
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา
ที่         /2552

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
************************************************************

 ดวย องคการบริหารสวนตําบลดอนกํา  ยังไมไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2553  เนื่องจากอยูในระหวางการยกฐานะขึ้นเปนเทศบาลตําบลดอนกํา 
และองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา  ขอดําเนินการสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ประจําปงบประมาณ 2553  ชวงเปดเทอมตั้งแตวันที่ 1  พฤศจิกายน 2552  ถึงวันที่  31 มีนาคม 
2553 และชวงปดเทอมตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2553  ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2553 (กรณีชวงเปดเทอม สงมอบวันตอวันเวนวันหยุดราชการ) จํานวนเด็ก 196 คน เปนเงิน 189,287 บาท 
ในแผนงานการศึกษา คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  โครงการอาหารเสริม นม (เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม นม ใหกับโรงเรียนวัด
โพธิ์งาม  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์งาม  โรงเรียนวัดสนามชัย  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสนามชัย)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 7  ในกรณีที่งบประมาณรายจายประจําปออกใชไมทันปงบประมาณใหม ใหใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณที่ลวงแลวไปพลางกอน การเบิก
จายเงินโดยอาศัยงบประมาณรายจายประจําปที่ลวงมาแลวนั้น ใหนําเงินงบประมาณรายจายเพิ่มเติมและที่ไดมีการโอนเพิ่ม หรือโอนลดรวมเขาไปดวย  โดยใหถือเปนยอดเงินสูงสุด
จะพึงถือจายได และใหกระทําไดเฉพาะรายจายในหมวดเงินเดือน และคาจางประจํา หมวดคาจางชั่วคราว หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค ซึ่ง
งบประมาณรายจายที่ตั้งไวในปที่ลวงมาแลวตั้งไว 300,000 บาท  และจากการโอนงบประมาณ 47,949 บาท  ซึ่งยอดเงินสูงสุดที่จะพึงถือจายไดคือ 347,949 บาท  

เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2538  แกไขเพิ่มเติม  
( ฉบับที่ 3 )  พ.ศ.  2544    และตามหนังสือแนวทางคณะกรรมการตรวจรับอาหารเสริม   (นม)   ปงบประมาณ  2546   จึง แตงตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับอาหารเสริม  (นม)    ดังนี้

เจาหนาที่รับซองสอบราคา
นางธสวรรฒ   เปยจันทร      ตําแหนง   เจาพนักงานพัสดุ

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา ประกอบดวย
1. นางวัชรินทร  มากุญชร ตําแหนง  หัวหนาสวนการคลัง อบต.หวยกรดพัฒนา ประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน  ทองจอย ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน กรรมการ
3. นางสาวอภิกษณา ทองรวง ตําแหนง  เจาหนาที่วิเคราะหฯ กรรมการ
4. นายณัฐสิทธิ์  ปรางคเทียน ตําแหนง  ตัวแทนประชาคม กรรมการ
5. นายสิงหหลง  จั่นหนู ตําแหนง  ตัวแทนประชาคม กรรมการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของโรงเรียนวัดโพธิ์งาม  ประกอบดวย
1. นายฉลวย  อินจอย ตําแหนง  ครูโรงเรียนวัดโพธิ์งาม ประธานกรรมการ
2. นางสุจิน  บุญเย็น ตําแหนง  ครูโรงเรียนวัดโพธิ์งาม กรรมการ
3.  นายสมบัติ  ไหลแท ตําแหนง  หัวหนาสวนโยธา กรรมการ
4. นางทองมวน  โฉมคลาย ตําแหนง  ตัวแทนสตรี กรรมการ
5. นายประวิน  ปรางคเทียน ตําแหนง  ตัวแทนประชาคม กรรมการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ  โรงเรียนวัดสนามชัย   ประกอบดวย
1. นางสุกัญญา  พรธันยพงศ ตําแหนง  ครูโรงเรียนวัดสนามชัย ประธานกรรมการ
2. นางประทุน  ห้ําบัวเสริฐ ตําแหนง  ครูโรงเรียนวัดสนามชัย กรรมการ
3.  นายสมบัติ  ไหลแท ตําแหนง  หัวหนาสวนโยธา กรรมการ
4. นางจินตนา  ศรีรุง ตําแหนง  ตัวแทนประชาคม กรรมการ
5. นางสมคิด  รองพักตร ตําแหนง  ตัวแทนประชาคม กรรมการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์งาม  ประกอบดวย
1. อาจารยฉลวย  อินจอย ตําแหนง  ครูโรงเรียนวัดโพธิ์งาม ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ  ไหลแท ตําแหนง  หัวหนาสวนโยธา กรรมการ
3. นางสมทรง  เปาสมบัติ ตําแหนง  ครูผูดูแลเด็ก กรรมการ
4. นางทองมวน  โฉมคลาย ตําแหนง  ตัวแทนสตรี กรรมการ
5. นายประวิน  ปรางคเทียน ตําแหนง  ตัวแทนประชาคม กรรมการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามชัย   ประกอบดวย
1. อาจารยสุกัญญา  พรธันยพงศ ตําแหนง  ครูโรงเรียนวัดสนามชัย ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ  ไหลแท ตําแหนง  หัวหนาสวนโยธา กรรมการ
3. นางศันศนีย  กาบเครือ ตําแหนง  ครูผูดูแลเด็ก กรรมการ
4. นางจินตนา   ศรีรุง ตําแหนง  ตัวแทนประชาคม กรรมการ
5. นางสมคิด  รองพักตร ตําแหนง  ตัวแทนประชาคม กรรมการ

ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
                                         สั่ง    ณ   วันที่        ตุลาคม   พ.ศ.   2552

                    ลงชื่อ
(นางสาวถนอม  แยมคลาย)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา



คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา
ที่         / 2550

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
*******************************************************************

ดวยองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา จะดําเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนระดับกอน
ประถมศึกษา และประถมศึกษา  เปนนมสด ยู เอช ที  ขนาด  200  ซีซี.  ชนิดจืด   ใหกับโรงเรียนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลดอนกํา ชวงปดเทอม   (โรงเรียนวัดโพธิ์งาม)    โดยวิธีตกลงราคา  

เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
พัสดุขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2538  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2544  และตามหนังสือ
แนวทางคณะกรรมการตรวจรับอาหารเสริม  (นม)  ปงบประมาณ  2546  จึง แตงตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับ
อาหารเสริม  (นม)       ดังตอไปนี้  

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของโรงเรียนวัดโพธิ์งาม ประกอบดวย
1. นายฉลวย  อินจอย ตําแหนง  อาจารย 2 ระดับ 7 ประธานกรรมการ
2. นางสุจิน  บุญเย็น ตําแหนง  อาจารย 2 ระดับ 7 กรรมการ
3. นางสาวถนอม  แยมคลาย ตําแหนง  ปลัด อบต. กรรมการ
4. นางสาวอภิกษณา  ทองรวง ตําแหนง  เจาหนาที่วิเคราะห กรรมการ
5. นางทองมวน  โฉมคลาย ตําแหนง  ตัวแทนสตรี กรรมการ
6. นายประวิน  ปรางคเทียน ตําแหนง  ตัวแทนประชาคม กรรมการ
7. นางวันดี  พุมศรีทอง ตําแหนง  อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน กรรมการ

ใหคณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่ดังนี้
1.  กําหนดประเภท
2.  กําหนดเงื่อนไขการสงมอบเปนระยะใหเหมาะสมกับประเภทของนมและสถานที่เก็บรักษาเพื่อควบ        
     คุมคุณภาพนมใหเปนไปตามที่  อ.ย.  กําหนด
3.  ตรวจรับอาหารเสริม  (นม)
4.  ติดตามกํากับการแจกและการเก็บรักษานมของโรงเรียน

ใหคณะกรรมการ..............



ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายโดยเครงครัด

ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง    ณ   วันที่          เดือน   มิถุนายน    พ.ศ.   2549

                  (นายบัญชา   เหมศรีสวัสดิ์)
                นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา



คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา
ที่         /2552

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 
************************************************************

 ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ 2552  องคการบริหารสวนตําบลดอนกํา  ได
ตั้งงบประมาณไวในแผนงานการศึกษา คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น  โครงการอาหารเสริม นม (เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม นม ใหกับโรงเรียนวัดโพธิ์งาม  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดโพธิ์งาม  โรงเรียนวัดสนามชัย  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสนามชัย) โดยตั้งงบประมาณไว 300,000 
บาท  องคการบริหารสวนตําบลดอนกํา  ขอจัดซื้ออาหารเสริม นม  ใหกับเด็กนักเรียนดังกลาว จํานวน 191 คน 
เปนเวลา 32 วัน ( ตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2552  ถึงวันที่  30 มิถุนายน 2552 ) โดยสงมอบวันตอวัน  เวน
วันหยุดราชการ  ในราคาถุงละ 6.26 บาท  เปนเงิน  38,261.12  บาท  

เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการ
พัสดุขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2538   แกไขเพิ่มเติม  ( ฉบับที่ 3 )  พ.ศ.  2544   ขอ  40 (2)  และตาม
หนังสือแนวทางคณะกรรมการตรวจรับอาหารเสริม  (นม)  ปงบประมาณ  2546    จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดซื้อโดยวิธีเศษ   ดังนี้

คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ  ประกอบดวย
1.  นางสาวถนอม   แยมคลาย ตําแหนง   ปลัด อบต.ดอนกํา ประธานกรรมการ
2.  นายสมบัติ    ไหลแท ตําแหนง  หัวหนาสวนโยธา กรรมการ
3.  นายชัยวัฒน   ทองจอย ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน กรรมการ
4.  นางทองมวน   โฉมคลาย ตําแหนง   ตัวแทนประชาคม ม.2 กรรมการ
5.  นางสมคิด   รองพักตร ตําแหนง   ตัวแทนประชาคม ม.7 กรรมการ

ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง    ณ   วันที่       พฤษภาคม   พ.ศ.   2552

ลงชื่อ
(นายบัญชา   เหมศรีสวัสดิ์)

นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา



                                                                  บันทึกขอความ
สวนราชการ   องคการบริหารสวนตําบลดอนกํา
ที่                      /2552              ลงวันที่         เดือน   พฤษภาคม    พ.ศ.  2552
เรื่อง รายงานขอซื้อโดยวิธี พิเศษ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา

เรื่องเดิม
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ 2552  องคการบริหารสวนตําบลดอนกํา  ไดตั้งงบประมาณไว

ในแผนงานการศึกษา คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  โครงการอาหารเสริม 
นม (เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม นม ใหกับโรงเรียนวัดโพธิ์งาม  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์งาม  โรงเรียนวัดสนามชัย  และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดสนามชัย) โดยตั้งงบประมาณไว 300,000 บาท  องคการบริหารสวนตําบลดอนกํา  ขอจัดซื้ออาหารเสริม นม  ใหกับ
เด็กนักเรียนดังกลาว จํานวน 191 คน เปนเวลา 32 วัน ( ตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2552  ถึงวันที่  30 มิถุนายน 2552 ) โดยสงมอบ
วันตอวัน  เวนวันหยุดราชการ  ในราคาถุงละ 6.26 บาท  เปนเงิน  38,261.12  บาท              

ขอเสนอ
เห็นควรดําเนินการดังตอไปนี้

1. จัดซื้อโดยวิธี  พิเศษ   ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2551     ภายในวงเงิน   38,261.12  บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538   และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2544 ขอ 12 (1)   และขอ 13    โดยกําหนดสงมอบ ตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม  2552  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552  โดยสงมอบ
วันตอวัน  เวนวันหยุดราชการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามรายชื่อในคําสั่งที่เสนอมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการหากเห็นชอบดวย  โปรดลงนามในเอกสารที่เกี่ยวของซึ่งไดเสนอมาดวยแลว

                                                                                                                    ลงชื่อ
          เห็นควรดําเนินการ                                                                 (นางธสวรรฒ  เปยจันทร)

                                                                                                                                      เจาหนาที่พัสดุ
   (นางสาวถนอม  แยมคลาย)                                           เห็นชอบ

          ปลัดองคการบริหารสวนตาํบลดอนกํา           
ดําเนินการ                 ( นางสุธียา   กําจาย )

               หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
  ( นายบัญชา   เหมศรีสวัสดิ์ )

       นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา



บันทึกขอความ

สวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลดอนกํา
ที่ /2552 ลงวันที่                  เดือน    พฤษภาคม   พ.ศ.  2552
เรื่อง   ขออนุมัติดําเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีพิเศษ
******************************************************************************************
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา

เรื่องเดิม
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ 2552  องคการบริหารสวนตําบลดอนกํา  ไดตั้งงบประมาณไว

ในแผนงานการศึกษา คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  โครงการอาหารเสริม 
นม (เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม นม ใหกับโรงเรียนวัดโพธิ์งาม  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์งาม  โรงเรียนวัดสนามชัย  และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดสนามชัย) โดยตั้งงบประมาณไว 300,000 บาท  องคการบริหารสวนตําบลดอนกํา  ขอจัดซื้ออาหารเสริม นม  ใหกับ
เด็กนักเรียนดังกลาว จํานวน 191 คน เปนเวลา 32 วัน ( ตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2552  ถึงวันที่  30 มิถุนายน 2552 ) โดยสงมอบ
วันตอวัน  เวนวันหยุดราชการ  ในราคาถุงละ 6.26 บาท  เปนเงิน  38,261.12  บาท              

ขอเท็จจริง
เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา  ไมสามารถดําเนินการสอบราคาซื้ออาหารเสริม นม  ใหกับเด็ก

ประถมศึกษา และเด็กกอนประถมศึกษา ของโรงเรียนวัดโพธิ์งาม และโรงเรียนวัดสนามชัย ไดทนั  และหากไมรีบดําเนินการ  
เด็กนักเรียนดังกลาวจะไมมีนมบริโภค       ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลดอนกํามีความจําเปนที่ตองจัดซื้อเรงดวน  ซึ่งอาศัย
อํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ อบต. พ.ศ. 2538 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544  การ
จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ขอ 40  (2) กรณีเปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน  หากลาชาอาจเสียหายแกองคการบรหิารสวนตําบลใหเชิญผูมี
อาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นวาราคาที่เสนอนัน้ยังสูงกวาในราคาทองตลาด หรอืราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร  ใหตอรองราคาเทาที่ทําได

ขอพิจารณา
จากการตรวจสอบงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ 2552  ในแผนงานการศึกษา  คาใชสอย  รายจายเกี่ยวกับ

การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น   โครงการอาหารเสริมนม  (เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม นม ใหกับโรงเรียนวัด
โพธิ์งาม  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์งาม  โรงเรียนวัดสนามชัย  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสนามชัย)    ซึ่งองคการบริหารสวน
ตําบลดอนกํา   
ขอจัดซื้ออาหารเสริม นม  ดังกลาว   ในวงเงิน  38,261.12  บาท 

ขอเสนอ
1. หากเห็นชอบ  ใหดําเนินการจัดซ้ือ  อาหารเสริม นมฯ   ดังกลาว   โปรดลงนามในเอกสารทีเ่สนอมานี้
2. ลงนามในคําสั่งที่เสนอมาดวยนี้

               ลงชื่อ
( นางธสวรรฒ  เปยจันทร)                                        ดําเนินการ

ตําแหนง         เจาหนาที่พัสดุ
               เห็นควรดําเนินการ                      ( นายบัญชา   เหมศรีสวัสดิ์)

                 นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา
                   ( นางสาวถนอม  แยมคลาย)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา



บันทึกขอความ

สวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลดอนกํา
ที่ /2553 ลงวันที่                  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2552
เรื่อง   ขออนุมัติดําเนินการสอบราคาซือ้อาหารเสริม (นม) 
******************************************************************************************
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา

เรื่องเดิม
ดวย องคการบริหารสวนตําบลดอนกํา  ยังไมไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2553  เนื่องจากอยูใน

ระหวางการยกฐานะขึ้นเปนเทศบาลตําบลดอนกํา และองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา  ขอดําเนินการสอบราคาซื้ออาหารเสริม 
(นม) ประจําปงบประมาณ 2553  ชวงเปดเทอมตั้งแตวันที่ 1  พฤศจิกายน 2552  ถึงวันที่  31 มีนาคม 2553 และชวงปดเทอม
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2553  ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2553 (กรณีชวงเปดเทอม สงมอบวันตอวันเวนวันหยุดราชการ) จํานวนเด็ก 
196 คน เปนเงิน 189,287 บาท ในแผนงานการศึกษา คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น  โครงการอาหารเสรมิ นม (เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม นม ใหกับโรงเรียนวัดโพธิ์งาม  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์งาม  
โรงเรียนวัดสนามชัย  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสนามชัย)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 7  ในกรณีที่งบประมาณรายจายประจําปออกใชไมทันปงบประมาณใหม ใหใช
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณที่ลวงแลวไปพลางกอน การเบิกจายเงินโดยอาศัยงบประมาณรายจายประจําปที่ลวง
มาแลวนั้น ใหนําเงินงบประมาณรายจายเพิ่มเติมและที่ไดมีการโอนเพิ่ม หรือโอนลดรวมเขาไปดวย  โดยใหถือเปนยอดเงิน
สูงสุดจะพึงถือจายได และใหกระทําไดเฉพาะรายจายในหมวดเงินเดือน และคาจางประจํา หมวดคาจางชั่วคราว หมวด
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค ซึ่งงบประมาณรายจายที่ตั้งไวในปที่ลวงมาแลวตั้งไว 300,000 บาท  
และจากการโอนงบประมาณ 47,949 บาท  ซึ่งยอดเงินสูงสุดที่จะพงึถือจายไดคือ 347,949 บาท  

ขอพิจารณา
จากการตรวจสอบงบประมาณในปที่ลวงมาแลว ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2552  แผนงานการศึกษา 

คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  โครงการอาหารเสริม นม (เพื่อจัดซื้ออาหาร
เสริม นม ใหกับโรงเรียนวัดโพธิ์งาม  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์งาม  โรงเรียนวัดสนามชัย  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสนามชัย)
ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา ไดตั้งงบประมาณไวในปที่ลวงมาแลวจํานวน 300,000 บาทและจากการโอนงบประมาณ 
47,949 บาท จึงขอดําเนินการสอบราคาซ้ืออาหารเสริม นม ดังกลาว

ขอเสนอ
1. หากเห็นชอบ  ใหดําเนินการจัดซ้ือ  อาหารเสริม นมฯ   ดังกลาว   โปรดลงนามในเอกสารทีเ่สนอมานี้
2. ลงนามในคําสั่งที่เสนอมาดวยนี้

               ลงชื่อ
( นางธสวรรฒ  เปยจันทร)                                           ดําเนินการ

ตําแหนง         เจาหนาที่พัสดุ
               เห็นควรดําเนินการ                        ( นางสาวถนอม  แยมคลาย )

                 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่
                   ( นางสาวถนอม  แยมคลาย)      นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา



                                                                  บันทึกขอความ
สวนราชการ   องคการบริหารสวนตําบลดอนกํา
ที่                      /2553             ลงวันที่         เดือน   ตุลาคม    พ.ศ.  2552
เรื่อง รายงานขอซื้อโดยวิธี สอบราคา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา

เรื่องเดิม
ดวย องคการบริหารสวนตําบลดอนกํา  ยังไมไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2553  เนื่องจากอยูใน

ระหวางการยกฐานะขึ้นเปนเทศบาลตําบลดอนกํา และองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา  ขอดําเนินการสอบราคาซื้ออาหารเสริม 
(นม) ประจําปงบประมาณ 2553  ชวงเปดเทอมตั้งแตวันที่ 1  พฤศจิกายน 2552  ถึงวันที่  31 มีนาคม 2553 และชวงปดเทอม
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2553  ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2553 (กรณีชวงเปดเทอม สงมอบวันตอวันเวนวันหยุดราชการ) จํานวนเด็ก 
196 คน เปนเงิน 189,287 บาท ในแผนงานการศึกษา คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น  โครงการอาหารเสรมิ นม (เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม นม ใหกับโรงเรียนวัดโพธิ์งาม  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์งาม  
โรงเรียนวัดสนามชัย  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสนามชัย)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 7  ในกรณีที่งบประมาณรายจายประจําปออกใชไมทันปงบประมาณใหม ใหใช
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณที่ลวงแลวไปพลางกอน การเบิกจายเงินโดยอาศัยงบประมาณรายจายประจําปที่ลวง
มาแลวนั้น ใหนําเงินงบประมาณรายจายเพิ่มเติมและที่ไดมีการโอนเพิ่ม หรือโอนลดรวมเขาไปดวย  โดยใหถือเปนยอดเงิน
สูงสุดจะพึงถือจายได และใหกระทําไดเฉพาะรายจายในหมวดเงินเดือน และคาจางประจํา หมวดคาจางชั่วคราว หมวด
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค ซึ่งงบประมาณรายจายที่ตั้งไวในปที่ลวงมาแลวตั้งไว 300,000 บาท  
และจากการโอนงบประมาณ 47,949 บาท  ซึ่งยอดเงินสูงสุดที่จะพงึถือจายไดคือ 347,949 บาท  

ขอเสนอ
เห็นควรดําเนินการดังตอไปนี้

1.  จัดซื้อโดยวิธี  สอบราคา   ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2552 ที่ลวงมาแลว   ภายในวงเงิน  189,287  บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538   และแกไขเพิ่มเติม  ( ฉบับที่ 3 ) 
พ.ศ. 2544 ขอ 12 (1)   และขอ 13    โดยกําหนดสงมอบ ชวงเปดเทอมตั้งแตวันที่ 1  พฤศจิกายน 2552  ถึงวันที่  31 มีนาคม 2553 
และชวงปดเทอมตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2553 (กรณีชวงเปดเทอม สงมอบวันตอวันเวน
วันหยุดราชการ)
2.  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามรายชื่อในคําสั่งที่เสนอมาพรอมนี้
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการหากเห็นชอบดวย  โปรดลงนามในเอกสารที่เกี่ยวของซึ่งไดเสนอมาดวยแลว
                                                                                                                    ลงชื่อ

          เห็นควรดําเนินการ                                                                 (นางธสวรรฒ  เปยจันทร)
                                                                                                                                     เจาหนาที่พัสดุ

   (นางสาวถนอม  แยมคลาย)                                           เห็นชอบ
          ปลัดองคการบริหารสวนตาํบลดอนกํา           

ดําเนินการ                 ( นางสุธียา   กําจาย )
               หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

  ( นางสาวถนอม  แยมคลาย )
    ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่

       นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา
เรื่อง  สอบราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน  

ประจําปงบประมาณ 2553
*************************************************

                   ดวยองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา  มีความประสงคจะสอบราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน  
ใหกับ   เด็กกอนประถมศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์งาม   และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสนามชัย 
เด็กประถมศึกษาโรงเรียนวัดโพธิ์งาม และโรงเรียนวัดสนามชัย   จํานวน  196  คน  (เปดเทอม  100 วัน  และปด
เทอม 45 วัน)   ราคากลาง  189,287  บาท   ตามรายละเอียดดังนี้

นมชวงเปดเทอม 100 วัน (นมถุง)
- เปนนมสดพาสเจอรไรส  รสจืด  ขนาดบรรจุ  200 ซีซี.  ซึ่งเปนนมสดพาสเจอรไรส  ตองเก็บในอุณภูมิไมเกิน 8 
องศาเซลเซียส  ตลอดระยะเวลาการขนสงและการเก็บรักษา

นมชวงปดเทอม  45  วัน (นมกลอง)
- เปนนมสด ยู  เอช ที   ชนิดจืด  ขนาดบรรจุ  200 ซีซี.  ขนาดบรรจุในลังกระดาษไมควรซอนกลองเกิน 8 ชั้น  
หรือกลองหอดวยฟลมพลาสติกไมควรวางซอนสูงเกิน 5 ชั้น และเก็บในสภาพที่สะอาดบนชั้นยกสูงจากพื้นอยาง
นอย 10 ซ.ม.  วางเก็บรักษาในอุณภูมิไมเกิน  45 องศาเซลเซียส  ในสภาพไมเปยกชื้น ไมถูกแสงแดดโดยตรง  

ผูมีสิทธิเสนอราคา  จะตองเปนผูมีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกลาว  และตองไมเปนผูถูกแจง
เวียนหรือผูทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  ในขณะที่ยื่นซอง
สอบราคา

กําหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่     ตุลาคม  2552    เวลา  09.30 น.-10.00  น.   ณ   ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการซื้อหรือจางขององคการบริหารสวนตําบล ระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอสรรคบุรี ชั้น 2)  และกําหนด
เปดซองสอบราคาในวันเดียวกัน คือ วันที่     ตุลาคม  2552   ตั้งแตเวลา  10.00  น.   เปนตนไป

ผูสนใจ ติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ  300  บาท   ไดที่ ที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลดอนกํา  ระหวางวันที่      ตุลาคม  2552   ถึงวันที่      ตุลาคม  2552  เวลา  08.30 น.-16.30  น. 
(เวนวันหยุดราชการ)  หรือสอบถามทางโทรศัพท หมายเลข 056-944635  ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ      การเบิกจายเงินจะเบิกจายเมื่อมีเงินรายไดเขามา

                     ประกาศ    ณ  วันที่         ตุลาคม พ.ศ.  2552
                                                        (ลงชื่อ)

(นางสาวถนอม   แยมคลาย)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่

นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา



คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา
ที่         / 2552

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
*******************************************************************

ดวยองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา จะดําเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนวัดโพธิ์งามและโรงเรียนวัดสนามชัย   และ
สําหรับเด็กกอนประถมศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์งาม และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสนามชัย จํานวน 190  คน (เปดเทอม  68 วัน  และปดเทอม 20 วัน)   ราคากลาง  109,569.20  
บาท   ตามรายละเอียดดังนี้

นมชวงเปดเทอม 68 วัน (นมถุง)
- เปนนมสดพาสเจอรไรส  รสจืด  ขนาดบรรจุ  200 ซีซี.  ซึ่งเปนนมสดพาสเจอรไรส  ตองเก็บในอุณภูมิไมเกิน 8 องศาเซลเซียส  ตลอดระยะเวลาการขนสงและการเก็บรักษา

นมชวงปดเทอม  20  วัน (นมกลอง)
- เปนนมสด ยู  เอช ที   ชนิดจืด  ขนาดบรรจุ  200 ซีซี.  ขนาดบรรจุในลังกระดาษไมควรซอนกลองเกิน 8 ชั้น  หรือกลองหอดวยฟลมพลาสติกไมควรวางซอนสูงเกิน 5 ชั้น และเก็บ
ในสภาพที่สะอาดบนชั้นยกสูงจากพื้นอยางนอย 10 ซ.ม.  วางเก็บรักษาในอุณภูมิไมเกิน  45 องศาเซลเซียส  ในสภาพไมเปยกชื้น ไมถูกแสงแดดโดยตรง  

เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2538  แกไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 3)   พ.ศ.  2544    และตามหนังสือแนวทางคณะกรรมการตรวจรับอาหารเสริม  (นม)  ปงบประมาณ  2546     จึง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับอาหารเสริม  (นม)     ดังนี้  

เจาหนาที่รับซองสอบราคา
นางธสวรรฒ  เปยจันทร ตําแหนง   เจาพนักงานพัสดุ

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  ประกอบดวย
1.  นายบํารุง   นิลเทียน ตําแหนง   หัวหนาสวนการคลัง อบต.บางขุด ประธานกรรมการ
2.  นายสมบัติ   ไหลแท ตําแหนง   หัวหนาสวนโยธา กรรมการ
3.  นายชัยวัฒน  ทองจอย ตําแหนง   นักพัฒนาชุมชน กรรมการ
4.  นายประวิน  ปรางคเทียน ตําแหนง   ตัวแทนประชาคม  หมูที่ 2 กรรมการ
5.  นายสิงหหลง   จั่นหนู ตําแหนง   ตัวแทนประชาคม  หมูที่ 7 กรรมการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม  ประกอบดวย
1. นายฉลวย  อินจอย ตําแหนง  ครูโรงเรียนวัดโพธิ์งาม ประธานกรรมการ
2. นางสุจิน  บุญเย็น ตําแหนง  ครูโรงเรียนวัดโพธิ์งาม กรรมการ
3. นายชัยวัฒน  ทองจอย ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน กรรมการ
4. นางสาวบุษบา  ประทีปแสน ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา กรรมการ
5. นางทองมวน  โฉมคลาย ตําแหนง  ตัวแทนสตรี กรรมการ
6. นายประวิน  ปรางคเทียน ตําแหนง  ตัวแทนประชาคม กรรมการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ  โรงเรียนวัดสนามชัย   ประกอบดวย
1. นางสุกัญญา  พรธันยพงศ ตําแหนง   ครูโรงเรียนวัดสนามชัย ประธานกรรมการ
2. นางประทุน  ห้ําบัวเสริฐ ตําแหนง  ครูโรงเรียนวัดสนามชัย กรรมการ
3. นายชัยวัฒน  ทองจอย ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน กรรมการ
4. นางสาวบุษบา   ประทีปแสน ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา กรรมการ
5. นางจินตนา  ศรีรุง ตําแหนง  ตัวแทนประชาคม กรรมการ
6. นางสมคิด  รองพักตร ตําแหนง  ตัวแทนประชาคม กรรมการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์งาม ประกอบดวย
1. นายชัยวัฒน   ทองจอย ตําแหนง   นักพัฒนาชุมชน ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบา  ประทีปแสน ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา กรรมการ
3. นางสมทรง   เปาสมบัติ ตําแหนง  ครูผูดูแลเด็ก กรรมการ
4. นางทองมวน  โฉมคลาย ตําแหนง  ตัวแทนสตรี กรรมการ
5. นายประวิน  ปรางคเทียน ตําแหนง  ตัวแทนประชาคม กรรมกา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามชัย   ประกอบดวย
1. นายชัยวัฒน   ทองจอย ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบา  ประทีปแสน ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา กรรมการ
3. นางศันศนีย  กาบเครือ ตําแหนง  ครูผูดูแลเด็ก กรรมการ
4. นางจินตนา  ศรีรุง ตําแหนง  ตัวแทนประชาคม กรรมการ
5. นางสมคิด  รองพักตร ตําแหนง  ตัวแทนประชาคม กรรมการ
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ใหคณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่ดังนี้
1.  กําหนดประเภท
2.  กําหนดเงื่อนไขการสงมอบเปนระยะใหเหมาะสมกับประเภทของนมและสถานที่เก็บรักษาเพื่อควบ        
     คุมคุณภาพนมใหเปนไปตามที่  อ.ย.  กําหนด
3.  ตรวจรับอาหารเสริม  (นม)
4.  ติดตามกํากับการแจกและการเก็บรักษานมของโรงเรียน

ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายโดยเครงครัด

ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

   สั่ง    ณ   วันที่          เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2552  

                      (นางสาวถนอม   แยมคลาย )
      ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติหนาที่

                 นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา



คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา
ที่         / 2552

เรื่อง  ปรับปรุงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
*******************************************************************

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดอนกํา   ไดดําเนินการสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)  สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนวัดโพธิ์งามและโรงเรียนวัด
สนามชัย   และสําหรับเด็กกอนประถมศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์งาม และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสนามชัย จํานวน 190  คน (เปดเทอม  68 วัน  และปดเทอม 20 วัน)   ราคา
กลาง  109,569.20  บาท   ตามรายละเอียดดังนี้

นมชวงเปดเทอม 68 วัน (นมถุง)
- เปนนมสดพาสเจอรไรส  รสจืด  ขนาดบรรจุ  200 ซีซี.  ซึ่งเปนนมสดพาสเจอรไรส  ตองเก็บในอุณภูมิไมเกิน 8 องศาเซลเซียส  ตลอดระยะเวลาการขนสงและการเก็บรักษา

นมชวงปดเทอม  20  วัน (นมกลอง)
- เปนนมสด ยู  เอช ที   ชนิดจืด  ขนาดบรรจุ  200 ซีซี.  ขนาดบรรจุในลังกระดาษไมควรซอนกลองเกิน 8 ชั้น  หรือกลองหอดวยฟลมพลาสติกไมควรวางซอนสูงเกิน 5 ชั้น และเก็บ
ในสภาพที่สะอาดบนชั้นยกสูงจากพื้นอยางนอย 10 ซ.ม.  วางเก็บรักษาในอุณภูมิไมเกิน  45 องศาเซลเซียส  ในสภาพไมเปยกชื้น ไมถูกแสงแดดโดยตรง  

เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2538  แกไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 3)   พ.ศ.  2544    และตามหนังสือแนวทางคณะกรรมการตรวจรับอาหารเสริม  (นม)  ปงบประมาณ  2546      จึงขอปรับปรุงคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา 
ที่ 131/2552 ลว 15 มิถุนายน 2552  ดังนี้
                                                                            คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม  ประกอบดวย

1. นายฉลวย  อินจอย ตําแหนง  ครูโรงเรียนวัดโพธิ์งาม ประธานกรรมการ
2. นางสุจิน  บุญเย็น ตําแหนง  ครูโรงเรียนวัดโพธิ์งาม กรรมการ
3. นายชัยวัฒน  ทองจอย ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน กรรมการ
4. นางสาวอภิกษณา ทองรวง ตําแหนง  เจาหนาที่วิเคราะหฯ กรรมการ
5. นางทองมวน  โฉมคลาย ตําแหนง  ตัวแทนสตรี กรรมการ
6. นายประวิน  ปรางคเทียน ตําแหนง  ตัวแทนประชาคม กรรมการ

                                                                           คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ  โรงเรียนวัดสนามชัย   ประกอบดวย
1. นางสุกัญญา  พรธันยพงศ ตําแหนง   ครูโรงเรียนวัดสนามชัย ประธานกรรมการ
2. นางประทุน  ห้ําบัวเสริฐ ตําแหนง  ครูโรงเรียนวัดสนามชัย กรรมการ
3. นายชัยวัฒน  ทองจอย ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน กรรมการ
4. นางสาวอภิกษณา  ทองรวง ตําแหนง  เจาหนาที่วิเคราะหฯ กรรมการ
5. นางจินตนา  ศรีรุง ตําแหนง  ตัวแทนประชาคม กรรมการ
6. นางสมคิด  รองพักตร ตําแหนง  ตัวแทนประชาคม กรรมการ
                                                   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์งาม ประกอบดวย
1. นายชัยวัฒน   ทองจอย ตําแหนง   นักพัฒนาชุมชน ประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิกษณา  ทองรวง ตําแหนง  เจาหนาที่วิเคราะหฯ กรรมการ
3. นางสมทรง   เปาสมบัติ ตําแหนง  ครูผูดูแลเด็ก กรรมการ
4. นางทองมวน  โฉมคลาย ตําแหนง  ตัวแทนสตรี กรรมการ
5. นายประวิน  ปรางคเทียน ตําแหนง  ตัวแทนประชาคม กรรมการ
                                                  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามชัย   ประกอบดวย
1. นายชัยวัฒน   ทองจอย ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน ประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิกษณา  ทองรวง ตําแหนง  เจาหนาที่วิเคราะหฯ กรรมการ
3. นางศันศนีย  กาบเครือ ตําแหนง  ครูผูดูแลเด็ก กรรมการ
4. นางจินตนา  ศรีรุง ตําแหนง  ตัวแทนประชาคม กรรมการ
5. นางสมคิด  รองพักตร ตําแหนง  ตัวแทนประชาคม กรรมการ

ใหคณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่ดังนี้
1.  กําหนดประเภท
2.  กําหนดเงื่อนไขการสงมอบเปนระยะใหเหมาะสมกับประเภทของนมและสถานที่เก็บรักษาเพื่อควบ        
     คุมคุณภาพนมใหเปนไปตามที่  อ.ย.  กําหนด
3.  ตรวจรับอาหารเสริม  (นม)
4.  ติดตามกํากับการแจกและการเก็บรักษานมของโรงเรียน
ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายโดยเครงครัด

ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
   สั่ง    ณ   วันที่          เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2552  

                       (นางสาวถนอม   แยมคลาย )
      ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติหนาที่

                 นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา



ใบตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

วันที่           เดือน   กันยายน  2552
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา 

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดอนกํา ไดจัดซื้อ  นมสด ยู เอช ที   ชนิดจืด  ขนาดบรรจุ 200 ซีซี. ขนาดบรรจุในลัง
กระดาษไมควรซอนกลองเกิน 8  ชั้น หรือกลองหอดวยฟลมพลาสติกไมควรวางซอนสูงเกิน 5 ชั้นและเก็บในสภาพที่สะอาดบน
ชั้นยกสูงจากพื้นอยางนอย 10 ซ.ม. วางเก็บรักษาในอุณภูมิไมเกิน 45 องศาเซลเซียส ในสภาพไมเปยกชื้น ไมถูกแสงแดดโดยตรง   
จํานวน  1,426 กลอง ๆละ  7.55 บาท    เปนราคาทั้งสิ้น   10,766.30   บาท   ( -หนึ่งหมื่นเจ็ดรอยหกสิบหกบาทสามสิบสตางค- )      
จาก  องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดยวิธีตกลงราคา   ตามสัญญาจาง/หนังสือขอตกลงที่       /2552      
มีปริมาณและคุณภาพถูกตองครบถวนเมื่อ   วันที่           เดือน   กันยายน    พ.ศ. 2552   เพื่อมอบใหกับเด็กประถมศึกษาชั้นปที่ 5 
และชั้นปที่ 6   โรงเรียนวัดโพธิ์งามและโรงเรียนวัดสนามชัย   จํานวน  46   คน เปนเวลา  31 วัน    จึงสมควรจายเงินใหกับ
ผูขาย / ผูรับจาง ตอไป

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม  ประกอบดวย
ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
              ( นายฉลวย    อินจอย )                                   ( นางสุจิน   บุญเย็น )
ลงชื่อ..................................................กรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
              ( นายชัยวัฒน  ทองจอย )                                ( นางสาวอภิกษณา  ทองรวง )
ลงชื่อ..................................................กรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
            ( นายทองมวน  โฉมคลาย )                                 ( นายประวิน  ปรางคเทียน )

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โรงเรียนวัดสนามชัย  ประกอบดวย
ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
            ( นางสุกัญญา  พรธันยพงศ )                                 ( นางประทุน  ห้ําบัวเสริฐ )
ลงชื่อ..................................................กรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
              ( นายชัยวัฒน  ทองจอย )                                ( นางสาวอภิกษณา  ทองรวง )
ลงชื่อ..................................................กรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
              ( นางจินตนา  ศรีรุง )                                 ( นางสมคิด   รองพักตร )

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา
          เห็นควรเบิกจายเงินใหแก   ผูขาย   ดังกลาว
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ
         ลงชื่อ                                                                            เห็นชอบ
                 (นางธสวรรฒ  เปยจันทร)
         ตําแหนง     เจาหนาที่พัสดุ                                                                  (นางสุธียา  กําจาย)
                                                                                                                  หัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ                                                                   
                     เห็นควรดําเนินการ       ดําเนินการ

           ( นางสาวถนอม     แยมคลาย )                                                         ( นางสาวถนอม  แยมคลาย )
      ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา                                     ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่                                                                                                                       

           นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา



ใบตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

วันที่           เดือน   กรกฎาคม  2552
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา 

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดอนกํา ไดจัดซื้อ  นมสด ยู เอช ที   ชนิดจืด  ขนาดบรรจุ 200 ซีซี. ขนาดบรรจุในลัง
กระดาษไมควรซอนกลองเกิน 8  ชั้น หรือกลองหอดวยฟลมพลาสติกไมควรวางซอนสูงเกิน 5 ชั้นและเก็บในสภาพที่สะอาดบน
ชั้นยกสูงจากพื้นอยางนอย 10 ซ.ม. วางเก็บรักษาในอุณภูมิไมเกิน 45 องศาเซลเซียส ในสภาพไมเปยกชื้น ไมถูกแสงแดดโดยตรง   
จํานวน  138 กลอง ๆละ  7.55 บาท  เปนราคาทั้งสิ้น  1,041.90   บาท ( -หนึ่งพันสี่สิบเอ็ดบาทเกาสิบสตางค- ) จาก องคการ
สงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดยวิธีตกลงราคา   ตามสัญญาจาง/หนังสือขอตกลงที่       /2552      มีปริมาณ
และคุณภาพถูกตองครบถวนเมื่อ   วันที่           เดือน   กรกฎาคม    พ.ศ. 2552   เพื่อมอบใหกับเด็กประถมศึกษาชั้นปที่ 5 และชั้น
ปที่ 6   โรงเรียนวัดโพธิ์งามและโรงเรียนวัดสนามชัย   จํานวน   46   คน   จึงสมควรจายเงินใหกับผูขาย / ผูรับจาง ตอไป

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม  ประกอบดวย
ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
              ( นายฉลวย    อินจอย )                                   ( นางสุจิน   บุญเย็น )
ลงชื่อ..................................................กรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
              ( นายชัยวัฒน  ทองจอย )                                ( นางสาวอภิกษณา  ทองรวง )
ลงชื่อ..................................................กรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
            ( นายทองมวน  โฉมคลาย )                                 ( นายประวิน  ปรางคเทียน )

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โรงเรียนวัดสนามชัย  ประกอบดวย
ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
            ( นางสุกัญญา  พรธันยพงศ )                                 ( นางประทุน  ห้ําบัวเสริฐ )
ลงชื่อ..................................................กรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
              ( นายชัยวัฒน  ทองจอย )                                ( นางสาวอภิกษณา  ทองรวง )
ลงชื่อ..................................................กรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
              ( นางจินตนา  ศรีรุง )                                 ( นางสมคิด   รองพักตร )

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา
          เห็นควรเบิกจายเงินใหแก   ผูขาย   ดังกลาว
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ

         ลงชื่อ                                                                            เห็นชอบ
                 (นางธสวรรฒ  เปยจันทร)
         ตําแหนง     เจาหนาที่พัสดุ                                                                  (นางสุธียา  กําจาย)
                                                                                                                 หัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ                                                                   
                     เห็นควรดําเนินการ       ดําเนินการ

           ( นางสาวถนอม     แยมคลาย )                                                         ( นางสาวถนอม  แยมคลาย )
      ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา                                     ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที ่                                                                                           

           นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา



ใบตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

วันที่           เดือน   สิงหาคม  2552
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา 

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดอนกํา ไดจัดซื้อ  นมสด ยู เอช ที   ชนิดจืด  ขนาดบรรจุ 200 ซีซี. ขนาดบรรจุในลัง
กระดาษไมควรซอนกลองเกิน 8  ชั้น หรือกลองหอดวยฟลมพลาสติกไมควรวางซอนสูงเกิน 5 ชั้นและเก็บในสภาพที่สะอาดบน
ชั้นยกสูงจากพื้นอยางนอย 10 ซ.ม. วางเก็บรักษาในอุณภูมิไมเกิน 45 องศาเซลเซียส ในสภาพไมเปยกชื้น ไมถูกแสงแดดโดยตรง   
จํานวน  920 กลอง ๆละ  7.55 บาท  เปนราคาทั้งสิ้น  6,946   บาท ( -หกพันเการอยสี่สิบหกบาทถวน- ) จาก องคการสงเสริม
กิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดยวิธีตกลงราคา   ตามสัญญาจาง/หนังสือขอตกลงที่       /2552      มีปริมาณและ
คุณภาพถูกตองครบถวนเมื่อ   วันที่           เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2552   เพื่อมอบใหกับเด็กประถมศึกษาชั้นปที่ 5 และชั้นปที่ 6   
โรงเรียนวัดโพธิ์งามและโรงเรียนวัดสนามชัย   จํานวน   46   คน   จึงสมควรจายเงินใหกับผูขาย / ผูรับจาง ตอไป

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม  ประกอบดวย
ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
              ( นายฉลวย    อินจอย )                                   ( นางสุจิน   บุญเย็น )
ลงชื่อ..................................................กรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
              ( นายชัยวัฒน  ทองจอย )                                ( นางสาวอภิกษณา  ทองรวง )
ลงชื่อ..................................................กรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
            ( นายทองมวน  โฉมคลาย )                                 ( นายประวิน  ปรางคเทียน )

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โรงเรียนวัดสนามชัย  ประกอบดวย
ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
            ( นางสุกัญญา  พรธันยพงศ )                                 ( นางประทุน  ห้ําบัวเสริฐ )
ลงชื่อ..................................................กรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
              ( นายชัยวัฒน  ทองจอย )                                ( นางสาวอภิกษณา  ทองรวง )
ลงชื่อ..................................................กรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
              ( นางจินตนา  ศรีรุง )                                 ( นางสมคิด   รองพักตร )

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา
          เห็นควรเบิกจายเงินใหแก   ผูขาย   ดังกลาว
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ

         ลงชื่อ                                                                            เห็นชอบ
                 (นางธสวรรฒ  เปยจันทร)
         ตําแหนง     เจาหนาที่พัสดุ                                                                  (นางสุธียา  กําจาย)
                                                                                                                  หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ                                                                    
                     เห็นควรดําเนินการ       ดําเนินการ

           ( นางสาวถนอม     แยมคลาย )                                                         ( นางสาวถนอม  แยมคลาย )
      ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา                                     ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที ่                                                                                                                      

           นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา



ใบตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

วันที่           เดือน   กันยายน  2552
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา 

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดอนกํา ไดจัดซื้อ  นมสด ยู เอช ที   ชนิดจืด  ขนาดบรรจุ 200 ซีซี. ขนาดบรรจุในลัง
กระดาษไมควรซอนกลองเกิน 8  ชั้น หรือกลองหอดวยฟลมพลาสติกไมควรวางซอนสูงเกิน 5 ชั้นและเก็บในสภาพที่สะอาดบน
ชั้นยกสูงจากพื้นอยางนอย 10 ซ.ม. วางเก็บรักษาในอุณภูมิไมเกิน 45 องศาเซลเซียส ในสภาพไมเปยกชื้น ไมถูกแสงแดดโดยตรง   
จํานวน  1,012 กลอง ๆละ  7.55 บาท  เปนราคาทั้งสิ้น  7,640.60   บาท ( -เจ็ดพันหกรอยสี่สิบบาทหกสิบสตางค- ) จาก องคการ
สงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดยวิธีตกลงราคา   ตามสัญญาจาง/หนังสือขอตกลงที่       /2552      มีปริมาณ
และคุณภาพถูกตองครบถวนเมื่อ   วันที่           เดือน   กันยายน    พ.ศ. 2552   เพื่อมอบใหกับเด็กประถมศึกษาชั้นปที่ 5 และชั้นป
ที่ 6   โรงเรียนวัดโพธิ์งามและโรงเรียนวัดสนามชัย   จํานวน   46   คน   จึงสมควรจายเงินใหกับผูขาย / ผูรับจาง ตอไป

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม  ประกอบดวย
ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
              ( นายฉลวย    อินจอย )                                   ( นางสุจิน   บุญเย็น )
ลงชื่อ..................................................กรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
              ( นายชัยวัฒน  ทองจอย )                                ( นางสาวอภิกษณา  ทองรวง )
ลงชื่อ..................................................กรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
            ( นายทองมวน  โฉมคลาย )                                 ( นายประวิน  ปรางคเทียน )

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โรงเรียนวัดสนามชัย  ประกอบดวย
ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
            ( นางสุกัญญา  พรธันยพงศ )                                 ( นางประทุน  ห้ําบัวเสริฐ )
ลงชื่อ..................................................กรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
              ( นายชัยวัฒน  ทองจอย )                                ( นางสาวอภิกษณา  ทองรวง )
ลงชื่อ..................................................กรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
              ( นางจินตนา  ศรีรุง )                                 ( นางสมคิด   รองพักตร )

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา
          เห็นควรเบิกจายเงินใหแก   ผูขาย   ดังกลาว
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ

         ลงชื่อ                                                                            เห็นชอบ
                 (นางธสวรรฒ  เปยจันทร)
         ตําแหนง     เจาหนาที่พัสดุ                                                                  (นางสุธียา  กําจาย)
                                                                                                                  หัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ                                                                   
                     เห็นควรดําเนินการ       ดําเนินการ

           ( นางสาวถนอม     แยมคลาย )                                                         ( นางสาวถนอม  แยมคลาย )
      ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา                                     ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที ่                                                                                                                      

           นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา



ใบตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

วันที่           เดือน   ตุลาคม  2552
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา 

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดอนกํา ไดจัดซื้อ  นมสด ยู เอช ที   ชนิดจืด  ขนาดบรรจุ 200 ซีซี. ขนาดบรรจุในลัง
กระดาษไมควรซอนกลองเกิน 8  ชั้น หรือกลองหอดวยฟลมพลาสติกไมควรวางซอนสูงเกิน 5 ชั้นและเก็บในสภาพที่สะอาดบน
ชั้นยกสูงจากพื้นอยางนอย 10 ซ.ม. วางเก็บรักษาในอุณภูมิไมเกิน 45 องศาเซลเซียส ในสภาพไมเปยกชื้น ไมถูกแสงแดดโดยตรง   
จํานวน  322 กลอง ๆละ  7.55 บาท  เปนราคาทั้งสิ้น  2,431.10   บาท ( -สองพันสี่รอยสามสิบเอ็ดบาทสิบสตางค- ) จาก องคการ
สงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดยวิธีตกลงราคา   ตามสัญญาจาง/หนังสือขอตกลงที่       /2552      มีปริมาณ
และคุณภาพถูกตองครบถวนเมื่อ   วันที่           เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. 2552   เพื่อมอบใหกับเด็กประถมศึกษาชั้นปที่ 5 และชั้นปที่ 
6   โรงเรียนวัดโพธิ์งามและโรงเรยีนวัดสนามชัย   จํานวน   46   คน   จึงสมควรจายเงินใหกับผูขาย / ผูรับจาง ตอไป

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม  ประกอบดวย
ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
              ( นายฉลวย    อินจอย )                                   ( นางสุจิน   บุญเย็น )
ลงชื่อ..................................................กรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
              ( นายชัยวัฒน  ทองจอย )                                ( นางสาวอภิกษณา  ทองรวง )
ลงชื่อ..................................................กรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
            ( นายทองมวน  โฉมคลาย )                                 ( นายประวิน  ปรางคเทียน )

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โรงเรียนวัดสนามชัย  ประกอบดวย
ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
            ( นางสุกัญญา  พรธันยพงศ )                                 ( นางประทุน  ห้ําบัวเสริฐ )
ลงชื่อ..................................................กรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
              ( นายชัยวัฒน  ทองจอย )                                ( นางสาวอภิกษณา  ทองรวง )
ลงชื่อ..................................................กรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
              ( นางจินตนา  ศรีรุง )                                 ( นางสมคิด   รองพักตร )

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา
          เห็นควรเบิกจายเงินใหแก   ผูขาย   ดังกลาว
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ

         ลงชื่อ                                                                            เห็นชอบ
                 (นางธสวรรฒ  เปยจันทร)
         ตําแหนง     เจาหนาที่พัสดุ                                                                  (นางสุธียา  กําจาย)
                                                                                                                  หัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ                                                                   
                     เห็นควรดําเนินการ       ดําเนินการ

           ( นางสาวถนอม     แยมคลาย )                                                         ( นางสาวถนอม  แยมคลาย )
      ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา                                     ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที ่                                                                                                                      

           นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา



ใบตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

วันที่           เดือน   กันยายน  2552
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา 

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดอนกํา ไดจัดซื้อ  นมสด ยู เอช ที   ชนิดจืด  ขนาดบรรจุ 200 ซีซี. ขนาดบรรจุในลัง
กระดาษไมควรซอนกลองเกิน 8  ชั้น หรือกลองหอดวยฟลมพลาสติกไมควรวางซอนสูงเกิน 5 ชั้นและเก็บในสภาพที่สะอาดบน
ชั้นยกสูงจากพื้นอยางนอย 10 ซ.ม. วางเก็บรักษาในอุณภูมิไมเกิน 45 องศาเซลเซียส ในสภาพไมเปยกชื้น ไมถูกแสงแดดโดยตรง   
จํานวน  1,426 กลอง ๆละ  7.55 บาท    เปนราคาทั้งสิ้น   10,766.30   บาท   ( -หนึ่งหมื่นเจ็ดรอยหกสิบหกบาทสามสิบสตางค- )      
จาก  สหกรณโคนมกําแพงแสน จํากัด   โดยวิธีตกลงราคา   ตามสัญญาจาง/หนังสือขอตกลงที่       /2552      มีปริมาณและ
คุณภาพถูกตองครบถวนเมื่อ   วันที่           เดือน   กันยายน    พ.ศ. 2549   เพื่อมอบใหกับเด็กประถมศึกษาชั้นปที่ 5 และชั้นปที่ 6   
โรงเรียนวัดโพธิ์งามและโรงเรียนวัดสนามชัย   จํานวน  46   คน   จึงสมควรจายเงินใหกับผูขาย / ผูรับจาง ตอไป

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โรงเรียนวัดสนามชัย  ประกอบดวย
ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
            ( นางสุกัญญา  พรธันยพงศ )                                 ( นางประทุน  ห้ําบัวเสริฐ )
ลงชื่อ..................................................กรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
              ( นายชัยวัฒน  ทองจอย )                                ( นางสาวอภิกษณา  ทองรวง )
ลงชื่อ..................................................กรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
              ( นางจินตนา  ศรีรุง )                                 ( นางสมคิด   รองพักตร )

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา
          เห็นควรเบิกจายเงินใหแก   ผูขาย   ดังกลาว
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ
         ลงชื่อ                                                                            เห็นชอบ
                 (นางธสวรรฒ  เปยจันทร)
         ตําแหนง     เจาหนาที่พัสดุ                                                                  (นางสุธียา  กําจาย)
                                                                                                                  หัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ                                                                   
                     เห็นควรดําเนินการ       ดําเนินการ

           ( นางสาวถนอม     แยมคลาย )                                                         ( นางสาวถนอม  แยมคลาย )
      ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา                                     ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่                                                                                                                       

           นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา



ใบตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

วันที่           เดือน   กันยายน  2552
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา 

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดอนกํา ไดจัดซื้อ  นมสด ยู เอช ที   ชนิดจืด  ขนาดบรรจุ 200 ซีซี. ขนาดบรรจุในลัง
กระดาษไมควรซอนกลองเกิน 8  ชั้น หรือกลองหอดวยฟลมพลาสติกไมควรวางซอนสูงเกิน 5 ชั้นและเก็บในสภาพที่สะอาดบน
ชั้นยกสูงจากพื้นอยางนอย 10 ซ.ม. วางเก็บรักษาในอุณภูมิไมเกิน 45 องศาเซลเซียส ในสภาพไมเปยกชื้น ไมถูกแสงแดดโดยตรง   
จํานวน  620   กลอง ๆละ  7.55 บาท    เปนราคาทั้งสิ้น  4,681   บาท   ( -สี่พันหกรอยแปดสิบเอ็ดบาทถวน- ) จาก  สหกรณโคนม
กําแพงแสน จํากัด   โดยวิธีตกลงราคา   ตามสัญญาจาง/หนังสือขอตกลงที่       /2552      มีปริมาณและคุณภาพถูกตองครบถวน
เมื่อ   วันที่           เดือน   กันยายน    พ.ศ. 2552       เพื่อมอบใหกับเด็กกอนประถมศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิงาม     
จํานวน  31   คน   จึงสมควรจายเงินใหกับผูขาย / ผูรับจาง ตอไป

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์งาม  ประกอบดวย

ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
              ( นายชัยวัฒน  ทองจอย )                                ( นางสาวอภิกษณา ทองรวง )
ลงชื่อ..................................................กรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
              ( นางสมทรง  เปาสมบัต ิ)                                   ( นางทองมวน  โฉมคลาย )
ลงชื่อ..................................................กรรมการ
            ( นายประวิน  ปรางคเทียน )                                 

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา
          เห็นควรเบิกจายเงินใหแก   ผูขาย   ดังกลาว
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ
         ลงชื่อ                                                                            เห็นชอบ
                 (นางธสวรรฒ  เปยจันทร)
         ตําแหนง     เจาหนาที่พัสดุ                                                                  (นางสุธียา  กําจาย)
                                                                                                                  หัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ                                                                   
                     เห็นควรดําเนินการ       ดําเนินการ

           ( นางสาวถนอม     แยมคลาย )                                                         ( นางสาวถนอม  แยมคลาย )
      ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา                                     ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที ่                                                                                                                      

           นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา



ใบตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

วันที่           เดือน   กันยายน  2552
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา 

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดอนกํา ไดจัดซื้อ  นมสด ยู เอช ที   ชนิดจืด  ขนาดบรรจุ 200 ซีซี. ขนาดบรรจุในลัง
กระดาษไมควรซอนกลองเกิน 8  ชั้น หรือกลองหอดวยฟลมพลาสติกไมควรวางซอนสูงเกิน 5 ชั้นและเก็บในสภาพที่สะอาดบน
ชั้นยกสูงจากพื้นอยางนอย 10 ซ.ม. วางเก็บรักษาในอุณภูมิไมเกิน 45 องศาเซลเซียส ในสภาพไมเปยกชื้น ไมถูกแสงแดดโดยตรง   
จํานวน 440  กลอง ๆละ  7.55 บาท    เปนราคาทั้งสิ้น   3,322   บาท  ( -สามพันสามรอยยี่สิบสองบาทถวน- ) จาก สหกรณโคนม
กําแพงแสน จํากัด   โดยวิธีตกลงราคา   ตามสัญญาจาง/หนังสือขอตกลงที่       /2552      มีปริมาณและคุณภาพถูกตองครบถวน
เมื่อ   วันที่           เดือน   กันยายน    พ.ศ. 2552        เพื่อมอบใหกับเด็กประถมศึกษาโรงเรียนวัดสนาม     จํานวน   22   คน   
จึงสมควรจายเงินใหกับผูขาย / ผูรับจาง ตอไป

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โรงเรียนวัดสนามชัย  ประกอบดวย

ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
            ( นางสุกัญญา  พรธันยพงศ )                                 ( นางประทุน  ห้ําบัวเสริฐ )
ลงชื่อ..................................................กรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
              ( นายชัยวัฒน  ทองจอย )                                ( นางสาวอภิกษณา  ทองรวง )
ลงชื่อ..................................................กรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
              ( นางจินตนา  ศรีรุง )                                 ( นางสมคิด   รองพักตร )

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา
          เห็นควรเบิกจายเงินใหแก   ผูขาย   ดังกลาว
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ
         ลงชื่อ                                                                            เห็นชอบ
                 (นางธสวรรฒ  เปยจันทร)
         ตําแหนง     เจาหนาที่พัสดุ                                                                  (นางสุธียา  กําจาย)
                                                                                                                  หัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ                                                                   
                     เห็นควรดําเนินการ       ดําเนินการ

           ( นางสาวถนอม     แยมคลาย )                                                         ( นางสาวถนอม  แยมคลาย )
      ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา                                     ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่                                                                                                                       

           นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา



ใบตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

วันที่           เดือน   กันยายน  2552
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา 

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดอนกํา ไดจัดซื้อ  นมสด ยู เอช ที   ชนิดจืด  ขนาดบรรจุ 200 ซีซี. ขนาดบรรจุในลัง
กระดาษไมควรซอนกลองเกิน 8  ชั้น หรือกลองหอดวยฟลมพลาสติกไมควรวางซอนสูงเกิน 5 ชั้นและเก็บในสภาพที่สะอาดบน
ชั้นยกสูงจากพื้นอยางนอย 10 ซ.ม. วางเก็บรักษาในอุณภูมิไมเกิน 45 องศาเซลเซียส ในสภาพไมเปยกชื้น ไมถูกแสงแดดโดยตรง   
จํานวน  240 กลอง ๆละ  7.55 บาท    เปนราคาทั้งสิ้น   1,812   บาท   ( -หนึ่งพันแปดรอยสิบสองบาทถวน- ) จาก  สหกรณโคนม
กําแพงแสน จํากัด   โดยวิธีตกลงราคา   ตามสัญญาจาง/หนังสือขอตกลงที่       /2552      มีปริมาณและคุณภาพถูกตองครบถวน
เมื่อ   วันที่           เดือน   กันยายน    พ.ศ. 2552        เพื่อมอบใหกับเด็กกอนประถมศึกษา   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสนามชัย   
จํานวน  12   คน   จึงสมควรจายเงินใหกับผูขาย / ผูรับจาง ตอไป

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสนามชัย  ประกอบดวย

ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
            ( นายชัยวัฒน  ทองจอย )                             ( นางสาวอภิกษณา ทองรวง )
ลงชื่อ..................................................กรรมการ ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
              ( นางศันศนีย  กาบเครือ )                                   ( นางจินตนา  ศรีรุง )
ลงชื่อ..................................................กรรมการ
             ( นางสมคิด  รองพักตร )                                

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา
          เห็นควรเบิกจายเงินใหแก   ผูขาย   ดังกลาว
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ
         ลงชื่อ                                                                            เห็นชอบ
                 (นางธสวรรฒ  เปยจันทร)
         ตําแหนง     เจาหนาที่พัสดุ                                                                  (นางสุธียา  กําจาย)
                                                                                                                  หัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ                                                                   
                     เห็นควรดําเนินการ       ดําเนินการ

           ( นางสาวถนอม     แยมคลาย )                                                         ( นางสาวถนอม  แยมคลาย )
      ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา                                     ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที ่                                                                                                                      

           นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํา


