
                                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที…่…………………………………………..วันที่     23  กรกฎาคม  2562 

เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการจ้างเหมาเช็คระยะ  200,000  กม และซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์  กล 9130  นม 

เรียน นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลตูม 

  เรื่องเดิม 

  ตามข้อบัญญัติปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวด
รายจ่ายอื่น ๆ    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  งบประมาณตั้งไว้  100,000   บาท   

  ข้อเท็จจริง 

  ตามท่ีรถยนต์ยี่ห้อ  มิตซูบิชิ  หมายเลขทะเบียน  กล  9130  นม  ได้ถึงระยะเวลาครบก าหนด
เช็คระยะ  200,000  กม.   จึงขออนุมัติน ารถยนต์คันดังกล่าวเข้าตรวจเช็คตามระยะทาง  เพ่ือเป็นการบ ารุงและ
ดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
(นายธานินทร์  บุญเย็น) 

นักบริหารงานทั่วไป 
 
 

(นายส ารวย  กายจะโปะ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

 ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
    (   )  อนุมัติ   
    (   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ.............................................. 
 
      (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 
 
 
 
 



ร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
จ้างเหมาเช็คระยะ  200,000 กม.รถยนต์ กล 9130 นม 

1. ความเป็นมา 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลมีรถยนต์ส่วนกลางเพ่ือใช้ในส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม
นั้น  เพื่อเป็นการบ ารุงรักษารถยนต์  จึงขออนุมัติจ้างเหมาเช็คระยะ  200,000  กม. รถยนต์หมายเลข
ทะเบียน กล -9130 นม 

2.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นการดูแลและบ ารุงรักษารถยนต์  เพ่ือให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง  หรือปรากฏได้ว่ามีอาชีพรับจ้างท าพัสดุหรืองานที่จะด าเนินการจัดจ้างดังกล่าว 

4. คุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่จะจ้าง 
  

ล าดับ รายการ จ านวน 
1 
 

จ้างเหมาเช็คระยะ  200,000  กม.  และซ่อมบ ารุงรักษา
รถยนต์  หมายเลขทะเบียน  กล 9130  นม 
 

1  คัน 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 

ภายใน  1  วัน  นับถัดจากวันที่ลงนาม 
6. เงินงบประมาณ 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
งบประมาณตั้งไว้  100,000  บาท 

7.  เงื่อนไขการช าระเงิน 
ก าหนดช าระเงินจ านวน  1  งวด  เมื่อได้ด าเนินการตรวจรับพัสดุครบถ้วนแล้ว 

 8.  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
8.1  เกณฑ์ราคา 
8.2  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุเป็นไปตามที่หน่วยงานก าหนด 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 นายธานินทร์  บุญเย็น  ต าแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป 
 
 
      
 
 

 

 

 



 

      บันทึกข้อความ 

 

 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

   
ที ่

 
วันที่      24  กรกฎาคม  2562 

    
เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้าง 
    
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 
               ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลตูมมีความประสงค์จะ จ้างเหมาเช็คระยะ 200,๐๐๐ กม. และซ่อม
บ ารุงรักษารถยนต์ กล 9130 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
 
               ๑. เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องจ้าง 
                   เพ่ือบ ารุงรักษารถยนต์ 
 
               ๒. รายละเอียดของพัสดุ 
                   จ้างเหมาเช็คระยะ  200,000  กม.และบ ารุงรักษารถยนต์  กล 9130  นม 
 
               ๓. ราคากลางและรายละเอียดของราคากลาง 
                   ราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้างภายใน  2  ปีงบประมาณ  เลขที่ใบสั่งจ้าง  56/2562  ลงวันที่  11  
กุมภาพันธ์  2562  จ านวน  2,925.38  บาท 
 
               ๔. วงเงินที่จะจ้าง 
                   เงินข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงาน
ทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน 100,000 บาท 

               ๕. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
                   ก าหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ 24  กรกฎาคม  2562 

               ๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง 
                   ด าเนินการ จ้าง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป 
และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

               ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
                   การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 

               ๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ 
                   การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 

   



                   นายธานินทร์  บุญเย็น  ต าแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป 

               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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที ่  276/2562 

เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ ส าหรับการจ้างจ้างเหมาเช็คระยะ 200,๐๐๐ กม. 
และซ่อมบ ารุงรักษา รถยนต์ กล 9130 นม   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 
                  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลตูม มีความประสงค์จะจ้างเหมาเช็คระยะ 200,๐๐๐ กม.และซ่อมบ ารุงรักษา
รถยนต์ กล  9130  นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น ผู้ตรวจรับพัสดุ 
ส าหรับการจ้างจ้างเหมาเช็คระยะ 200,000 กม.และซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ กล  9130 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 
ผู้ตรวจรับพัสด ุ

 
นายธานินทร์  บุญเย็น  ต าแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป ผู้ตรวจรับพัสดุ 

 
    

 

  

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี  กฎกระทรวงและหนังสือค าสั่งของกระทรวงการคลังที่เก่ียวข้องโดย
เคร่งครัด 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่   24  กรกฎาคม  2562 

 

                                                           (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

      บันทึกข้อความ 

 

 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

   
ที ่

 
วันที่       24  กรกฎาคม  2562 

    
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
    
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
    
               ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างจ้างเหมาเช็คระยะ 200,๐๐๐ กม.และซ่อมบ ารุงรักษา รถยนต์ กล  
9130  นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดังนี้    

 

รายการพิจารณา รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ* ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง* 

เช็คระยะ 200,๐๐๐ กม และ
ซ่อมบ ารุงรักษา รถยนต์  กล 
9130  นม จ านวน ๑ คัน 

บริษัทมิตซู ณัฐดนัย  จ ากัด 21,237.36 21,237.36 

รวม 21,237.36 

   

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง    
 
               เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
               องค์การบริหารส่วนต าบลตูมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว 

   

 

(ลงชื่อ)...........................................เจ้าหน้าที่ (ลงชื่อ)..........................................หวัหน้าเจ้าหน้าที 
      (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช)                   (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง) 

       
  
 
(ลงชื่อ)..............................................ปลัด  อบต.ตูม 
       (นายส ารวย  กายจะโปะ) 
 ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม (   )  อนุมัติ 
               (   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ...................................... 
 
              (ลงชื่อ)................................................นายก อบต.ตูม 

                             (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
 



 

บริษัทมิตซู  ณัฐดนัย  จ ากัด 
2986  ถนนมิตรภาพ  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  0305525000200 
 

ใบเสนอราคา 
เรื่อง ขอเสนอราคาจ้างเหมาเช็คระยะ  200,000  กม และซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ กล 9130 นม 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

รายการ จ านวน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 
เช็คระยะ  200,000  กม. 
น้ ามันเครื่องก่ึงสังเคราะห์ดีเซล 10W30  6L 
น้ ามันเครื่องก่ึงสังเคราะห์ดีเซล  10w30  1L 
กรองน้ ามันเครื่อง 
ปะเก็นถ่ายน้ ามันเครื่อง 
กรองน้ ามันเชื้อเพลิง 
น้ ามันเกียร์ธรรมดา 
น้ ามันเฟืองท้าย 140 GL5 
น้ ามันเบรก 
น้ ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ 
น้ ายาส าหรับหม้อน้ าสูตรพิเศษไม่ผสมน้ า 5 ลิตร 
น้ ามันล้าง 
น้ ายาล้างเครื่อง  (เขียว) 
น้ ายาล้างหัวฉีด  (สีส้ม) 
Timing Belt Kits 
สายพานปั๊มเพาเวอร์ 
ลูกรอกสายพานไดชาร์ท 
สายพานคอมเพรสเซอร์แอร์ 
ปลอกสวมเพลาบาลานซ์ 
ปลอกแกนบาลานซ์ 
ชุดยางใบปัดน้ าฝน 
ชุดท าความสะอาดระบบแอร์และภายในรถ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

3,000.00 
900.00 
160.00 
225.00 
18.00 
490.00 
185.00 
200.00 
170.00 
110.00 
395.00 
35.00 
465.00 
465.00 
7,500.00 
460.00 
1,490.00 
210.00 
290.00 
205.00 
220.00 
1,850.00 

3,000.00 
900.00 
160.00 
225.00 
18.00 
490.00 
555.00 
600.00 
170.00 
110.00 
395.00 
70.00 
465.00 
465.00 
7,500.00 
460.00 
1,490.00 
210.00 
290.00 
205.00 
220.00 
1,850.00 

(สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสิบหกสตางค์) 
รวม 19,848.00 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1,389.36 
รวมทั้งสิ้น 21,237.36 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
       (......................................................) 



บันทึกหลกัฐานการต่อรองราคา 
 

วันที่    24  กรกฎาคม  2562 

ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

 ตามที่  บริษัทมิตซู  ณัฐดนัย  จ ากัด  ได้เสนอราคาจ้างเหมาเช็คระยะ  200,000  กม.และซ่อม
บ ารุงรักษารถยนต์  กล 9130  นม  จ านวน  1  คัน  ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  โดยวิธี เฉพาะเจาะจง   
ซ่ึงตามใบเสนอราคาลงวันที่   24  กรกฎาคม  2562    เสนอราคาเป็นเงิน   21,237.36   บาท 
 เจ้าหน้าที ่ ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้ว  ปรากฏว่า 
 (    )  ขอยืนราคาเดิม 
 (    )  ยินยอมลดราคาคงเหลือ...........................................................บาท 
        (..............................................................................) 
 ทั้งนี้  ข้อเสนออ่ืน ๆ ผู้เสนอราคายังคงให้ถือตามใบเสนอราคาท่ีกล่าวข้างต้น  พร้อมกันนี้จึงให้ผู้เสนอ
ราคาลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

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

 
            (นายส ารวย  กายจะโปะ) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

                                     อนุมัต ิ
 
 
                                                        (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 

                                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต ำบลตูม 
 

 
 
 
 
 
 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเช็คระยะ 200,๐๐๐ กม.  
และซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ กล  9130 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้มีโครงการจ้างเหมาเช็คระยะ 200,๐๐๐ กม. และ
ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ กล  9130 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               เช็คระยะ 200,๐๐๐ กม และซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์  กล  9130  นม  จ านวน ๑ คัน ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทมิตซู  ณัฐดนัย  จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น  21,237.36 บาท   (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสิบหกสตางค์) รวมภาษี 
มูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  

 

ประกาศ ณ วันที่   24  กรกฎาคม  2562 

                           

                 (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
www.abttoom.com 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abttoom.com/


 

ใบสั่งจ้าง 

 

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  บริษัทมิตซู ณัฐดนัย จ ากัด 
ที่อยู่   เลขที่ 2986 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 
โทรศัพท์   044-213474-8 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี   0305525000200 
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร    ........................ 
ชื่อบัญชี   ........................ 
ธนาคาร   ........................ 

 

ใบสั่งจ้าง  เลขที่   128/2562 
วันที่  24  กรกฎาคม  2562 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที่อยู่  ม.๓ ต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
โทรศัพท์  ๐๔๔-๐๐๐๔๕๐ 

                      ตามท่ี บริษัทมิตซู  ณัฐดนัย  จ ากัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ซึ่งได้รับ
ราคาและตกลงซื้อ/จ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้ 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
๑ จ้างเหมาเช็คระยะ 200,000 กม และซ่อม

บ ารุงรักษารถยนต์ กล 9130 นม 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

๑ คัน 19,848.00 19,848.00 

  รวมเป็นเงิน 19,848.00 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1,389.36 

(สองพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบแปดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,237.36 
 

การซื้อ/สั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
๑.   ก าหนดส่งมอบภายใน ๑  วนั นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ 
๒.   ครบก าหนดส่งมอบวันที่  24  กรกฎาคม  2562 
๓.   สถานที่ส่งมอบ  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๔.   ระยะเวลารับประกัน  - 
๕.   สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐  ของราคาสิ่งของ 

  ที่ยังไม่ได้รับมอบแต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท 
๖.   ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ 

กรณีนี้ 
  ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ 

๗.  ผู้กรณีงานจ้าง ผู้จ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การ
จ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้ 
     รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็น
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก 
     ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาท
เลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของ  
     ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความใน



วรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช าระ 
     ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วง ตามสัญญา ทั้งนี้ 
ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอก  
     เลิกสัญญา 
๘.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตาม
สัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 
     เพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
     หมายเหตุ : 
                    ๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตาม
กฎหมาย 
                    ๒.ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ -  จ้างเหมาเช็คระยะ 20๐,๐๐๐ กม. และซ่อม
บ ารุงรักษารถยนต์ กล 9130 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  

 

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

 
( นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ ) 

 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

วันที่ 24  กรกฎาคม  2562 
 

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

 
(...........................................................) 

 
 

ผู้รับจ้าง 
 

วันที่ 24  กรกฎาคม  2562 
 

เลขที่โครงการ   
เลขคุมสัญญา    

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 
รายละเอียดแนบท้าย 

จ้างเหมาเช็คระยะ  200,000  กม  และซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์  กล  9130  นม 
รายการ จ านวน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

เช็คระยะ  200,000  กม. 
น้ ามันเครื่องก่ึงสังเคราะห์ดีเซล 10W30  6L 
น้ ามันเครื่องก่ึงสังเคราะห์ดีเซล  10w30  1L 
กรองน้ ามันเครื่อง 
ปะเก็นถ่ายน้ ามันเครื่อง 
กรองน้ ามันเชื้อเพลิง 
น้ ามันเกียร์ธรรมดา 
น้ ามันเฟืองท้าย 140 GL5 
น้ ามันเบรก 
น้ ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ 
น้ ายาส าหรับหม้อน้ าสูตรพิเศษไม่ผสมน้ า 5 ลิตร 
น้ ามันล้าง 
น้ ายาล้างเครื่อง  (เขียว) 
น้ ายาล้างหัวฉีด  (สีส้ม) 
Timing Belt Kits 
สายพานปั๊มเพาเวอร์ 
ลูกรอกสายพานไดชาร์ท 
สายพานคอมเพรสเซอร์แอร์ 
ปลอกสวมเพลาบาลานซ์ 
ปลอกแกนบาลานซ์ 
ชุดยางใบปัดน้ าฝน 
ชุดท าความสะอาดระบบแอร์และภายในรถ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

3,000.00 
900.00 
160.00 
225.00 
18.00 
490.00 
185.00 
200.00 
170.00 
110.00 
395.00 
35.00 
465.00 
465.00 
7,500.00 
460.00 
1,490.00 
210.00 
290.00 
205.00 
220.00 
1,850.00 

3,000.00 
900.00 
160.00 
225.00 
18.00 
490.00 
555.00 
600.00 
170.00 
110.00 
395.00 
70.00 
465.00 
465.00 
7,500.00 
460.00 
1,490.00 
210.00 
290.00 
205.00 
220.00 
1,850.00 

(สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสิบหกสตางค์) 
รวม 19,848.00 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1,389.36 
รวมทั้งสิ้น 21,237.36 

 

 
 (ลงชื่อ)..........................................ผู้สั่งจ้าง  (ลงชื่อ)...............................................ผู้รับจ้าง 
               (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์)                          (...................................................) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 
 (ลงชื่อ)……………………………………..…..พยาน  (ลงชื่อ)...............................................พยาน 
                (นางสาวอาภาภรณ์  ศรีช านาญ)                         (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช) 
 

 



 
ใบส่งมอบงานจ้าง 

เขียนที่องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

24  กรกฎาคม  2562 

เรื่อง  ส่งมอบงานจ้างเหมาเช็คระยะ  200,000  กม  และซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์  กล  9130 นม 

 เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้ตกลงจ้างข้าพเจ้าด าเนินการดังนี้ จ้างเหมาเช็คระยะ  
190 ,000  กม.  และซ่อมบ ารุ งรักษารถยนต์  กล  9130  นม  ซึ่ งก าหนดแล้ว เสร็จตามใบสั่ งจ้าง   
128/2562    ลงวันที่  24  กรกฎาคม  2562   เป็นเงิน   21,237.36  บาท  (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
สามสิบเจ็ดบาทสามสิบหกสตางค์) 

บัดนี้ข้าพเจ้าได้ด าเนินงานตามจ้างเหมาตามรายการดังกล่าวในข้อตกลงทุกประการแล้ว  ตั้งแต่
วันที่  24  กรกฎาคม  2562    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดสั่งให้กรรมการตรวจรับไปท าการตรวจรับผลงานแล้วเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างแก่ข้าพเจ้าด้วย 

     (ลงชื่อ)…………………………………….ผู้รับจ้าง 
                       (.......................................) 
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   24  กรกฎาคม  2562 
  
 
                            ตามหนังสือสัญญาเลขที่ 128/2562  ลงวันที่  24  กรกฎาคม  2562 องค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม ได้ตกลง จ้างท าของ/จ้างเหมาบริการ กับ บริษัทมิตซู  ณัฐดนัย  จ ากัด ส าหรับ
โครงการจ้างเหมาเช็คระยะ 200,000 กม. และซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ กล  9130 นม โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  21,237.36 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบหกบาทสามสิบ
หกสตางค์)  
                            ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฎว่า 

                            ผลการตรวจรับ 

                             ถูกต้อง 

                                      ครบถ้วนตามสัญญา 

                                      ไม่ครบถ้วนตามสัญญา 

                            ค่าปรับ 

                             มีค่าปรับ 

                             ไม่มีค่าปรับ 

  
 

  
(ลงชื่อ)......................................ผู้ตรวจรับพัสดุ  
        (นายธานินทร์  บุญเย็น) 

  
 

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)  
    


