศบาลตำบลท่าเกษม ซึ่งได้รับราคาและตกลงจา้ง ตามรายการ
ดังต่อไปนี้ 
  

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
๑ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่า
เกษม ประจำเดือน มีนาคม 2565 
ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 
41คนๆ ละ 23 วันๆ ละ 21 บาท เป็น
เงินจำนวน 19,803.00 บาท 

๑ งาน ๑๙,๘๐๓.๐๐ 

๑๙,๘๐๓.๐๐ 

  รวมเป็นเงิน ๑๙,๘๐๓.๐๐ 

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม   

(หน่ึงหม่ืนเก้าพันแปดร้อยสามบาทถ้วน) รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๑๙,๘๐๓.๐๐ 
 

  
การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้ 

๑.   กำหนดส่งมอบภายใน ๓๑  วัน นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง 
๒.   ครบกำหนดส่งมอบวันท่ี  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
๓.   สถานท่ีส่งมอบ  เทศบาลตำบลท่าเกษม - 
๔.   ระยะเวลารับประกัน  - 
๕.   สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐  ของราคางานจ้าง 

  แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท 
๖.   ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสนิค้านั้นมลีักษณะไม่ตรงตามรายการท่ีระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี ้

  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนนิการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ 
๗.  การจ้างช่วง ผู้รับจา้งจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างชว่งงานแต่บางส่วนท่ีได้รับ 
     อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจา้งแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพน้ 
     จากความรับผิดหรือพันธะหน้าท่ีและผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ 
     ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝนืความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้อง
ชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ท่ีจ้างช่วง ท้ังนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก
สัญญา 
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๘.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของ
คู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
     หมายเหตุ : 
                    ๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจา้งมีผลตามกฎหมาย 
                    ๒.ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖๕๐๒๗๔๘๑๒๒๖ จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  
  

 

ลงชื่อ          วิเชียร สุคนธประ ทีป  ผู้สั่งจา้ง 
  ( นายวิเชียร สุคนธประทีป )   
  นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม   

วันท่ี            ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕   
 
 
ลงชื่อ 

 
 
          เตือนใจ จิตตพานชิ 

 
 
ผู้รับใบสั่งจ้าง 

  (นางเตือนใจ จิตตพานิช)   
  ผู้รับจ้าง   

วันท่ี ๒๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕   
 
 
 
 
          เลขท่ีโครงการ ๖๕๐๒๗๔๘๑๒๒๖ 
          เลขคุมสัญญา  ๖๕๐๓๑๔๑๔๕๗๖๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

คำสั่ง เทศบาลตำบลท่าเกษม 
ที่  ๙๙/๒๕๖๕  

เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                
เทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 
                  ด้วย เทศบาลตำบลท่าเกษม มีความประสงค์จะ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวนัสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งต้ังรายชื่อต่อไปนี้เป็น ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการ
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 
 ผู้ตรวจรับพัสดุ 
 ๑. นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์ ประธานกรรมการฯ 
    ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม 
 ๒. นางสุกัญญา พูลจวง กรรมการ 
    ครู คศ. ๑ 
 ๓. นางสาวเบญจวรรณ ดาวเศษ กรรมการ 
    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 ๔. นางสาวภัทชรา คนมั่น กรรมการ 
    ผู้ดูแลเด็ก 
 ๕. นายสิริชัย สมใจ กรรมการ 
    คณะกรรมการบริหารการศึกษา 
 อำนาจและหนา้ท่ี  

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 
 

  

                                                                   สั่ง ณ วันท่ี  ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 
                                                                                         วิเชียร สุคนธประทีป  

(นายวิเชียร สุคนธประทีป)  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    


