
  

      บันทึกข้อความ 

 

 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

   
ที ่

 
วันที่   24  มิถุนายน  2562 

    
เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้าง 
    
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 
               ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลตูมมีความประสงค์จะ จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
(อาสาสมัครกู้ชีพ) ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2562  (ไตรมาสที่  4)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้  

               ๑. เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องจ้าง 
                  เพ่ือใช้ในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย  ขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

               ๒. รายละเอียดของพัสดุ 
                   ผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ)  จ านวน  6  คน  โดยท าสัญญาจ้างเป็น
รายบุคคล  จ านวน  6  สัญญา ๆ ละ  27,000  บาท 

               ๓. ราคากลางและรายละเอียดของราคากลางจ านวน 162,000 บาท    

               ๔. วงเงินที่จะจ้าง 
                   เงินข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  ค่าใช้จ่ายโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย   งบประมาณตั้งไว้  
650,000  บาท 

               ๕. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
                   ก าหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่  30  กันยายน 2562 

               ๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง 
                   ด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

               ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
                   การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 

               ๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ 
                   การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
                    นายปิยะ  วีระศร  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 
                  ๑. อนุมัติให้ด าเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น 
                  ๒. ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 

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

 
- เห็นควรด าเนินการ 

 
(ลงชื่อ)..............................................ปลัด  อบต.ตูม  
           (นายส ารวย  กายจะโปะ) 

 
 ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม (   )  อนุมัต ิ
      (   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ...................................... 
 
      (ลงชื่อ)................................................นายก อบต.ตูม  
                       (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์)  
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ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

ที ่   233/2562   
เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ ส าหรับการจ้างเหมาผู้ปฎิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน(อาสาสมัครกู้ชีพ) 

ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2562 (ไตรมาสที่  4)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
                  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลตูม มีความประสงค์จะ จ้างเหมาผู้ปฎิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
(อาสาสมัครกู้ชีพ) ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน   2562 (ไตรมาสที่  4)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  และเพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้ง
รายชื่อต่อไปนี้เป็น ผู้ตรวจรับพัสดุ ส าหรับการจ้างเหมาผู้ปฎิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  (อาสาสมัครกู้ชีพ) 
ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 
ผู้ตรวจรับพัสดุ 

 
     นายปิยะ วีระศร ผู้ตรวจรับพัสดุ 

 
   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

อ านาจและหน้าที่  
ท าการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 
 

 

  

                                                                   สั่ง ณ วันที่   24  มิถุนายน  2562  
 
 

 
(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์)  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
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 บันทึกข้อความ 

 

 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

   
ที ่

 
วันที่    24  มิถุนายน  2562 

    
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
    
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
    
               ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ)  
ประจ าเดอืนกรกฎาคม – กันยายน  2562 (ไตรมาสที่  4)  จ านวน  6  ราย  โดยวธิีเฉพาะเจาะจงดังนี้    

รายการพิจารณา รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ* ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง* 

1. จ้างเหมาบริการผู้
ปฏิบัติการด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ) 
ประจ าเดือนกรกฎาคม – 
กันยายน  2562 

2. จ้างเหมาบริการผู้
ปฏิบัติการด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ) 
ประจ าเดือนกรกฎาคม – 
กันยายน  2562 

3. จ้างเหมาบริการผู้
ปฏิบัติการด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ) 
ประจ าเดือนกรกฎาคม – 
กันยายน  2562 

4. จ้างเหมาบริการผู้
ปฏิบัติการด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ) 
ประจ าเดือนกรกฎาคม – 
กันยายน  2562 

5. จ้างเหมาบริการผู้
ปฏิบัติการด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ) 
ประจ าเดือนกรกฎาคม – 
กันยายน  2562 
 

นายกัมพล แสนสุขเจริญ 
 
 
 
 
นายดิลก  ก่ าสระน้อย 
 
 
 
 
นายเลี่ยม  ยี่จอหอ 
 
 
 
 
นายปิยะราช  พะวันพรมราช 
 
 
 
 
นายมนัส  ผลโพด 
 
 
 
 
 

27,000.00 
 
 
 
 
27,000.00 
 
 
 
 
27,000.00 
 
 
 
 
27,000.00 
 
 
 
 
27,000.00 
 
 
 
 
 

27,000.00 
 
 
 
 
27,000.00 
 
 
 
 
27,000.00 
 
 
 
 
27,000.00 
 
 
 
 
27,000.00 
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6. จ้างเหมาบริการผู้
ปฏิบัติการด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ) 
ประจ าเดือนกรกฎาคม – 
กันยายน  2562 
 

นายไชยโชติ  ตริตรอง 27,000.00 27,000.00 

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

   

 

(ลงชื่อ)...........................................เจา้หน้าท่ี (ลงชื่อ)..........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
    (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช)          (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)  
 
 

- เห็นควรด าเนินการต่อไป 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................ปลัด  อบต.ตูม  
       (นายส ารวย  กายจะโปะ) 

 
 ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม (   )  อนุมัติ 

     (   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ...................................... 
 
 
     (ลงชื่อ)................................................นายก อบต.ตูม  
           (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์)  
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นายกัมพล  แสนสุขเจริญ 

บ้านเลขท่ี  89   หมู่  1    ต าบลตูม    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  1 3099 00051 23 3 

ใบเสนอราคา 

เรื่อง ขอเสนอราคา 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

   ข้าพเจ้า  นายกัมพล  แสนสุขเจริญ  ขอเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ)  ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2562 (ไตรมาสที่  4)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดังนี้ 
 

 

รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ)  ประจ าเดือน
กรกฎาคม – กันยายน  2562 (ไตรมาสที่  4)   

3  เดือน 9,000 
 

27,000 

รวม 27,000 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                ขอแสดงความนับถือ 

 
                        (นายกัมพล  แสนสุขเจริญ) 
                         ผู้รับจ้าง 
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นายดิลก  ก่ าสระน้อย 

บ้านเลขท่ี  172   หมู่  2    ต าบลตูม    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  3 1015 00398 22 9 

ใบเสนอราคา 

เรื่อง ขอเสนอราคา 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

   ข้าพเจ้า  นายดิลก  ก่ าสระน้อย  ขอเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ)  ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2562 (ไตรมาสที่  4)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดังนี้ 
 

 

รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ)  ประจ าเดือน
กรกฎาคม – กันยายน  2562 (ไตรมาสที่  4)   

3  เดือน 9,000 
 

27,000 

รวม 27,000 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                ขอแสดงความนับถือ 

 
                        (นายดิลก  ก่ าสระน้อย) 
                         ผู้รับจ้าง 
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นายเลี่ยม  ยี่จอหอ 

บ้านเลขที่  50   หมู่  12    ต าบลตูม    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  3 3001 00971 53 1 

ใบเสนอราคา 

เรื่อง ขอเสนอราคา 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

   ข้าพเจ้า  นายเลี่ยม  ยี่จอหอ  ขอเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
(อาสาสมัครกู้ชีพ)  ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2562 (ไตรมาสที่  4)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดังนี้ 
 

 

รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ)  ประจ าเดือน
กรกฎาคม – กันยายน  2562 (ไตรมาสที่  4)   

3  เดือน 9,000 
 

27,000 

รวม 27,000 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                ขอแสดงความนับถือ 

 
                         (นายเลี่ยม  ยี่จอหอ) 
                         ผู้รับจ้าง 
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นายมนัส  ผลโพด 

บ้านเลขท่ี  38   หมู่  8    ต าบลตูม    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  3 1907 00009 59 4 

ใบเสนอราคา 

เรื่อง ขอเสนอราคา 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

   ข้าพเจ้า  นายมนัส  ผลโพด  ขอเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
(อาสาสมัครกู้ชีพ)  ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2562 (ไตรมาสที่  4)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดังนี้ 
 

 

รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ)  ประจ าเดือน
กรกฎาคม – กันยายน  2562 (ไตรมาสที่  4)   

3  เดือน 9,000 
 

27,000 

รวม 27,000 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                ขอแสดงความนับถือ 

 
                        (นายมนัส  ผลโพด) 
                     ผู้รับจ้าง 
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นายปิยะราช  พะวันพรมราช 
บ้านเลขท่ี  58   หมู่  3    ต าบลตูม    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  3 3014 00805 53 0 

ใบเสนอราคา 

เรื่อง ขอเสนอราคา 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

   ข้าพเจ้า  นายปิยะราช  พะวันพรมราช  ขอเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ)  ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562 (ไตรมาสที่  4)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดังนี้ 
 

 

รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ)  ประจ าเดือน
กรกฎาคม – กันยายน  2562 (ไตรมาสที่  4)   

3  เดือน 9,000 
 

27,000 

รวม 27,000 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                ขอแสดงความนับถือ 

 
                       (นายปิยะราช  พะวันพรมราช) 
                         ผู้รับจ้าง 
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นายไชยโชติ  ตริตรอง 
บ้านเลขท่ี  70   หมู่  7   ต าบลตูม    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  1 3099 00498 36 0 

ใบเสนอราคา 

เรื่อง ขอเสนอราคา 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

   ข้าพเจ้า  นายไชยโชติ  ตริตรอง  ขอเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ)  ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2562  (ไตรมาสที่  4)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดังนี้ 
 

 

รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ)  ประจ าเดือน
กรกฎาคม – กันยายน  2562 (ไตรมาสที่  4)   

3  เดือน 9,000 
 

27,000 

รวม 27,000 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                ขอแสดงความนับถือ 

 
                        (นายไชยโชติ  ตริตรอง) 
                         ผู้รับจ้าง 
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บันทึกหลกัฐานการต่อรองราคา 
 

วันที่   24  มิถุนายน  2562 

ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

 ตามที่  นายกัมพล  แสนสุขเจริญ  ได้เสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
(อาสาสมัครกู้ชีพ)  ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2562  (ไตรมาสที่  4)  ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ซ่ึงตามใบเสนอราคาลงวันที่   24  มิถุนายน  2562    เสนอราคาเป็นเงิน  
27,000   บาท 
 เจ้าหน้าที ่ ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้ว  ปรากฏว่า 
 (    )  ขอยืนราคาเดิม 
 (    )  ยินยอมลดราคาคงเหลือ...........................................................บาท 
        (..............................................................................) 
 ทั้งนี้  ข้อเสนออ่ืน ๆ ผู้เสนอราคายังคงให้ถือตามใบเสนอราคาท่ีกล่าวข้างต้น  พร้อมกันนี้จึงให้ผู้เสนอ
ราคาลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

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

 
            (นายส ารวย  กายจะโปะ) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

                                     อนุมัต ิ
 
 
                                                          (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต ำบลตูม 
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บันทึกหลกัฐานการต่อรองราคา 
 

วันที่  24  มิถุนายน  2562 

ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

 ตามท่ี  นายปิยะราช  พะวันพรมราช  ได้เสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
(อาสาสมัครกู้ชีพ)  ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2562  (ไตรมาสที่  4)  ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ซ่ึงตามใบเสนอราคาลงวันที่  24  มิถุนายน  2562    เสนอราคาเป็นเงิน  
27,000   บาท 
 เจ้าหน้าที ่ ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้ว  ปรากฏว่า 
 (    )  ขอยืนราคาเดิม 
 (    )  ยินยอมลดราคาคงเหลือ...........................................................บาท 
        (..............................................................................) 
 ทั้งนี้  ข้อเสนออ่ืน ๆ ผู้เสนอราคายังคงให้ถือตามใบเสนอราคาท่ีกล่าวข้างต้น  พร้อมกันนี้จึงให้ผู้เสนอ
ราคาลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

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

 
            (นายส ารวย  กายจะโปะ) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

                                     อนุมัต ิ
 
 
                                                          (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต ำบลตูม 
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บันทึกหลกัฐานการต่อรองราคา 
 

วันที่   24  มิถุนายน  2562 

ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

 ตามที่  นายดิลก  ก่ าสระน้อย  ได้เสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
(อาสาสมัครกู้ชีพ)  ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2562  (ไตรมาสที่  4)  ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ซ่ึงตามใบเสนอราคาลงวันที่   24  มิถุนายน  2562    เสนอราคาเป็นเงิน  
27,000   บาท 
 เจ้าหน้าที ่ ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้ว  ปรากฏว่า 
 (    )  ขอยืนราคาเดิม 
 (    )  ยินยอมลดราคาคงเหลือ...........................................................บาท 
        (..............................................................................) 
 ทั้งนี้  ข้อเสนออ่ืน ๆ ผู้เสนอราคายังคงให้ถือตามใบเสนอราคาท่ีกล่าวข้างต้น  พร้อมกันนี้จึงให้ผู้เสนอ
ราคาลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

     (ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอราคา 
                   (นายดิลก  ก่ าสระน้อย) 
 
     (ลงชื่อ)....................................................เจ้าหน้าที ่
               (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช) 
 
                                                    (ลงชื่อ)....................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
                   (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง) 
 
 
-  เห็นควรอนุมัติ 

 
            (นายส ารวย  กายจะโปะ) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

                                     อนุมัต ิ
 
 
                                                          (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต ำบลตูม 
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บันทึกหลกัฐานการต่อรองราคา 

 
วันที่  24   มิถุนายน  2562 

ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

 ตามที่   นายมนัส  ผลโพด  ได้เสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
(อาสาสมัครกู้ชีพ)  ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2562  (ไตรมาสที่  4)   ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ซ่ึงตามใบเสนอราคาลงวันที่  24  มิถุนายน  2562    เสนอราคาเป็นเงิน  
27,000   บาท 
 เจ้าหน้าที ่ ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้ว  ปรากฏว่า 
 (    )  ขอยืนราคาเดิม 
 (    )  ยินยอมลดราคาคงเหลือ................................................ ...........บาท 
        (..............................................................................) 
 ทั้งนี้  ข้อเสนออ่ืน ๆ ผู้เสนอราคายังคงให้ถือตามใบเสนอราคาท่ีกล่าวข้างต้น  พร้อมกันนี้จึงให้ผู้เสนอ
ราคาลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

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

 
            (นายส ารวย  กายจะโปะ) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

                                     อนุมัติ 
 
 
                                                          (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต ำบลตูม 
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บันทึกหลกัฐานการต่อรองราคา 

 
วันที่  24  มิถุนายน  2562 

ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

 ตามที่  นายไชยโชติ  ตริตรอง  ได้เสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
(อาสาสมัครกู้ชีพ)  ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2562  (ไตรมาสที่  4)  ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ซ่ึงตามใบเสนอราคาลงวันที่  24  มิถุนายน  2562    เสนอราคาเป็นเงิน  
27,000   บาท 
 เจ้าหน้าที ่ ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้ว  ปรากฏว่า 
 (    )  ขอยืนราคาเดิม 
 (    )  ยินยอมลดราคาคงเหลือ...........................................................บาท 
        (..............................................................................) 
 ทั้งนี้  ข้อเสนออ่ืน ๆ ผู้เสนอราคายังคงให้ถือตามใบเสนอราคาท่ีกล่าวข้างต้น  พร้อมกันนี้จึงให้ผู้เสนอ
ราคาลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

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

 
            (นายส ารวย  กายจะโปะ) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

                                     อนุมัต ิ
 
 
                                                          (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต ำบลตูม 
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บันทึกหลกัฐานการต่อรองราคา 
 

วันที่   24  มิถุนายน  2562 

ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

 ตามที่  นายเลี่ยม  ยี่จอหอ  ได้เสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
(อาสาสมัครกู้ชีพ)  ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2562  (ไตรมาสที่  4)  ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ซ่ึงตามใบเสนอราคาลงวันที่  24  มิถุนายน  2562    เสนอราคาเป็นเงิน  
27,000   บาท 
 เจ้าหน้าที ่ ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้ว  ปรากฏว่า 
 (    )  ขอยืนราคาเดิม 
 (    )  ยินยอมลดราคาคงเหลือ...........................................................บาท 
        (........................................................................ ......) 
 ทั้งนี้  ข้อเสนออ่ืน ๆ ผู้เสนอราคายังคงให้ถือตามใบเสนอราคาท่ีกล่าวข้างต้น  พร้อมกันนี้จึงให้ผู้เสนอ
ราคาลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

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

 
            (นายส ารวย  กายจะโปะ) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

                                     อนุมัต ิ
 
 
                                                          (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต ำบลตูม 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ) 
ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2562  (ไตรมาสที่  4)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
(อาสาสมัครกู้ชีพ) ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2562  (ไตรมาสที่  4)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ) ประจ าเดือนกรกฎาคม – 
กันยายน  2562  (ไตรมาสที่  4)  จ านวน  6  คน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  

1.  นายดิลก ก่ าสระน้อย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 27,000.00 บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อยบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

2. นายกัมพล  แสนสุขเจริญ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 27,000.00 บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อยบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

3. นายปิยะราช  พะวันพรมราช โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 27,000.00 บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อย
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

4. นายมนัส  ผลโพด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 27,000.00 บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

5. นายเลี่ยม  ยี่จอหอ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 27,000.00 บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

6. นายไชยโชติ  ตริตรอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 27,000.00 บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อยบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
 

 

ประกาศ ณ วันที่  24  มิถุนายน  2562 
 
                              
                              ภาณุพันธ์ 

 

(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
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ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา 
www.abttoom.com 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.abttoom.com/
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ใบสั่งจ้าง 

 

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  นายไชยโชติ ตริตรอง 
ที่อยู่   เลขที่ ๗๐ หมู่ ๗ 
ต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๕๐ 
โทรศัพท์   - 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี   ๑๓๐๙๙๐๐๔๙๘๓๖๐ 
 
 
 

 

ใบสั่งจ้างเลขที่    113/2562 
วันที่  24  มิถุนายน  2562 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที่อยู่  ม.๓ ต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
โทรศัพท์  ๐๔๔-๐๐๐๔๕๐ 

                      ตามท่ี นายไชยโชติ ตริตรอง ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ซึ่งได้รับราคา
และตกลงซื้อ/จ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้ 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
๑ จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติการด้านการแพทย์

ฉุกเฉนิ (อาสาสมัครกู้ชีพ)  
ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2562  
(ไตรมาสที่  4)   
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

3 เดือน 9,000.00 ๒๗,๐๐๐.๐๐ 

  รวมเป็นเงิน 27,000.00 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิม - 

(สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐.๐๐ 
 

การซื้อ/สั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
๑.   ก าหนดส่งมอบภายใน 92  วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ 
๒.   ครบก าหนดส่งมอบวันที่  30  กันยายน  2562  (ตามเอกสารแนบท้าย) 
๓.   สถานที่ส่งมอบ  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๔.   ระยะเวลารับประกัน  (ตามเอกสารแนบท้าย) 
๕.   สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ    ของราคาสิ่งของที่

ยังไม่ได้รับมอบแต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ   บาท 
๖.   ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่ง

ซื้อ กรณีนี้ 
  ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ 

๗.  ผู้กรณีงานจ้าง ผู้จ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่
การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้ 
     รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่
เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก 
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     ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาท
เลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของ  
     ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความ
ในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช าระ 
     ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วง ตามสัญญา 
ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอก  
     เลิกสัญญา 
๘.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
     หมายเหตุ : 

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผล
ตามกฎหมาย 

๒. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ  ๖๒๐๖๗๔๐๗๒๖๒      จ้างเหมาผู้ปฎิบัติการ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน(อาสาสมัครกู้ชีพ) ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2562  
(ไตรมาสที่  4)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 

 

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

 
 
 
เลขที่โครงการ   ๖๒๐๖๗๔๐๗๒๖๒  
เลขคุมสัญญา   ๖๒๐๖๑๔๓๓๖๔๐๖  
 
 
 
 

ลงชื่อ .............................................................. ผู้สั่งจ้าง 

 
( นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ ) 

 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

วันที่ 24  มิถุนายน  2562 
 

ลงชื่อ .............................................................. ผู้รับใบสั่งจ้าง 

 
(นายไชยโชติ  ตริตรอง) 

 
 

ผู้รับจ้าง 
 

วันที่ 24  มิถุนายน  2562 
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เอกสารแนบท้าย  ใบสั่งจ้างเลขที่    113 /2562  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2562 

 
 1.จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  (อาสาสมัครกู้ชีพ) ประจ าเดือนกรกฎาคม – 
กันยายน  2562  (ไตรมาสที่  4)   ดังรายการต่อไปนี้  

  1.1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างรับจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  
(อาสาสมัครกู้ชีพ)  ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2562  (ไตรมาสที่  4)  ระหว่างวันที่  1  กรกฎาคม
2562 – 30  กันยายน  2562 รวมระยะเวลา  92  วัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายตารางเวร 

  ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในทุกวันเวลาของการปฏิบัติราชการของผู้ว่าจ้างด้วยตนเอง  
โดยต้องลงเวลาไปและกลับด้วยตนเองทุกครั้ง หากมีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองได้  ผู้รับ
จ้างต้องจัดให้มีผู้ท างานแทน 

  การกระท าใดๆ  ของผู้รับจ้างหรือผู้ท างานแทนดังกล่าวให้ถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นการ
กระท าของผู้รับจ้างทุกประการ  และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระท าของ
บุคคลดังกล่าว 

  1.2  สถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง  ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ต าบลตูม  และพ้ืนที่
ข้างเคียง 

  1.3  ลักษณะและรายละเอียดของงาน 

   1  ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  โดยให้การปฐมพยาบาล / ช่วยเหลือผู้ป่วย
เบื้องต้น / รับผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุ  น าส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด / โรงพยาบาลที่มีศักยภาพเหมาะสม  ตาม
ค าแนะน าของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการประจ าจังหวัดตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

   2  เฝ้าระวังและป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  รูปแบบการด าเนินงาน
ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 

   3  ให้ความรู้  เรื่อง  การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น  และวิธีการเรียกใช้
บริการการแพทย์ฉุกเฉินผ่านทาง  1669  กับประชาชน  นักเรียน  อาสาฉุกเฉินชุมชน  อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม) 

   4  ให้ความรู้  การป้องกันตนเอง  ป้องกันชุมชนจากโรคติดต่อตามฤดูกาล  
โรคระบาดแก่อาสาฉุกเฉิน  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม)  ประชาชน  นักเรียน  โดยค าสั่งของผู้ว่าจ้าง 

   5  มีการติดต่อสื่อสาร  ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่รับผิดชอบ  พ้ืนที่
ข้างเคียงให้พร้อมรับเหตุเสมอ 

   6  การเตรียมความพร้อมรับอุบัติภัยและสาธารณภัย  โดยจัดเตรียมรถ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน  อุปกรณ์การช่วยเหลือผู้ป่วย  และการกู้ภัยขั้นพ้ืนฐานให้พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา  ตาม
ความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 

   7.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
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           1.4 ในระหว่างปฏิบัติงาน  ถ้าผู้รับจ้างหรือผู้ท างานแทนได้กระท าการใดๆ  อัน

เป็นการละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นนั้น
โดยสิ้นเชิง 

       1.5 หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
ทันท ี

  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา  ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างด าเนินการ  
ดังนี้ 

(1) ระงับการจ่ายค่าจ้างเหมาท้ังหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
(2) ปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราวันละ 300 บาท  (สามร้อยบาทถ้วน)  นับแต่วันที่ 

ผู้รับจ้างได้ท าผิดเงื่อนไขสัญญาในข้อหนึ่งข้อใด  จนถึงวันที่ได้ด าเนินการให้ถูกต้องตามสัญญาหรือจนถึงวันที่ผู้
ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญา หรือปรับเป็นรายชั่วโมง  ในอัตราชั่วโมงละ  20 บาท  (ยี่สิบบาท)  โดยเศษของ
ชั่วโมงให้คิดเป็น 1 (หนึ่ง) ชั่วโมง ในกรณีที่ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนด 

 (3) เรียกค่าเสียหายอ่ืนๆ  (ถ้าหากมี)    

  1.6 การว่าจ้างตามสัญญานี้ไม่ท าให้ผู้รับจ้างหรือผู้ท างานแทนมีฐานะเป็นลูกจ้างของ
ทางราชการ  หรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน 

2.การส่งมอบ  จ านวน  3  งวด 

  งวดที่  1  ผู้รับจ้างจะต้องส่งใบแจ้งหนี้  ประจ าเดือนกรกฎาคม  2562  ภายในวันที่  31  
กรกฎาคม  2562 

  งวดที่  2  ผู้รับจ้างจะต้องส่งใบแจ้งหนี้  ประจ าเดือนสิงหาคม  2562  ภายในวันที่  31  
สิงหาคม  2562 

  งวดที่  3  ผู้รับจ้างจะต้องส่งใบแจ้งหนี้  ประจ าเดือนกันยายน  2562  ภายในวันที่  30  
กันยายน  2562 

 
 3.การจ่ายเงิน  เป็นจ านวน  3  งวด  ดังนี ้

 งวดที่  1  เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบใบแจ้งหนี้  นับถัดจากวันสิ้นเดือนของเดือนกรกฎาคม  2562  
เป็นเงิน  9,000.00  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 

 งวดที่  2  เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบใบแจ้งหนี้  นับถัดจากวันสิ้นเดือนของเดือนสิงหาคม 2562  
เป็นเงิน  9,000.00  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 

 งวดที่  3  เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบใบแจ้งหนี้  นับถัดจากวันสิ้นเดือนของเดือนกันยายน  2562  
เป็นเงิน  9,000.00  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 
  
 4.ในขณะที่ท าใบสั่งจ้างนี้  ผู้รับจ้างได้น า  นายวิชิต  จันทรขัมมา  ต าแหน่ง  ข้าราชการบ านาญ  เป็น
ผู้ค้ าประกันการปฏิบัติงานตามใบสั่งจ้างนี้  
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 ใบสั่งจ้างท าขึ้น  2  ฉบับ  มีข้อความตรงกัน  ทั้ง  2  ฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็นที่เรียบร้อยและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ  

                             
                                                  (ลงชื่อ)………..……………………….นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม   

                                   (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
 

                                                  (ลงชื่อ)………..……………………….ผู้รับจ้าง  
                                      (นายไชยโชติ  ตริตรอง) 
 

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

                                                  (ลงชื่อ)………..……………………….พยาน   
                                  (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช) 
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ใบสั่งจ้าง 

 

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  นายปิยะราช พะวันพรมราช 
ที่อยู่   เลขที่ ๕๘ หมู่ ๓ 
ต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๕๐ 
โทรศัพท์   - 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี   ๓๓๐๑๔๐๐๘๐๕๕๓๐ 
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร    ........................ 
ชื่อบัญชี   ........................ 
ธนาคาร   ........................ 

 

ใบสั่งจ้างเลขที่    116/2562 
วันที่  24  มิถุนายน  2562 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที่อยู่  ม.๓ ต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
โทรศัพท์  ๐๔๔-๐๐๐๔๕๐ 

                      ตามท่ี นายปิยะราช พะวันพรมราช ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตูม ซ่ึง
ได้รับราคาและตกลงซื้อ/จ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้ 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติการด้านการแพทย์

ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ) ประจ าเดือน
กรกฎาคม – กันยายน  2562  (ไตรมาสที่  
4)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

3 เดือน 9,000.00 ๒๗,๐๐๐.๐๐ 

  รวมเป็นเงิน 27,000.00 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิม - 

(สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐.๐๐ 
 

การซื้อ/สั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
๑.   ก าหนดส่งมอบภายใน ๙2  วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ 
๒.   ครบก าหนดส่งมอบวันที่  30  กันยายน 2562  (ตามรายละเอียดแนบท้าย) 
๓.   สถานที่ส่งมอบ  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๔.   ระยะเวลารับประกัน  รายละเอียดแนบท้าย 
๕.   สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ .....  ของราคาสิ่งของ

ที่ยังไม่ได้รับมอบแต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ …………… บาท 
๖.   ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่ง

ซื้อ กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ 
๗.  ผู้กรณีงานจ้าง ผู้จ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่
การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้ 
     รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่
เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก 
     ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาท
เลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของ  
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     ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความ
ในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช าระ 
     ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วง ตามสัญญา 
ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอก  
     เลิกสัญญา 
๘.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 
     เพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
     หมายเหตุ : 
                    ๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผล
ตามกฎหมาย 
                    ๒.ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ  ๖๒๐๖๗๔๑๐๒๑๒  จ้างจ้างเหมาบริการ
ผู้ปฎิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ) ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2562 (ไตรมาสที่  
4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

 

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

 
( นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ ) 

 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

วันที่ 24  มิถุนายน  2562 
 

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

 
(นายปิยะราช  พะวันพรมราช) 

 
 

ผู้รับจ้าง 
 

วันที่ 24  มิถุนายน  2562 
 

เลขที่โครงการ   ๖๒๐๖๗๔๑๐๒๑๒ 
เลขคุมสัญญา   ๖๒๐๖๑๔๓๓๘๒๙๒ 

 
 
(ลงชื่อ)...........................................พยาน  (ลงชื่อ)....................................................พยาน  
          (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)                              (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช) 
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เอกสารแนบท้าย  ใบสั่งจ้างเลขที่   116/2562  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2562 

 
 1.จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  (อาสาสมัครกู้ชีพ) ประจ าเดือนกรกฎาคม – 
กันยายน  2562  (ไตรมาสที่  4)  ดังรายการต่อไปนี้  

  1.1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างรับจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  
(อาสาสมัครกู้ชีพ)  ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2562  (ไตรมาสที่  4)  ระหว่างวันที่  1  กรกฎาคม
2561 – 30  กันยายน  2562 รวมระยะเวลา  92  วัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายตารางเวร 

  ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในทุกวันเวลาของการปฏิบัติราชการของผู้ว่าจ้างด้วยตนเอง  
โดยต้องลงเวลาไปและกลับด้วยตนเองทุกครั้ง หากมีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองได้  ผู้รับ
จ้างต้องจัดให้มีผู้ท างานแทน 

  การกระท าใดๆ  ของผู้รับจ้างหรือผู้ท างานแทนดังกล่าวให้ถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นการ
กระท าของผู้รับจ้างทุกประการ  และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระท าของ
บุคคลดังกล่าว 

  1.2  สถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง  ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ต าบลตูม  และพ้ืนที่
ข้างเคียง 

  1.3  ลักษณะและรายละเอียดของงาน 

   1  ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  โดยให้การปฐมพยาบาล / ช่วยเหลือผู้ป่วย
เบื้องต้น / รับผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุ  น าส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด / โรงพยาบาลที่มีศักยภาพเหมาะสม  ตาม
ค าแนะน าของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการประจ าจังหวัดตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

   2  เฝ้าระวังและป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  รูปแบบการด าเนินงาน
ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 

   3  ให้ความรู้  เรื่อง  การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น  และวิธีการเรียกใช้
บริการการแพทย์ฉุกเฉินผ่านทาง  1669  กับประชาชน  นักเรียน  อาสาฉุกเฉินชุมชน  อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม) 

   4  ให้ความรู้  การป้องกันตนเอง  ป้องกันชุมชนจากโรคติดต่อตามฤดูกาล  
โรคระบาดแก่อาสาฉุกเฉิน  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม)  ประชาชน  นักเรียน  โดยค าสั่งของผู้ว่าจ้าง 

   5  มีการติดต่อสื่อสาร  ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่รับผิดชอบ  พ้ืนที่
ข้างเคียงให้พร้อมรับเหตุเสมอ 

   6  การเตรียมความพร้อมรับอุบัติภัยและสาธารณภัย  โดยจัดเตรียมรถ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน  อุปกรณ์การช่วยเหลือผู้ป่วย  และการกู้ภัยขั้นพ้ืนฐานให้พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา  ตาม
ความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 

   7.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 



- 2 - 
           1.4 ในระหว่างปฏิบัติงาน  ถ้าผู้รับจ้างหรือผู้ท างานแทนได้กระท าการใดๆ  อัน

เป็นการละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นนั้น
โดยสิ้นเชิง 

       1.5 หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
ทันท ี

  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา  ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างด าเนินการ  
ดังนี้ 

(3) ระงับการจ่ายค่าจ้างเหมาท้ังหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
(4) ปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราวันละ 300 บาท  (สามร้อยบาทถ้วน)  นับแต่วันที่ 

ผู้รับจ้างได้ท าผิดเงื่อนไขสัญญาในข้อหนึ่งข้อใด  จนถึงวันที่ได้ด าเนินการให้ถูกต้องตาม
สัญญาหรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญา หรือปรับเป็นรายชั่วโมง  ในอัตรา
ชั่วโมงละ  20 บาท  (ยี่สิบบาท)  โดยเศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 (หนึ่ง) ชั่วโมง ใน
กรณีท่ีผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนด 

 (3) เรียกค่าเสียหายอ่ืนๆ  (ถ้าหากมี)    

  1.6 การว่าจ้างตามสัญญานี้ไม่ท าให้ผู้รับจ้างหรือผู้ท างานแทนมีฐานะเป็นลูกจ้างของ
ทางราชการ  หรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน 

2.การส่งมอบ  จ านวน  3  งวด 

  งวดที่  1  ผู้รับจ้างจะต้องส่งใบแจ้งหนี้  ประจ าเดือนกรกฎาคม  2562  ภายในวันที่  31  
กรกฎาคม  2562 

  งวดที่  2  ผู้รับจ้างจะต้องส่งใบแจ้งหนี้  ประจ าเดือนสิงหาคม  2562  ภายในวันที่  31  
สิงหาคม  2562 

  งวดที่  3  ผู้รับจ้างจะต้องส่งใบแจ้งหนี้  ประจ าเดือนกันยายน  2562  ภายในวันที่  30  
กันยายน  2562 

 
 3.การจ่ายเงิน  เป็นจ านวน  3  งวด  ดังนี ้

 งวดที่  1  เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบใบแจ้งหนี้  นับถัดจากวันสิ้นเดือนของเดือนกรกฎาคม  2562  
เป็นเงิน  9,000.00  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 

 งวดที่  2  เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบใบแจ้งหนี้  นับถัดจากวันสิ้นเดือนของเดือนสิงหาคม  2562  
เป็นเงิน  9,000.00  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 

 งวดที่  3  เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบใบแจ้งหนี้  นับถัดจากวันสิ้นเดือนของเดือนกันยายน  2562  
เป็นเงิน  9,000.00  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 
  
 4.ในขณะที่ท าใบสั่งจ้างนี้  ผู้รับจ้างได้น า  ว่าที่ ร.ต.ต. ประธาน  ทราบพรมราช  ต าแหน่ง  รอง สว.
(ป)  สภ.ปักธงชัย  เป็นผู้ค้ าประกันการปฏิบัติงานตามใบสั่งจ้างนี้  
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 ใบสั่งจ้างท าขึ้น  2  ฉบับ  มีข้อความตรงกัน  ทั้ง  2  ฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความเป็นที่ เรียบร้อย
แล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็นที่เรียบร้อยและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ  

                             
                                                  (ลงชื่อ)………..……………………….นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม   

                                   (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
 

                                                  (ลงชื่อ)………..……………………….ผู้รับจ้าง  
                                    (นายปิยะราช  พะวันพรมราช) 
 

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

                                                  (ลงชื่อ)………..……………………….พยาน   
                                  (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช) 
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ใบสั่งจ้าง 

 

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  นายมนัส ผลโพด 
ที่อยู่   เลขที่ ๓๘ หมู่ ๘ 
ต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๕๐ 
โทรศัพท์   - 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี   ๓๑๙๐๗๐๐๐๐๙๕๙๔ 
 
 
 

 

ใบสั่งจ้างเลขที่    114/2562 
วันที่ 24 มิถุนายน  2562 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที่อยู่  ม.๓ ต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
โทรศัพท์  ๐๔๔-๐๐๐๔๕๐ 

                      ตามท่ี นายมนัส ผลโพด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ซึ่งได้รับราคาและ
ตกลงซื้อ/จ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้ 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
๑ จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติการด้านการแพทย์

ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ) ประจ าเดือน
กรกฎาคม – กันยายน  2562  (ไตรมาสที่  
4)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

3 เดือน 9,000.00 ๒๗,๐๐๐.๐๐ 

  รวมเป็นเงิน 27,000.00 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิม - 

(สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐.๐๐ 
 

การซื้อ/สั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
๑.   ก าหนดส่งมอบภายใน ๙2  วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ 
๒.   ครบก าหนดส่งมอบวันที่  30  กันยายน 2562  (ตามรายละเอียดแนบท้าย) 
๓.   สถานที่ส่งมอบ  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
๔.   ระยะเวลารับประกัน  (ตามรายละเอียดแนบท้าย) 
๕.   สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ....  ของราคา

สิ่งของ ที่ยังไม่ได้รับมอบแต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ ………….. บาท 
๖.   ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่ง

ซื้อ กรณีนี้ 
  ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ 

๗.  ผู้กรณีงานจ้าง ผู้จ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่
การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้ 
     รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่
เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก 
     ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาท
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เลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของ  
     ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความ
ในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช าระ 
     ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วง ตามสัญญา 
ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอก  
     เลิกสัญญา 
๘.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 
     เพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
     หมายเหตุ : 
                    ๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผล
ตามกฎหมาย 
                    ๒.ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๒๐๖๗๔๐๘๖๘๑  จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติการ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ) ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2562  (ไตรมาสที่  4)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  
  

 

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

 
( นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ ) 

 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

วันที่ 24  มิถุนายน  2562 
 

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

 
(นายมนัส  ผลโพด) 

 
 

ผู้รับจ้าง 
 

วันที่ 24  มิถุนายน  2562 
 

เลขที่โครงการ  ๖๒๐๖๗๔๐๘๖๘๑ 
เลขคุมสัญญา   ๖๒๐๖๑๔๓๓๗๒๖๑  

 

(ลงชื่อ)........................................ ...พยาน  (ลงชื่อ)....................................................พยาน  
          (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)                              (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช) 
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เอกสารแนบท้าย  ใบสั่งจ้างเลขที่  114 /2562  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2562 
 
 1.จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  (อาสาสมัครกู้ชีพ) ประจ าเดือนกรกฎาคม – 
กันยายน  2562  (ไตรมาสที่  4)   ดังรายการต่อไปนี้  

  1.1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างรับจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  
(อาสาสมัครกู้ชีพ)  ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2562  (ไตรมาสที่  4)  ระหว่างวันที่  1  กรกฎาคม
2562 – 30  กันยายน  2562 รวมระยะเวลา  92  วัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายตารางเวร 

  ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในทุกวันเวลาของการปฏิบัติราชการของผู้ว่าจ้างด้วยตนเอง  
โดยต้องลงเวลาไปและกลับด้วยตนเองทุกครั้ง หากมีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองได้  ผู้รับ
จ้างต้องจัดให้มีผู้ท างานแทน 

  การกระท าใดๆ  ของผู้รับจ้างหรือผู้ท างานแทนดังกล่าวให้ถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นการ
กระท าของผู้รับจ้างทุกประการ  และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระท าของ
บุคคลดังกล่าว 

  1.2  สถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง  ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ต าบลตูม  และพ้ืนที่
ข้างเคียง 

  1.3  ลักษณะและรายละเอียดของงาน 

   1  ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  โดยให้การปฐมพยาบาล / ช่วยเหลือผู้ป่วย
เบื้องต้น / รับผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุ  น าส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด / โรงพยาบาลที่มีศักยภาพเหมาะสม  ตาม
ค าแนะน าของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการประจ าจังหวัดตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

   2  เฝ้าระวังและป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  รูปแบบการด าเนินงาน
ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 

   3  ให้ความรู้  เรื่อง  การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น  และวิธีการเรียกใช้
บริการการแพทย์ฉุกเฉินผ่านทาง  1669  กับประชาชน  นักเรียน  อาสาฉุกเฉินชุมชน  อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม) 

   4  ให้ความรู้  การป้องกันตนเอง  ป้องกันชุมชนจากโรคติดต่อตามฤดูกาล  
โรคระบาดแก่อาสาฉุกเฉิน  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม)  ประชาชน  นักเรียน  โดยค าสั่งของผู้ว่าจ้าง 

   5  มีการติดต่อสื่อสาร  ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่รับผิดชอบ  พ้ืนที่
ข้างเคียงให้พร้อมรับเหตุเสมอ 

   6  การเตรียมความพร้อมรับอุบัติภัยและสาธารณภัย  โดยจัดเตรียมรถ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน  อุปกรณ์การช่วยเหลือผู้ป่วย  และการกู้ภัยขั้นพ้ืนฐานให้พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา  ตาม
ความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 

   7.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
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           1.4 ในระหว่างปฏิบัติงาน  ถ้าผู้รับจ้างหรือผู้ท างานแทนได้กระท าการใดๆ  อัน

เป็นการละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นนั้น
โดยสิ้นเชิง 

       1.5 หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
ทันท ี

  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา  ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างด าเนินการ  
ดังนี้ 

(5) ระงับการจ่ายค่าจ้างเหมาท้ังหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
(6) ปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราวันละ 300 บาท  (สามร้อยบาทถ้วน)  นับแต่วันที่ 

ผู้รับจ้างได้ท าผิดเงื่อนไขสัญญาในข้อหนึ่งข้อใด  จนถึงวันที่ได้ด าเนินการให้ถูกต้องตาม
สัญญาหรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญา หรือปรับเป็นรายชั่วโมง  ในอัตรา
ชั่วโมงละ  20 บาท  (ยี่สิบบาท)  โดยเศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 (หนึ่ง) ชั่วโมง ใน
กรณีท่ีผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนด 

 (3) เรียกค่าเสียหายอ่ืนๆ  (ถ้าหากมี)    

  1.6 การว่าจ้างตามสัญญานี้ไม่ท าให้ผู้รับจ้างหรือผู้ท างานแทนมีฐานะเป็นลูกจ้างของ
ทางราชการ  หรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน 

2.การส่งมอบ  จ านวน  3  งวด 

  งวดที่  1  ผู้รับจ้างจะต้องส่งใบแจ้งหนี้  ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562  ภายในวันที่  31  
กรกฎาคม 2562 

  งวดที่  2  ผู้รับจ้างจะต้องส่งใบแจ้งหนี้  ประจ าเดือนสิงหาคม  2562  ภายในวันที่  31  
สิงหาคม  2562 

  งวดที่  3  ผู้รับจ้างจะต้องส่งใบแจ้งหนี้  ประจ าเดือนกันยายน  2562  ภายในวันที่  30  
กันยายน  2562 

 
 3.การจ่ายเงิน  เป็นจ านวน  3  งวด  ดังนี ้

 งวดที่  1  เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบใบแจ้งหนี้  นับถัดจากวันสิ้นเดือนของเดือนกรกฎาคม 2562  
เป็นเงิน  9,000.00  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 

 งวดที่  2  เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบใบแจ้งหนี้  นับถัดจากวันสิ้นเดือนของเดือนสิงหาคม 2562  
เป็นเงิน  9,000.00  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 

 งวดที่  3  เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบใบแจ้งหนี้  นับถัดจากวันสิ้นเดือนของเดือนกันยายน  2562  
เป็นเงิน  9,000.00  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 
  
 4.ในขณะที่ท าใบสั่งจ้างนี้  ผู้รับจ้างได้น า  ร.ต.ท.ประสิทธิ์  เกิดมงคล  ต าแหน่ง  รอง  สว.(ป) สภ.ปัก
ธงชัย  จว.นครราชสีมา  เป็นผู้ค้ าประกันการปฏิบัติงานตามใบสั่งจ้างนี้  
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 ใบสั่งจ้างท าขึ้น  2  ฉบับ  มีข้อความตรงกัน  ทั้ง  2  ฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็นที่เรียบร้อยและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ  

                             
                                                  (ลงชื่อ)………..……………………….นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม   

                                   (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
 

                                                  (ลงชื่อ)………..……………………….ผู้รับจ้าง  
                                         (นายมนัส  ผลโพด) 
 

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

                                                  (ลงชื่อ)………..……………………….พยาน   
                                  (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช) 
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ใบสั่งจ้าง 

 

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  นายเลี่ยม ยี่จอหอ 
ที่อยู่   เลขที่ ๕๐ หมู่ ๑๒ 
ต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๕๐ 
โทรศัพท์   - 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี   ๓๓๐๐๑๐๐๙๗๑๕๓๑ 
 
 
 

 

ใบสั่งจ้างเลขที่    115/2562 
วันที่  24  มิถุนายน  2562 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที่อยู่  ม.๓ ต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
โทรศัพท์  ๐๔๔-๐๐๐๔๕๐ 

                      ตามท่ี นายเลี่ยม ยี่จอหอ ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ซึ่งได้รับราคา
และตกลงซื้อ/จ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้ 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
๑ จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติการด้านการแพทย์

ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ) ประจ าเดือน
กรกฎาคม – กันยายน  2562  (ไตรมาสที่  
4)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

3 เดือน 9,000.00 ๒๗,๐๐๐.๐๐ 

  รวมเป็นเงิน 27,000.00 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิม - 

(สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐.๐๐ 
 

การซื้อ/สั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
๑.   ก าหนดส่งมอบภายใน ๙2  วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ 
๒.   ครบก าหนดส่งมอบวันที่  30  กันยายน  2562  ตามรายละเอียดแนบท้าย 
๓.   สถานที่ส่งมอบ  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๔.   ระยะเวลารับประกัน  ตามรายละเอียดแนบท้าย 
๕.   สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ……  ของราคาสิ่งของ

ที่ยังไม่ได้รับมอบแต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ ……….. บาท 
๖.   ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่ง

ซื้อ กรณีนี้ 
  ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ 

๗.  ผู้กรณีงานจ้าง ผู้จ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่
การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้ 
     รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่
เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก 
     ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาท
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เลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของ  
     ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความ
ในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช าระ 
     ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วง ตามสัญญา 
ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอก  
     เลิกสัญญา 
๘.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 
     เพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
     หมายเหตุ : 
                    ๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผล
ตามกฎหมาย 
                    ๒.ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ  ๖๒๐๖๗๔๐๙๖๓๙   จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติ
การด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ) ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2562  (ไตรมาสที่  4)  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง   
 

 

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

 
( นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ ) 

 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

วันที่ 24  มิถุนายน  2562 
 

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

 
(นายเลี่ยม  ยี่จอหอ) 

 
 

ผู้รับจ้าง 
 

วันที่ 24  มิถุนายน  2562 
 

เลขที่โครงการ   ๖๒๐๖๗๔๐๙๖๓๙ 
เลขคุมสัญญา   ๖๒๐๖๑๔๓๓๗๗๗๔ 

 

(ลงชื่อ)...........................................พยาน  (ลงชื่อ)....................................................พยาน  
          (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)                              (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช) 
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เอกสารแนบท้าย  ใบสั่งจ้างเลขที่   115/2562  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2562 
 
 1.จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  (อาสาสมัครกู้ชีพ) ประจ าเดือนกรกฎาคม – 
กันยายน  2562  (ไตรมาสที่  4)   ดังรายการต่อไปนี้  

  1.1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างรับจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  
(อาสาสมัครกู้ชีพ)  ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2562  (ไตรมาสที่  4)  ระหว่างวันที่  1  กรกฎาคม  
2562 – 30  กันยายน  2562  รวมระยะเวลา  92  วัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายตารางเวร 

  ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในทุกวันเวลาของการปฏิบัติราชการของผู้ว่าจ้างด้วยตนเอง  
โดยต้องลงเวลาไปและกลับด้วยตนเองทุกครั้ง หากมีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองได้  ผู้รับ
จ้างต้องจัดให้มีผู้ท างานแทน 

  การกระท าใดๆ  ของผู้รับจ้างหรือผู้ท างานแทนดังกล่าวให้ถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นการ
กระท าของผู้รับจ้างทุกประการ  และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระท าของ
บุคคลดังกล่าว 

  1.2  สถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง  ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ต าบลตูม  และพ้ืนที่
ข้างเคียง 

  1.3  ลักษณะและรายละเอียดของงาน 

   1  ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  โดยให้การปฐมพยาบาล / ช่วยเหลือผู้ป่วย
เบื้องต้น / รับผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุ  น าส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด / โรงพยาบาลที่มีศักยภาพเหมาะสม  ตาม
ค าแนะน าของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการประจ าจังหวัดตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

   2  เฝ้าระวังและป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  รูปแบบการด าเนินงาน
ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 

   3  ให้ความรู้  เรื่อง  การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น  และวิธีการเรียกใช้
บริการการแพทย์ฉุกเฉินผ่านทาง  1669  กับประชาชน  นักเรียน  อาสาฉุกเฉินชุมชน  อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม) 

   4  ให้ความรู้  การป้องกันตนเอง  ป้องกันชุมชนจากโรคติดต่อตามฤดูกาล  
โรคระบาดแก่อาสาฉุกเฉิน  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม)  ประชาชน  นักเรียน  โดยค าสั่งของผู้ว่าจ้าง 

   5  มีการติดต่อสื่อสาร  ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่รับผิดชอบ  พ้ืนที่
ข้างเคียงให้พร้อมรับเหตุเสมอ 

   6  การเตรียมความพร้อมรับอุบัติภัยและสาธารณภัย  โดยจัดเตรียมรถ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน  อุปกรณ์การช่วยเหลือผู้ป่วย  และการกู้ภัยขั้นพ้ืนฐานให้พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา  ตาม
ความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 

   7.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
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           1.4 ในระหว่างปฏิบัติงาน  ถ้าผู้รับจ้างหรือผู้ท างานแทนได้กระท าการใดๆ  อัน

เป็นการละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นนั้น
โดยสิ้นเชิง 

       1.5 หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
ทันท ี

  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา  ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างด าเนินการ  
ดังนี้ 

(7) ระงับการจ่ายค่าจ้างเหมาท้ังหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
(8) ปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราวันละ 300 บาท  (สามร้อยบาทถ้วน)  นับแต่วันที่ 

ผู้รับจ้างได้ท าผิดเงื่อนไขสัญญาในข้อหนึ่งข้อใด  จนถึงวันที่ได้ด าเนินการให้ถูกต้องตาม
สัญญาหรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญา หรือปรับเป็นรายชั่วโมง  ในอัตรา
ชั่วโมงละ  20 บาท  (ยี่สิบบาท)  โดยเศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 (หนึ่ง) ชั่วโมง ใน
กรณีท่ีผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนด 

 (3) เรียกค่าเสียหายอ่ืนๆ  (ถ้าหากมี)    

  1.6 การว่าจ้างตามสัญญานี้ไม่ท าให้ผู้รับจ้างหรือผู้ท างานแทนมีฐานะเป็นลูกจ้างของ
ทางราชการ  หรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน 

2.การส่งมอบ  จ านวน  3  งวด 

  งวดที่  1  ผู้รับจ้างจะต้องส่งใบแจ้งหนี้  ประจ าเดือนกรกฎาคม  2562  ภายในวันที่  31  
กรกฎาคม  2562 

  งวดที่  2  ผู้รับจ้างจะต้องส่งใบแจ้งหนี้  ประจ าเดือนสิงหาคม  2562  ภายในวันที่  31  
สิงหาคม  2562 

  งวดที่  3  ผู้รับจ้างจะต้องส่งใบแจ้งหนี้  ประจ าเดือนกันยายน  2562  ภายในวันที่  30  
กันยายน 2562 

 
 3.การจ่ายเงิน  เป็นจ านวน  3  งวด  ดังนี ้

 งวดที่  1  เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบใบแจ้งหนี้  นับถัดจากวันสิ้นเดือนของเดือนกรกฎาคม  2562  
เป็นเงิน  9,000.00  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 

 งวดที่  2  เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบใบแจ้งหนี้  นับถัดจากวันสิ้นเดือนของเดือนสิงหาคม 2562  
เป็นเงิน  9,000.00  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 

 งวดที่  3  เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบใบแจ้งหนี้  นับถัดจากวันสิ้นเดือนของเดือนกันยายน  2562  
เป็นเงิน  9,000.00  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 
  
 4.ในขณะที่ท าใบสั่งจ้างนี้  ผู้รับจ้างได้น า  นางศิริพร  เฉื่อยกลาง  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง  
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  เป็นผู้ค้ าประกันการปฏิบัติงานตามใบสั่งจ้างนี้  
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 ใบสั่งจ้างท าขึ้น  2  ฉบับ  มีข้อความตรงกัน  ทั้ง  2  ฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็นที่เรียบร้อยและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ  

                             
                                                  (ลงชื่อ)………..……………………….นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม   

                                   (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
 

                                                  (ลงชื่อ)………..……………………….ผู้รับจ้าง  
                                         (นายเลี่ยม  ยี่จอหอ) 
 

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

                                                  (ลงชื่อ)………..……………………….พยาน   
                                  (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช) 
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ใบสั่งจ้าง 

 

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  นายดิลก ก่ าสระน้อย 
ที่อยู่   เลขที่ ๑๗๒ หมู่ ๒ 
ต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๕๐ 
โทรศัพท์   - 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี   ๓๑๐๑๕๐๐๓๙๘๒๒๙ 
 
 
 

 

ใบสั่งจ้างเลขที่  112/2562 
วันที่  24  มิถุนายน  2562 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที่อยู่  ม.๓ ต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
โทรศัพท์  ๐๔๔-๐๐๐๔๕๐ 

                      ตามท่ี นายดิลก ก่ าสระน้อย ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ซึ่งได้รับราคา
และตกลงซื้อ/จ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้ 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
๑ จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติการด้านการแพทย์

ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ) ประจ าเดือน
กรกฎาคม – กันยายน  2562  (ไตรมาสที่  
4)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

3 เดือน 9,000.00 ๒๗,๐๐๐.๐๐ 

  รวมเป็นเงิน 27,000.00 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิม - 

(สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐.๐๐ 
 

การซื้อ/สั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
๑.   ก าหนดส่งมอบภายใน ๙2  วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ 
๒.   ครบก าหนดส่งมอบวันที่  30  กันยายน  2562  ตามรายละเอียดแนบท้าย 
๓.   สถานที่ส่งมอบ  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๔.   ระยะเวลารับประกัน  ตามรายละเอียดแนบท้าย 
๕.   สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ .....  ของราคา

สิ่งของ  ที่ยังไม่ได้รับมอบแต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ ……….. บาท 
๖.   ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่ง

ซื้อ กรณีนี้  ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ 
๗.  ผู้กรณีงานจ้าง ผู้จ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่
การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้ 
     รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่
เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก 
     ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาท
เลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของ  
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     ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความ
ในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช าระ 
     ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วง ตามสัญญา 
ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอก  
     เลิกสัญญา 
๘.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 
     เพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
     หมายเหตุ : 
                    ๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผล
ตามกฎหมาย 
                    ๒.ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ  ๖๒๐๖๗๔๐๖๑๘๗   จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติ
การด้านแพทย์ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ) ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2562  (ไตรมาสที่  4)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  
  

 

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

 
( นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท ์) 

 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

วันที่ 24  มิถุนายน  2562 
 

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

 
(นายดิลก  ก่ าสระน้อย) 

 
 

ผู้รับจ้าง 
 

วันที่ 24  มิถุนายน  2562 
 

เลขที่โครงการ   ๖๒๐๖๗๔๐๖๑๘๗  
เลขคุมสัญญา    ๖๒๐๖๑๔๓๓๕๒๖๙  

 

(ลงชื่อ)...........................................พยาน  (ลงชื่อ)....................................................พยาน  
          (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)                              (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช) 
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เอกสารแนบท้าย  ใบสั่งจ้างเลขที่    112/2562  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2562 

 
 1.จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  (อาสาสมัครกู้ชีพ) ประจ าเดือนกรกฎาคม – 
กันยายน  2562  (ไตรมาสที่  4)  ดังรายการต่อไปนี้  

  1.1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างรับจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  
(อาสาสมัครกู้ชีพ)  ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2562  (ไตรมาสที่  4)  ระหว่างวันที่  1  กรกฎาคม
2562 – 30  กันยายน  2562  รวมระยะเวลา  92  วัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายตารางเวร 

  ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในทุกวันเวลาของการปฏิบัติราชการของผู้ว่าจ้างด้วยตนเอง  
โดยต้องลงเวลาไปและกลับด้วยตนเองทุกครั้ง หากมีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองได้  ผู้รับ
จ้างต้องจัดให้มีผู้ท างานแทน 

  การกระท าใดๆ  ของผู้รับจ้างหรือผู้ท างานแทนดังกล่าวให้ถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นการ
กระท าของผู้รับจ้างทุกประการ  และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระท าของ
บุคคลดังกล่าว 

  1.2  สถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง  ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ต าบลตูม  และพ้ืนที่
ข้างเคียง 

  1.3  ลักษณะและรายละเอียดของงาน 

   1  ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  โดยให้การปฐมพยาบาล / ช่วยเหลือผู้ป่วย
เบื้องต้น / รับผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุ  น าส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด / โรงพยาบาลที่มีศักยภาพเหมาะสม  ตาม
ค าแนะน าของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการประจ าจังหวัดตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

   2  เฝ้าระวังและป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  รูปแบบการด าเนินงาน
ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 

   3  ให้ความรู้  เรื่อง  การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น  และวิธีการเรียกใช้
บริการการแพทย์ฉุกเฉินผ่านทาง  1669  กับประชาชน  นักเรียน  อาสาฉุกเฉินชุมชน  อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม) 

   4  ให้ความรู้  การป้องกันตนเอง  ป้องกันชุมชนจากโรคติดต่อตามฤดูกาล  
โรคระบาดแก่อาสาฉุกเฉิน  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม)  ประชาชน  นักเรียน  โดยค าสั่งของผู้ว่าจ้าง 

   5  มีการติดต่อสื่อสาร  ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่รับผิดชอบ  พ้ืนที่
ข้างเคียงให้พร้อมรับเหตุเสมอ 

   6  การเตรียมความพร้อมรับอุบัติภัยและสาธารณภัย  โดยจัดเตรียมรถ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน  อุปกรณ์การช่วยเหลือผู้ป่วย  และการกู้ภัยขั้นพ้ืนฐานให้พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา  ตาม
ความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 

   7.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
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           1.4 ในระหว่างปฏิบัติงาน  ถ้าผู้รับจ้างหรือผู้ท างานแทนได้กระท าการใดๆ  อัน

เป็นการละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นนั้น
โดยสิ้นเชิง 

       1.5 หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
ทันท ี

  ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา  ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างด าเนินการ  
ดังนี้ 

(9) ระงับการจ่ายค่าจ้างเหมาท้ังหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
(10) ปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราวันละ 300 บาท  (สามร้อยบาทถ้วน)  นับแต่วันที่ 

ผู้รับจ้างได้ท าผิดเงื่อนไขสัญญาในข้อหนึ่งข้อใด  จนถึงวันที่ได้ด าเนินการให้ถูกต้องตาม
สัญญาหรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญา หรือปรับเป็นรายชั่วโมง  ในอัตรา
ชั่วโมงละ  20 บาท  (ยี่สิบบาท)  โดยเศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 (หนึ่ง) ชั่วโมง ใน
กรณีท่ีผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนด 

 (3) เรียกค่าเสียหายอ่ืนๆ  (ถ้าหากมี)    

  1.6 การว่าจ้างตามสัญญานี้ไม่ท าให้ผู้รับจ้างหรือผู้ท างานแทนมีฐานะเป็นลูกจ้างของ
ทางราชการ  หรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน 

2.การส่งมอบ  จ านวน  3  งวด 

  งวดที่  1  ผู้รับจ้างจะต้องส่งใบแจ้งหนี้  ประจ าเดือนกรกฎาคม  2562  ภายในวันที่  31  
กรกฎาคม  2562 

  งวดที่  2  ผู้รับจ้างจะต้องส่งใบแจ้งหนี้  ประจ าเดือนสิงหาคม  2562  ภายในวันที่  31  
สิงหาคม  2562 

  งวดที่  3  ผู้รับจ้างจะต้องส่งใบแจ้งหนี้  ประจ าเดือนกันยายน  2562  ภายในวันที่  30  
กันยายน  2562 

 
 3.การจ่ายเงิน  เป็นจ านวน  3  งวด  ดังนี ้

 งวดที่  1  เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบใบแจ้งหนี้  นับถัดจากวันสิ้นเดือนของเดือนกรกฎาคม  2562  
เป็นเงิน  9,000.00  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 

 งวดที่  2  เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบใบแจ้งหนี้  นับถัดจากวันสิ้นเดือนของเดือนสิงหาคม  2562  
เป็นเงิน  9,000.00  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 

 งวดที่  3  เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบใบแจ้งหนี้  นับถัดจากวันสิ้นเดือนของเดือนกันยายน 2562  
เป็นเงิน  9,000.00  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 
  
 4.ในขณะที่ท าใบสั่งจ้างนี้  ผู้รับจ้างได้น า  ด.ต.สุธน  ก่ าสระน้อย  ต าแหน่ง  ผบ.หมู่งาน (ป)  เป็นผู้ค้ า
ประกันการปฏิบัติงานตามใบสั่งจ้างนี้  
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 ใบสั่งจ้างท าขึ้น  2  ฉบับ  มีข้อความตรงกัน  ทั้ง  2  ฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็นที่เรียบร้อยและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ  

                             
                                                  (ลงชื่อ)………..……………………….นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม   

                                   (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
 

                                                  (ลงชื่อ)………..……………………….ผู้รับจ้าง  
                                      (นายดิลก  ก่ าสระน้อย) 
 

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

                                                  (ลงชื่อ)………..……………………….พยาน   
                                  (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช) 
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ใบสั่งจ้าง 

 

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  นายกัมพล แสนสุขเจริญ 
ที่อยู่   เลขที่ ๘๙ หมู่ ๑ 
ต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๕๐ 
โทรศัพท์   - 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี   ๑๓๐๙๙๐๐๐๕๑๒๓๓ 
 
 
 

 

ใบสั่งจ้างเลขที่    111/2561 
วันที่  24  มิถุนายน  2562 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที่อยู่  ม.๓ ต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
โทรศัพท์  ๐๔๔-๐๐๐๔๕๐ 

                      ตามท่ี นายกัมพล แสนสุขเจริญ ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ซึ่งได้รับ
ราคาและตกลงซื้อ/จ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้ 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
๑ จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติการด้านการแพทย์

ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ) ประจ าเดือน
กรกฎาคม – กันยายน  2562  (ไตรมาสที่  
4) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

3 เดือน 9,000.00 ๒๗,๐๐๐.๐๐ 

  รวมเป็นเงิน 27,000.00 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิม - 

(สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐.๐๐ 
 

การซือ้/สั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
๑.   ก าหนดส่งมอบภายใน ๙2  วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ 
๒.   ครบก าหนดส่งมอบวันที่  30  กันยายน  2562  ตามรายละเอียดแนบท้าย 
๓.   สถานที่ส่งมอบ  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๔.   ระยะเวลารับประกัน  ตามรายละเอียดแนบท้าย 
๕.   สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ .....  ของราคา

สิ่งของ  ที่ยังไม่ได้รับมอบแต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ …………. บาท 
๖.   ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่ง

ซื้อ กรณีนี้  ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ 
๗.  ผู้กรณีงานจ้าง ผู้จ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่
การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้ 
     รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่
เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก 
     ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาท
เลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของ  
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     ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความ
ในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช าระ 
     ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วง ตามสัญญา 
ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอก  
     เลิกสัญญา 
๘.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา 
     เพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
     หมายเหตุ : 
                    ๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผล
ตามกฎหมาย 
                    ๒.ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๒๐๖๗๔๐๕๓๐๑   จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติ
การด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ) ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2562  (ไตรมาสที่  4)  โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง   
 
 

 

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

 
( นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ ) 

 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

วันที่ มิถุนายน  2562 
 

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

 
(นายกัมพล  แสนสุขเจริญ) 

 
 

ผู้รับจ้าง 
 

วันที่ มิถุนายน  2562 
 

เลขที่โครงการ    ๖๒๐๖๗๔๐๕๓๐๑ 
เลขคุมสัญญา   ๖๒๐๖๑๔๓๓๔๖๖๗   
 

 

(ลงชื่อ)...........................................พยาน  (ลงชื่อ)....................................................พยาน 
          (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)                              (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช) 
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เอกสารแนบท้าย  ใบสั่งจ้างเลขที่   111/2562  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2562 
 
 1.จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  (อาสาสมัครกู้ชีพ) ประจ าเดือนกรกฎาคม – 
กันยายน  2562  (ไตรมาสที่  4)  ดังรายการต่อไปนี้  

  1.1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างรับจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  
(อาสาสมัครกู้ชีพ)  ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2562  (ไตรมาสที่  4)  ระหว่างวันที่  1  กรกฎาคม
2562 – 30  กันยายน  2562  รวมระยะเวลา  92  วัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายตารางเวร 

  ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในทุกวันเวลาของการปฏิบัติราชการของผู้ว่าจ้างด้วยตนเอง  
โดยต้องลงเวลาไปและกลับด้วยตนเองทุกครั้ง หากมีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองได้  ผู้รับ
จ้างต้องจัดให้มีผู้ท างานแทน 

  การกระท าใดๆ  ของผู้รับจ้างหรือผู้ท างานแทนดังกล่าวให้ถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นการ
กระท าของผู้รับจ้างทุกประการ  และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระท าของ
บุคคลดังกล่าว 

  1.2  สถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง  ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ต าบลตูม  และพ้ืนที่
ข้างเคียง 

  1.3  ลักษณะและรายละเอียดของงาน 

   1  ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  โดยให้การปฐมพยาบาล / ช่วยเหลือผู้ป่วย
เบื้องต้น / รับผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุ  น าส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด / โรงพยาบาลที่มีศักยภาพเหมาะสม  ตาม
ค าแนะน าของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการประจ าจังหวัดตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

   2  เฝ้าระวังและป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  รูปแบบการด าเนินงาน
ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 

   3  ให้ความรู้  เรื่อง  การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น  และวิธีการเรียกใช้
บริการการแพทย์ฉุกเฉินผ่านทาง  1669  กับประชาชน  นักเรียน  อาสาฉุกเฉินชุมชน  อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม) 

   4  ให้ความรู้  การป้องกันตนเอง  ป้องกันชุมชนจากโรคติดต่อตามฤดูกาล  
โรคระบาดแก่อาสาฉุกเฉิน  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม)  ประชาชน  นักเรียน  โดยค าสั่งของผู้ว่าจ้าง 

   5  มีการติดต่อสื่อสาร  ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่รับผิดชอบ  พ้ืนที่
ข้างเคียงให้พร้อมรับเหตุเสมอ 

   6  การเตรียมความพร้อมรับอุบัติภัยและสาธารณภัย  โดยจัดเตรียมรถ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน  อุปกรณ์การช่วยเหลือผู้ป่วย  และการกู้ภัยขั้นพ้ืนฐานให้พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา  ตาม
ความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 

   7.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
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           1.4 ในระหว่างปฏิบัติงาน  ถ้าผู้รับจ้างหรือผู้ท างานแทนได้กระท าการใดๆ  อัน

เป็นการละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นนั้น
โดยสิ้นเชิง 

       1.5 หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
ทันท ี

  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา  ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างด าเนินการ  
ดังนี้ 

(11) ระงับการจ่ายค่าจ้างเหมาท้ังหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
(12) ปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราวันละ 300 บาท  (สามร้อยบาทถ้วน)  นับแต่วันที่ 

ผู้รับจ้างได้ท าผิดเงื่อนไขสัญญาในข้อหนึ่งข้อใด  จนถึงวันที่ได้ด าเนินการให้ถูกต้องตาม
สัญญาหรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญา หรือปรับเป็นรายชั่วโมง  ในอัตรา
ชั่วโมงละ  20 บาท  (ยี่สิบบาท)  โดยเศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 (หนึ่ง) ชั่วโมง ใน
กรณีท่ีผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนด 

 (3) เรียกค่าเสียหายอ่ืนๆ  (ถ้าหากมี)    

  1.6 การว่าจ้างตามสัญญานี้ไม่ท าให้ผู้รับจ้างหรือผู้ท างานแทนมีฐานะเป็นลูกจ้างของ
ทางราชการ  หรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน 

2.การส่งมอบ  จ านวน  3  งวด 

  งวดที่  1  ผู้รับจ้างจะต้องส่งใบแจ้งหนี้  ประจ าเดือนกรกฎาคม  2562  ภายในวันที่  31  
กรกฎาคม  2562 

  งวดที่  2  ผู้รับจ้างจะต้องส่งใบแจ้งหนี้  ประจ าเดือนสิงหาคม  2562  ภายในวันที่  31  
สิงหาคม  2562 

  งวดที่  3  ผู้รับจ้างจะต้องส่งใบแจ้งหนี้  ประจ าเดือนกันยายน  2562  ภายในวันที่  30  
กันยายน  2562 

 
 3.การจ่ายเงิน  เป็นจ านวน  3  งวด  ดังนี ้

 งวดที่  1  เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบใบแจ้งหนี้  นับถัดจากวันสิ้นเดือนของเดือนกรกฎาคม  2562  
เป็นเงิน  9,000.00  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 

 งวดที่  2  เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบใบแจ้งหนี้  นับถัดจากวันสิ้นเดือนของเดือนสิงหาคม  2562  
เป็นเงิน  9,000.00  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 

 งวดที่  3  เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบใบแจ้งหนี้  นับถัดจากวันสิ้นเดือนของเดือนกันยายน  2562  
เป็นเงิน  9,000.00  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 
  
 4.ในขณะที่ท าใบสั่งจ้างนี้  ผู้รับจ้างได้น า  นายธงชัย  เชยสระน้อย  ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  เป็นผู้ค้ า
ประกันการปฏิบัติงานตามใบสั่งจ้างนี้  
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 ใบสั่งจ้างท าขึ้น  2  ฉบับ  มีข้อความตรงกัน  ทั้ง  2  ฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็นที่เรียบร้อยและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ  

                             
                                                  (ลงชื่อ)………..……………………….นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม   

                                   (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
 

                                                  (ลงชื่อ)………..……………………….ผู้รับจ้าง  
                                     (นายกัมพล  แสนสุขเจริญ) 
 

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

                                                  (ลงชื่อ)………..……………………….พยาน   
                                  (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช) 
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ตารางเวรประจ าเดือนกรกฎาคม  2562 

วัน / เดือน / ปี เวลาเข้า – ออก รายช่ือผู้ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
1 – 7  กรกฏาคม  2562 08.00-20.00 น. นายเลี่ยม  ยี่จอหอ  

  นายปิยะราช  พะวันพรมราช  
  นายดิลก  ก่ าสระน้อย  
 20.00-08.00  น. นายกัมพล  แสนสุขเจริญ  
  นายมนัส  ผลโพด  
  นายไชยโชติ  ตริตรอง  
    

8 -14 กรกฎาคม  2562 08.00-20.00 น. นายกัมพล  แสนสุขเจริญ  
  นายมนัส  ผลโพด  
  นายไชยโชติ  ตริตรอง  
 20.00-08.00  น. นายเลี่ยม  ยี่จอหอ  
  นายปิยะราช  พะวันพรมราช  
  นายดิลก  ก่ าสระน้อย  
    

15 -21 กรกฎาคม  2562 08.00-20.00 น. นายเลี่ยม  ยี่จอหอ  
  นายปิยะราช  พะวันพรมราช  
  นายดิลก  ก่ าสระน้อย  
 20.00-08.00  น. นายกัมพล  แสนสุขเจริญ  
  นายมนัส  ผลโพด  
  นายไชยโชติ  ตริตรอง  
    

22 – 28 กรกฎาคม 2562 08.00-20.00 น. นายกัมพล  แสนสุขเจริญ  
  นายมนัส  ผลโพด  
  นายไชยโชติ  ตริตรอง  
 20.00-08.00  น. นายเลี่ยม  ยี่จอหอ  
  นายปิยะราช  พะวันพรมราช  
  นายดิลก  ก่ าสระน้อย  
    

29 -31 กรกฎาคม 2562 08.00-20.00 น. นายเลี่ยม  ยี่จอหอ  
  นายปิยะราช  พะวันพรมราช  
  นายดิลก  ก่ าสระน้อย  
 20.00-08.00  น. นายกัมพล  แสนสุขเจริญ  
  นายมนัส  ผลโพด  
  นายไชยโชติ  ตริตรอง  

 
หมายเหตุ  ตารางเวรเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ตารางเวรประจ าเดือนสิงหาคม  2562 

วัน / เดือน / ปี เวลาเข้า – ออก รายช่ือผู้ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
1 – 4 สิงหาคม  2562 08.00-20.00 น. นายเลี่ยม  ยี่จอหอ  

  นายปิยะราช  พะวันพรมราช  
  นายดิลก  ก่ าสระน้อย  
 20.00-08.00  น. นายกัมพล  แสนสุขเจริญ  
  นายมนัส  ผลโพด  
  นายไชยโชติ  ตริตรอง  
    

5 -11 สิงหาคม  2562 08.00-20.00 น. นายกัมพล  แสนสุขเจริญ  
  นายมนัส  ผลโพด  
  นายไชยโชติ  ตริตรอง  
 20.00-08.00  น. นายเลี่ยม  ยี่จอหอ  
  นายปิยะราช  พะวันพรมราช  
  นายดิลก  ก่ าสระน้อย  
    

12 -18 สิงหาคม 2562 08.00-20.00 น. นายเลี่ยม  ยี่จอหอ  
  นายปิยะราช  พะวันพรมราช  
  นายดิลก  ก่ าสระน้อย  
 20.00-08.00  น. นายกัมพล  แสนสุขเจริญ  
  นายมนัส  ผลโพด  
  นายไชยโชติ  ตริตรอง  
    

19 – 25 สิงหาคม 2562 08.00-20.00 น. นายกัมพล  แสนสุขเจริญ  
  นายมนัส  ผลโพด  
  นายไชยโชติ  ตริตรอง  
 20.00-08.00  น. นายเลี่ยม  ยี่จอหอ  
  นายปิยะราช  พะวันพรมราช  
  นายดิลก  ก่ าสระน้อย  
    

26 – 31 สิงหาคม 2562 08.00-20.00 น. นายเลี่ยม  ยี่จอหอ  
  นายปิยะราช  พะวันพรมราช  
  นายดิลก  ก่ าสระน้อย  
 20.00-08.00  น. นายกัมพล  แสนสุขเจริญ  
  นายมนัส  ผลโพด  
  นายไชยโชติ  ตริตรอง  

 
หมายเหตุ  ตารางเวรเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ตารางเวรประจ าเดือนกันยายน  2562 

วัน / เดือน / ปี เวลาเข้า – ออก รายช่ือผู้ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
1 กันยายน  2562 08.00-20.00 น. นายเลี่ยม  ยี่จอหอ  

  นายปิยะราช  พะวันพรมราช  
  นายดิลก  ก่ าสระน้อย  
 20.00-08.00  น. นายกัมพล  แสนสุขเจริญ  
  นายมนัส  ผลโพด  
  นายไชยโชติ  ตริตรอง  
    

2 -8 กันยายน  2562 08.00-20.00 น. นายกัมพล  แสนสุขเจริญ  
  นายมนัส  ผลโพด  
  นายไชยโชติ  ตริตรอง  
 20.00-08.00  น. นายเลี่ยม  ยี่จอหอ  
  นายปิยะราช  พะวันพรมราช  
  นายดิลก  ก่ าสระน้อย  
    

9 -15 กันยายน 2562 08.00-20.00 น. นายเลี่ยม  ยี่จอหอ  
  นายปิยะราช  พะวันพรมราช  
  นายดิลก  ก่ าสระน้อย  
 20.00-08.00  น. นายกัมพล  แสนสุขเจริญ  
  นายมนัส  ผลโพด  
  นายไชยโชติ  ตริตรอง  
    

16 – 22 กันยายน 2562 08.00-20.00 น. นายกัมพล  แสนสุขเจริญ  
  นายมนัส  ผลโพด  
  นายไชยโชติ  ตริตรอง  
 20.00-08.00  น. นายเลี่ยม  ยี่จอหอ  
  นายปิยะราช  พะวันพรมราช  
  นายดิลก  ก่ าสระน้อย  
    

23 – 29 กันยายน 2562 08.00-20.00 น. นายเลี่ยม  ยี่จอหอ  
  นายปิยะราช  พะวันพรมราช  
  นายดิลก  ก่ าสระน้อย  
 20.00-08.00  น. นายกัมพล  แสนสุขเจริญ  
  นายมนัส  ผลโพด  
  นายไชยโชติ  ตริตรอง  

30  กันยายน 2562 08.00-20.00 น. นายกัมพล  แสนสุขเจริญ  
  นายมนัส  ผลโพด  
  นายไชยโชติ  ตริตรอง  
 20.00-08.00  น. นายเลี่ยม  ยี่จอหอ  
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  นายปิยะราช  พะวันพรมราช  
  นายดิลก  ก่ าสระน้อย  

 
หมายเหตุ  ตารางเวรเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ใบส่งมอบงานจ้าง 

เขียนที่องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

                         วันที่   31  พฤษภาคม  2562 

เรื่อง  ส่งมอบงานจ้างเหมา 

 เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้ตกลงจ้างข้าพเจ้าด าเนินการจ้างเหมาบริการผู้
ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  (อาสาสมัครกู้ชีพ)  ประจ าเดือนพฤษภาคม  2562 

บัดนี้ข้าพเจ้าได้ด าเนินงานจ้างเหมา ตามรายการในข้อตกลงทุกประการแล้ว  ตั้งแต่วันที่  31  
พฤษภาคม  2562   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดสั่งให้กรรมการตรวจรับท าการตรวจรับผลงานแล้วเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
แก่ข้าพเจ้าด้วย 
                      (ลงชื่อ)................................................ผู้รับจา้ง 
                                 (นายเลี่ยม  ยี่จอหอ) 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
-  เพ่ือโปรดทราบ 
- ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว 

 
  (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช) 

                          นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
  เห็นควรแจ้งกรรมการตรวจงานจ้าง 

 
                                 (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง) 
                             หวัหนา้เจ้าหน้าที่ 

 แจ้งกรรมการตรวจงานจ้าง 
 

     (นายส ารวย  กายจะโปะ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 
  แจ้งกรรมการตรวจงานจ้าง 
 
 
              (นายภาณุพันธ์  วฒุิพรชานนท์) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 


