ประกาศองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อซอมแซมพื้นผิวถนนลาดยาง หมูที่ ๑ - ๖
ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง

--------------------------------------------ดวยองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร มีความประสงคจะสอบราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อซอมแซมพื้นผิว
ถนนลาดยาง หมูที่ ๑ - ๖ ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท .
(สามแสนสามหมื่นบาทถวน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ยางมะตอยผสมเสร็จ จํานวน ๒,๕๐๐ ถุง
- น้ํายาง Mc-70 จํานวน ๔ ถัง
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกลาว และตองไมเปนผูถูกแจง
เวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแตวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ .
ณ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ใหยื่นซอง
สอบราคา ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ อําเภอวังจันทร
(ที่วาการอําเภอวังจันทรชั้น ๒ หลังเกา) ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. และกําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่
๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจาง
ขององคการปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ อําเภอวังจันทร (ที่วาการอําเภอวังจันทร ชั้น ๒ หลังเกา)
ผูสนใจติดตอขอรับ/ ซื้อเอกสารสอบราคาใน ราคาชุดละ
๕๐๐
บาท ไดที่ งานทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ กอง คลัง องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร ระหวางวันที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ .
ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
หรือสอบถามทางโทรศัพท หมายเลข
๐-๓๘๐๒-๖๔๐๖-๗,
.
โทรสาร ๐-๓๘๖๒-๖๓๑๔
ในวันและเวลาราชการหรือเว็บไซต
www.gprocurement.go.th หรือ
www.Wangchan.go.th
ประกาศ ณ วันที่

๑๗ เดือน พฤศจิกายน

(ลงชื่อ) วาที่เรือตรี

พ.ศ.

(ธงชัย บุญกอเกื้อ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

๒๕๕๗

เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑/๒๕๕๘
จัดซื้อวัสดุเพื่อซอมแซมพื้นผิวถนนลาดยาง หมูที่ ๑ - ๖
ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
-------------------------------

องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงคจะ
สอบราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อซอมแซมพื้นผิวถนนลาดยาง หมูที่ ๑ - ๖ ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง
งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถวน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ยางมะตอยผสมเสร็จ จํานวน ๒,๕๐๐ ถุง
- น้ํายาง Mc-70 จํานวน ๔ ถัง
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่
จะใชงาน ไดทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด
ดังตอไปนี้
๑. อกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
๑.๕ รายละเอียดแนบทายเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๑.๖ ......................................................……………………..................................................................................
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้งงาน
ของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคา
กับองคการบริหารสวนตําบล
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา ดังนี้
๓.๑ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทและสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
สําหรับผูประกอบการประเภทรานคาจะตองมีสําเนา หนังสือจะทะเบียนพาณิชย และใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
๓.๒ หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

-๒(ถามี)

๓.๓ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา รวมทั้งรายการและจํานวนตัวอยาง

๔. การยื่นซองสอบราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอตองระบุ
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบ หรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไขเปลี่ยนแปลงจะตองลง
ลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ เสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงรายเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือ
ราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคา
ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงจนกระทั้งสงมอบพัสดุให
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ….....๓๐….....วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ............๑๕……......วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะของเครื่องถายเอกสาร
ไปพรอมกับใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรจะยึดไวเปน
เอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํา
นิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เขาสอบราคา หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความประสงคจะขอดู
ตนฉบับแคตตาล็อกผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน…….๗……..วัน
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน..............-..................(หนวย) เพื่อใชในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญาทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรจะไมรับผิดชอบใน
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรจะคืน
ใหแกผูเสนอราคา
๔.๖ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่
๑/๒๕๕๘ ”
.
กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ .
ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
และกําหนดยื่นซองสอบราคา วันสุดทาย ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น.
ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับอําเภอ อําเภอวังจันทร (ที่วาการอําเภอวังจันทร ชั้น ๒ หลังเกา)
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคา ในวันที่
๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
ตั้งแตเวลา
๑๐.๐๐ น.
เปนตนไป

-๓๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตองหรือไม
ครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับพิจารณา
ราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
สอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
เทานั้น
๕.๓ องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันใน
กรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบ
ราคาขององคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาหรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด หรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผล
ทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญาคณะกรรมเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหาร
สวนตําบลวังจันทรมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริงสภาพฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนราคาได
องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม
หรือไมถูกตอง
๕.๕ องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจาณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและให
ถือวาการ ตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลวังจันทรเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได
รวมทั้งองคการ บริหารสวนตําบลวังจันทรจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน
หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ
นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อองคการบริหารสวนตําบลวังจันทรจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได และองคการบริหารสวนตําบลวังจันทรจะทําสัญญาก็ตอเมื่อ ไดรับเงินงบประมาณจาก
องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรกอน
๖.๒ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๗ วันทําการของทางราชการ
หรือองคการบริหารสวนตําบลวังจันทรเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ ๖.๑ ผูชนะการสอบราคา
จะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับองคการบริหารสวนตําบลวังจันทรภายใน .....๗.......วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหาของราคาสิ่งของที่สอบราคาได
ใหองคการบริหารสวนตําบลวังจันทรยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

-๔(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทรโดยเปนเช็คลงวันที่ทําสัญญาหรือกอน
หนานั้นไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ ๑.๔
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูขาย) พนจาก
ขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
๗. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ตอวัน
๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓
แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ….....-....เดือน
........-.......ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบโดยผูขายตองรับจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน........๗….....วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับการแจงความชํารุดบกพรอง
๙. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๙.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณ งบกลาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ .
๙.๒ เมื่อองคการบริหารสวนตําบลวังจันทรไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อ
สิ่งของตามสอบราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามา
โดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาว เขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาติจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาติเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฏหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
๙.๓ ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลวังจันทรไดคัดเลือกแลวไมไดทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหาย (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๙.๔ องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด ( ถามี)
องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
ที่
/๒๕๕๗
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุ
.......................................

ดวยองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร จะดําเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อซอมแซมพื้นผิวถนนลาดยาง .
หมูที่ ๑ - ๖ ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถวน)
โดยมี รายละเอียดดังนี้
- ยางมะตอยผสมเสร็จ จํานวน ๒,๕๐๐ ถุง
- น้ํายาง Mc-70 จํานวน ๔ ถัง
เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอ ๒๗ (๑) ,(๖) ขอ ๒๘ จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการดังตอไปนี้
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
๑. พ.จ.อ. วิชาญ ยิ้มเยื้อน ตําแหนง ปลัด อบต. วังจันทร ประธานกรรมการ
๒. นายอนิรุทธิ์ รัตนวิจิตร ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง กรรมการ
๓. นายสมบูรณ เพชรพิพัฒน ตําแหนง นิติกร กรรมการ
เจาหนาที่รับซองสอบราคา
นายรุงนะภา ออนศรี

ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา ประกอบดวย
๑. นางสาวกัญญาภัทร ปาลศรี ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด
ประธานกรรมการ
๒. นางนารี วงศทิม ตําแหนง หัวหนาสวนการศึกษาฯ
กรรมการ
๓. นางสาวสรอยวลี กันดิษฐ ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน
กรรมการ
๔. นายพัลลภ กาหลง
ตําแหนง ผูแทนประชาคม หมู ๓
กรรมการ
๕. นางเสนห สุดสวาด
ตําแหนง ผูแทนประชาคม หมู ๖
กรรมการ
ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๓๕ ขอ ๓๖
/คณะกรรมการ....หนา ๒

-๒-

คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ
๑. นายอนิรุทธิ์ รัตนวิจิตร ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
ประธานกรรมการ
๒. นายสมบูรณ เพชรพิพัฒน ตําแหนง นิติกร
กรรมการ
๓. นายกันตธร ครุธนอย ตําแหนง นายชางโยธา
กรรมการ
๔. นายสมศักดิ์ สมดี
ตําแหนง ผูแทนประชาคม หมู ๓
กรรมการ
๕. นายระลึก มะลิวัลย
ตําแหนง ผูแทนประชาคม หมู ๓
กรรมการ
ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๖๔
ทั้งนี้ ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งขางตน ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน
วาที่เรือตรี

พฤศจิกายน

พ.ศ. ๒๕๕๗

(ธงชัย บุญกอเกื้อ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

บันทึกขอความ

สวนราชการ
งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
ที่
๑๒
ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เรื่อง ขอ ความเห็นชอบจัดหาพัสดุ โดยวิธีการสอบราคา

.

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
เรื่องเดิม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๒ นั้น
ขอเท็จจริง
ตามขอบัญญัติตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขององคการบริหารสวนตําบลวังจันทร ไดตั้งงบประมาณไวในหมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุกอสราง ตั้งไว ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปน คาวัสดุกอสราง ที่ อบต. ดําเนินการจัดหาเอง เชน ไม ปูนซีเมนต หินคลุก น้ํายาง ฯลฯ โดยดําเนินการ
จัดซื้อ วัสดุ เพื่อซอมแซมพื้นผิวถนนลาดยาง หมูที่ ๑ - ๖ ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง งบประมาณ
๓๓๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถวน) นั้น
ขอพิจารณา
เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีการสอบราคา เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
พัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๒
เห็นควรดําเนินการดังตอไปนี้
๑. จัดซื้อโดยวิธีการสอบราคา
ดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีการสอบราคาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๔ เนื่องจากเปน
งานที่มีวงเงินรวมเกินหนึ่งแสนบาทแตไมเกินสองลานบาท
จัดซื้อ วัสดุ เพื่อซอมแซมพื้นผิวถนนลาดยาง หมูที่ ๑ - ๖ ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร
จังหวัดระยอง
๒. การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุ โดยวิธีสอบราคา ดังนี้ คณะกรรมการเปดซอง
สอบราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๒๗ (๑), (๖) และขอ ๒๘

/เจาหนาที่.....หนา ๒

-๒-

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
๑. พ.จ.อ. วิชาญ ยิ้มเยื้อน ตําแหนง ปลัด อบต. วังจันทร ประธานกรรมการ
๒. นายอนิรุทธิ์ รัตนวิจิตร ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง กรรมการ
๓. นายสมบูรณ เพชรพิพัฒน ตําแหนง นิติกร กรรมการ
เจาหนาที่รับซองสอบราคา
นายรุงนะภา ออนศรี

ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา ประกอบดวย
๑. นางสาวกัญญาภัทร ปาลศรี ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด
ประธานกรรมการ
๒. นางนารี วงศทิม ตําแหนง หัวหนาสวนการศึกษาฯ
กรรมการ
๓. นางสาวสรอยวลี กันดิษฐ ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน
กรรมการ
๔. นายพัลลภ กาหลง
ตําแหนง ผูแทนประชาคม หมู ๓
กรรมการ
๕. นางเสนห สุดสวาด
ตําแหนง ผูแทนประชาคม หมู ๖
กรรมการ
ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๓๕ ขอ ๓๖
คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ
๑. นายอนิรุทธิ์ รัตนวิจิตร ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
ประธานกรรมการ
๒. นายสมบูรณ เพชรพิพัฒน ตําแหนง นิติกร
กรรมการ
๓. นายกันตธร ครุธนอย ตําแหนง นายชางโยธา
กรรมการ
๔. นายสมศักดิ์ สมดี
ตําแหนง ผูแทนประชาคม หมู ๓
กรรมการ
๕. นายระลึก มะลิวัลย
ตําแหนง ผูแทนประชาคม หมู ๓
กรรมการ
ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๖๔
ขอเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ และหากเห็นชอบโปรดลงนามในคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการและหนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่เสนอมาพรอมนี้
(นายรุงนะภา ออนศรี)
นักวิชาการพัสดุ
(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร)
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
พ.จ.อ.

(วิชาญ ยิ้มเยื้อน)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

วาที่เรือตรี
(ธงชัย บุญกอเกื้อ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

หลักฐานการรับ/ ทราบ คําสั่งของผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุ
ขาพเจาผูมีนามขางทายนี้ ไดรับทราบคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร เลขที่
/๒๕๕๗ ลงวันที่
๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัด ซื้อ พัสดุ ตาม โครงการจัดซื้อ
วัสดุ เพื่อซอมแซมพื้นผิวถนนลาดยาง หมูที่ ๑ - ๖ ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง โดยวิธี สอบราคา
นั้น
๑. คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
(ลงชื่อ) พ.จ.อ......................................................................................................................................................................
(วิชาญ ยิ้มเยื้อน)
(ลงชื่อ)..................................................................................................................................................................................
(นายอนิรุทธิ์ รัตนวิจิตร)
(ลงชื่อ)..................................................................................................................................................................................
(นายสมบูรณ เพชรพิพัฒน)
๒. เจาหนาที่รับซองสอบราคา
(ลงชื่อ)...................................................................................................................................................................................
(นายรุงนะภา ออนศรี)
๓. คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
(ลงชื่อ)...................................................................................................................................................................................
(
นางสาวกัญญาภัทร ปาลศรี)
(ลงชื่อ)...................................................................................................................................................................................
(
นางนารี วงศทิม)
(ลงชื่อ)..................................................................................................................................................................................
(
นางสาวสรอยวลี กันดิษฐ)
(ลงชื่อ)..................................................................................................................................................................................
(
นายพัลลภ กาหลง)
(ลงชื่อ)..................................................................................................................................................................................
(
นางเสนห สุดสวาด)

-๒๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(ลงชื่อ)...................................................................................................................................................................................
(
นายอนิรุทธิ์ รัตนวิจิตร)
(ลงชื่อ)..................................................................................................................................................................................
(
นายสมบูรณ เพชรพิพัฒน)
(ลงชื่อ)..................................................................................................................................................................................
(
นายกันตธร ครุธนอย)
(ลงชื่อ)..................................................................................................................................................................................
(
นายสมศักดิ์ สมดี)
(ลงชื่อ)..................................................................................................................................................................................
(
นายระลึก มะลิวัลย)

ทะเบียนรับซองสอบราคา
เรียน คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
ในวันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผูมายื่นซองสอบราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อซอมแซมพื้นผิว
ถนนลาดยาง หมูที่ ๑ - ๖ ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง
.จํานวน...................………..ราย
ที่

ชื่อผูยื่นซองเสนอราคา

ลงชื่อ

วัน เดือน ป
ที่ยื่นซอง

ยื่นเวลา

หมายเหตุ

พรอมนี้ ขอสงมอบซองเสนอราคาพรอมเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมด เพื่อใหคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาไดดําเนินการตอไป
(ลงชื่อ).................................................…………
(นายรุงนะภา ออนศรี)
นักวิชาการพัสดุ
(ลงชื่อ).............................................…………
(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร)
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

บัญชีใหหรือขายรูปแบบรายการ

งานสอบราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อซอมแซมพื้นผิวถนนลาดยาง หมูที่ 1- 6 ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง .
งบประมาณ 330,000 บาท ตั้งแตวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2557 ถึงวันที่
1 .
เดือน ธันวาคม พ.ศ 2557
ราคาชุดละ
500
บาท ตามประกาศฯ ลงวันที่
17
.
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 .
ลําดับ
ผูจัดการ ใบเสร็จรับเงิน ลายมือชื่อผูรับ หมายเหตุ
ที่
ว.ด.ป. ชื่อราน หางฯ บริษัท
หรือผูมอบ เลมที่ เลขที่
รูปแบบ
อํานาจ

รวม (
) ขาย ( ) ให.................................................ราย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น...................................บาท (..................................................................)
(ลงชื่อ)............................................…….......
(นายรุงนะภา ออนศรี)
นักวิชาการพัสดุ
(ลงชื่อ)..................................................…….
(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร)
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

ใบเสนอราคา

เรียน ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
1. ขาพเจา......................................……….....................................อยูเลขที่........…………..…..................
ถนน..........................................ตําบล/แขวง..........................………….............อําเภอ/เขต..............................……….....…..
จังหวัด...........................................โทรศัพท................................................โดย......................................................……….
ผูลงนามขางทายนี้ ไดพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ในเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ .................../2558 และเอกสารเพิ่มเติม
เลขที่ ...........................(ถามี) โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว รวมทั้งรับรองวา ขาพเจาเปนผูมี
คุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด และไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริการราชการ
สวนทองถิ่น อยูในขณะที่ยื่นซองเสนอราคาครั้งนี้
2. ขาพเจาขอเสนอรายการพัสดุรวมทั้งบริการซึ่งกําหนดไวในเอกสารสอบราคาตามราคาและ
กําหนดเวลาสงมอบ ดังตอไปนี้
ราคา
ภาษี
กําหนด
ที่
รายการ
ตอหนวย มูลคาเพิ่ม
จํานวน
รวม
สงมอบ
(ถามี)
(วัน)

รวมราคาทั้งสิ้น
(..............................................................................................) ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น
และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
3.คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา ......................................วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาและ
องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือ
ระยะเวลาที่ไดยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรรองขอ

-24. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการสอบราคา ขาพเจารับรองที่จะ
4.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารสอบราคากับองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
ภายใน...........................วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหไปทําสัญญา
4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไวในขอ
6 ของเอกสารสอบราคาใหแก
องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรกอนหรือในขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละ....…....…….................ของราคา
ตามสัญญาที่ไดระบุไวในใบเสนอราคานี้ เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน
หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตน ขาพเจายินดีชดใชคาเสียหายใด ๆ ที่อาจ
มีแกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทรและองคการบริหารสวนตําบลวังจันทรมีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอื่นเปนผูสอบ
ราคาได หรือองคการบริหารสวนตําบลวังจันทรอาจเรียกสอบราคาใหมก็ได
5. ขาพเจายอมรับวาองคการบริหารสวนตําบลวังจันทรไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้หรือ
ใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา
6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เชน ตัวอยาง
(Sample) แคตตาล็อก แบบรูปรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งขาพเจาไดสงใหแกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทรพรอมใบเสนอราคา
ขาพเจายินยอมมอบใหองคการบริหารสวนตําบลวังจันทรไวเปนเอกสารและทรัพยสินของทางราชการ
สําหรับตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลวซึ่งองคการบริหารสวนตําบลวังจันทรคืนใหขาพเจาจะไมเรียกรอง
คาเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอยางนั้น
ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตางๆ และปราศจากกลฉอฉลหรือการสมรูรวมคิด
โดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวนบริษัทใด ๆ ที่ไดยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่ ............เดือน........................................พ.ศ.......................
(ลงชื่อ)......................................................................
(.............................................................)
ตําแหนง....................................................................
ประทับตรา (ถามี)

ใบรับซองสอบราคา
ศูนยรวมขอมูลขาวสารฯ
วันที่ ๒

เดือน

ธันวาคม

พ.ศ. ๒๕๕๗ .

วันนี้ เวลา .............................................น. เจาหนาที่รับซองสอบราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อซอมแซมพื้นผิว
ถนนลาดยาง หมูที่ ๑ - ๖ ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง
ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่
๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ......หางหุนสวนจํากัด เมืองแกลงการโยธา.
........
จํานวน ๑ ซอง ไวเปนที่เรียบรอยแลว จึงออกหนังสือนี้ไวเปนหลักฐาน
(ลงชื่อ).................................................เจาหนาที่รับซองสอบราคา
(นายรุงนะภา ออนศรี)
(ลงชื่อ)..........................................…….ผูยื่นซองสอบราคา
(..................................................)
(ประทับตรา) ถามี

ใบรับซองสอบราคา
ศูนยรวมขอมูลขาวสารฯ
วันที่ ๑๑

เดือน

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ .

วันนี้ เวลา .........................................น. เจาหนาที่รับซองสอบราคาจัดซื้อพัสดุตามโครงการจัดทําฝาย
กระสอบทรายและฝายน้ําลน เพื่อกักเก็บน้ําในการแกไขปญหาภัยแลง
หมูที่ ๑,๒,๔,๕,๖ ตําบลวังจันทร .
อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน .
พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ..............หางหุนสวนจํากัด ชากตะไครคอนกรี…….................จํ
ต
านวน ๑ ซอง ไวเปนที่เรียบรอยแลว
จึงออกหนังสือนี้ไวเปนหลักฐาน
(ลงชื่อ).................................................เจาหนาที่รับซองสอบราคา
(นางสาวมุกดา โพธิ์ทอง)
(ลงชื่อ)..........................................…….ผูยื่นซองสอบราคา
(..................................................)
(ประทับตรา) ถามี

บันทึกคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
ศูนยรวมขอมูลขาวสารการฯ
วันที่

๓ เดือน

ธันวาคม

พ.ศ

๒๕๕๗

.

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
เมื่อวันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป คณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาไดทําการเปดซองสอบราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อซอมแซมพื้นผิวถนนลาดยาง หมูที่ ๑ - ๖ ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร
จังหวัดระยอง จํานวน…………….......….ราย ผลปรากฏดังนี้
ยื่นซอง
จํานวนเงิน กําหนด กําหนด
ลําดับ
ชื่อ บริษัท/หาง/ราน
(บาท)
สงมอบ ยืนราคา
หมายเหตุ
ที่
ว.ด.ป.
เวลา
พัสดุ(วัน)
(วัน)

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา ไดตรวจสอบและพิจารณาแลว ปรากฏวา ……………………...........................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จึงเห็นควรดําเนินการ…………………………………………………………………………........................................…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
.

-๒พรอมนี้ ขอสงมอบเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมด เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการตอไป
(ลงชื่อ)……………………………………….….……ประธานกรรมการ
(นางสาวกัญญาภัทร ปาลศรี)
(ลงชื่อ)…………………………..………………กรรมการ
(นางนารี วงศทิม)

(ลงชื่อ)………………….………………..…………กรรมการ
(นางสาวสรอยวลี กันดิษฐ)

(ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการ
(นายพัลลภ กาหลง)

(ลงชื่อ)………………………..……………………กรรมการ
(นางเสนห สุดสวาด)

พิจารณาแลว

เห็นควร…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..………….
( ) อนุมัติ
( ) ไมอนุมัติ เพราะ………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ)…วาที่เรือตรี.......…………………………………..ผูสั่งซื้อ
(ธงชัย บุญกอเกื้อ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

บันทึกการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา

งานสอบราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อซอมแซมพื้นผิวถนนลาดยาง หมูที่ ๑ - ๖ ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง
ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลวังจันทรที่ ๔๕๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาโครงการดังกลาวขางตน
และไดรวมกันตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา
โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
ลําดับ
บริษัท/หางฯ
รายชื่อผูเปนหุนสวน
รายชื่อหุนสวนที่มี
หมายเหตุ
ที่
ของหาง/บริษัท
อํานาจในการบริหาร

/ผลการตรวจสอบ….

-๒ผลการตรวจสอบ ปรากฏวา ในการยื่นซองเสนอราคาในครั้งนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)……………………………………………ประธานกรรมการ
( นางสาวกัญญาภัทร ปาลศรี )
(ลงชื่อ)…………………………..………………กรรมการ
( นางนารี วงศทิม )

(ลงชื่อ)…………………………..………………กรรมการ
( นางสาวสรอยวลี กันดิษฐ )

(ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการ
( นายพัลลภ กาหลง )

(ลงชื่อ)……………………………………………กรรมการ
( นางเสนห สุดสวาด )

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
ถนนบานบึง - แกลง รย ๒๑๒๑๐

ที่ รย ๗๖๐๐๒/

พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เรื่อง ขอความรวมมือประชาสัมพันธ
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดระยอง, สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดระยอง,
นายอําเภอวังจันทร, ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ,
นายกเทศมนตรีตําบลชุมแสง, นายกองคการบริหารสวนตําบลพลงตาเอี่ยม, นายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแสง
,
นายกองคการบริหารสวนตําบลปายุ,บหใน
างหุนสวนจํากัด แกลงคอนกรีต (๑๙๙๙),
บริษัท ชินราชการโยธา จํากัด,
หางหุนสวนจํากัด ฉัตรชัยแกลงการโยธา, หางหุนสวนจํากัด จีรนารถกอสราง,บริษัท ประไพกิจกอสราง จํากัด,
บริษัท ชาญชัยวิศวโยธาแกลง จํากัดผู, อํานวยการ วทท. ทางเกวียนสัมพันธ, ผูอํานวยการวิทยุชุมชน คนเมืองแกลง,
กํานันตําบลวังจันทร, ผูใหญบานหมูที่ ๑ - ๖
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาประกาศสอบราคา

จํานวน

๑

ฉบับ

ดวยองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร จะดําเนินการ จัดซื้อวัสดุเพื่อซอมแซมพื้นผิวถนนลาดยาง .
หมูที่ ๑ - ๖ ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถวน)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ยางมะตอยผสมเสร็จ จํานวน ๒,๕๐๐ ถุง
- น้ํายาง Mc-70 จํานวน ๔ ถัง
ทางองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร จึงขอสงสําเนาประกาศสอบราคาดังกลาวมาเพื่อประชาสัมพันธ
ใหผูที่สนใจทราบทั่วกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
วาที่เรือตรี

(ธงชัย บุญกอเกื้อ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
กองคลัง
โทร.๐-๓๘๐๒-๖๔๐๖-๗

ที่ รย 54203/

leo

สํานักงานเทศบาลตําบลบานนา
379/1 หมู 8 ต.บานนา อ.แกลง จ.ระยอง

15 มิถุนายน 2552
เรื่อง ขอสงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เรียน
สิ่งที่สงมาดวย 1. คําสั่งเทศบาลตําบลบานนา
จํานวน
1
ฉบับ
2. ประกาศเทศบาลตําบลบานนา
จํานวน
1
ฉบับ
ตามที่เทศบาลตําบลบานนา ไดประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล จํานวน
1 เครื่อง งบประมาณ 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถวน)โดยมีคุณสมบัติดังนี้ .
-มีความเร็วในการถายไมต่ํากวา 40แผน/นาที
-เปนระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ-ขยายได
และเทศบาลตําบลบานนา ไดมีคําสั่งแตงตั้งทานเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามโครงการดังกลาว
ดังนั้น เทศบาลตําบลบานนา จึงขอสงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังกลาวใหทานทราบ
เมื่อผูขายสงพัสดุแลวจะแจงใหทานทราบและแจงใหเขาตรวจรับพัสดุดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายมานะ แสงศิวะฤทธิ์)
นายกเทศมนตรีตําบลบานนา

กองคลัง
โทร./โทรสาร 0-3867-2557

ที่ รย ๗๖๐๐๒/
ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
ถนนบานบึง - แกลง รย ๒๑๒๑๐

ขอสงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเปดซองสอบราคา

เรียน นายวิชา กาหลง
สิ่งที่สงมาดวย ๑. คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
๒. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

จํานวน
จํานวน

๑
๑

ชุด
ฉบับ

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร ไดประกาศสอบราคา จัดซื้อพัสดุตามโครงการจัดทําฝาย
กระสอบทรายและฝายน้ําลน เพื่อกักเก็บน้ําในการแกไขปญหาภัยแลง หมูที่ ๑,๒,๔,๕,๖ ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร
จังหวัดระยอง งบประมาณ ๒๒๔,๙๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันเการอยบาทถวน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ทราย จํานวน ๓๑๖ ลูกบาศกเมตร
- กระสอบ จํานวน ๘,๐๐๐ ใบ
- ไมเนื้อแข็ง จํานวน ๗๑.๙๒๒ ลูกบาศกฟุต
- เหล็กรางพับ จํานวน ๓ เสน
- น็อตพุกยึดคอนกรีต จํานวน ๑ กลอง
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร จึงขอเชิญทานเขารวมเปดซองสอบราคาซื้อตามโครงการ
ดังกลาว ในวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสาร การซื้อหรือ
การจางขององค กรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ อําเภอวังจันทร ( ที่วาการอําเภอ วังจันทร ชั้น ๒ หลังเกา)
ในวันและเวลาดังกลาวขางตน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
วาที่เรือตรี

(ธงชัย บุญกอเกื้อ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
กองคลัง
โทร. ๐-๓๘๐๒-๖๔๐๖-๗

บันทึกขอความ

สวนราชการ

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

ที่ รย
เรื่อง ปดประกาศสอบราคาจาง

วันที่ 24

.
สิงหาคม

2555

.

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
ขาพเจา นายรุงนะภา ออนศรี เจาพนักงานพัสดุ ไดนําประกาศองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 4/2555 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ปดประกาศ
เผยแพรเอกสารสอบราคาไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังจันทรตอหนาพยานแลว นั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)............................................................ผูปดประกาศ
(นายรุงนะภา ออนศรี)

(ลงชื่อ)............................................................พยาน
(นางโสภิดา พลถาวร)

(นางสาวมุกดา โพธิ์ทอง)

บุคลากร
(ลงชื่อ)............................................................พยาน

(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร)
หัวหนาสวนการคลัง
พ.จ.อ.

(วิชาญ ยิ้มเยื้อน)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

เจาพนักงานพัสดุ

เจาพนักงานจัดเก็บรายได

ทราบ

(นายสุชาติ

เดชประสาท)

รายงานการรับซองสอบราคา

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
อําเภอวังจันทร รย ๒๑๒๑๐

วันที่

๒๑

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ .

เรียน คณะกรรมการรับและเปดซองสอบราคา
วันนี้ เวลา......................................น. ไดรับซองสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อซอมแซมพื้นผิว
ถนนลาดยาง หมูที่ ๑ - ๖ ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง
ของผูยื่นซองสอบราคา
ราย ดังตอไปนี้

๓.

๑.
๒.

.
.
.

จึงขอสงมอบตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคาเพื่อดําเนินการตอไป

(ลงชื่อ)

ไดรับเรื่องไวแลว
๑. ........................................................(นางสาวกัญญาภัทร)
๒. ........................................................(นางนารี)
๓. ........................................................(นางสาวสรอยวลี)
๔. ........................................................(นายพัลลภ)
๕. ........................................................(นางเสนห)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร)

ใบมอบและรับซองสอบราคา
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วันนี้ เวลา
น. คณะกรรมการรับและเปดซองสอบราคา ไดรับซองสอบราคาโครงการ
จัดซื้อวัสดุเพื่อซอมแซมพื้นผิวถนนลาดยาง หมูที่ ๑ - ๖ ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง
.
หมายเลขประจําซอง
๑
๒
๓
๔

ชื่อบริษัท

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)................................................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร)

ผูมอบ

(ลงชื่อ)................................................ประธานกรรมการเปดซองฯ
(นางสาวกัญญาภัทร ปาลศรี)

ผูรับมอบ

(ลงชื่อ)................................................กรรมการเปดซองฯ
(นางนารี วงศทิม)

ผูรับมอบ

(ลงชื่อ)................................................กรรมการเปดซองฯ
(นางสาวสรอยวลี กันดิษฐ)

ผูรับมอบ

(ลงชื่อ)................................................กรรมการเปดซองฯ
(นายพัลลภ กาหลง)

ผูรับมอบ

(ลงชื่อ)................................................กรรมการเปดซองฯ
(นางเสนห สุดสวาด)

ผูรับมอบ

บันทึกการมอบซอง
เขียนที่ องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
บันทึกนี้ทําขึ้นไวเปนหลักฐานเพื่อแสดงวา วันนี้ เวลา
น. เจาหนาที่ไดรับมอบซองสอบราคา
โครงการ จัดซื้อวัสดุเพื่อซอมแซมพื้นผิวถนนลาดยาง หมูที่ ๑ - ๖ ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง
เปนจํานวน …..๑…...ซอง (ซึ่งปดผนึกอยูในสภาพเรียบรอย ) พรอมไดระบุ วัน เวลาที่รับซอง ของ
.
หางหุนสวนจํากัด ชากตะไครคอนกรีต
จึงไดสงมอบซองใหแกหัวหนาเจาหนาที่พัสดุไวแลววันนี้

(ลงชื่อ) ...................................................... นักวิชาการพัสดุ
(นายรุงนะภา ออนศรี) เจาหนาที่รับซอง ผูมอบ
ไดรับซองสอบโครงการ จัดซื้อวัสดุเพื่อซอมแซมพื้นผิวถนนลาดยาง หมูที่ ๑ - ๖ ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร
จังหวัดระยอง ของ หางหุนสวนจํากัด ชากตะไครคอนกรีต เจาหนาที่รับซองสอบราคา ซึ่งผนึกซองอยูในสภาพ
เรียบรอยไวถูกตองแลว จํานวน........๑........ราย
(ลงชื่อ) ........................................................ หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ ผูรับมอบ
(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร)

บันทึกการมอบซอง
เขียนที่ องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
บันทึกนี้ทําขึ้นไวเปนหลักฐานเพื่อแสดงวา วันนี้ เวลา
น. เจาหนาที่ไดรับมอบซองสอบราคา
โครงการ จัดซื้อพัสดุตามโครงการจัดทําฝายกระสอบทรายและฝายน้ําลน เพื่อกักเก็บน้ําในการแกไขปญหาภัยแลง .
หมูที่ ๑,๒,๔,๕,๖ ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง เปนจํานวน …..๑....ซอง (ซึ่งปดผนึกอยูในสภาพ
เรียบรอย ) พรอมไดระบุ วัน เวลาที่รับซอง ของ
หางหุนสวนจํากัด ชากตะไครคอนกรีต
.
จึงไดสงมอบซองใหแกหัวหนาเจาหนาที่พัสดุไวแลววันนี้

(ลงชื่อ) ...................................................... เจาพนักงานพัสดุ
(นางสาวมุกดา โพธิ์ทอง) เจาหนาที่รับซอง ผูมอบ
ไดรับซองสอบโครงการ จัดซื้อพัสดุตาม โครงการจัดทําฝายกระสอบทรายและฝายน้ําลน เพื่อกักเก็บน้ําในการแกไข
ปญหาภัยแลง หมูที่ ๑,๒,๔,๕,๖ ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง ของ หางหุนสวนจํากัด ชากตะไครคอนกรี.ต
เจาหนาที่รับซองสอบราคา ซึ่งผนึกซองอยูในสภาพเรียบรอยไวถูกตองแลว จํานวน........๑........ราย
(ลงชื่อ) ........................................................ หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ ผูรับมอบ
(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร)

บันทึกการมอบซอง
เขียนที่ องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
วันที่

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
บันทึกนี้ทําขึ้นไวเปนหลักฐานเพื่อแสดงวา วันนี้ เวลา
น. เจาหนาที่ไดรับมอบซองสอบราคา
โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ จํานวน 8 เครื่อง และเครื่องพิมพ ( Printer) จํานวน
3 เครื่อง ขององคการบริหารสวนตําบลวังจันทร เปนจํานวน……….....1...……..…..ซอง (ซึ่งปดผนึกอยูในสภาพ
เรียบรอย) พรอมไดระบุ วัน เวลาที่รับซอง ของบริษัท ทองจุฬา กรุป จํากัด จึงไดสงมอบซองใหแกหัวหนา
เจาหนาที่พัสดุไวแลววันนี้

(ลงชื่อ) ...................................................... เจาพนักงานพัสดุ
(นายรุงนะภา ออนศรี) เจาหนาที่รับซอง ผูมอบ
ไดรับซองสอบโครงการ จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ จํานวน 8 เครื่อง และเครื่องพิมพ
(Printer) จํานวน 3 เครื่อง ขององคการบริหารสวนตําบลวังจันทรของบริษัท ทองจุฬา กรุป จํากัด เจาหนาที่รับซอง
สอบราคา ซึ่งผนึกซองอยูในสภาพเรียบรอยไวถูกตองแลว จํานวน........1........ราย
(ลงชื่อ) ........................................................ หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ ผูรับมอบ
(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร)

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
ถนนบานบึง-แกลง รย ๒๑๒๑๐

ที่ รย ๗๖๐๐๒/
ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง

ขอใหไปทําสัญญาซื้อขาย

เรียน ผูจัดการหางหุนสวนจํากัด ชากตะไครคอนกรีต
อางถึง ใบเสนอราคาลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ตามที่ทานเขาสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อซอมแซมพื้นผิวถนนลาดยาง หมูที่ ๑ - ๖ ตําบลวังจันทร
อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง
ขององคการบริหารสวนตําบลวังจันทร ซึ่งไดทําการเปดซองสอบราคาเมื่อวันที่
๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยทานเสนอราคาขาย เปนเงิน ๓๒๗,๒๕๐ บาท ซึ่งเปนผูที่เสนอราคา ต่ํากวา ราคากลาง
ที่ตั้งไวพรอมทั้งมี เอกสารถูกตองครบถวน นั้น
องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแลว
ตกลงซื้อพัสดุดังกลาวจากทานตามวงเงินขางตน
โดยใหไปทําสัญญาซื้อขายกับองคการบริหารสวนตําบล ภายใน…….…๗……....วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือฉบับนี้
พรอมกับนําหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน …….………..-………..….บาท ไปมอบไวแกองคการบริหารสวนตําบลในวัน
ทําสัญญาดวย
อนึ่ง หากทานไมไปทําสัญญาภายในเวลาที่กําหนด องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรอง
ใหชดใชความเสียหาย รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามขอกําหนดที่ไดแจงไวในเอกสารสอบราคา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ธงชัย บุญกอเกื้อ)

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
อบต. วังจันทร
โทร. ๐-๓๘๐๒-๖๔๐๖-๗

วาที่เรือตรี
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

บันทึกขอความ

สวนราชการ
งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
ที่ รย
วันที่ 30 พฤษภาคม 2556
เรื่อง รายงานผลการเปดซองสอบราคาซื้อ
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
เรื่องเดิม
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร เรื่อง
สอบราคา จัดซื้อถังขยะ ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 200 ลิตร จํานวน 400 ใบ ขององคการบริหารสวนตําบลวังจันทร งบประมาณ 248,000 บาท
(สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถวน) โดยกําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น.
เปนตนไป นั้น
ขอเท็จจริง
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาตามวันและเวลาดังกลาว เปนที่เรียบรอยแลว ปรากฏวามีผูเสนอราคา
จํานวน 1 ราย ดังนี้ (1) บริษัทเกา-หา โปร จํากัด ราคาที่เสนอ 248,000 บาท
ขอกฎหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น .ศ.พ 2535
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2553 ขอ (27) (28) คณะกรรมการเปดซองสอบราคาพิจารณาคัดเลือก
บริษัท เกา-หา โปร จํากัด เนื่องจากเปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุดและต่ํากวาราคากล างและเปนประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
ขอพิจารณา
เพื่อใหการจัดซื้อเปนไปตามระเบียบเห็นควรเรียกผูขายมาทําสัญญาตอไป
ขอเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(นายรุงนะภา ออนศรี)
เจาพนักงานพัสดุ (นางเพ็ญศรี แสงวารินทร)
ผูอํานวยการกองคลัง
พ.จ.อ.
(วิชาญ ยิ้มเยื้อน)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
วาที่เรือตรี

(ธงชัย บุญกอเกื้อ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

.
.

ใบตรวจรับพัสดุ
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

วันที่

18

องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556 .

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร ไดจัดซื้อถังขยะ ขนาดความจุไมนอยกวา 200 ลิตร จํานวน
400 ใบ ขององคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
เปนเงิน 248,000 บาท โดยวิธี
สอบราคา
.
ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 3/2556 ลงวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556 นั้น
บัดนี้ ผูขายไดสงมอบพัสดุ ใหองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร มีปริมาณและคุณภาพ ถูกตอง
เดือน มิถุนายน พ.ศ.
2556 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได
ครบถวนแลว เมื่อวันที่
18
ตรวจรับของไวถูกตองแลวในวันที่
18
เดือน
มิถุนายน
พ.ศ.
2556 .
จึงสมควรจายเงินคาสิ่งของ จํานวน
248,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถวน)
ใหแกผูขายตอไป
(ลงชื่อ) พ.จ.อ.
.ประธานกรรมการ
(วิชาญ ยิ้มเยื้อน)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

( นายอนิรุทธิ์ รัตนวิจิตร )
( นายสมบูรณ เพชรพิพัฒน )
( นายสมศักดิ์ สมดี )
( นายพัลลภ กาหลง )

.กรรมการ
.กรรมการ
.กรรมการ
.กรรมการ

