
                                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที…่…………………………………………..วันที่  28  กุมภาพันธ์  2561 

เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ที่จะซื้อหรือจ้าง  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

1.  เรื่องเดิม 
  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  พ.ศ.2560  ข้อ  
21  ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้างให้หัวหน้าของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้
เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย  นั้น 

2.  ข้อเท็จจริง 
งานพัฒนาชุมชน  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  มีความประสงค์จะขออนุมัติ

ด าเนินการจ้างเหมาท าป้ายโครงการ  จัดซื้อของที่ระลึก  จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ  จ้างเหมาจัด
ท าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  เพ่ือใช้ในโครงการส่งเสริมบทบาทกลุ่มสตรีในชุมชน  รายละเอียดตามบันทึก
ข้อความ   ลงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2561  เรื่องโครงการส่งเสริมบทบาทสตรีในชุมชน       

3.  ข้อระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ข้อ  

21 

4.  ข้อเสนอพิจารณา 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม  

ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  เห็นควรด าเนินการแต่งตั้งและมอบหมายให้  นางจุไรรัตน์  ทองรอด  ต าแหน่ง  
นักพัฒนาชุมชน  เป็นเจ้าหน้าที่จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ
ดังกล่าวข้างต้น  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบขอได้โปรด 

1.  อนุมัติให้ด าเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ 

2. ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 



 
 
(ลงชื่อ)...........................................เจ้าหน้าที ่ (ลงชื่อ)..........................................หวัหน้าเจ้าหน้าที่ 
    (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช)             (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)  
 
 
(ลงชื่อ)..............................................ปลัด  อบต.ตูม 
           (นายส ารวย  กายจะโปะ) 
 
 ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม (   )  อนุมัติ 
      (   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ......................................  
 
      (ลงชื่อ)................................................นายก อบต.ตูม 
                       (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ค าสั่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

ที่   93 /2561 
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  

..................................................................................... ................. 
 งานพัฒนาชุมชน  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  มีความประสงค์จะขออนุมัติด าเนินการ
จ้างเหมาท าป้ายโครงการ  จัดซื้อของที่ระลึก  จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ  จ้างเหมาจัดท าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม  เพ่ือใช้ในโครงการส่งเสริมบทบาทกลุ่มสตรีในชุมชน  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ส่วนที่  2  กระบวนการซื้อหรือจ้าง   ข้อ  21  ในการซื้อ
หรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้างให้หัวหน้าของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  
รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย   

เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม  เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงขอแต่งตั้ง  นางจุไรรัตน์  ทองรอด  ต าแหน่ง  
นักพัฒนาชุมชน  เป็นผู้ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างต่อไป 

 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  สั่ง ณ วันที่    28  กุมภาพันธ์  2561 
 
 
      (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 
 

 

 
 
 
 
 



                                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที…่…………………………………………..วันที่    28  กุมภาพันธ์  2561 

เรื่อง ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  เลขท่ี     93/2561  ลงวันที่  28  กุมภาพันธ์  
2561 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างนั้น 

  บัดนี้ข้าพเจ้า  ได้ด าเนินการร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  และ
ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอมาพร้อมนี้  ดังนี้ 

1.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
 

รายการ จ านวน 
( )  ราคามาตรฐาน 

(/)  ราคาตลาด 

จ านวนและ
วงเงินครั้งนี้ 

หมายเหตุ 

ป้ายไวนิล  ขนาด  1.20 x 2.40  เมตร 
รายละเอียดข้อความตามเอกสารแนบท้าย 

 

1  ป้าย 300 300  

 
 

รายการ จ านวน 
( )  ราคามาตรฐาน 

(/)  ราคาตลาด 

จ านวนและ
วงเงินครั้งนี้ 

หมายเหตุ 

ของที่ระลึก 
- รูปคุณย่าโม 

 

 
3  ชิ้น 

 
1,000 / ชิ้น 

 
3,000 

 

 
 

รายการ จ านวน 

( )  ราคามาตรฐาน 

(/)  ราคาตลาด 

จ านวนและ
วงเงินครั้งน้ี 

หมายเหต ุ

รถยนต์โดยสารปรับอากาศ 
 

2  คัน 70,000 70,000  

 



รายการ จ านวน 
( )  ราคามาตรฐาน 

(/)  ราคาตลาด 

จ านวนและ
วงเงินครั้งนี้ 

หมายเหตุ 

อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- กาแฟ 
- ขนมปัง 
- น้ าดื่ม (แก้ว) 

 

100  ชุด 
 
 
 
 

25 / คน 
 
 
 
 

2,500 
 
 
 
 

 

 
2. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

2.1   เกณฑ์ราคา 
2.2   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุเป็นไปตามที่หน่วยงานก าหนด 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
    (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตฯ 
              (นางจุไรรัตน์  ทองรอด) 
                                    นักพัฒนาชุมชน 
 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

-  เพ่ือโปรดทราบ 
- เห็นควรน าเรียนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

 
 
(ลงชื่อ)...........................................เจ้าหน้าที่ (ลงชื่อ)..........................................หวัหน้าเจ้าหน้าที่ 
    (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช)             (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)  
 
(ลงชื่อ)..............................................ปลัด  อบต.ตูม 
           (นายส ารวย  กายจะโปะ) 
 
 ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม (   )  อนุมัติ 
      (   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ......................................  
 
      (ลงชื่อ)................................................นายก อบต.ตูม 
                       (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์)  

 
 
 
 
 



 

รายละเอียดแนบท้าย 

โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีในชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ   2561 

ระหว่างวันที่  6 – 8 มีนาคม  2561 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  และจังหวัดระยอง 

จัดโดย  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ขนาด  1.20 x 2.40  เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      บันทึกข้อความ 

 

  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

   
ที ่   วันที่   2  มีนาคม  2561 
    
เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้าง 
    
  

   
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 
               ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลตูมมีความประสงค์จะ จ้างเหมาท าป้ายโครงการ  จัดซื้อของที่ระลึก     
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ  จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมบทบาท
กลุ่มสตรีในชุมชน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
               ๑. เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องจ้าง 
                  เพ่ือใช้ในโครงการส่งเสริมบทบาทกลุ่มสตรีในชุมชน  ในวันที่  6 – 8  มีนาคม  2561  ณ  ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูมและจงัหวัดระยอง   

               ๒. รายละเอียดของพัสดุ 
                   ตามรายละเอียดแนบท้าย               

               ๓. ราคากลางและรายละเอียดของราคากลาง 

                   ตามรายละเอียดแนบท้าย 

               ๔. วงเงินที่จะจ้าง 
                   เงินข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2561  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมบทบาทสตรีในชุมชน    จ านวน  230,000 บาท  

               ๕. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
                   ก าหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่  5  มีนาคม  2561  (ป้ายโครงการ ฯ) 
                  ก าหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่  7  มีนาคม  2561  (รถยนต์โดยสาร
ปรับอากาศ) 
                 ก าหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่  6  มีนาคม  2561  (อาหารว่างพร้อม
น้ าดื่ม) 
                 ๖. วธิีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
                   ด าเนินการ ซื้อหรือจ้าง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการ
ทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
               ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
                   การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 

   



               ๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ 
                   นางจุไรรัตน์  ทองรอด         ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน 
 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 
                  ๑. อนุมัตใิห้ด าเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอเช่าดังกล่าวข้างต้น 
                  ๒. ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
 
(ลงชื่อ)...........................................เจ้าหน้าที่ (ลงชื่อ)..........................................หวัหน้าเจ้าหน้าที่ 
    (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช)             (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)  
 
 
(ลงชื่อ)..............................................ปลัด  อบต.ตูม 
           (นายส ารวย  กายจะโปะ) 
 ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม (   )  อนุมัติ 
      (   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ...................................... 
 
      (ลงชื่อ)................................................นายก อบต.ตูม 
                       (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดแนบท้าย 

 

รายการ จ านวน 
( )  ราคามาตรฐาน 

(/)  ราคาตลาด 

จ านวนและ
วงเงินครั้งนี้ 

หมายเหตุ 

ป้ายไวนิล  ขนาด  1.20 x 2.40  เมตร 
รายละเอียดข้อความตามเอกสารแนบท้าย 

 

1  ป้าย 300 300  

 
 

รายการ จ านวน 
( )  ราคามาตรฐาน 

(/)  ราคาตลาด 

จ านวนและ
วงเงินครั้งนี้ 

หมายเหตุ 

ของที่ระลึก 
- รูปคุณย่าโม 

 

 
3  ชิ้น 

 
1,000 / ชิ้น 

 
3,000 

 

 
 

รายการ จ านวน 

( )  ราคามาตรฐาน 

(/)  ราคาตลาด 

จ านวนและ
วงเงินครั้งน้ี 

หมายเหต ุ

รถยนต์โดยสารปรับอากาศ 
 

2  คัน 70,000 70,000  

 

รายการ จ านวน 
( )  ราคามาตรฐาน 

(/)  ราคาตลาด 

จ านวนและ
วงเงินครั้งนี้ 

หมายเหตุ 

อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- กาแฟ 
- ขนมปัง 
- น้ าดื่ม (แก้ว) 

 

100  ชุด 
 
 
 
 

25 / คน 
 
 
 
 

2,500 
 
 
 
 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบท้าย 

โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีในชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ   2561 

ระหว่างวันที่  6 – 8 มีนาคม  2561 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  และจังหวัดระยอง 

จัดโดย  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ขนาด  1.20 x 2.40  เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที ่   94/2561  

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ส าหรับการซื้อและจ้าง 
โครงการส่งเสริมบทบาทกลุ่มสตรีในชุมชน 

  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
                  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลตูม มีความประสงค์จะจ้างเหมาท าป้ายโครงการ  จัดซื้อของที่ระลึก     
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ  จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  เพ่ือใช้ในโครงการส่งเสริมบทบาท
สตรีในชุมชน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น ผู้ตรวจรับพัสดุ   
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

1.  นางจุไรรัตน์  ทองรอด             ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน    ผู้ตรวจรับพัสด ุ
 
 

           ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี  กฎกระทรวงและหนังสือค าสั่งของ
กระทรวงการคลังที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  สั่ง ณ วันที่   2 มีนาคม  2561 
 
 
      (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

 

 

 

 

 



 

      บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
    
ที ่

 
วันที่     2  มีนาคม  2561 

    
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
    
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
    
              ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาท าป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมบทบาทกลุ่มสตรีในชุมชน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงดังนี้    

 

รายการพิจารณา รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ* ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง* 

   ป้ายไวนิล  ขนาด  1.20 x 
2.40  เมตร 

ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300.00 300.00 

รวม 300.00 

   

* ราคาที่เสนอ และราคาทีต่กลงซือ้หรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
    

               เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
               องค์การบริหารส่วนต าบลตูมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว 
 
 
(ลงชื่อ)...........................................เจ้าหน้าที่ (ลงชื่อ)..........................................หวัหน้าเจ้าหน้าที่ 
    (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช)             (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)  
 
 
(ลงชื่อ)..............................................ปลัด  อบต.ตูม 
           (นายส ารวย  กายจะโปะ) 
 
 ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม (   )  อนุมัติ 
      (   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ...................................... 
 
  
      (ลงชื่อ)................................................นายก อบต.ตูม 
                       (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
 
 
 
  
 
 
 

   



ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 

228/2  หมู่  12  ชุมชนบ่อปลาทอง  ต าบลเมืองปัก  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

โดยนายสมชาย  ชีจะโปะ  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  3301401134795 

ใบเสนอราคา 

เรื่อง ขอเสนอราคา 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

   ข้าพเจ้า  ร้านฟร้องค์กราฟิกส์  ขอเสนอราคาท าป้ายไวนิล  เพ่ือใช้ในโครงการส่งเสริม
บทบาทกลุ่มสตรีในชุมชน  ดังต่อไปนี้ 

รายการ จ านวนเงิน 

- ป้ายไวนิล  ขนาด  1.20 x 2.40  เมตร 
 

โครงการส่งเสริมบทบาทกลุ่มสตรีในชุมชน  ประจ าปี  2561 

ระหว่างวันที่  6 – 8 มีนาคม  2561 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  และจังหวัดระยอง 

จัดโดย  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

300.00 

(สามร้อยบาทถ้วน) 300.00 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                ขอแสดงความนับถือ 

 
                        (นายสมชาย  ชีจะโปะ) 
                      ผู้รับจ้าง 
 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาท าป้ายไวนิล   
โครงการส่งเสริมบทบาทกลุ่มสตรีในชุมชน      

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

              
                       ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้มีโครงการจ้างเหมาท าป้ายไวนิลเพ่ือใช้ในโครงการส่งเสริม
บทบาทกลุ่มสตรีในชุมชน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                   

                                      
                     ป้ายไวนิล  ขนาด  1.20 x 2.40  เมตร  จ านวน  1  ป้าย   ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่  ร้านฟร้องค์
กราฟิกส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น   300.00 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง   
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
 
                      ประกาศ  ณ  วันที่    2  มีนาคม  2561 
 

 

(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
www.abttoom.com 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abttoom.com/


 

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 

 

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  นายสมชาย  ชีจะโปะ 
ที่อยู่   เลขที่ 228/2  หมู่  12  ชุมชนบ่อปลาทอง 
ต าบลเมืองปัก อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๕๐ 
โทรศัพท์   - 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี   3301401134795 
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร    ........................ 
ชื่อบัญชี   ........................ 
ธนาคาร   ........................ 

 

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขท่ี  62 /2561 
วันที่   0  มีนาคม  2561 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที่อยู่  ม ๓ ต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
โทรศัพท์  ๐๔๔๙๓๘๗๖๖ 

                      ตามท่ี ร้านฟร้องค์กราฟิกส์  ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ซึ่งได้รับราคา
และตกลงซื้อ/จ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้ 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
๑ ป้ายไวนิล  ขนาด  1.20 x 2.40  เมตร 

รายละเอียดข้อความตามเอกสารแนบท้าย 
 

๑ ป้าย 300.00 300.00 

  รวมเป็นเงิน 300.00 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิม - 

(สามร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300.00 
 

การซื้อ/สั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
๑.   ก าหนดส่งมอบภายใน  1  วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ 
๒.   ครบก าหนดส่งมอบวันที่   5  มีนาคม  2561 
๓.   สถานที่ส่งมอบ  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๔.   ระยะเวลารับประกัน  - 
๕.   สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑  ของราคาสิ่งของ 

  ที่ยังไม่ได้รับมอบแต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท 
๖.   ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ 

กรณีนี้ 
  ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ 

๗.   ผู้กรณีงานจ้าง ผู้จ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การ
จ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่
บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้าง
จะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้
รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้อง
ช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ 
ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา   



๘.   การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตาม
สัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
   

     หมายเหตุ : 
                    ๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตาม
กฎหมาย 
                    ๒.ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ -  จ้างเหมาท าป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมบทบาท
กลุ่มสตรีในชุมชน   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม   1  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
 
 

 

ลงชื่อ .............................................................. ผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง 

 
( นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ ) 

 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

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

ลงชื่อ .............................................................. ผู้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 

 
(นายสมชาย  ชีจะโปะ) 

 
 

.............................................................. 
 

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

เลขที่โครงการ - 
เลขคุมสัญญา   - 
                                                           

(ลงชื่อ)...................................พยาน                    (,ลงชื่อ)....................................พยาน  
      (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)                              (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบท้าย 

ใบสั่งจ้าง  เลขท่ี   62 /2561  ลงวันที่   2  มีนาคม  2561 

 

โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีในชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ   2561 

ระหว่างวันที่  6 – 8 มีนาคม  2561 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  และจังหวัดระยอง 

จัดโดย  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ขนาด  1.20 x 2.40  เมตร 

 

(ลงชื่อ)...........................................ผู้ว่าจ้าง  (ลงชื่อ)...............................................ผู้รับจ้าง 
     (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์)                                (นายสมชาย  ชีจะโปะ) 

 

(ลงชื่อ)...........................................พยาน  (ลงชื่อ)...............................................พยาน 
          (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)                               (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ใบส่งมอบงานจ้าง 

เขียนที่องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

 5  มีนาคม  2561 

เรื่อง  ส่งมอบงานจ้างเหมาท าป้ายไวนิล 

 เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้ตกลงจ้างข้าพเจ้าด าเนินการดังนี้ จ้างเหมาท าป้ายไวนิล
โครงการ ฯ  เพ่ือใช้ในโครงการส่งเสริมบทบาทกลุ่มสตรีในชุมชน   ซึ่งก าหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้าง  62 /2561    
ลงวันที่   2  มีนาคม  2561   เป็นเงิน   300.00  บาท  (สามร้อยบาทถ้วน) 

บัดนี้ข้าพเจ้าได้ด าเนินงานตามจ้างเหมาตามรายการดังกล่าวในข้อตกลงทุกประการแล้ว  ตั้งแต่
วันที่   5  มีนาคม  2561    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดสั่งให้กรรมการตรวจรับไปท าการตรวจรับผลงานแล้วเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างแก่ข้าพเจ้าด้วย 

     (ลงชื่อ)…………………………………….ผู้รับจ้าง 
                         (นายสมชาย  ชีจะโปะ) 
เรียนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

-  เพ่ือโปรดทราบ 
- ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว 

 
(ลงชื่อ).........................................เจ้าหน้าที่ 
     (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช) 

- เห็นควรแจ้งกรรมการตรวจรับงาน 
 
(ลงชื่อ).........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
         (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง) 

- เห็นควรแจ้งกรรมการตรวจรับงาน 
 
(ลงชื่อ).........................................ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
        (นายส ารวย  กายจะโปะ) 

- แจ้งกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 
(ลงชื่อ).........................................นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
     (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 



ใบตรวจรับพัสดุ 
        เขียนที่  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
        หมู่  3  ต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย 
        จังหวัดนครราชสีมา  30150 
      วันที่   5  มีนาคม  2561 

 ตามหนังสือสัญญาใบสั่งจ้าง  เลขที่    62/2561  ลงวันที่   2  มีนาคม  2561  องค์การบริหารส่วน
ต าบลตูมได้ตกลงจ้างกับ ร้านฟร้องค์กราฟิกส์  ส าหรับจ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการ ฯ  เพ่ือใช้โครงการส่งเสริม
บทบาทกลุ่มสตรีในชุมชน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  300.00  บาท  (สามร้อยบาทถ้วน) 
 ผู้ตรวจรับพัสดุ  ได้ตรวจรับงานแล้วผลปรากฏว่า 
  ผลการตรวจรับ 
  ( / )  ถูกต้อง 
   ( / )  ครบถ้วนตามสัญญา 
   (   )  ไม่ครบถ้วนตามสัญญา 
  ค่าปรับ 
  (   )  มีค่าปรับ 
  ( / )  ไม่มีค่าปรับ 
     
    (ลงชื่อ).................................ผูต้รวจรับ 
                            (นางจุไรรัตน์  ทองรอด) 
                                                  นักพัฒนาชุมชน 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม   

- เพื่อโปรดพิจารณา 

- กรรมการตรวจรับพัสดุได้ด าเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว                         

(ลงชื่อ)…………………..........……….เจ้าหน้าที ่         
     (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช)     

ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที ่ -เห็นควรอนุมัติเบิกจ่าย 
 
 
(ลงชื่อ)............................................หวัหน้าเจ้าหน้าที ่

                                 (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง) 
      
 ผ่านปลัดอบต. -  เห็นควรอนุมัติเบิกจ่าย                    อนุมัติเบิกจ่ายได้                     
 
 
 (ลงชื่อ)………………...........……..….ปลัด อบต.               (ลงชื่อ)................................................นายก อบต.        
         (นายส ารวย  กายจะโปะ)                                    (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 


