
                                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที…่…………………………………………..วันที่  29  มิถุนายน  2561 

เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

พัสดุที่จะจ้าง  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

1.  เรื่องเดิม 
  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  พ.ศ.2560  
ข้อ  21  ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้างให้หัวหน้าของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือ
จะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย  นั้น 

2.  ข้อเท็จจริง 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  มีความประสงค์จะด าเนินการจ้างเหมาถ่าย

เอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการฝึกอบรม  จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์  และจ้างเหมารถปรับ
อากาศ  เพ่ือใช้ในโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  รายละเอียดตามบันทึกข้อความ  ลงวันที่  25  มิถุนายน  2561  เรื่อง
ขออนุมัติโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2561    

3.  ข้อระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  

ข้อ  21 

4.  ข้อเสนอพิจารณา 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม  

ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  เห็นควรด าเนินการแต่งตั้งและมอบหมายให้นายกิตติศักดิ์  แทนสระน้อย  
ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  เป็นเจ้าหน้าที่จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อดังกล่าวข้างต้น  

 



จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบขอได้โปรด 

1.  อนุมัติให้ด าเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ 

2. ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
 

(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) 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าสั่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

ที่  291/2561 
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง  

......................................................................................................  
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  มีความประสงค์จะด าเนินการจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อม
เข้าเล่มเอกสารประกอบการฝึกอบรม  จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์  และจ้างเหมารถปรับอากาศ  เพ่ือ
ใช้ในโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความรู้ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2561   
 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  
ส่วนที่  2  กระบวนการซื้อหรือจ้าง  ข้อ  21  ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้างให้หัวหน้าของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขต
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  รวมทั้ งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอด้วย   

เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงขอแต่งตั้ง  นายกิตติศักดิ์  แทนสระน้อย  
ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  เป็นผู้ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะจ้างต่อไป 

 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  สั่ง ณ วันที่  29  มิถุนายน  2561 
 
 
          (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 
 

 

 
 
 
 



                                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที…่…………………………………………..วันที่  29   มิถุนายน  2561 

เรื่อง ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  เลขท่ี  291/2561  ลงวันที่   29  มิถุนายน  
2561 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างนั้น 
  บัดนี้ข้าพเจ้า  ได้ด าเนินการร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  
และก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอมาพร้อมนี้  ดังนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
  

    (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตฯ 
          (นายกิตติศักดิ์  แทนสระน้อย) 
                            นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ         
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) 
    



ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน  

 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 

 1. หลักการและเหตุผล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการใน

เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่งด าเนินการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ        ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจใน
สภาพแวดล้อมและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่น ในการปฏิบัติงานและการด าเนินการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็น
เวลานาน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต ประกอบกับค าสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.  ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้าง     ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้น  มิให้เกิดการทุจริต 

กระทรวงมหาดไทย ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็น
ต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ท าให้รัฐบาลได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเมื่อ
วันที่ 5 มกราคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุหน่วยงานร่วมรับการประเมิน
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 -2560 ตามที่ส านักงาน 
ป.ป.ซ. เสนอ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity 
and TransparencyAssessment (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เป็นปีสุดท้ายที่ยึดกรอบการ
ประเมินและดัชนีการประเมินแบบเดิมตามที่ได้พัฒนามาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) ที่ก าหนดไว้ว่า 
“ประเทศไทยในสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  

และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ข้อ 267 
การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน (๕) ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ประกอบกับแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ก าหนดหลักสูตรให้มีการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ตระหนักถึงความจ าเป็น      
ในการให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตส านึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบและลดผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการ



มีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ขึ้น 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ป้องกันและ
ลดโอกาสการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการ และปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ปฏิบัติราชการ 
อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้  
 2. วัตถุประสงค์ 

  1.  เพ่ือส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล  

  2.  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interest) เพ่ิมข้ึน และการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ 
  3.  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความยุติธรรมความโปร่งใส เพ่ือตอบสนองนโยบาย
รัฐบาล 
  4.  เพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดี สามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยา มาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  5.  เพ่ือสร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ 
 3.  คุณสมบัติผู้เสนอราคา 

เป็นผู้มีอาชีพรับขายหรือจ้างหรือปรากฏได้ว่ามีอาชีพรับขายหรือจ้างหรืองานที่จะด าเนินการซื้อหรือ
จ้างดังกล่าว 

 

4. คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 

 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 

1 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม 

56  เล่ม 

 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 

1 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ  2  ชั้น 
 

1  คัน 

 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 

1 ปากกา สีน้ าเงิน 
 

5  โหล 

 
 



5.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
1.เกณฑ์ราคา 

2.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุเป็นไปตามที่หน่วยงานก าหนด 
6. ระยะเวลาในการส่งมอบงาน 

ภายใน  5  วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ข้อตกลง หรืออ่ืน ๆ 
7.เงินงบประมาณโครงการ 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2561  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงาน
ทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน  
งบประมาณตั้งจ่ายไว้  170,000  บาท 

5. เงื่อนไขการช าระเงิน 
ก าหนดช าระเงินจ านวน  1  งวด  เมื่อได้ด าเนินการตรวจรับพัสดุถูกต้องและครบถ้วน 

6. ผู้รับผิดชอบงาน 
นายกิตติศักดิ์  แทนสระน้อย  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ส านักปลัด  องค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม 
 
 
   (ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขต ฯ 
         (นายกิตติศักดิ์  แทนสระน้อย) 
         นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      บันทึกข้อความ 

 

 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

   
ที ่

 
วันที่      2  กรกฎาคม  2561 

    
เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้าง 
    

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 
               ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลตูมมีความประสงค์จะจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสา
ประกอบการฝึกอบรม   จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ  จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
               ๑. เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องจ้าง 
                   เพ่ือใช้ในโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ในวันที่  5 – 6  กรกฎาคม  2561  ณ  ไร่กุสุมา  ต าบลมวกเหล็ก  อ าเภอ
มวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 
               ๒. รายละเอียดของพัสดุ 
                   รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
               ๓. ราคากลางและรายละเอียดของราคากลาง 

   3.1  จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาประกอบการฝึกอบรม   ราคากลาง  1,232  บาท 
   3.2  จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ  ราคากลาง  24,000  บาท 
   3.3  จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์  ราคากลาง  350  บาท 

               ๔. วงเงินที่จะจ้าง 
                   ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2561  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงาน
ทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน  งบประมาณ
ตั้งจ่ายไว้  170,000  บาท 
              ๕. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
                   ก าหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน  3  วัน  (ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม) 
                   ก าหนดเวลาสง่มอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่  5  กรกฎาคม  2561  (รถบัสปรับอากาศ) 
                   ก าหนดเวลาสง่มอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 3  วัน  (วสัดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์) 
 
               ๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง 
                   ด าเนินการ ซื้อและจ้าง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการ
ทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
               ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
                   การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 

     
   



               ๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ 
                   การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
                   นายกิตติศักดิ์  แทนสระน้อย  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 
                  ๑. อนุมัติให้ด าเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น 
                  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) 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ 

 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 

1 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม 

56  เล่ม 

 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 

1 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ  2  ชั้น 
 

1  คัน 

 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 

1 ปากกา สีน้ าเงิน 
 

5  โหล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

ที ่ 294/2561 
เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ ส าหรับการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

ในการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
                  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลตูม มีความประสงค์จะ จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม   จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ  จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์  เพ่ือใช้ในโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561   
ในวันที่  5 – 6  กรกฎาคม  2561  ณ  ไร่กุสุมา  ต าบลมวกเหล็ก  อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี   โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น ผู้ตรวจรบัพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
                นายกิตติศักดิ์  แทนสระน้อย  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ผู้ตรวจรับพัสดุ 
 

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

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่  2  กรกฎาคม  2561 

 

                                                         (นายภาณพัุนธ์  วุฒิพรชานนท์) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
    

                                                               
 
     

 
 
 

 

 



ร้านโคราชก๊อปปี้ 

297/33  ซอยมิตรภาพ 15  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  3220100205774 

ใบเสนอราคา 

เรื่อง ขอเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

  ข้าพเจ้าร้านโคราชก๊อบปี้  ขอเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

รายการ จ านวน ราคาตอ่หน่วย 
รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 
- ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (ปกสี) 
-  

56  เล่ม 22  บาท 1,232  บาท 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
     (นางบุญเก้ือ  ลอนิกูล) 
          เจ้าของกิจการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                 บันทึกข้อความ 
 

 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

   
ที ่

 
วันที่       2  กรกฎาคม  2561 

    
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
    
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
    
               ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการฝึกอบรม   เพ่ือใช้ใน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2561  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดังนี้ 

   

 

รายการพิจารณา รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ* ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง* 

   จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้า
เล่มเอกสารประกอบการฝึกอบรม   

โคราชก๊อปปี้ 1,232.00 1,232.00 

รวม 1,232.00 

   

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง    
 
               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) 
    



บันทึกหลกัฐานการต่อรองราคา 
 

วันที่  2  กรกฎาคม 2561 

ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

 ตามที่  ร้านโคราชก๊อปปี้  ได้เสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม   เพ่ือใช้ในโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 จ านวน     ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ซ่ึงตาม
ใบเสนอราคาลงวันที่ 2  กรกฎาคม  2561    เสนอราคาเป็นเงิน  1,232   บาท 
 
 เจ้าหน้าที ่ ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้ว  ปรากฏว่า 
 (    )  ขอยืนราคาเดิม 
 (    )  ยินยอมลดราคาคงเหลือ...........................................................บาท 
        (..............................................................................) 
 
 ทั้งนี้  ข้อเสนออ่ืน ๆ ผู้เสนอราคายังคงให้ถือตามใบเสนอราคาท่ีกล่าวข้างต้น  พร้อมกันนี้จึงให้ผู้เสนอ
ราคาลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

     (ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอราคา 
                   (นางบุญเกื้อ  ลอนิกูล) 
 
     (ลงชื่อ)....................................................เจ้าหน้าที ่
              (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช) 
 
                                                    (ลงชื่อ)....................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
                   (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง) 
 
 
-  เห็นควรอนุมัติ 

 
            (นายส ารวย  กายจะโปะ) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

                                     อนุมัต ิ
 
 
                                                        (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 

                                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต ำบลตูม 
 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้มีโครงการ จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม   เพ่ือใช้ในโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการฝึกอบรม  จ านวน 1๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ โคราชก๊อปปี้ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,232.00 บาท (หนึ่งพันสองร้อย
สามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่   2  กรกฎาคม  2561 
 
 

            (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
www.abttoom.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abttoom.com/


 

        
ใบสั่งจ้าง 

  

 

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  โคราชก๊อปปี้ 
ที่อยู่    เลขที่ 297/33 ซอยมิตรภาพ  15 ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 
โทรศัพท์   ๐๘๙๗๑๖๔๗๕๙ 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี   ๓๒๒๐๑๐๐๒๐๕๗๗๔ 
เลขทีบ่ัญชีเงินฝากธนาคาร    ........................ 
ชื่อบัญชี   ........................ 
ธนาคาร   ........................ 

 

ใบสั่งจ้างเลขที่   /๒๕๖๑ 
วันที่  มิถุนายน  2561 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที่อยู่  ม ๓ ต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
โทรศัพท์  ๐๔๔๙๓๘๗๖๖ 

  
                      ตามท่ี โคราชก๊อปปี้ ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ซึ่งได้รับราคาและตก
ลงซื้อ/จ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้ 
  

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
      

 
 

(หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

รวมเป็นเงิน 1,350.00 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,350.00 
 

  
  
การซื้อ/สั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
๑.   ก าหนดส่งมอบภายใน 2  วนัท าการ นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง 
๒.   ครบก าหนดส่งมอบวันที่  มิถนุายน  2561 
๓.   สถานที่ส่งมอบ  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๔.   ระยะเวลารับประกัน  - 
๕.   สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒  ของราคาสิ่งของ 

  ที่ยังไม่ได้รับมอบแต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท 
๖.   ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่ง

ซื้อ กรณีนี้ 
  ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ 

๗.   ผู้กรณีงานจ้าง ผู้จ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่



การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วง
งานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ 
และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือ
ลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง 
ผู้รับจ้างต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วง
ตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา   

๘.   การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
   

     หมายเหตุ : 
                    ๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผล
ตามกฎหมาย 
                    ๒.ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ – จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม โดยวิธเีฉพาะเจาะจง ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม มิถุนายน  2561 
  
  

 

ลงชื่อ .............................................................. ผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
  ( นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ )   
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม   

  
 

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

  (นางบุญเกื้อ ลอนิกูล)   
  ผู้รับจ้าง   

    
เลขที่โครงการ - 
เลขคุมสัญญา   - 
 

(ลงชื่อ)...................................พยาน                    (,ลงชื่อ)....................................พยาน 

      (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)                              (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช) 

 

 

 

 

 



ใบส่งมอบงานจ้าง 

เขียนที่องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

                                                                    มิถุนายน  2561 

เรื่อง  ส่งมอบงานจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 

 เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้ตกลงจ้างข้าพเจ้าด าเนินการดังนี้ จ้างเหมาถ่าย
เอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการฝึกอบรม   เพ่ือใช้ในโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561    ซึ่งก าหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้าง  
22/2561      ลงวันที่   มิถุนายน  2561   เป็นเงิน   1,350.00  บาท  (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

บัดนี้ข้าพเจ้าได้ด าเนินงานตามจ้างเหมาตามรายการดังกล่าวในข้อตกลงทุกประการแล้ว  
ตั้งแตว่ันที่  มิถุนายน  2561    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดสั่งให้กรรมการตรวจรับไปท าการตรวจรับผลงานแล้วเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างแก่ข้าพเจ้าด้วย 

     (ลงชื่อ)…………………………………….ผู้รับจ้าง 
                         (นางบุญเกื้อ  ลอนิกูล) 
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) 



ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
  

  วันที่   มิถุนายน  2561 
  
                            ตามหนังสือสัญญาใบสั่งจ้าง  เลขที่ 22/๒๕๖๑ ลงวันที่   มิถุนายน  2561 องค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม ได้ตกลง จ้างท าของ/จ้างเหมาบริการ กับ ร้านโคราชก๊อปี้  ส าหรับโครงการ จ้างเหมา
ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการฝึกอบรม   เพ่ือใช้ในโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น 1,350.00 บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
                            ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฎว่า 

                            ผลการตรวจรับ 

                             ถูกต้อง 

                                      ครบถ้วนตามสัญญา 

                                      ไม่ครบถ้วนตามสัญญา 

                            ค่าปรับ 

                             มีค่าปรับ 

                             ไม่มีค่าปรับ 

  
 

  
 

     

(ลงชื่อ)....................................... ........ผู้ตรวจรับพัสดุ 
        (นายกิตติศักดิ์  แทนสระน้อย) 
        นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม   

- เพ่ือโปรดพิจารณา 
- กรรมการตรวจรับพัสดุได้ด าเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว                         

(ลงชื่อ)…………………..........……….เจ้าหน้าที่          
     (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช)        
 
 ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  -เห็นควรอนุมัติเบิกจ่าย 
 
(ลงชื่อ)............................................หวัหน้าเจ้าหน้าที่ 
          (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง) 
              



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

 
 

               
 

 


