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     6. วิธีที่จะซื้อ/จ้าง และเหตุผลที่จะซื้อ/จ้าง  
      วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  (e-bidding) 
       เหตุผลในการดําเนินการซื้อ/จ้าง  เน่ืองจากจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือ   
       ให้บรกิารทั่วไปและมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างคร่ึงหน่ึงไม่เกินวงเงินที่กําหนดในกฎกระทรวง  
       คือ มีวงเงินเกิน 500,000 บาท  
 

      7. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
 

      8. ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆ ดังน้ี 
                    คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังน้ี 

1. นางสาวนันท์วภัส   ปิติสิวะพัฒน์   ตําแหน่ง  ปลดัเทศบาล   ประธานกรรมการ 
2. นายวราพงษ์  จันดาอ่อน  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง กรรมการ 
3. นายสุริยันต์   โน๊ตศิร ิ   ตําแหน่ง  นายช่างโยธา  กรรมการ 

 

 ผู้ควบคุมงาน 
  1. นายวัชร์วิกรม  วงกลาง  ตําแหน่ง  นายช่างโยธา  ผู้ควบคุมงาน 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัติดําเนินการในรายงานขอซื้อ/จ้าง 
ดังกล่าวข้างต้น และส่งเรื่องให้กองคลังดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ต่อไป 
 

(นายวัชร์วิกรม  วงกลาง) 
                                              ตําแหน่ง      นายช่างโยธา 
 

เรียน  ปลัดเทศบาล 
         ........................................................................ 
         ........................................................................ 
       ลงชื่อ 
                  (นายวราพงษ์   จันดาอ่อน) 
      ตําแหน่ง      ผู้อํานวยการกองช่าง 

เรียน  นายกเทศมนตรี
         .........................................................................          
         ......................................................................... 
         ลงช่ือ 
                 (นางสาวนันท์วภัส  ปิติสิวะพัฒน์) 
     ตําแหน่ง        ปลัดเทศบาลตําบลวังชัย 

คําสั่ง  นายกเทศมนตรี
(     )   อนุมตัิในหลักการและส่งเรื่องให้กองคลังดําเนินการตามระเบียบพัสด ุ

                        (     )   ไมอ่นุมัติ   (    ) อืน่ๆ ................................. 
 
 

ลงช่ือ........................................... 
(นายกติติ    คําแก่นคูณ) 

                                                 นายกเทศมนตรีตําบลวังชัย 
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                         ลงช่ือ                                    กรรมการ 
                                   (นายสุริยันต์   โน๊ตศิริ)                                   
                      ตําแหน่ง         นายช่างโยธา 
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