คําสั่ งองค์ การบริหารส่ วนตําบลเขาสมิง
ที่ 288 / 2558
เรื่อง แต่ งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อหินคลุก
……………………
ด้ ว ยองค์ ก ารบริ หารส่ วนตํา บลเขาสมิ ง มี ค วามประสงค์ จ ะจั ด ซื้ อหิ น คลุ ก จํ า นวน
180 ลูกบาศก์ เมตร งบประมาณ 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้ าหมื่นบาทถ้ วน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
โดยวิธีสอบราคา
เพื่อให้การดําเนิ นการดังกล่าว เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย อาศัยอํานาจตามระเบียบระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่ วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับ ที่ 9 พ.ศ. 2558 ) ข้อ 10 ข้อ 12 ข้อ 21 และข้อ 22 แต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้
เจ้ าหน้ าทีร่ ับซองสอบราคา
1. นางสาววิสา วงษ์อน้
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
1. นางสาวปิ ยะวรรณ เอี่ยมวิลยั
2. นางสาวอุทยั วรรณ ภิรมย์สุข
3. นางแสงดาว หว่านพืช
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1. นายพัทธโรจน์ ประชุมพล
2. นางธาริ นี เหลาพรม
3. นางสาวจิรวรรณ บุญญฐี

ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
นักวิชาการเกษตร
ครู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูอ้ าํ นวยการกองช่าง
หัวหน้าสํานักปลัด
เจ้าพนักงานธุรการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

(นายปราโมทย์ ดุละลัมพะ)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลเขาสมิง

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเขาสมิง (ส่ วนการคลัง)
ที่
วันที่ 8 กันยายน 2558
เรื่อง รายงานขอซื้อหิ นคลุก
เรี ยน นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลเขาสมิง
ตามที่ อ งค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลเขาสมิ ง ได้ต้ ัง ข้อ บัญ ญัติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 หมวดค่ า วัส ดุ ประเภท วัส ดุ ก่ อ สร้ า ง ตั้ง ไว้จ ํา นวน 150,000.- บาท โอนเพิ่ ม
200,000.-บาท ซึ่งปั จจุบนั มีงบประมาณคงเหลือ 340,610.- บาท นั้น
เพื่อปฏิ บตั ิ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของหน่ วยการบริ หารราชการ
ส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ข้อ 20 จึงเรี ยนมาเพื่อขออนุมตั ิดาํ เนินการดังนี้
1. เหตุผลและความจําเป็ น เพื่อซ่อมแซมถนนกลบหลุมบ่อ ถนนลูกรัง หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 9
2. รายละเอียดพัสดุที่จะซื้อ คือ หินคลุก จํานวน 180 ลูกบาศก์เมตร
3. ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุ ด - บาท (ภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ)
4. กําหนดเวลาที่ตอ้ งการใช้พสั ดุ ภายใน 5 วันนับแต่วนั ลงนามในสัญญาซื้อขาย
5. วงเงิ นที่ ซ้ื อ จํานวน 150,000.-บาท (หนึ่ งแสนห้ าหมื่นบาทถ้ วน) โดยวิธีสอบราคาตาม
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการพัส ดุ ข องหน่ ว ยการบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น พ.ศ.
2535
(และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553) ข้อ 14
6. ผูม้ ี อ าํ นาจสั่ ง ซื้ อ ได้แ ก่ นายกองค์ก ารบริ ห ารองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 (และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553) ข้อ 57
7. เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
เจ้ าหน้ าทีร่ ับซองสอบราคา
1. นางสาววิสา วงษ์อน้
ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
1. นางสาวปิ ยะวรรณ เอี่ยมวิลยั เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทยั วรรณ ภิรมย์สุข นักวิชาการเกษตร
กรรมการ
3. นางแสงดาว หว่านพืช
ครู
กรรมการ

/คณะกรรมการ…

-2คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1. นายพัทธโรจน์ ประชุมพล
2. นางธาริ นี เหลาพรม
3. นางสาวจิรวรรณ บุญญฐี

ผูอ้ าํ นวยการกองช่าง
หัวหน้าสํานักปลัด
เจ้าพนักงานธุรการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ หากเห็นชอบด้วยโปรดลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งได้
เสนอมาด้วยแล้ว
(นางสาวธัญญรัตน์ ต่างหู)
เจ้าหน้าที่พสั ดุ
เรี ยน นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลเขาสมิง
- เพือ่ โปรดทราบ
- ตรวจสอบแล้วปฏิบตั ิถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ
(นางอานิตา ชมใจ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

(นางจุฑามาส สุ นทรศักดิ์ลาภ)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลเขาสมิง
(นายปราโมทย์ ดุละลัมพะ)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลเขาสมิง

