ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางครก
เรื่อง การนัดตรวจรับพัสดุงานติดตั้งลูกข่ายหอกระจายข่าวแบบไร้สาย
ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง
********************************************
ตามที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางครก ได้ จัดซื้อ ลู กข่ายหอกระจายข่าวแบบไร้ส าย ชุดเครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง จานวน 5 ชุด เพื่อติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จานวน 1 จุด หมู่ที่ 6
จานวน 1 จุด หมู่ที่ 8 จานวน 1 จุดหมู่ที่ 9 จานวน 1 จุด และ หมู่ที่ 10 จานวน 1 จุด จาก บริษัท เมจิก วอยส์ จากัด
โดย นางสาวสุ รภา กีรติธนกรกุศล ตั้งอยู่ เลขที่ 213/9 หมู่ที่ 1 ตาบลท่ายาง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ตามสั ญ ญาซื้ อ ขายเลขที่ 4/๒๕63 ลงวั น ที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 เริ่ ม สั ญ ญาวัน ที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดาเนินงาน 45 วัน จานวนเงิน 357,500 บาท (สามแสนห้าหมื่น
เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
คณะกรรมการฯ ได้นัดตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕63 เวลา 10.0๐ น.
ณ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 8 , หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ ๑0 ตาบลบางครก อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. นายวสันต์
จันทร์สิงขรณ์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกมลทิพย์ กลิ่นทอง
ตาแหน่ง นิติกรปฎิบัติการ
กรรมการ
๓. นายกิตติ
พงษ์งาม
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน กรรมการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63

(นายสมชัย วัฒนธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางครก
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ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
(กองคลัง)

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบางครก
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อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๑๐

เรื่อง การนัดตรวจรับพัสดุงานติดตั้งลูกข่ายหอกระจายข่าวแบบไร้สาย ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง
ชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง
ตามที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางครก ได้ จัดซื้อ ลู กข่ายหอกระจายข่าวแบบไร้ส าย ชุดเครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง จานวน 5 ชุด เพื่อติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จานวน 1 จุด หมู่ที่ 6
จานวน 1 จุด หมู่ที่ 8 จานวน 1 จุดหมู่ที่ 9 จานวน 1 จุด และ หมู่ที่ 10 จานวน 1 จุด จาก บริษัท เมจิก วอยส์ จากัด
โดย นางสาวสุ รภา กีรติธนกรกุศล ตั้งอยู่ เลขที่ 213/9 หมู่ที่ 1 ตาบลท่ายาง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ตามสั ญ ญาซื้ อ ขายเลขที่ 4/๒๕63 ลงวั น ที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 เริ่ ม สั ญ ญาวัน ที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดาเนินงาน 45 วัน จานวนเงิน 357,500 บาท (สามแสนห้าหมื่น
เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ผู้ ข ายได้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ขอส่ ง มอบงานติ ด ตั้ ง ลู ก ข่ า ยหอกระจายข่ า วแบบไร้ ส าย ชุ ด เครื่ อ งรั บ
วิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง จานวน 5 ชุด เมื่อ วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕63 คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุประกอบด้วย
๑. นายวสันต์
จันทร์สิงขรณ์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกมลทิพย์ กลิ่นทอง
ตาแหน่ง นิติกรปฎิบัติการ
กรรมการ
๓. นายกิตติ
พงษ์งาม
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน กรรมการ
โดยคณะกรรมการฯ ได้นัดตรวจรับพัสดุดังกล่าว ในวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
เวลา 10.00 น. ณ หมู่ที่ 1 , หมู่ ที่ 6 , หมู่ที่ 8 , หมู่ ที่ 9 และหมู่ที่ ๑0 ต าบลบางครก อ าเภอบ้ านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

กองคลัง
กุมภาพันธ์ 2563

