ที่ ทส ๑๔๑๓/ ๑๖๔๑

สถาบันคซบาลแห่งซาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง
๑๑ เมษายน ๒๔๖๑

ลำเนาค0าสัง่ สถาบันคซบาลแห่งซาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่ ๔๙/๒๔๖๑ ลงวันที่ ๔ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๔๖๑
เรือ่ ง แต่ง ตัง้ คณะกรรมการซือ้ หรือ จ้างโดยวิธ คี ดั เลือ ก คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ และผูค้ วบคุม งาน
สำหรับการจ้างก่อสร้างจัดจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ จังหวัดกระบี่ โดยวิธคี ดั เลือก ส่งมาเรียน
๑. ผูอ
้ ำนวยการ
๒. นักวิขาการตรวจเงินแผ่นดินซ0านาญการพิเศษ (ประจำ อ.อ.ป.)
เพือ่ โปรดทราบ
๓. ผูอ
้ ำนวยการสำนักวิจยั พัฒ นาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน
๔. ผูจ้ ดั การส่วนอำนวยการ
๔. ผูจ้ ดั การส่วนอนุรกั ษ์ซา้ งลำปาง
๖. น.สพ.ศรัณ ย์ จันทร์สทิ ธิเวข
๗. นางสาวปุณ ณดา จันทรสุข
๘. นางรัตติกร นามวงค์
๙. นางสุดารัตน์ ทับไทร
๑๐.นางสาวปนิดา วงษ์เคน
๑๑.นายผดุงเดซ คำสม
๑๒.แจ้งให้ป ดี ประกาศและผูป้ ลดประกาศจัด ซือ้ จัด จ้างและพยานบุค คล ตามคำสัง่ ส.คซ.
ที่ ๔/ ๒๔๖๐ ลงวันที่ ๑๔ ถันยายน พ.ศ. ๒๔๖๐
เพือ่ ทราบและดำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง

ผูอ้ ำนวยการสำนัก (ระดับ ๙)
สถาบันคฃบาลแห่งขาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
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คำสั่ง สถาบันคซบาลแห่งซาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
ท ๕๙/ ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาบ สำหรับ
การจ้างก่อสร้างจัดจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก
ด้วย สถาบันคซบาลแห่งซาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างจัดจ้างเหมาก่อสร้าง
จำนวน ๔ รายการ จังหวัดกระบี่ โดยวิธคี ดั เลือก และเพือ่ ให้เป็นโปตามระเบียบกระทรวงการดลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัด
จ้างและการบวิห ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตัง้ รายซือ่ ต่อไปนีเ้ ป็น คณะกรรมการซือ้ หรือจ้างโดยวิธคี ดั เลือก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผูค้ วบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างจัดจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ
จังหวัดกระบี่ โดยวิธคี ดั เลือก
คณะกรรมการซือ้ หรือจ้างโดยวิธคี ดั เลือก
นางสาวอรสา แด้ลมั ฤทธ
ประธานกรรมการฯ
ผูจ้ ดั การ (ระดับ ๗) ส่วนอำนวยการ
๒. นางสาวปุณ ณดา จันทรสุข
กรรมการ
หัวหน้างาน (ระดับ ๖) งานจัดการพืน้ ทีเ่ ลีย้ งข้างและโภขนาการ ส่วนจัดการสิง่ แวดล้อม
นางรัตติกร นามวงค์
กรรมการและเลขานุการ
พนักงาน (ระดับ ๕) งานบัญ ขีการเงิน ส่วนอำนวยการ
อำนาจและหน้าที่
๑. พิจารณาคุณสมบีตฃองผูป้ ระกอบการทีม่ ายืน่ ข้อเสนอให้เป็นโปตามเงือ่ นโฃทีก่ ำหนดในหนังลือ
เขิญขวน
๒. พิจารณาคัดเลือกผูป้ ระกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทีก่ ำหนดโวิในหนังลือเซิญ
ซวน
๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
๑ .

๓ .

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา
กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
นายทวีใภค อังควานิซ
ประธานกรรมการฯ
ผูจ้ ดั การ (ระดับ ๗) ส่วนอนุรกั ษ์ชา้ งลำปาง
๒. นายศรัณ ย์ จันทร์สทิ ธิเวซ
กรรมการ
หัวหน้างาน (ระดับ ๖) งานโรงช้างต้น ส่วนอนุรกั ษ์ชา้ งลำปาง
นางสุดารัตน์ หับไทร
กรรมการและเลขานุการ
พนักงาน (ระดับ ๔) งานบริหารทัว่ ไป ส่วนอนุรกั ษ์ชา้ งกระบี่
อำนาจและหน้าที่
ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงือ่ นไขของสัญญาหรือข้อตกลงนัน้
ผูค้ วบคุมงาน
๑ . นางสาวปนิดา วงษ์เคน
ผูค้ วบคุมงาน
พนักงาน (ระดับ ๓) งานบริบาลช้างกระบี่ ส่วนอนุรกั ษ์ชา้ งกระบี่
๒. นายผดุงเดข คำสม
ผูค้ วบคุมงาน
พนักงาน (ระดับ ๒) งาบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนการเรียนรูแ้ ละประขาสัมพันธ์
อำนาจและหน้าที่
ควบคุมงาน
๑ .

๓ .

สัง่ ณ วันที่ ๔ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๔๖๑

อภิช าติจนิ ดามงคล
(ว่าทีพ่ บั ตรีอภิชาติ จินดามงคล)
ผูอ้ ำนวยการ
สำนักสถาบันคขบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ

ปี^'

าถูก

(นางสาวจิรฐั ดิก'/ล แก้วหล้า)
พนักงาบ (ระดับ 5)

