
 

      
 
 บันทึกข้อความ 

 

 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

   
ที่ 

 
วันที่     16  มิถุนายน  2564 

    
เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้าง 
    

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 
               ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลตูมมีความประสงค์จะ จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และ
สแกนไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์  หมายเลขครุภัณฑ์  416-59-0025  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้  
               ๑. เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องจ้าง 
                   เพ่ือให้ทรัพย์สินของทางราชการอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
 
               ๒. รายละเอียดของพัสดุ 
                   ตามเอกสารร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  (TOR)  
ของส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
         
               ๓. ราคากลางและรายละเอียดของราคากลางจ านวน  300  บาท 
                   ตามใบเสนอราคาของร้านคอมเทค  เสนอราคาจ านวน  300  บาท 
 
               ๔. วงเงินที่จะจ้าง 
                   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2564  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  งบประมาณตั้งไว้  
200,000  บาท 
 

๕. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
                            ก าหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน  3  วัน  

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง 
                            ด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง 
หรือให้บริการ   ทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
                             การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 

 

   



                         ๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ 
                            การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
                            นางฐิติพรรณ  แย้มโพธิ์กลาง  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 
                  ๑. อนุมัติให้ด าเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น 
                  ๒. ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 

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

            (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

ที ่  153/2564 
เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุส าหรับการจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และสแกนไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
                  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลตูม มีความประสงค์จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และสแกนไวรัส
เครื่องคอมพิวเตอร์  หมายเลขครุภัณฑ์  416-59-0025   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ จึง
ขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น ผู้ตรวจรับพัสดุ ส าหรับ โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 
 
                นางฐิติพรรณ  แย้มโพธิ์กลาง  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

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

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่   16  มิถุนายน  2564 

 

                                                          (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

                                                               
 
     

 
 
 

 

 

 

 



                                 บันทึกข้อความ 
 

 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

   
ที่ 

 
วันที่   16  มิถุนายน  2564 

    
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
    
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
    
               ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และสแกนไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์  
หมายเลขครุภัณฑ์  416-59-0025  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดังนี้    

 

รายการพิจารณา รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ* ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง* 

- ปรับปรุงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ร้านคอมเทค 300.00 300.00 

รวม 300.00 

   

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

   

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

            (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
 
 



ใบเสนอราคา 
      วันที่  16  มิถุนายน  2564 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

1.  ข้าพเจ้า  ร้าน  คอมเทค  โดย  นายไพรัช  อันตะโก  อยู่บ้านเลขท่ี  427  หมู่  12  ต าบลเมือง
ปัก  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  3760700358763      
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้  ได้เข้าใจรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและรูปแบบรายการ  เงื่อนไขใน
สัญญาและรายละเอียดต่าง ๆ โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว  รวมทั้ง
รับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

2. ข้าพเจ้า ฯ  ขอเสนอรายการพัสดุรวมทั้งบริการตามราคาและก าหนดส่งมอบ  ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/จ้าง 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม 

1 
 
 

- จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และ
สแกนไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์  หมายเลข
ครุภัณฑ์  416-59-0025   
ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1 300.00 300.00 

 300.00 
ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

3.  ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา  5  วันนับถัดจากวันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 
4. ก าหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น  ภายใน  3  วันท าการ  นับถัดจากวันที่ลง

นามในสัญญา 

     (ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอราคา 
                   (นายไพรัช  อันตะโก) 
 
     (ลงชื่อ)....................................................เจ้าหน้าที ่
               (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช) 
 
                                                    (ลงชื่อ)....................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
                   (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง) 
-  เห็นควรอนุมัติ                                              -   อนุมัต ิ

 
            (นายส ารวย  กายจะโปะ)                                      (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 
 



 
บันทึกหลกัฐานการต่อรองราคา 

 
วันที่   16  มิถุนายน  2564 

ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

 ตามที่  ร้าน คอมเทค  ได้เสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และสแกนไวรัสเครื่อง
คอมพิวเตอร์  หมายเลขครุภัณฑ์  416-59-0025  ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
ซ่ึงตามใบเสนอราคาลงวันที่   16  มิถุนายน  2564    เสนอราคาเป็นเงิน  300.00  บาท 
 เจ้าหน้าที ่ ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้ว  ปรากฏว่า 
 (    )  ขอยืนราคาเดิม 
 (    )  ยินยอมลดราคาคงเหลือ...........................................................บาท 
        (..............................................................................) 
 ทั้งนี้  ข้อเสนออ่ืน ๆ ผู้เสนอราคายังคงให้ถือตามใบเสนอราคาท่ีกล่าวข้างต้น  พร้อมกันนี้จึงให้ผู้เสนอ
ราคาลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

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

 
            (นายส ารวย  กายจะโปะ) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

                                     อนุมัต ิ
 
 
                                                         (นายภาณพัุนธ์  วุฒิพรชานนท์) 
                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต ำบลตูม 

 
 

 
 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และสแกนไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์   
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้มีโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และสแกนไวรัสเครื่อง
คอมพิวเตอร์  หมายเลขครุภัณฑ์  416-59-0025  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสแกนไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  1  เครื่อง  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ ร้านคอมเทค  (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  300.00 บาท (สามร้อย
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  
  
 
 

ประกาศ ณ วันที่  16  มิถุนายน  2564 
 
                 ภาณุพันธ์ 

            (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
www.abttoom.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abttoom.com/


 

ใบสั่งจ้าง 

 

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ร้านคอมเทค 
ที่อยู่   เลขที่ 427 หมู่ 12 ต าบลเมืองปัก อ าเภอปัก
ธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 30150 
โทรศัพท์   044-441619 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี   3760700358763 

 

ใบสั่งจ้างเลขที่  53/2563 
วันที่  21  กุมภาพันธ์  2563 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที่อยู่  ม.๓ ต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
โทรศัพท์  ๐๔๔-๐๐๐๔๕๐ 
 

                      ตามท่ี ร้าน คอมเทค ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ซึ่งได้รับราคาและ
ตกลงซื้อ/จ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 
 
 
 

จ้างเหมาซ่อมครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) 
หมายเลขครุภัณฑ์  416-60-0026 

- ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค 

 
 

1 
 

  
 

300.00 

 
 

300.00 

  รวมเป็นเงิน 300.00 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิม - 

(สามร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300.00 
 

 
การซื้อ/สั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
๑.   ก าหนดส่งมอบภายใน 3  วนั นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ 
๒.   ครบก าหนดส่งมอบวันที่  24  กุมภาพันธ์  2563 
๓.   สถานที่ส่งมอบ  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๔.   ระยะเวลารับประกัน  - 
๕.   สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐  ของราคา

สิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบแต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท 
๖.   ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่ง

ซื้อ กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ 
 
     หมายเหตุ : 

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมี
ผลตามกฎหมาย                   



๒. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ – จ้างเหมาซ่อมครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) 
หมายเลขครุภัณฑ์  416-60-0026  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

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

เลขที่โครงการ - 
เลขคุมสัญญา  - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
( นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ ) 

 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

วันที่ 21  กุมภาพันธ์  2563 
 

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

 
(นายไพรัช  อันตะโก) 

 
 

ผู้รับจ้าง 
 

วันที่ 21  กุมภาพันธ์  2563 
 



ใบส่งมอบงานจ้าง 

เขียนที่องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

 24  กุมภาพันธ์  2563 

เรื่อง  ส่งมอบงานจ้างเหมาซ่อมครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค)  

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้ตกลงจ้างข้าพเจ้าด าเนินการดังนี้ จ้างเหมาซ่อมจอ
เครื่องคอมพิวเตอร์  ซึ่งก าหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้าง  53/2563    ลงวันที่  21  กุมภาพันธ์  2563   
เป็นเงิน   300.00  บาท  (สามร้อยบาทถ้วน) 

บัดนี้ข้าพเจ้าได้ด าเนินงานตามจ้างเหมาตามรายการดังกล่าวในข้อตกลงทุกประการแล้ว  
ตั้งแต่วันที่  24  กุมภาพันธ์  2563    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดสั่งให้กรรมการตรวจรับไปท าการตรวจรับผลงาน
แล้วเบิกจ่ายเงินค่าจ้างแก่ข้าพเจ้าด้วย 

     (ลงชื่อ)…………………………………….ผู้รับจ้าง 
                          (นายไพรัช  อันตะโก) 
เรียนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

-  เพ่ือโปรดทราบ 
- ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว 

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

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

- เห็นควรแจ้งกรรมการตรวจรับงาน 
 
(ลงชื่อ).........................................ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
        (นายส ารวย  กายจะโปะ) 
แจ้งกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 
(ลงชื่อ).........................................นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
     (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
 



ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
  

  วันที่  24  กุมภาพันธ์  2563 
  
 
                            ตามหนังสือสัญญาใบสั่งจ้าง  เลขที่  53/2563 ลงวันที่  21  กุมภาพันธ์  2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้ตกลง จ้างท าของ/จ้างเหมาบริการ กับ ร้านคอมเทค ส าหรับโครงการ จ้าง
เหมาซ่อมครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) หมายเลขครุภัณฑ์  416-60-0026  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น  300.00 บาท  (สามร้อยบาทถ้วน)  
                            ผู้ตรวจรับพัสดุ ไดต้รวจรับงาน แล้ว ผลปรากฎว่า 

                            ผลการตรวจรับ 

                             ถูกต้อง 

                                      ครบถ้วนตามสัญญา 

                                      ไม่ครบถ้วนตามสัญญา 

                            ค่าปรับ 

                             มีค่าปรับ 

                             ไม่มีค่าปรับ 

     

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

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) 
   


