
                     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที่……………………………………………..วันที่   22  กุมภาพันธ์  2566 
เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ 
          ซื้อหรือจ้างและจัดท าราคากลาง  
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

1.  เรื่องเดิม 
  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  พ.ศ.2560  ข้อ  21  
ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้างให้หัวหน้าของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือ
จ้าง  รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย  นั้น 

2.  ข้อเท็จจริง 
ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  มีความประสงค์จะด าเนินการจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เพื่อ

ใช้ในการบ ารุงรักษาต้นไม้บริเวณพ้ืนที่ทางเข้าป่าชุมชนต าบล รายละเอียดตามบันทึกข้อความ  ส านักปลัด   ลงวันที่   
22  กุมภาพันธ์  2566  เรื่องขออนุมัติจัดซื้อการเกษตร 

3.  ข้อระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ข้อ  21 

4.  ข้อเสนอพิจารณา 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ด าเนินการ

ไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560  เห็นควรด าเนินการแต่งตั้งและมอบหมายให้  นางสาวพัสตราภรณ์  ศิริวงษ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตร  
เป็นเจ้าหน้าที่จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อและจัดท าราคากลาง
ดังกล่าวข้างต้น  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบขอได้โปรด 
1.  อนุมัติให้ด าเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะและจัดท าราคากลาง 
2. ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ที่จะจ้างซื้อหรือจ้างและจัดท าราคากลาง  

(ลงชื่อ)...........................................เจ้าหน้าที ่ (ลงชื่อ)..........................................หวัหน้าเจ้าหน้าที่ 
    (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช)             (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)  
 
สิบเอก..............................................ปลัด  อบต.ตูม 
           (พิทักษ์  เมธานุวงศ์)  
 ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม (   )  อนุมัติ 
      (   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ......................................  
 
      (ลงชื่อ)................................................นายก อบต.ตูม 
                           (นายเชาว ์ ไม้สูงเนิน)  



                                                         
 

 
ค าสั่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

ที่  70/2566 
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างซื้อหรือจ้างและจัดท า

ราคากลาง  
...................................................................................................... 

         ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  มีความประสงค์จะด าเนินการจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เพ่ือใช้
ในการบ ารุงรักษาต้นไม้บริเวณพ้ืนที่ทางเข้าป่าชุมชนต าบล  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ส่วนที่  2  กระบวนการซื้อหรือจ้าง  ข้อ  21  ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การ
จ้างก่อสร้างให้หัวหน้าของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
รับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  รวมทั้งก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย   

        เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงขอแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้  เป็นเจ้าหน้าที่ร่าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างซื้อหรือจ้างและจัดท าราคากลาง 

        1.  นางสาวพัสตราภรณ์  ศิริวงษ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตร 

         ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี  กฎกระทรวงและหนังสือค าสั่งของ
กระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566 

 

                                                              (นายเชาว์  ไม้สูงเนิน) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 
 

                                                               
 
 



 
 

แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อวัสดุการเกษตร  จ านวน  3  รายการ 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  31,000   บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่     กุมภาพันธ์  2566 
    เป็นเงิน     บาท  
    ราคา/หน่วย (ถ้ามี)   บาท  
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
    5.1 สืบราคาจากท้องตลาด คือ  บริษัท  ก่อทวี  จ ากัด  จ านวน  4,752   บาท  
     
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
    6.1 นางสาวพัสตราภรณ์  ศิริวงษ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตร 
    6.2 ......................................................................................................................... ................................. 
    6.3 ......................................................................................................................... ................................ 
    6.4 .........................................................................................................................................................  
    6.5 ......................................................................................................................... ................................ 



 

     
 
  บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
    
ที่ 

 
วันที่  24  กุมภาพันธ์  2566 

    
เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้าง 
    
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 
               ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลตูมมีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุการเกษตร  จ านวน  3  รายการ  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

   ๑. เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องซื้อ 
                  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของงานส่งเสริมการเกษตร ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตูม และได้
วัสดุการเกษตร ตรงตามความต้องการ สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าเหมาะสม
กับงบประมาณที่ได้จ่ายไปข้างต้น   
               ๒. รายละเอียดของพัสดุ       
                    ตามเอกสารร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  (TOR)  ของ
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม       
                ๓. ราคากลางและรายละเอียดของราคากลาง   4,752.00  บาท 
                    แบบ  บก.06  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัด
จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
              ๔. วงเงินที่จะซื้อ 
                  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  
แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  หมวดค่าวัสดุ  วัสดุการเกษตร งบประมาณตั้งไว้  21,000  บาท   

               ๕. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
                   ก าหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 7  วัน  

               ๖. วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
                   ด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

               ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
                   การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 

               ๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ 
                   การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
                   นางสาวพัสตราภรณ์  ศิริวงษ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตร 

               

      
 



 

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 
                  ๑. อนุมัติให้ด าเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น 
                  ๒. ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 

 
(ลงชื่อ)...........................................เจ้าหน้าที่ (ลงชื่อ)..........................................หวัหน้าเจ้าหน้าที่ 
    (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช)                      (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)  
       
 
 
สิบเอก..............................................ปลัด  อบต.ตูม 
            (พิทักษ์  เมธานุวงศ์) 
 
 ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม (   )  อนุมัติ 
      (   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ......................................  
 
 
      (ลงชื่อ)................................................นายก อบต.ตูม 
                           (นายเชาว ์ ไม้สูงเนิน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                                              
 
 
 
 



 
 

 

ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที ่  74/2566 

เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ส าหรับการจัดซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

                  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มีความประสงค์จะซ้ือวัสดุเกษตร  จ านวน  3  รายการ เพ่ือใช้ในการ
บ ารุงรักษาต้นไม้บริเวณพ้ืนที่ทางเข้าป่าชุมชนต าบล โดยวิธเีฉพาะเจาะจง  และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ จึงขอแต่งตั้ง
รายชื่อต่อไปนี้เป็น ผู้ตรวจรับพัสดุ ส าหรับการจัดซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

     ผู้ตรวจรับพัสดุ 
  นางสาวพัสตราภรณ์  ศิริวงษ์ ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
       
            ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี  กฎกระทรวงและหนังสือค าสั่งของ
กระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   
  สั่ง ณ วันที่  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2566 
 
 
 
          (นายเชาว์  ไม้สูงเนิน) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

       
 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
    
ที ่

 
วันที่  24  กุมภาพันธ์  2566 

    
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
    
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
    

               ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุการเกษตร  จ านวน  3   รายการ  เพ่ือใช้เพ่ือใช้ในการ
บ ารุงรักษาต้นไม้บริเวณพ้ืนที่ทางเข้าป่าชุมชนต าบล โดยวิธเีฉพาะเจาะจงดังนี้    

 

รายการพิจารณา รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ* ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง* 

-  ปุ๋ย สูตร 15-15-15 จ านวน 2 
กระสอบ 
- พลั่วพรวนดิน จ านวน 4 อัน 
- ถังพลาสติกด า เบอร์ 16 จ านวน 
4 ใบ 

บ.ก่อทวี จ ากัด 4,752.00 4,752.00 
 
 

รวม 4,752.00 

   

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง    

 
               เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
               องค์การบริหารส่วนต าบลตูมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว 

   

 
 
   (ลงชื่อ)...........................................เจ้าหน้าที่ (ลงชื่อ)..........................................หวัหน้าเจ้าหน้าที่ 
       (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช)                     (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)  
         
 
สิบเอก..............................................ปลัด  อบต.ตูม 
           (พิทักษ์  เมธานุวงศ)์ 
 
 ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม (   )  อนุมัติ 
      (   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ...................................... 
  
 

      (ลงชื่อ)................................................นายก อบต.ตูม 
                           (นายเชาว ์ ไม้สูงเนิน) 
                                                            

   



 
   ใบเสนอราคา 

      วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2566 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

1.  ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้า  บริษัท  ก่อทวี  จ ากัด    โดยนางสาวประภาดา  ทรงจะโปะ  อยู่บ้านเลขท่ี  383   
หมู่  1  ถนนศรีพลรัตน์  ต าบลเมืองปัก  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  
0305548000257   ผูล้งนามข้างท้ายนี้  ได้เข้าใจรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและรูปแบบรายการ  เงื่อนไขใน
สัญญาและรายละเอียดต่าง ๆ โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว  รวมทั้งรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

2. ข้าพเจ้า ฯ  ขอเสนอรายการพัสดุรวมทั้งบริการตามราคาและก าหนดส่งมอบ  ดังต่อไปนี้ 

จ านวน รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/จ้าง ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

2 กระสอบ 
4 อัน 
4 ใบ 

ปุ๋ยสูตร 15-15-15   
พลั่วพรวนดิน 
ถังพลาสติกด า เบอร์ 16 

2,200 
28 
60 

- 
- 
- 

4,400 
112 
240 

- 
- 
- 

รวมราคาท้ังสิ้น –สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน-  4,752 - 
ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

3.  ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา  5  วันนับถัดจากวันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 
4. ก าหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น  ภายใน  7  วันท าการ  นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

 

     (ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอราคา 
              (นางสาวประภาดา ทรงจะโปะ) 
 
     (ลงชื่อ)....................................................เจ้าหน้าที ่
               (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช) 
 
                                                    (ลงชื่อ)....................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
                   (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง) 
  

            -  เห็นควรอนุมัติ        ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
       (   )  อนุมัติ 
       (   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ...................................... 
สิบเอก                                                         

(พิทักษ์   เมธานุวงศ)์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม                               (ลงชื่อ)...............................................นายก อบต.ตูม 
                                                                                   (นายเชาว์  ไม้สูงเนิน) 
                       



 
    บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา 

 
วันที่ 24  กุมภาพันธ์  2566 

ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

 ตามที่  บริษัท ก่อทวี จ ากัด  ได้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  จ านวน  3  รายการ   ต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ซ่ึงตามใบเสนอราคาลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2566    เสนอ
ราคาเป็นเงิน   4,752.00   บาท 
 เจ้าหน้าที ่ ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้ว  ปรากฏว่า 
 (    )  ขอยืนราคาเดิม 
 (    )  ยินยอมลดราคาคงเหลือ...........................................................บาท 
        (..............................................................................) 
 ทั้งนี้  ข้อเสนออ่ืน ๆ ผู้เสนอราคายังคงให้ถือตามใบเสนอราคาท่ีกล่าวข้างต้น  พร้อมกันนี้จึงให้ผู้เสนอ
ราคาลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

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

 
สิบเอก 
            (พิทักษ์  เมธานุวงศ์) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

                         อนุมัต ิ
 
 

                           (นายเชาว ์ ไม้สูงเนิน) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
 

 
 

 



 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้มีโครงการซ้ือวัสดุการเกษตร  จ านวน  3   รายการ  เพ่ือใช้เพ่ือใช้
ในการบ ารุงรักษาต้นไม้บริเวณพ้ืนที่ทางเข้าป่าชุมชนต าบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
              ปุ๋ย สูตร 15-15-15 จ านวน 2 กระสอบ พลั่วพรวนดิน จ านวน 4 อัน ถังพลาสติกสีด า จ านวน 4 ใบ ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท ก่อทวี จ ากัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  4,752 บาท  (สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบสอง
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  

 
ประกาศ ณ วันที่  24 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2566 
 
                        
                            เชาว์  ไม้สูงเนิน 

 

(นายเชาว์  ไม้สูงเนิน) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม   

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
รูปประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

www.abttoom.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ใบสั่งซื้อ 

 

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ร้านสวนณรงค์  พันธ์ไม้ 
ที่อยู่  51  หมู่  12  ต าบลโคกกรวด   
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์  - 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  3300101669684 

 

ใบสั่งซื้อเลขที่  18/2566 
วันที่  28  พฤศจิกายน  2565 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที่อยู่  ม.๓ ต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
โทรศัพท์  ๐๔๔-๐๐๐๔๕๐ 

                       
                   ตามท่ี  ร้านสวนณรงค์ พันธ์ไม้ ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ซึ่งได้รับราคา
และตกลงซื้อ/จ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้ 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 ต้นทองอุไรสีเหลือง ขนาด สูงไม่ต่ ากว่า 30 ซม. 

 
1,320 ต้น 10.00 13,200.00 

http://www.abttoom.com/


 
 
 

  รวมเป็นเงิน 13,200.00 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิม - 

(หนึ่งหม่ืนสามพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,200.00 
 

 
การซื้อ/สั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
๑.   ก าหนดส่งมอบภายใน 7  วนัท าการ นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ 
๒.   ครบก าหนดส่งมอบวันที่  5  ธันวาคม  2565 
๓.   สถานที่ส่งมอบ  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๔.   ระยะเวลารับประกัน  - 
๕.   สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐  ของราคาสิ่งของ

ที่ยังไม่ได้รับมอบแต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท 
๖.   ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ 

กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ 
๗.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
     หมายเหตุ : 

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผล
ตามกฎหมาย 

                    ๒.  ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕๑๑๗๕๒๘๕๒๑    จดัซื้อต้นทองอุไรสีเหลือง 
จ านวน  1,320 ต้น โดยวธิีเฉพาะเจาะจง   
 
 

 

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

 
(นายเชาว์  ไม้สูงเนิน) 

 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

วันที่ 28 พฤศจิกายน  2565 
 

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

 
(นายณรงค์  แซ่เอา) 

 
 

ผู้ขาย 
 

วันที่ 28 พฤศจิกายน  2565 
 

เลขที่โครงการ ๖๕๑๑๗๕๒๘๕๒๑   
เลขคุมสัญญา  ๖๕๑๑๑๔๔๒๒๙๕๖  
 
 



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

ใบตรวจรับพัสดุ 
              เขียนที่  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

        หมู่  3  ต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย 
        จังหวัดนครราชสีมา  30150 
 
      วันที่     30     พฤศจิกายน  2565 
 
 ตามหนังสือสัญญาใบสั่งซื้อ  เลขที่   18/2566  ลงวันที่  28 พฤศจิกายน  2565  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูมได้ตกลงซื้อกับ ร้านสวนณรงค์  พันธ์ไม ้  ส าหรับจัดซื้อต้นทองอุไรสีเหลือง ขนาดความสูงไม่ต่ ากว่า 
30 ซม.  จ านวน  1,320  ตน้    โดยวธิีเฉพาะเจาะจง  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  13,200.00  บาท  (หนึ่งหมื่น
สามพันสองร้อยบาทถ้วน ) 
 ผู้ตรวจรับพัสดุ  ได้ตรวจรับงานแล้วผลปรากฏว่า 
  ผลการตรวจรับ 
  ( / )  ถูกต้อง 
   ( / )  ครบถ้วนตามสัญญา 
   (   )  ไม่ครบถ้วนตามสัญญา 
  ค่าปรับ 
  (   )  มีค่าปรับ 
  ( / )  ไม่มีค่าปรับ 
 



 
    (ลงชื่อ)..............................................................ผู้ตรวจรับพัสดุ 
                             (นางจุไรรัตน์  ทองรอด) 
                          นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม   
- เพื่อโปรดพิจารณา 
- กรรมการตรวจรับพัสดุได้ด าเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 

                        
(ลงชื่อ).........................................เจ้าหน้าที่ 
     (นางสาวสุกญัญา  สัญพรมราช) 
 

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

- เห็นควรเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างต่อไป 
 
สิบเอก.........................................ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
           (พิทักษ์  เมธานุวงศ์) 
 

- อนุมัติเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง 
 
 

(ลงชื่อ).........................................นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
           (นายเชาว์  ไม้สูงเนิน) 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ผู้ตรวจรับพัสดุ  ได้ตรวจรับงานแล้วผลปรากฏว่า 
  ผลการตรวจรับ 



  ( / )  ถูกต้อง 
   ( / )  ครบถ้วนตามสัญญา 
   (   )  ไม่ครบถ้วนตามสัญญา 
  ค่าปรับ 
  (   )  มีค่าปรับ 
  ( / )  ไม่มีค่าปรับ 
 
    (ลงชื่อ).....................................................ผู้ตรวจรับพัสดุ 
                        (นางจุไรรัตน์  ทองรอด) 
                      นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ใบเบิกพัสด ุ
 
เลขที่..............................      ส่วนราชการ  ส านักปลัด  อบต.ตูม 
 
            วันที่   30  พฤศจิกายน  2565 
 
 ข้าพเจ้าขอเบิกสิ่งของตามรายการต่อไปนี้  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติของส านักปลัดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม 
 
ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 

1 ต้นทองอุไรสีเหลือง ขนาดสูงไม่ต่ ากว่า 30 ซม. 
 
 
 

1,320 ต้น 

  
 
 (ลงชื่อ)....................................ผู้เบิก   อนุญาตให้เบิกได้ 
                 (นางกฤติกา  ไขยวคุปต์)                              
                    หัวหน้าส านักปลัด    (ลงชื่อ).......................................ผูส้ั่งจ่าย 
                                   (นายเชาว์  ไม้สูงเนิน) 



   
        ตรวจสอบแล้วเห็นควรอนุมัติให้เบิกได้       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 
 
 (ลงชื่อ)..................................เจ้าหน้าที่       ได้รับของครบถ้วนถูกต้องแล้ว 
     (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช) 
 
       (ลงชื่อ)..........................................ผู้รับของ 
 (ลงชื่อ).................................หวัหน้าเจ้าหน้าที่                  (นางจุไรรัตน์  ทองรอด) 
                (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)  


