สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่ อง ขอเชิญตรวจรับงานจ้าง
เรี ยน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
อ้างถึง คาสั่งเทศบาลตาบลทุ่งลาน เลขที่ ๑๒๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ตามคาสั่งที่อา้ งถึง ได้แต่งตั้งท่านเป็ นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรม หมู่ที่ ๑ บ้านย่านยาว ตาบลทุ่งลาน โดยผูร้ ับจ้างได้ส่งมอบงาน
จ้าง ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ และเทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้ กาหนดตรวจรับงานจ้ าง ในวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ เทศบาลตาบลทุ่งลาน
เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงเรี ยนมาเพื่อขอเชิ ญท่านไปทาการตรวจรับงานจ้าง ตามกาหนด วัน
เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรี ยงกัน
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔
โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่ อง ขอเชิญตรวจรับเครื่ องรับส่ งวิทยุชนิดประจาทีและเครื่ องรับส่ งวิทยุ ชนิดมือถือ
เรี ยน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
อ้างถึง คาสั่งเทศบาลตาบลทุ่งลาน เลขที่ ๑๒๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
ตามคาสั่งที่อา้ งถึง
ได้แต่งตั้งท่านเป็ นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเครื่ องรับส่ งวิทยุชนิด
ประจาที่และเครื่ องรับส่ งวิทยุชนิดมือถือ โดยผูข้ ายได้ส่งมอบพัสดุ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ และ
เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้ กาหนดตรวจรับพัสดุ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ เทศบาลตาบลทุ่งลาน
เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงเรี ยนมาเพื่อขอเชิ ญท่านไปทาการตรวจรับงานจ้าง ตามกาหนด วัน
เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรี ยงกัน
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔
โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่ อง ขอเชิญตรวจรับรถบรรทุก (ดีเซล)
เรี ยน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
อ้างถึง คาสั่งเทศบาลตาบลทุ่งลาน เลขที่ ๒๕๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
ตามคาสั่งที่อา้ งถึงได้แต่งตั้งท่านเป็ นคณะกรรมการตรวจรับรถบรรทุก (ดีเซล) จานวน ๑ คัน
โดยผูข้ ายได้ส่งมอบพัสดุ ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้ กาหนดตรวจรับ
พัสดุในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงเรี ยนมาเพื่อขอเชิ ญท่านไปทาการตรวจรับงานจ้าง ตามกาหนด วัน
เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรี ยงกัน
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔
โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

๑ สิ งหาคม ๒๕๕๗
เรื่ อง ขอเชิญตรวจรับรถบรรทุกขยะ ชนิด ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จานวน ๑ คัน
เรี ยน นายพงษ์พนั ธ์ เพ็ชรสังข์
อ้างถึง คาสั่งเทศบาลตาบลทุ่งลาน เลขที่ ๑๒๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
ตามคาสัง่ ที่อา้ งถึง ได้แต่งตั้งท่านเป็ นคณะกรรมการตรวจรับรถบรรทุกขยะ ชนิด ๖ ล้อ แบบ
อัดท้าย จานวน ๑ คัน โดยผูข้ ายได้ส่งมอบรถบรรทุกขยะ ชนิด ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ในวันที่ ๖ สิ งหาคม
๒๕๕๗ และเทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้ กาหนดตรวจรับรถบรรทุกขยะ ชนิด ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ในวันที่ ๖
สิ งหาคม ๒๕๕๗ เวลา ............................... น. ณ เทศบาลตาบลทุ่งลาน
เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงเรี ยนมาเพื่อขอเชิ ญท่านไปทาการตรวจรับงานจ้าง ตามกาหนด วัน
เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรี ยงกัน
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔
โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

กันยายน ๒๕๕๗
เรื่ อง แจ้งสิ ทธิการปรับตามบันทึกตกลงจ้าง
เรี ยน นายจรัญ แก้วมรกฎ
อ้างถึง บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ ๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
ตามที่เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้วา่ จ้างท่านให้ทาการรับจ้างโดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.
เปิ ดและปิ ดน้ าเพื่อจากัดปริ มาณน้ าในการปล่อยให้ใช้ในแต่ละช่วงซึ่ งจะต้องคอยดูแล
ระบบมิให้มีน้ าล้นถังประปาและน้ าไม่ขาดในระบบดูแลรักษาความสะอาดบริ เวณรอบ ๆ ที่ต้ งั ประปา
เปิ ดช่วงเวลา ๖.๐๐ น. ปิ ดช่วงเวลา ๑๓.๐๐ น.
เปิ ดช่วงเวลา ๑๗.๐๐ น. ปิ ดช่วงเวลา ๒๒.๐๐ น.
๒.
คอยตรวจสอบบริ เวณแนวท่อประปาทั้งหมดเพื่อดูแลเรื่ องการลักลอบใช้น้ าท่อ
ประปาชารุ ดหรื อท่อประปาแตกเสี ยหาย ระยะทางทั้งสิ้ น ประมาณ ๖.๕ กิโลเมตร โดยให้ตรวจสอบทุก ๆ ๓
วัน (เดือนละ ๑๐ บาท)
๓. จดบันทึกมาตรน้ าและนาส่ งเจ้าหน้าที่ของเทศบาล โดยมีผใู ้ ช้น้ าจานวนประมาณ
๑๕๐ ราย
๔. จัดเก็บค่าน้ าประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ ๓ บ้านพร้าว และนาส่ งเงินรายได้จากการจัดเก็บค่า
น้ าประปาทั้งหมดแก่เทศบาลตาบลทุ่งลาน
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓,๓๗๐.๐๐ บาท (สามพันสามร้อยเจ็ดสิ บบาทถ้วน) โดยกาหนดทางานจ้างให้แล้ว
เสร็ จภายในสิ้ นเดือนของแต่ละเดือน ตามบันทึกตกลงจ้างที่อา้ งถึงนั้น
เนื่องจากบัดนี้ ได้ครบกาหนดเวลาเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตามข้างต้นแล้ว แต่ทา่ นยังไม่
สามารถทางานจ้างให้แล้วเสร็ จตามสัญญา ดังนั้น ในระหว่างที่เทศบาลตาบลทุ่งลานยังมิได้บอกเลิกสัญญา
ฉบับนี้ ท่านจะต้องชาระค่าปรับตามสัญญาเป็ นรายวันในอัตราวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กาหนด
แล้วเสร็ จจนถึงวันที่ทางานแล้วเสร็ จจริ ง

/จึงเรี ยน....

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐-๗๔๒๔-๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๓

ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

กันยายน ๒๕๕๗
เรื่ อง แจ้งสิ ทธิการปรับตามบันทึกตกลงจ้าง
เรี ยน นายวิรัตน์ บุญสว่าง
อ้างถึง บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ ๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
ตามที่เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้วา่ จ้างท่านให้ทาการรับจ้างโดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.
เปิ ดและปิ ดน้ าเพื่อจากัดปริ มาณน้ าในการปล่อยให้ใช้ในแต่ละช่วงซึ่ งจะต้องคอยดูแล
ระบบมิให้มีน้ าล้นถังประปาและน้ าไม่ขาดในระบบดูแลรักษาความสะอาดบริ เวณรอบ ๆ ที่ต้ งั ประปา
เปิ ดช่วงเวลา ๖.๐๐ น. ปิ ดช่วงเวลา ๑๓.๐๐ น.
เปิ ดช่วงเวลา ๑๗.๐๐ น. ปิ ดช่วงเวลา ๒๒.๐๐ น.
๒.
คอยตรวจสอบบริ เวณแนวท่อประปาทั้งหมดเพื่อดูแลเรื่ องการลักลอบใช้น้ าท่อ
ประปาชารุ ดหรื อท่อประปาแตกเสี ยหาย ระยะทางทั้งสิ้ น ประมาณ ๖.๕ กิโลเมตร โดยให้ตรวจสอบทุก ๆ ๓
วัน (เดือนละ ๑๐ บาท)
๓. จดบันทึกมาตรน้ าและนาส่ งเจ้าหน้าที่ของเทศบาล โดยมีผใู ้ ช้น้ าจานวนประมาณ
๑๐๕ ราย
๔. จัดเก็บค่าน้ าประปาหมู่บา้ นและนาส่ งเงินรายได้จากการจัดเก็บค่าน้ าประปาทั้งหมด
แก่เทศบาลตาบลทุ่งลาน
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒,๙๕๐.๐๐ บาท (สองพันเก้าร้อยห้าสิ บบาทถ้วน) โดยกาหนดทางานจ้างให้แล้วเสร็ จ
ภายในสิ้ นเดือนของแต่ละเดือน ตามบันทึกตกลงจ้างที่อา้ งถึงนั้น
เนื่องจากบัดนี้ ได้ครบกาหนดเวลาเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตามข้างต้นแล้ว แต่ทา่ นยังไม่
สามารถทางานจ้างให้แล้วเสร็ จตามสัญญา ดังนั้น ในระหว่างที่เทศบาลตาบลทุ่งลานยังมิได้บอกเลิกสัญญา
ฉบับนี้ ท่านจะต้องชาระค่าปรับตามสัญญาเป็ นรายวันในอัตราวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กาหนด
แล้วเสร็ จจนถึงวันที่ทางานแล้วเสร็ จจริ ง

/จึงเรี ยน....

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐-๗๔๒๔-๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๓

ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

กรกฎาคม ๒๕๕๗
เรื่ อง แจ้งสิ ทธิการปรับตามบันทึกตกลงจ้าง
เรี ยน นายโชคชัย แมนหนู
อ้างถึง บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ ๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
ตามที่เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้วา่ จ้างท่านให้ทาการรับจ้างโดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.
เปิ ดและปิ ดน้ าเพื่อจากัดปริ มาณน้ าในการปล่อยให้ใช้ในแต่ละช่วงซึ่ งจะต้องคอยดูแล
ระบบมิให้มีน้ าล้นถังประปาและน้ าไม่ขาดในระบบดูแลรักษาความสะอาดบริ เวณรอบ ๆ ที่ต้ งั ประปา
เปิ ดช่วงเวลา ๖.๐๐ น. ปิ ดช่วงเวลา ๑๓.๐๐ น.
เปิ ดช่วงเวลา ๑๗.๐๐ น. ปิ ดช่วงเวลา ๒๒.๐๐ น.
๒.
คอยตรวจสอบบริ เวณแนวท่อประปาทั้งหมดเพื่อดูแลเรื่ องการลักลอบใช้น้ าท่อ
ประปาชารุ ดหรื อท่อประปาแตกเสี ยหาย ระยะทางทั้งสิ้ น ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร โดยให้ตรวจสอบทุก ๆ ๓
วัน (เดือนละ ๑๐ บาท)
๓. จดบันทึกมาตรน้ าและนาส่ งเจ้าหน้าที่ของเทศบาล โดยมีผใู ้ ช้น้ าจานวนประมาณ ๔๕
ราย
๔. จัดเก็บค่าน้ าประปาหมู่บา้ นและนาส่ งเงินรายได้จากการจัดเก็บค่าน้ าประปาทั้งหมด
แก่เทศบาลตาบลทุ่งลาน
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑,๔๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่ ร้อยห้าสิ บบาทถ้วน) โดยกาหนดทางานจ้างให้แล้วเสร็ จ
ภายในสิ้ นเดือนของแต่ละเดือน ตามบันทึกตกลงจ้างที่อา้ งถึงนั้น
เนื่องจากบัดนี้ ได้ครบกาหนดเวลาเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ ตามข้างต้นแล้ว แต่ท่านยังไม่
สามารถทางานจ้างให้แล้วเสร็ จตามสัญญา ดังนั้น ในระหว่างที่เทศบาลตาบลทุ่งลานยังมิได้บอกเลิกสัญญา
ฉบับนี้ ท่านจะต้องชาระค่าปรับตามสัญญาเป็ นรายวันในอัตราวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กาหนด
แล้วเสร็ จจนถึงวันที่ทางานแล้วเสร็ จจริ ง

/จึงเรี ยน....

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐-๗๔๒๔-๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๓

ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

กรกฎาคม ๒๕๕๗
เรื่ อง แจ้งสิ ทธิการปรับตามบันทึกตกลงจ้าง
เรี ยน นายโชคชัย แมนหนู
อ้างถึง บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ ๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
ตามที่เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้วา่ จ้างท่านให้ทาการรับจ้างโดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.
คอยตรวจสอบบริ เวณแนวท่อประปาทั้งหมดเพื่อดูแลเรื่ องการลักลอบใช้น้ าท่อ
ประปาชารุ ดหรื อท่อประปาแตกเสี ยหาย ระยะทางทั้งสิ้ น ประมาณ ๕ กิโลเมตร โดยให้ตรวจสอบทุก ๆ ๓ วัน
(เดือนละ ๑๐ บาท)
๒. จดบันทึกมาตรน้ าและนาส่ งเจ้าหน้าที่ของเทศบาล โดยมีผใู ้ ช้น้ าจานวนประมาณ
๑๐๐ ราย
๓. จัดเก็บค่าน้ าประปาหมู่บา้ นและนาส่ งเงินรายได้จากการจัดเก็บค่าน้ าประปาทั้งหมด
แก่เทศบาลตาบลทุ่งลาน
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑,๘๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิ บบาทถ้วน) โดยกาหนดทางานจ้างให้แล้ว
เสร็ จภายในสิ้ นเดือนของแต่ละเดือน ตามบันทึกตกลงจ้างที่อา้ งถึงนั้น
เนื่องจากบัดนี้ ได้ครบกาหนดเวลาเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ ตามข้างต้นแล้ว แต่ท่านยังไม่
สามารถทางานจ้างให้แล้วเสร็ จตามสัญญา ดังนั้น ในระหว่างที่เทศบาลตาบลทุ่งลานยังมิได้บอกเลิกสัญญา
ฉบับนี้ ท่านจะต้องชาระค่าปรับตามสัญญาเป็ นรายวันในอัตราวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กาหนด
แล้วเสร็ จจนถึงวันที่ทางานแล้วเสร็ จจริ ง
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐-๗๔๒๔-๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๓

ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่ อง แจ้งสิ ทธิการปรับตามสัญญาจ้าง
เรี ยน หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด คชวรรณก่อสร้าง
อ้างถึง สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ตามที่เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้ทาสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาล
ตาบลตาบลทุ่งลาน เป็ นเงิน ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ แสนสี่ หมื่นบาทถ้วน) โดยกาหนดทางานจ้างให้แล้วเสร็ จ
ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตามสัญญาจ้างที่อา้ งถึงนั้น
เนื่องจากบัดนี้ ได้ครบกาหนดเวลาตามข้างต้นแล้ว แต่ทา่ นยังไม่สามารถทางานจ้างให้แล้ว
เสร็ จตามสัญญา ดังนั้น ในระหว่างที่เทศบาลตาบลทุ่งลานยังมิได้บอกเลิกสัญญาฉบับนี้ ท่านจะต้องชาระ
ค่าปรับตามสัญญาเป็ นรายวันในอัตราวันละ ๑,๑๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กาหนดแล้วเสร็ จจนถึงวันที่
ทางานแล้วเสร็ จจริ ง
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร / โทรสาร ๐-๗๔๒๔-๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๑

ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

๑๑ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่ อง แจ้งสิ ทธิการปรับตามสัญญาจ้าง
เรี ยน กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เออีซีไทม์ จากัด
อ้างถึง สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ตามที่เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้ทาสัญญาจ้างโครงการบุกเบิกพร้อมยกระดับถนนลูกรังสาย
ภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งต้นขาม ตาบลทุ่งลาน เป็ นเงิน ๑๓๙,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยกาหนดทางานจ้างให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตามสัญญาจ้างที่
อ้างถึงนั้น
เนื่องจากบัดนี้ ได้ครบกาหนดเวลาตามข้างต้นแล้ว แต่ทา่ นยังไม่สามารถทางานจ้างให้แล้ว
เสร็ จตามสัญญา ดังนั้น ในระหว่างที่เทศบาลตาบลทุ่งลานยังมิได้บอกเลิกสัญญาฉบับนี้ ท่านจะต้องชาระ
ค่าปรับตามสัญญาเป็ นรายวันในอัตราวันละ ๓๔๙.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กาหนดแล้วเสร็ จจนถึงวันที่ทางาน
แล้วเสร็ จจริ ง
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร / โทรสาร ๐-๗๔๒๔-๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๑

ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐
๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

ที่ สข ๕๕๓๐๒/๖๗๒

เรื่ อง ให้ไปทาสัญญาจ้าง
เรี ยน หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด อาณาทรัพย์เฮ้าส์
อ้างถึง ใบเสนอราคา ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
ตามที่ท่านได้เข้าทาการเสนอราคาโครงการปรับปรุ งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ซึ่งได้ทาการยืน่ ซองสอบราคาจ้างเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
และเปิ ดซองสอบราคาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ โดยท่านเสนอราคา เป็ นเงิน ๔๖๒,๐๐๐.๐๐
(สี่ แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้ วน) นั้น
เทศบาลตาบลทุ่งลาน พิจารณาแล้วตกลงจ้างและให้ทา่ นไปทาสัญญาจ้างกับเทศบาลตาบล
ทุ่งลาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันได้ รับหนังสื อแจ้ ง พร้ อมกับนาหลักประกันสั ญญา เป็ นเงิน ๒๓,๑๐๐.๐๐
บาท (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้ อยบาทถ้ วน) ไปมอบไว้แก่เทศบาลตาบลทุ่งลาน ในวันทาสัญญาด้วย
อนึ่ง หากท่านไม่ไปทาสัญญาภายในเวลาที่กาหนด เทศบาลตาบลทุ่งลาน จะยกเลิกการทา
สัญญาจ้างและพิจารณาเรี ยกร้องให้ท่านชดใช้ความเสี ยหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงานตาม
ข้อกาหนดที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารสอบราคา
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๑
โทร ๐-๗๔๒๔-๒๒๖๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐
๑๖ เมษายน ๒๕๕๘

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

เรื่ อง ให้ไปทาสัญญาจ้าง
เรี ยน นายวิพากย์ ลิ่มประเสริ ฐ
อ้างถึง ใบเสนอราคา ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘
ตามที่ท่านได้เข้าทาการเสนอราคาโครงการปรับปรุ งระบบประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ ๓ บ้านพร้าว
ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ซึ่ งได้ทาการยืน่ ซองสอบราคาจ้างเมื่อวันที่ ๘ เมษายน
๒๕๕๘ และเปิ ดซองสอบราคาจ้าง เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ โดยท่านเสนอราคา เป็ นเงิน
๒๕๔,๖๔๕.๑๖ บาท และยินยอมลดราคาคงเหลือ ๒๕๔,๖๐๐.๐๐ บาท
(สองแสนห้ าหมื่นสี่ พนั หกร้ อย
บาทถ้ วน) นั้น
เทศบาลตาบลทุ่งลาน พิจารณาแล้วตกลงจ้างและให้ทา่ นไปทาสัญญาจ้างกับเทศบาลตาบล
ทุ่งลาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันได้ รับหนังสื อแจ้ ง พร้ อมกับนาหลักประกันสั ญญา เป็ นเงิน ๑๒,๗๓๐.๐๐
บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้ อยสามสิ บบาทถ้ วน) ไปมอบไว้แก่เทศบาลตาบลทุ่งลาน ในวันทาสัญญาด้วย
อนึ่ง หากท่านไม่ไปทาสัญญาภายในเวลาที่กาหนด เทศบาลตาบลทุ่งลาน จะยกเลิกการทา
สัญญาจ้างและพิจารณาเรี ยกร้องให้ท่านชดใช้ความเสี ยหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงานตาม
ข้อกาหนดที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารสอบราคา
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๑
โทร ๐-๗๔๒๔-๒๒๖๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐
ธันวาคม ๒๕๕๗

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

เรื่ อง ให้ไปทาสัญญาจ้าง
เรี ยน หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด นาคขาณุ บิวดิ้ง
อ้างถึง ใบเสนอราคา ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
ตามที่ท่านได้เข้าทาการเสนอราคา โครงการก่อสร้างจุดรับทิง้ ขยะภายในเขตเทศบาลตาบล
ทุ่งลาน ซึ่ งได้ทาการยืน่ ซองสอบราคาจ้างเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ และเปิ ดซองสอบราคาจ้าง เมื่อวันที่
๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยท่านเสนอราคา เป็ นเงิน ๓๓๔,๙๐๐.๐๐ บาท
(สามแสนสามหมื่นสี่ พนั เก้า
ร้ อยบาทถ้ วน) นั้น
เทศบาลตาบลทุ่งลาน พิจารณาแล้วตกลงจ้างและให้ท่านไปทาสัญญาจ้างกับเทศบาลตาบล
ทุ่งลาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันได้ รับหนังสื อแจ้ ง พร้ อมกับนาหลักประกันสั ญญา เป็ นเงิน ๑๖,๗๔๕.๐๐
บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้ อยสี่ สิบห้ าบาทถ้ วน) ไปมอบไว้แก่เทศบาลตาบลทุ่งลาน ในวันทาสัญญาด้วย
อนึ่ง หากท่านไม่ไปทาสัญญาภายในเวลาที่กาหนด เทศบาลตาบลทุ่งลาน จะยกเลิกการทา
สัญญาจ้างและพิจารณาเรี ยกร้องให้ท่านชดใช้ความเสี ยหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงานตาม
ข้อกาหนดที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารสอบราคา
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๑
โทร ๐-๗๔๒๔-๒๒๖๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

เรื่ อง ให้ไปทาสัญญาจ้าง
เรี ยน กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ทริ บเบิลดี บิซิเนส จากัด
อ้างถึง ใบเสนอราคา ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ตามที่ท่านได้เข้าทาการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านพรุ กง-แม่คล้า ตาบลทุ่งลาน ซึ่งได้ทาการเปิ ดซองสอบราคาจ้าง เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๕๘ โดยท่านเสนอราคาค่าจ้าง เป็ นเงิน ๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้ วน) นั้น
เทศบาลตาบลทุ่งลาน พิจารณาแล้วตกลงว่าจ้างและให้ท่านไปทาสัญญาจ้างกับเทศบาลตาบล
ทุ่งลาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันได้ รับหนังสื อแจ้ ง พร้ อมกับนาหลักประกันสั ญญา เป็ นเงิน ๑๘,๕๐๐.๐๐
บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้ าร้ อยบาทถ้ วน) ไปมอบไว้แก่เทศบาลตาบลทุ่งลาน ในวันทาสัญญาด้วย
อนึ่ง หากท่านไม่ไปทาสัญญาภายในเวลาที่กาหนด เทศบาลตาบลทุ่งลาน จะยกเลิกการทา
สัญญาจ้างและพิจารณาเรี ยกร้องให้ท่านชดใช้ความเสี ยหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงานตาม
ข้อกาหนดที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารสอบราคา
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐
สิ งหาคม ๒๕๕๗

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

เรื่ อง ให้ไปทาสัญญาจ้าง
เรี ยน หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด คชวรรณก่อสร้าง
อ้างถึง ใบเสนอราคา ลงวันที่ ๑๓ สิ งหาคม ๒๕๕๗
ตามที่ท่านได้เข้าทาการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุ งยกระดับถนนลูกรังสายภายในหมู่บา้ น
หมู่ที่ 3 บ้านพร้าว (ซอยตรงข้ามวัดปรางแก้ว) ตาบลทุ่งลาน ซึ่ งได้ทาการเปิ ดซองสอบราคาจ้าง เมื่อวันที่
๑๔ สิ งหาคม ๒๕๕๗ โดยท่านเสนอราคาค่าจ้าง เป็ นเงิน ๔๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท
ถ้ วน) นั้น
เทศบาลตาบลทุ่งลาน พิจารณาแล้วตกลงว่าจ้างและให้ท่านไปทาสัญญาจ้างกับเทศบาลตาบล
ทุ่งลาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันได้ รับหนังสื อแจ้ ง พร้ อมกับนาหลักประกันสั ญญา เป็ นเงิน ๒๓,๙๕๐.๐๐
บาท (สองหมื่นสามพันเก้าร้ อยห้ าสิ บบาทถ้ วน) ไปมอบไว้แก่เทศบาลตาบลทุ่งลาน ในวันทาสัญญาด้วย
อนึ่ง หากท่านไม่ไปทาสัญญาภายในเวลาที่กาหนด เทศบาลตาบลทุ่งลาน จะยกเลิกการทา
สัญญาจ้างและพิจารณาเรี ยกร้องให้ท่านชดใช้ความเสี ยหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงานตาม
ข้อกาหนดที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารสอบราคา
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐
สิ งหาคม ๒๕๕๗

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

เรื่ อง ให้ไปทาสัญญาจ้าง
เรี ยน หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด คชวรรณก่อสร้าง
อ้างถึง ใบเสนอราคา ลงวันที่ ๑๓ สิ งหาคม ๒๕๕๗
ตามที่ท่านได้เข้าทาการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
พร้อมบ่อพักคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านพร้าวออก ตาบลทุ่งลาน ซึ่ งได้ทาการเปิ ดซองสอบราคาจ้าง
เมื่อวันที่ ๑๔ สิ งหาคม ๒๕๕๗ โดยท่านเสนอราคาค่าจ้าง เป็ นเงิน ๔๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ แสนหนึ่งหมื่นหนึ่ง
พันบาทถ้ วน) นั้น
เทศบาลตาบลทุ่งลาน พิจารณาแล้วตกลงว่าจ้างและให้ท่านไปทาสัญญาจ้างกับเทศบาลตาบล
ทุ่งลาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันได้ รับหนังสื อแจ้ ง พร้ อมกับนาหลักประกันสั ญญา เป็ นเงิน ๒๐,๕๕๐.๐๐
บาท (สองหมื่นห้ าร้ อยห้ าสิ บบาทถ้ วน) ไปมอบไว้แก่เทศบาลตาบลทุ่งลาน ในวันทาสัญญาด้วย
อนึ่ง หากท่านไม่ไปทาสัญญาภายในเวลาที่กาหนด เทศบาลตาบลทุ่งลาน จะยกเลิกการทา
สัญญาจ้างและพิจารณาเรี ยกร้องให้ท่านชดใช้ความเสี ยหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงานตาม
ข้อกาหนดที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารสอบราคา
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

เรื่ อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา
เรี ยน คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา (นายฉลาด บุญชูช่วย)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย สาเนาคาสัง่ เทศบาลทุ่งลาน ที่ ๑๕๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรี ต
เสริ มเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๘ บ้านพรุ กง-แม่คล้า ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา นั้น
เพื่อให้การดาเนิ นการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ จึงขอเรี ยนเชิ ญท่าน
เข้าร่ วมทาการเปิ ดซองการเสนอราคาตามโครงการดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา
๑๔.๐๐ น. ทีว่ ่าการอาเภอคลองหอยโข่ ง ชั้น ๑ (สถานทีก่ ลางสาหรับเป็ นศู นย์ รวมข้ อมูลข่ าวสารการจัดซื้อจัด
จ้ างของหน่ วยการบริหารราชการส่ วนท้องถิ่น)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร./โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

เรื่ อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา
เรี ยน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (นายสมเกียรติ โชติบุญทอง)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย สาเนาคาสัง่ เทศบาลทุ่งลาน ที่ ๑๕๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรี ต
เสริ มเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๘ บ้านพรุ กง-แม่คล้า ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา นั้น
เพื่อให้การดาเนินการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและถูกต้องตามระเบียบจึงขอส่ งสาเนาคาสั่ง
เทศบาลตาบลทุ่งลาน มาเพื่อแจ้งให้ทราบ รายละเอียดตามสาเนาคาสั่งที่ได้แนบมาพร้อมหนังสื อฉบับนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

กองคลัง
โทร./โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

1 เมษายน 2553
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
เรี ยน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (นายวิชิต รัตนโกสม)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย สาเนาคาสัง่ เทศบาลทุ่งลาน ที่ 063/2553 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2553
ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้แต่งตั้งท่านเป็ นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรี ต เชื่ อมต่อระหว่าง หมู่ที่ 8 –
หมู่ที่ 5 (บ้านพรุ กง – บ้านโคกพยอม) ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง
เพื่อให้การดาเนิ นการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและถูกต้องตามระเบียบจึงขอส่ งสาเนาคาสั่ง
เทศบาลตาบลทุ่งลาน มาเพื่อแจ้งให้ทราบ รายละเอียดตามสาเนาคาสั่งที่ได้แนบมาพร้อมหนังสื อฉบับนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

กองคลัง
โทร. 0-7424-2452-3 ต่อ 14,16
โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 13

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

1 เมษายน 2553
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
เรี ยน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (นายเฉลิม สัตเพ็ญ)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย สาเนาคาสัง่ เทศบาลทุ่งลาน ที่ 063/2553 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2553
ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้แต่งตั้งท่านเป็ นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านท่าหรั่ง หมู่ที่ 7 ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอย
โข่ง
เพื่อให้การดาเนิ นการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและถูกต้องตามระเบียบจึงขอส่ งสาเนาคาสั่ง
เทศบาลตาบลทุ่งลาน มาเพื่อแจ้งให้ทราบ รายละเอียดตามสาเนาคาสั่งที่ได้แนบมาพร้อมหนังสื อฉบับนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

กองคลัง
โทร. 0-7424-2452-3 ต่อ 14,16
โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 13

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน”

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ กองคลัง เทศบาลตาบลทุ่งลาน
ที่
วันที่ 20 กรกฎาคม 2553
เรื่อง แต่ งตั้งเป็ นคณะกรรมการเปิ ดซองการเสนอราคาโดยวิธีสอบราคา
..............................................................................................................................................................................
เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้ าง
ตามคาสั่งเทศบาลตาบลทุ่งลาน เลขที่ 108/2553 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ได้แต่งตั้งท่าน
เป็ นกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุ งยกระดับผิวจราจรลูกรัง (ป่ าช้าบ้านทุ่งแม่บวั ) หมู่ที่ 2 ตาบล
ทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
เพื่อให้การดาเนิ นการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ จึงขอเรี ยนเชิญท่านเข้า
ร่ วมทาการเปิ ดซองสอบราคาตามโครงการดังกล่าวข้างต้น
ในวันที่ 5 สิ งหาคม 2553 เวลา 14.00 น.
ณ ทีว่ ่าการอาเภอคลองหอยโข่ ง ชั้นที่ 1 (ศู นย์ รวมข้ อมูลข่ าวสารการจัดซื้อ/จ้ างของ อบต.ระดับอาเภอ) จังหวัด
สงขลา
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
(นางมลิวลั ย์ เรื องกาญจน์)
เจ้าหน้าที่พสั ดุ

(นางวิลยั วรรณ ไชยทอง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
(นายภาณุ จันทร์เมือง)
ปลัดเทศบาล
ดาเนินการ

(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

แจ้ งคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
1. นางกันยา คงแก้ว...................................................
2. นางสาวอรทัย ณ นคร................................................
3. นางสาวกาญจนา ศรี สุข............................................

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ กองคลัง เทศบาลตาบลทุ่งลาน
ที่
วันที่ 20 กรกฎาคม 2553
เรื่อง แต่ งตั้งเป็ นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้ าง
..............................................................................................................................................................................
เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้ าง
ตามคาสั่งเทศบาลตาบลทุ่งลาน เลขที่ 108 /2553 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ได้แต่งตั้งท่านเป็ น
กรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุ งยกระดับผิวจราจรลูกรัง (ป่ าช้าบ้านทุ่งแม่บวั ) หมู่ที่ 2 ตาบล
ทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
เพื่อให้การดาเนิ นการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและถูกต้องตามระเบียบจึงขอส่ งสาเนาคาสัง่
เทศบาลตาบลทุ่งลาน มาเพือ่ แจ้งให้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามสาเนาคาสั่งที่ได้แนบมาพร้อมหนังสื อฉบับ
นี้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
(นางมลิวลั ย์ เรื องกาญจน์)
เจ้าหน้าที่พสั ดุ

(นางวิลยั วรรณ ไชยทอง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
(นายภาณุ จันทร์เมือง)
ปลัดเทศบาล
ดาเนินการ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
แจ้ งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้ าง
1. นายสุ กิจ คงประพันธ์..............................................
2. นางสาวสุ ภาภรณ์ ด้วงรอด......................................
3. นายสมชาย ทองศรี เทพ..........................................

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/๖๓๘

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
เรื่ อง ขอนาส่ งประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง
เรี ยน นายอาเภอคลองหอยโข่ง
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง

จานวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการดังต่อไปนี้
๑.
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย หมู่ที่ ๙ บ้านพร้าว ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
๒. โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านย่านยาว หมู่ที่ ๑ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ในการนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงขอความกรุ ณาท่านในการปิ ดประกาศประชาสัมพันธ์
“ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างของเทศบาลตาบลทุ่งลาน” ณ สถานที่กลางสาหรับเป็ นศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้ อจัดจ้างของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น
เพื่อให้ผสู ้ นใจได้ทราบโดยทัว่ กัน
รายละเอียดปรากฏตามประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสื อฉบับนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายกิตติ ทองคีรี)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบตั ิราชการแทน
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๑
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/๖๔๘

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
เรื่ อง ขอนาส่ งประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง
เรี ยน นายกเทศมนตรี ตาบลโคกม่วง
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง

จานวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการดังต่อไปนี้
๑.
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย หมู่ที่ ๙ บ้านพร้าว ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
๒. โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านย่านยาว หมู่ที่ ๑ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ในการนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงขอความกรุ ณาท่านในการปิ ดประกาศประชาสัมพันธ์
“ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างของเทศบาลตาบลทุ่งลาน” เพื่อให้ผสู ้ นใจได้ทราบโดยทัว่ กัน รายละเอียด
ปรากฏตามประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสื อฉบับนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ ทองคีรี)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบตั ิราชการแทน
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๑
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่ อง ขอนาส่ งประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง
เรี ยน นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองหอยโข่ง
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง

จานวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน มีความประสงค์จะจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น จานวน ๔ คัน
จานวน ๔ วัน ตามโครงการถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชฯ และทัศน
ศึกษาเพิ่มพูนความรู ้ทกั ษะด้านการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ผูน้ าหมู่บา้ น ฯ
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ นั้น นั้น
ในการนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงขอความกรุ ณาท่านในการปิ ดประกาศประชาสัมพันธ์
“ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างของเทศบาลตาบลทุ่งลาน” เพื่อให้ผสู ้ นใจได้ทราบโดยทัว่ กัน รายละเอียด
ปรากฏตามประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสื อฉบับนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖,๑๓
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่ อง ขอนาส่ งประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง
เรี ยน นายกเทศมนตรี ตาบลโคกม่วง
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง

จานวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน มีความประสงค์จะจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น จานวน ๔ คัน
จานวน ๔ วัน ตามโครงการถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชฯ และทัศน
ศึกษาเพิ่มพูนความรู ้ทกั ษะด้านการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ผูน้ าหมู่บา้ น ฯ
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ นั้น นั้น
ในการนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงขอความกรุ ณาท่านในการปิ ดประกาศประชาสัมพันธ์
“ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างของเทศบาลตาบลทุ่งลาน” เพื่อให้ผสู ้ นใจได้ทราบโดยทัว่ กัน รายละเอียด
ปรากฏตามประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสื อฉบับนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖,๑๓
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/๖๔๗

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
เรื่ อง ขอนาส่ งประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง
เรี ยน กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั พินนั ท์พฒั น์ก่อสร้าง จากัด
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง

จานวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการดังต่อไปนี้
๑.
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย หมู่ที่ ๙ บ้านพร้าว ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
๒. โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านย่านยาว หมู่ที่ ๑ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ในการนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงขอนาส่ งประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างของเทศบาล
ตาบลทุ่งลานมาเพื่อให้ทราบโดยทัว่ กัน รายละเอียดปรากฏตามประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างที่ได้แนบมา
พร้อมกับหนังสื อฉบับนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายกิตติ ทองคีรี)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบตั ิราชการแทน
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๑
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่ อง ขอนาส่ งประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง
เรี ยน กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั พี.พี.เซาท์ แทรวิล จากัด
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง

จานวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน มีความประสงค์จะจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น จานวน ๔ คัน
จานวน ๔ วัน ตามโครงการถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชฯ และทัศน
ศึกษาเพิ่มพูนความรู ้ทกั ษะด้านการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ผูน้ าหมู่บา้ น ฯ
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ นั้น นั้น
ในการนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงขอนาส่ งประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างของเทศบาล
ตาบลทุ่งลานมาเพื่อให้ทราบโดยทัว่ กัน รายละเอียดปรากฏตามประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างที่ได้แนบมา
พร้อมกับหนังสื อฉบับนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร /โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖,๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่ อง ขอนาส่ งประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง
เรี ยน กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สุ ภชัย ทราเวล จากัด
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง

จานวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน มีความประสงค์จะจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น จานวน ๔ คัน
จานวน ๔ วัน ตามโครงการถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชฯ และทัศน
ศึกษาเพิ่มพูนความรู ้ทกั ษะด้านการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ผูน้ าหมู่บา้ น ฯ
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ นั้น นั้น
ในการนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงขอนาส่ งประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างของเทศบาล
ตาบลทุ่งลานมาเพื่อให้ทราบโดยทัว่ กัน รายละเอียดปรากฏตามประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างที่ได้แนบมา
พร้อมกับหนังสื อฉบับนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร /โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖,๑๓
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่ อง ขอนาส่ งประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง
เรี ยน กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ปั ญญา ทัวร์ จากัด
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง

จานวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน มีความประสงค์จะจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น จานวน ๔ คัน
จานวน ๔ วัน ตามโครงการถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชฯ และทัศน
ศึกษาเพิ่มพูนความรู ้ทกั ษะด้านการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ผูน้ าหมู่บา้ น ฯ
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ นั้น นั้น
ในการนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงขอนาส่ งประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างของเทศบาล
ตาบลทุ่งลานมาเพื่อให้ทราบโดยทัว่ กัน รายละเอียดปรากฏตามประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างที่ได้แนบมา
พร้อมกับหนังสื อฉบับนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร /โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖,๑๓
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่ อง ขอนาส่ งประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง
เรี ยน หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ปากพนัง ทราเวล
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง

จานวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน มีความประสงค์จะจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น จานวน ๔ คัน
จานวน ๔ วัน ตามโครงการถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชฯ และทัศน
ศึกษาเพิ่มพูนความรู ้ทกั ษะด้านการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ผูน้ าหมู่บา้ น ฯ
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ นั้น นั้น
ในการนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงขอนาส่ งประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างของเทศบาล
ตาบลทุ่งลานมาเพื่อให้ทราบโดยทัว่ กัน รายละเอียดปรากฏตามประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างที่ได้แนบมา
พร้อมกับหนังสื อฉบับนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร /โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖,๑๓
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่ อง ขอนาส่ งประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง
เรี ยน ผูอ้ านวยการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง

จานวน 1 ชุด

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน มีความประสงค์จะจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น จานวน ๔ คัน
จานวน ๔ วัน ตามโครงการถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชฯ และทัศน
ศึกษาเพิ่มพูนความรู ้ทกั ษะด้านการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ผูน้ าหมู่บา้ น ฯ
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ นั้น นั้น
ในการนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงขอความกรุ ณาท่านในการปิ ดประกาศประชาสัมพันธ์
“ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างของเทศบาลตาบลทุ่งลาน” เพื่อให้ผสู ้ นใจได้ทราบโดยทัว่ กัน รายละเอียด
ปรากฎตามประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสื อฉบับนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

กองคลัง
โทร /โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖,๑๓
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่ อง ขอนาส่ งประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง
เรี ยน ผูอ้ านวยการ สถานีวิทยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง

จานวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน มีความประสงค์จะจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น จานวน ๔ คัน
จานวน ๔ วัน ตามโครงการถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชฯ และทัศน
ศึกษาเพิ่มพูนความรู ้ทกั ษะด้านการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ผูน้ าหมู่บา้ น ฯ
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ นั้น นั้น
ในการนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงขอความกรุ ณาท่านในการปิ ดประกาศประชาสัมพันธ์
“ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างของเทศบาลตาบลทุ่งลาน” เพื่อให้ผสู ้ นใจได้ทราบโดยทัว่ กัน รายละเอียด
ปรากฎตามประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสื อฉบับนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

กองคลัง
โทร /โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖,๑๓
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

ที่ทาการเทศบาลตาบลทุ่งลาน
48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

สิ งหาคม 2550
เรื่ อง ขอนาส่ งประกาศและเอกสารการจัดซื้ อโดยวิธีพิเศษ
เรี ยน ผูจ้ ดั การ ร้านจันทโณพาณิ ชย์
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ประกาศและเอกสารการจัดซื้ อโดยวิธีพิเศษ

จานวน 1 ชุด

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะจัดซื้ อวัสดุ
ก่อสร้าง เพื่อให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูย้ ากไร้ และผูย้ ากจน ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80
พรรษา
ในการนี้ดว้ ยเทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงขอนาส่ งประกาศและเอกสารการจัดซื้ อโดยวิธีพิเศษ
มาเพื่อให้ทราบโดยทัว่ กัน
รายละเอียดปรากฏตามประกาศและเอกสารการจัดซื้ อโดยวิธีพิเศษที่ได้แนบมา
พร้อมกับหนังสื อฉบับนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายเจริ ญ สัมพัชนี)
นายกเทศบาลตาบลทุ่งลาน
ส่ วนการคลัง
โทร 074-242452-3 ต่อ 14,16
โทรสาร 074-242452-3 ต่อ 13

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่ อง ขอนาส่ งประกาศผลการพิจารณาการจ้างโดยวิธีสอบราคา
เรี ยน นายอาเภอคลองหอยโข่ง
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ประกาศผลการพิจารณาการจ้างโดยวิธีสอบราคา

จานวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน
ได้ดาเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ ๗
บ้านท่าหรั่ง (ซอยท่าหรั่งพัฒนา ๒) ตาบลทุ่งลาน และคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาได้ดาเนินการพิจารณา
คัดเลือกผูเ้ สนอราคาได้แล้ว
ในการนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงขอความกรุ ณาท่านในการปิ ดประกาศประชาสัมพันธ์
“ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างของเทศบาลตาบลทุ่งลาน”
ณ สถานที่กลางสาหรับเป็ นศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้ อจัดจ้างของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น เพื่อให้ผสู ้ นใจได้ทราบโดยทัว่ กัน
รายละเอียดปรากฏตามประกาศที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสื อฉบับนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

สิ งหาคม ๒๕๕๗
เรื่ อง ขอนาส่ งประกาศผลการพิจารณาการจ้างโดยวิธีสอบราคา
เรี ยน นายอาเภอคลองหอยโข่ง
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ประกาศผลการพิจารณาการจ้างโดยวิธีสอบราคา

จานวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้ดาเนินการสอบราคาโครงการปรับปรุ งยกระดับถนนลงลูกรัง
สายภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ ๓ บ้านพร้าว (ซอยตรงข้ามวัดปรางแก้ว) ตาบลทุ่งลาน และคณะกรรมการเปิ ดซอง
สอบราคาได้ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกผูเ้ สนอราคาได้แล้ว
ในการนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงขอความกรุ ณาท่านในการปิ ดประกาศประชาสัมพันธ์
“ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างของเทศบาลตาบลทุ่งลาน”
ณ สถานที่กลางสาหรับเป็ นศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้ อจัดจ้างของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น เพื่อให้ผสู ้ นใจได้ทราบโดยทัว่ กัน
รายละเอียดปรากฏตามประกาศที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสื อฉบับนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่ อง ขอนาส่ งประกาศผลการพิจารณาการจ้างโดยวิธีสอบราคา
เรี ยน นายอาเภอคลองหอยโข่ง
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ประกาศผลการพิจารณาการจ้างโดยวิธีสอบราคา

จานวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน
ได้ดาเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้างจุดรับทิง้ ขยะภายใน
เขตเทศบาลตาบลทุ่งลาน และคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาได้ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกผูเ้ สนอราคาได้
แล้ว
ในการนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงขอความกรุ ณาท่านในการปิ ดประกาศประชาสัมพันธ์
“ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างของเทศบาลตาบลทุ่งลาน”
ณ สถานที่กลางสาหรับเป็ นศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น เพื่อให้ผสู ้ นใจได้ทราบโดยทัว่ กัน
รายละเอียดปรากฏตามประกาศที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสื อฉบับนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐
สิ งหาคม ๒๕๕๗

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

เรื่ อง ขอนาส่ งประกาศผลการพิจารณาการซื้ อโดยวิธีสอบราคา
เรี ยน นายอาเภอคลองหอยโข่ง
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ประกาศผลการพิจารณาการซื้ อโดยวิธีสอบราคา

จานวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้ดาเนินการสอบราคาซื้ อ
รถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ าของเทศบาลตาบลทุ่งลาน จานวน ๑ คัน และคณะกรรมการเปิ ด
ซองสอบราคาได้ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกผูเ้ สนอราคาได้แล้ว
ในการนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงขอความกรุ ณาท่านในการปิ ดประกาศประชาสัมพันธ์
“ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาซื้ อของเทศบาลตาบลทุ่งลาน” ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้ อ/จ้างของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลระดับอาเภอ เพื่อให้ผสู ้ นใจได้ทราบโดยทัว่ กัน รายละเอียดปรากฏตามประกาศที่ได้
แนบมาพร้อมกับหนังสื อฉบับนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐-๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖,๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่ อง ส่ งสาเนาสัญญาจ้าง
เรี ยน สรรพากรพื้นที่สงขลา ๒
สิ่ งที่ส่งมาด้วย สาเนาสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

จานวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้จดั ทาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรี ตสายภายในตาบลทุ่งลาน จานวน ๖ สาย รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น ๓,๓๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้าน
สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
เนื่องจากเป็ นสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ดังนั้น เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒๘
เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงขอส่ งสาเนาสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว มาเพื่อดาเนิ นการในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖
โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๓
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่ อง ส่ งสาเนาสัญญาจ้าง
เรี ยน ผูอ้ านวยการ สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย สาเนาสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

จานวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้จดั ทาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรี ตสายภายในตาบลทุ่งลาน จานวน ๖ สาย รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น ๓,๓๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้าน
สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
เนื่องจากเป็ นสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ดังนั้น เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒๘
เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงขอส่ งสาเนาสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว มาเพื่อดาเนิ นการในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖
โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๓
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘
เรื่ อง ขอนาส่ งประกาศการจัดทาสัญญาจ้างและสาเนาสัญญาจ้าง
เรี ยน นายอาเภอคลองหอยโข่ง
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ประกาศการจัดทาสัญญาจ้างและสาเนาสัญญาจ้าง

จานวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้จดั ทาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กสาย
ภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ ๗ บ้านท่าหรั่ง (ซอยท่าหรั่งพัฒนา ๒) ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัด
สงขลา ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็ นเงิน ๘๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท
(แปดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น
เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริ หาร
ราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปั จจุบนั เทศบาลตาบลทุ่งลานจึงขอความกรุ ณา
ท่านในการปิ ดประกาศประชาสัมพันธ์ “ประกาศการจัดทาสัญญาจ้างและสาเนาสัญญาจ้างของเทศบาลตาบล
ทุ่งลาน” ณ สถานที่กลางสาหรับเป็ นศูนย์รวมการจัดซื้ อจัดจ้างของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น
เพื่อให้ผสู ้ นใจได้ทราบโดยทัว่ กัน รายละเอียดปรากฏตามประกาศและสัญญาจ้างที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสื อ
ฉบับนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔
โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๑
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่ อง ขอนาส่ งสาเนาสัญญาจ้าง
เรี ยน นายอาเภอคลองหอยโข่ง
สิ่ งที่ส่งมาด้วย สาเนาสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ จานวน ๑ ชุด
ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้จดั ทาสัญญาจ้างโครงการปรับปรุ งระบบประปาหมู่บา้ น หมู่ที่
๘ บ้านพรุ กง-แม่คล้า ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เป็ นเงินทั้งสิ้ น ๑๖๑,๒๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) นั้น
เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริ หาร
ราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปั จจุบนั เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงขอส่ งสาเนา
สัญญาจ้างโครงการดังกล่าว มาเพื่อดาเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้องดังปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔
โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๑
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘
เรื่ อง ส่ งสาเนาสัญญาจ้าง
เรี ยน สรรพากรพื้นที่สงขลา ๒
สิ่ งที่ส่งมาด้วย สาเนาสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

จานวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้จดั ทาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กสาย
ภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ ๗ บ้านท่าหรั่ง (ซอยท่าหรั่งพัฒนา ๒) ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัด
สงขลา ราคากลาง ๑,๑๐๗,๖๔๕.๐๐ บาท ซึ่งผูร้ ับจ้างได้ยนื่ ซอง เป็ นเงินทั้งสิ้ น ๘๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปด
แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
เนื่องจากเป็ นสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ดังนั้น เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒๘
เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงขอส่ งสาเนาสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว มาเพื่อดาเนิ นการในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
ดังปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/๕๗๕

๒๗ สิ งหาคม ๒๕๕๗
เรื่ อง แจ้งเข้าดาเนินการและส่ งมอบพื้นที่ก่อสร้าง
เรี ยน หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด คชวรรณก่อสร้าง
อ้างถึง สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ สิ งหาคม ๒๕๕๗
ตามที่เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้วา่ จ้าง ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด คชวรรณก่อสร้าง ดาเนินการจ้าง
เหมาโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านพร้าวออก ตามสัญญาจ้างที่อา้ งถึงแล้วนั้น
และขอส่ งมอบพื้นที่การก่อสร้างให้กบั ผูร้ ับจ้างต่อไป
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน ขอแจ้งให้ ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด คชวรรณก่อสร้าง รี บเข้าดาเนินการ
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสื อฉบับนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและโปรดดาเนิ นการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

กองคลัง
โทร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔
โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๑
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
เรื่ อง แจ้งเข้าดาเนินการและส่ งมอบพื้นที่
เรี ยน หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด วไลก่อสร้าง
อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๐๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
ตามที่เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้วา่ จ้าง ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด วไลก่อสร้าง ดาเนินการจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต หมู่ที่ ๕ บ้านโคกพยอม (ซอยบ้านนายนอง
ชูคดี) ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ตามสัญญาจ้างอ้างถึงแล้ว นั้น
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุง่ ลาน ขอแจ้งให้ ห้างหุ ้นส่ วนจากัด วไลก่อสร้าง รี บเข้าดาเนินการ
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสื อฉบับนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและโปรดดาเนิ นการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๓

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน

ที่ทาการเทศบาลตาบลทุ่งลาน
48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230

สข ๕๕๓๐๒/

ธันวาคม 2550
เรื่ อง ถอนหนังสื อค้ าประกันธนาคาร
เรี ยน กรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารเอเซี ย จากัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่
สิ่ งที่ส่งมาด้วย สาเนาหนังสื อค้ าประกัน เลขที่ 010-5-01806-3 503-00001-055 ลงวันที่ 1 สิ งหาคม 2548
จานวน 1 ฉบับ
ตามที่ บริ ษทั เอ็ม พี ซีวลิ จากัด ได้วางหลักประกันซองโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บ้านควน – บ้านปลักคล้า หมู่ที่ 4 ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ซึ่งในวันทาสัญญาจ้าง
ท่านได้เป็ นผูค้ ้ าประกัน รายละเอียดปรากฏตามสาเนาหนังสื อค้ าประกันที่ส่งมาด้วยแนบท้ายหนังสื อฉบับนี้
แล้ว
เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้ทาสัญญากับผูเ้ สนอราคาต่าสุ ดเรี ยบร้อยแล้ว จึงขอคืนหนังสื อค้ า
ประกัน เพื่อให้ดาเนิ นการเพิกถอนการค้ าประกันให้แก่ บริ ษทั ซี เอ็น เอ็น เทรดดิ้ง จากัด
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายเจริ ญ สัมพัชนี)
นายกเทศบาลตาบลทุ่งลาน
ส่ วนการคลัง
โทร 074-242452-3 ต่อ 14,16
โทรสาร 074-242452-3 ต่อ 13

สข ๕๕๓๐๒/

ที่ทาการเทศบาลตาบลทุ่งลาน
48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน

อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
กรกฎาคม 2549
เรื่ อง ถอนหนังสื อค้ าประกันธนาคาร
เรี ยน หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด วไลก่อสร้าง
อ้างถึง เอกสารประกวดราคาจ้างเลขที่ 2/2549 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2549
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาหนังสื อ อบต.ทุ่งลาน แจ้งธนาคารเรื่ องถอนหนังสื อค้ าประกันธนาคาร จานวน 1
ฉบับ
2. สาเนาหนังสื อค้ าประกัน เลขที่ 00015/200923/0230/49 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2549
จานวน 1 ฉบับ
ตามที่ท่านได้วางหลักประกันซองพร้อมกับการยืน่ ซองประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 8 ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ซึ่ ง
ท่านได้ยนื่ ซองประกวดราคาโดยใช้หลักประกันซองเป็ นหนังสื อค้ าประกัน รายละเอียดปรากฏตามหนังสื อค้ า
ประกันที่ส่งมาด้วยแนบท้ายหนังสื อฉบับนี้แล้ว นั้น
เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้ทาสัญญากับผูเ้ สนอราคาต่าสุ ดเรี ยบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ท่าน
ดาเนินการติดต่อขอรับหลักประกันซองดังกล่าวคืน
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายเจริ ญ สัมพัชนี)
นายกเทศบาลตาบลทุ่งลาน
ส่ วนการคลัง
โทร 074-242452-3 ต่อ 14,16
โทรสาร 074-242452-3 ต่อ 13

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/๖๗๓

๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่ อง แจ้งสงวนสิ ทธิ์ ค่าปรับผิดสัญญาจ้าง
เรี ยน กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เออีซี ไทม์ จากัด
33333333333333333333333

อ้างถึง หนังสื อ ทต.ทุ่งลาน ที่ สข ๕๕๓๐๒/๕๘๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘
ตามหนังสื อที่อา้ งถึง
โดยแจ้งท่านเรื่ องการส่ งมอบล่าช้ากว่ากาหนด และเทศบาลตาบล
ทุ่งลาน จะคิดค่าปรับในอัตราวันละ ๓๔๕๐๐ บาท โดยเริ่ มนับถัดจากวันที่ที่กาหนดแล้วเสร็ จในสัญญาจ้าง
นั้น
สัญญาจ้างสิ้ นสุ ดวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ท่านส่ งมอบงานจ้าง งวดที่ ๑ (สุ ดท้าย) ใน
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ส่ งมอบงานล่าช้ากว่ากาหนดในงวดงานที่ ๑ (สุ ดท้าย) เป็ นจานวน ๘๖ วัน คิด
เป็ นเงินค่าปรับทั้งสิ้ น ๓๐,๐๑๔.๐๐ บาท (สามหมื่นสิ บสี่ บาทถ้วน)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

กองคลัง
โทร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๑

ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เรื่ อง ขอส่ งสาเนาสัญญาซื้ อขาย
เรี ยน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสื อด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๗๒.๕/ว.๑๘๘๕๓ ลงวันที่ ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๔๙
สิ่ งที่ส่งมาด้วย สาเนาสัญญาซื้ อขาย เลขที่ ๐๑/๒๕๕๕๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔
ตามที่เทศบาลตาบลทุ่งลาน
ได้จดั ทาสัญญาซื้ อขายรถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อม
ไฟฟ้ า จานวน ๑ คัน เป็ นเงิน ๑,๘๙๕,๐๐๐.๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น
เนื่องจากเป็ นสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ดังนั้น เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ข้อ 128 เทศบาล
ตาบลทุ่งลาน จึงขอส่ งสาเนาบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างโครงการดังกล่าวมาเพื่อดาเนิ นการในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
ดังปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริ ญ สัมพัชนี)
นายกเทศบาลตาบลทุ่งลาน
ส่ วนการคลัง
โทร 0-7424-2452-3 ต่อ 14,16
โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 13

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เรื่ อง ขอส่ งสาเนาสัญญาซื้ อขาย
เรี ยน สรรพากรพื้นที่สงขลา ๒
อ้างถึง หนังสื อด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๗๒.๕/ว.๑๘๘๕๓ ลงวันที่ ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๔๙
สิ่ งที่ส่งมาด้วย สาเนาสัญญาซื้ อขาย เลขที่ ๐๑/๒๕๕๕๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔
ตามที่เทศบาลตาบลทุ่งลาน
ได้จดั ทาสัญญาซื้ อขายรถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อม
ไฟฟ้ า จานวน ๑ คัน เป็ นเงิน ๑,๘๙๕,๐๐๐.๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น
เนื่องจากเป็ นสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ดังนั้น เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒๘
เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงขอส่ งสาเนาสัญญาซื้ อขายรถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่ อมไฟฟ้ า จานวน ๑ คัน
มาเพื่อดาเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้อง ดังปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร /โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖,๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

144 หมู่ที่ 4 ตาบลโคกม่วง
อาเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา 90230
วันที่....12 เมษายน 2553...........
เรื่ อง แจ้งหนี้ค่าน้ าดื่ม
เรี ยน นายกเทศบาลตาบลทุ่งลาน
อ้างถึง บันทึกตกลงซื้ อขายน้ าดื่ม เลขที่ 1/2553 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2552
ตามที่ขา้ พเจ้า ได้ทาการจาหน่ายน้ าดื่ม ให้แก่เทศบาลตาบลทุ่งลาน ประจาเดือน
.....มีนาคม 2553...................................โดยได้ทาบันทึกตกลงซื้ อขายฯ ที่อา้ งถึงฉบับดังกล่าวนั้น
บัดนี้ขา้ พเจ้าขอแจ้งค่าใช้จ่ายเป็ นเงินทั้งสิ้ น ........1,110............... บาท รายละเอียดตามใบส่ ง
ของซึ่ งได้มอบไว้ขณะส่ งของแล้วนั้น
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุ วรรณ สิ นธุรัตน์)
เรี ยน นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
- ด้วย นายสุ วรรณ สิ นธุรัตน์ ได้แจ้งหนี้ค่าน้ าดื่ม ประจาเดือน .....มีนาคม 2553.........................
เป็ นเงิน .......1,110...................... บาท
- เห็นควรอนุมตั ิเบิกจ่ายเงินค่าน้ าดื่มให้แก่ผขู ้ ายต่อไป
(นางมลิวลั ย์ เรื องกาญจน์)
เจ้าหน้าที่พสั ดุ
(นางวิลยั วรรณ ไชยทอง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
(นายภาณุ จันทร์เมือง)
ปลัดเทศบาล
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

เรื่ อง สัง่ ซื้ อแบบพิมพ์
เรี ยน ผูอ้ านวยการโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
สิ่ งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายการแบบพิมพ์

จานวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะสัง่ ซื้ อ
แบบพิมพ์ เพื่อใช้ในราชการตามบัญชีรายการแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสื อนี้ จานวน ๑ ชุด
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

กองคลัง
โทร ๐-๗๔๒๔-๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔
โทร ๐-๗๔๒๔-๒๒๖๐
โทรสาร ๐-๗๔๒๔-๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

บัญชีรายการแบบพิมพ์
1.
2.
3.
4.
5.

24-40-04 ป.41/1 ใบเสร็ จรับเงินค่าน้ าประปา
25-40-02 ภ.บ.ท.11 ใบเสร็ จรับเงินภาษีบารุ งท้องที่
27-40-08 ภ.ร.ด.12 ใบเสร็ จภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
26-40-03 ภ.ป.7 ใบเสร็ จรับเงินภาษีป้าย
13-10-22 ทะเบียนเงินรายรับ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

150 เล่ม
20 เล่ม
2 เล่ม
1 เล่ม
6 เล่ม

บัญชีรายการสั่ งซื้อแบบพิมพ์
1.
2.
3.
4.

10-10-01
10-10-02
43-20-01
43-20-04

ท.19 ทะเบียนสมาชิก
ท.20 ทะเบียนคณะเทศมนตรี
บัตรประวัติพนักงานเทศบาล (สี เหลือง)
แฟ้ มประวัติพนักงานเทศบาล (สี ฟ้า)

1
1
120
120

เล่ม
เล่ม
แผ่น
แฟ้ ม

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230

ที่ สข 55302/

17 เมษายน 2555

เรื่ อง สัง่ ซื้ อพันธุ์ไผ่เลี้ยงหวาน
เรี ยน นายเหลื่อม ดิษนิ่ม
ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะสั่งซื้ อ
พันธุ์ไผ่เลี้ยงหวาน จานวน 530 ต้น สาหรับแจกจ่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ตาบลทุ่งลานตามโครงการส่ งเสริ ม
การปลูกไผ่เลี้ยงหวาน เพื่อขยายพันธุ์ ประจาปี พ.ศ. 2555 เพื่อเสริ มสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กบั เกษตรกรใน
ชุมชน เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเอง ลดปั ญหาความยากจน
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

กองคลัง
โทร 0-7424-2452-3 ต่อ 14,16
โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 13

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

ที่ทาการเทศบาลตาบลทุ่งลาน
48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
26 มิถุนายน 2550

เรื่ อง สัง่ ซื้ อพันธุ์หญ้า
เรี ยน สถานีพฒั นาอาหารสัตว์พทั ลุง
ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะสั่งซื้ อ
พันธุ์หญ้า ดังต่อไปนี้
1. พันธุ์หญ้ ากินนี่สีม่วง
จานวน
26
กิโลกรัม
2.
พันธุ์หญ้ าอะตราตัม
จานวน
15
กิโลกรัม
3. พันธุ์หญ้ ารู ซี่
จานวน
19
กิโลกรัม
สาหรับแจกจ่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ตาบลทุ่งลานตามโครงการส่ งเสริ มปลูกหญ้าอาหารสัตว์พนั ธุ์ดีเพื่อ
เสริ มสร้างอาชีพให้เกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้นและทาให้เกิดการรวมกลุ่มในการนามูลโคมาทาปุ๋ ยชีวภาพอันจะ
ก่อให้เกิดรายได้อีกทางหนึ่ง
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายเจริ ญ สัมพัชนี)
นายกเทศบาลตาบลทุ่งลาน
ส่ วนการคลัง
โทร 0-7424-2452-3 ต่อ 14,16
โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 13

รายละเอียดพัสดุทตี่ ้ องการซื้อ
1. ทะเบียนทรัพย์สิน ผ.ท.4 (49-30-04)
2. ทะเบียนคุมผูช้ าระภาษี ผ.ท.5 (49-30-05)

จานวน 1,500 แผ่น
จานวน 1,500 แผ่น

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

ที่ทาการเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
มิถุนายน 2550

เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

เรี ยน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (นายสิ ทธิพงศ์ ทองศิริ)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย สาเนาคาสัง่ อบต.ทุ่งลาน ที่ 56/2550 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2550
ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้แต่งตั้งท่านเป็ นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการจ้าง
เหมาบูรณะปรับปรุ งถนนลงลูกรังภายในหมู่ที่ 3 ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
เพื่อให้การดาเนิ นการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและถูกต้องตามระเบียบจึงขอส่ งสาเนาคาสั่ง
เทศบาลตาบลทุ่งลาน มาเพื่อแจ้งให้ทราบ รายละเอียดตามสาเนาคาสัง่ ที่ได้แนบมาพร้อมหนังสื อฉบับนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายเจริ ญ สัมพัชนี)
นายกเทศบาลตาบลทุ่งลาน
ส่ วนการคลัง
โทร 0-7424-2452-3 ต่อ 14,16
โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 13

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่ง

ที่ สข ๕๕๓๐๒/
ลาน

48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
มกราคม 2553
เรื่ อง ส่ งสาเนาสัญญาจ้าง
เรี ยน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

อ้างถึง หนังสื อด่วนที่สุด ที่ มท 0872.5/ว.18853 ลงวันที่ 22 สิ งหาคม 2549
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาสัญญาจ้าง เลขที่ 12/2552 ลงวันที่ 14 กันยายน 2552
2. บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 12/2552 ลงวันที่ 14 กันยายน 2552

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ตามที่เทศบาลตาบลทุ่งลาน
ได้จดั ทาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
เคปซี ล หมู่ที่ 1,2 บ้านทุ่งแม่บวั -บ้านย่านยาว ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เป็ นเงิน
3,618,000.- บาท (สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น
เนื่องจากเป็ นสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ดังนั้น เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ข้อ 128 เทศบาล
ตาบลทุ่งลาน จึงขอส่ งสาเนาบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างโครงการดังกล่าวมาเพื่อดาเนิ นการในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
ดังปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 14,16,13

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่ง

ที่ สข ๕๕๓๐๒/
ลาน

48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
1 มิถุนายน 2553
เรื่ อง ขอเบิกเงินค่าจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 (โรงเรี ยนวัดปรางแก้ว)
เรี ยน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสื อ ที่ มท 0037.5/ว.4663 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2552
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สาเนาสัญญาจ้าง
สาเนาหนังสื อการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ
สาเนาภาพถ่าย
สาเนาบันทึกการก่อสร้างประจาวัน
สาเนารายงานผลการควบคุมงานก่อสร้าง
สาเนาใบตรวจรับงานจ้าง
สาเนาหนังสื อส่ งมอบงานจ้าง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1
1
1
1

ชุด
ชุด
ชุด
ฉบับ
ฉบับ
ชุด
ฉบับ

ตามที่เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2551 เงินอุดหนุน
สาหรับโครงการที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนหรื อจาเป็ นต้องดาเนินการหรื อโครงการที่เกินขีดความสามารถ
ทางการคลังขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 (โรงเรี ยนวัด
ปรางแก้ว) ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา นั้น
บัดนี้ ผูร้ ับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง งวดที่ 1 เป็ นจานวนเงิน 479,600.- บาท
(สี่ แสนเจ็ด
หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทาการตรวจรับไว้เรี ยบร้อยแล้ว จึงขอส่ ง
เอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพื่อขอเบิกเงินค่าจ้าง งวดที่ 1 รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายเจริ ญ รัตนโกสม)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 14,16,13

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230

ที่ สข ๕๕๓๐๒/1137

30 พฤศจิกายน 2552
เรื่ อง ขอตัดลดค่างานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองไม้เรี้ ย หมู่ที่ 1,2 และ หมู่ที่ 9
ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
เรี ยน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสื อ ที่ มท 0872.3/ว.4093 ลงวันที่ 1 สิ งหาคม 2551
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาสัญญาจ้าง
2. สาเนาหนังสื อการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ
3. สาเนาบันทึกข้อความรายงานอุปสรรคและปัญหา
ในการดาเนินโครงการของผูค้ วบคุมงานจ้าง
4. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง
5. สาเนาบันทึกการก่อสร้างประจาวัน
6. สาเนารายงานผลการควบคุมงานก่อสร้าง
7. สาเนาหนังสื อส่ งมอบงานจ้าง
8. สาเนาใบตรวจรับงานจ้าง
9. สาเนาภาพถ่าย

จานวน
จานวน

1
1

ชุด
ชุด

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1
1
1
1

ชุด
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ชุด
ชุด

ตามที่เทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้ทาสัญญาจ้างเหมา
โครงการขุดลอกคลองไม้เรี้ ย หมู่ที่ 1,2 และ หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
นั้น
บัดนี้ ผูร้ ับจ้างไม่สามารถดาเนินการขุดลอกคลองไม้เรี้ ยให้เป็ นไปตามแบบรู ปรายการ
ละเอียดและข้อกาหนดในสัญญา เนื่องจากราษฎรไม่อุทิศที่ดินบริ เวณปรังย่านยาว ด้านทิศตะวันออก ดังนั้น
เพื่อปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
2535 ข้อ 129 (2) เทศบาลตาบลทุ่งลานขออนุมตั ิแก้ไขตัดลดค่างานก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่หน่วยการบริ หาร
ราชการส่ วนท้องถิ่น ตามรายละเอียดดังนี้
-งานขุดลอกคลองระบายน้ าทั้งโครงการระยะทางไม่นอ้ ยกว่า 6.00 กิโลเมตร คิดเป็ นปริ มาณงานขุด
ลอกเท่ากับ 53,160.00 ลบ.เมตร (ตามใบปริ มาณงาน BOQ)

-งานขุดลอกคลองระบายน้ าทั้งหมดที่สามารถดาเนินการได้จริ งเท่ากับ 6.252 กิโลเมตร (ไม่นอ้ ยกว่า
6.00 กิโลเมตร ซึ่ งระยะทางมากกว่าที่กาหนด) แต่ปริ มาณงานขุดดินพร้อมเกลี่ยทั้งหมดที่สามารถดาเนิ นการได้
ตามสภาพพื้นที่จริ ง เนื่ องจากราษฎรไม่ยนิ ยอมอุทิศที่ดินเท่ากับ 51,203.77 ลบ.เมตร
-พิจารณาส่ วนต่างของปริ มาณงานตามใบปริ มาณงาน
(BOQ)
กับปริ มาณที่สามารถ
ดาเนินการได้จริ งเท่ากับ 53,160-51,203.77 = 1,956.23 ลบ.เมตร
-เพราะฉะนั้นค่ าของปริมาณงานทีล่ ดลงจากใบปริมาณงาน (BOQ) เท่ากับ 1,956.23x24.33x1.3548
= 64,481.81 บาท
(จานวนเงินตามสั ญญาจ้ างเดิม 2,031,500 บาท ตัดลดค่ างาน 64,481.81 บาท คงเหลือ 1,967,018.619 บาท
ปรับลดเหลือเพียง 1,967,000.- บาท)
(รายละเอียดตามบันทึกข้อความของผูค้ วบคุมงานจ้างและตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

กองคลัง
โทร/โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 14,16,13

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่ง

ที่ สข ๕๕๓๐๒/
ลาน

48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
24 ธันวาคม 2552
เรื่ อง ขอเบิกเงินค่าจ้างโครงการขุดลอกคลองไม้เรี้ ย หมู่ที่ 1,2 และ หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
เรี ยน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสื อ ที่ มท 0872.3/ว.4093 ลงวันที่ 1 สิ งหาคม 2551
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาสัญญาจ้าง
2. สาเนาหนังสื อการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ
3. สาเนาภาพถ่าย
4. สาเนาบันทึกการก่อสร้างประจาวัน
5 สาเนารายงานผลการควบคุมงานก่อสร้าง
6. สาเนาใบตรวจรับงานจ้าง
7. สาเนาหนังสื อส่ งมอบงานจ้าง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1
1
1
1

ชุด
ชุด
ชุด
ฉบับ
ฉบับ
ชุด
ฉบับ

ตามที่เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้ทาสัญญาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองไม้เรี้ ย หมู่ที่ 1,2 และ
หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา นั้น
บัดนี้ ผูร้ ับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง งวดที่ 1 (สุ ดท้าย) เป็ นจานวนเงิน 2,031,500.- บาท
(สองล้านสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทาการตรวจรับไว้
เรี ยบร้อยแล้ว จึงขอส่ งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพื่อขอเบิกเงินค่าจ้าง งวดที่ 1 (สุ ดท้าย) รายละเอียดปรากฏตามสิ่ ง
ที่ส่งมาด้วยแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 14,16,13
ยึดมั่นธรรมภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ที่ทาการเทศบาลตาบลทุ่งลาน
48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
มกราคม 2550
เรื่ อง ขอความอนุ เคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ าประปา
เรี ยน ผูอ้ านวยการศูนย์เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
อ้างถึง หนังสื อ อบต.ทุ่งลาน ที่ สข 76003/006 ลงวันที่ 12 มกราคม 2550
ตามหนังสื อที่อา้ งถึง
เทศบาลตาบลทุ่งลานขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่าน
ดาเนินการทดสอบคุณภาพของน้ าประปา ตามมาตรฐานและคุณภาพของน้ าประปาหมู่บา้ น
โดยค่า
ดาเนินการทดสอบคุณภาพน้ าให้เรี ยกเก็บจาก นายเริ ญ แก้วประดับ นั้น
เทศบาลตาบลทุ่งลาน
ขอเปลี่ยนแปลงสาหรับการเรี ยกเก็บค่าดาเนินการทดสอบคุณภาพ
น้ าประปาจาก นายเริ ญ แก้วประดับ เป็ นเทศบาลตาบลทุ่งลานแทน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริ ญ สัมพัชนี)
นายกเทศบาลตาบลทุ่งลาน
ส่ วนการคลัง
โทร 0-7424-2452-3 ต่อ 14,16
โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 13

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

ที่ทาการเทศบาลตาบลทุ่งลาน

48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
กุมภาพันธ์ 2550
เรื่ อง การดาเนินการแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริ โภคให้แก่ประชาชน
เรี ยน ท้องถิ่นอาเภอคลองหอยโข่ง
อ้างถึง หนังสื อที่ มท.0872.3/330 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. บัญชีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่กนั เงินงบประมาณกรณี มีหนี้ผกู พันโครงการ
จานวน 1 ชุด
2. บัญชีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่กนั เงินงบประมาณกรณี มีไม่มีหนี้ผกู พัน
โครงการ จานวน 1 ชุด
ตามหนังสื อที่อา้ งถึง
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุ นสาหรับก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น
โดยให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นรายงานแผนการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว
เพื่อให้การบริ หารงบประมาณเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพสามารถแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค บริ โภคให้แก่ประชาชนบรรลุผลโดยเร็ ว นั้น
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้จดั ทารายงานแผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่กนั เงิน
งบประมาณกรณี มีหนี้ผกู พันโครงการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายเจริ ญ สัมพัชนี)
นายกเทศบาลตาบลทุ่งลาน
โทร 0-7424-2452-3 ต่อ 14,16
โทร 0-7424-2452-3 ต่อ 13

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230

สข ๕๕๓๐๒/

2 มิถุนายน 2552
เรื่ อง ขอเบิกเงินค่าครุ ภณั ฑ์สาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
เรี ยน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสื อที่ สข 0037.5/ว.1159 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2552
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1.
2.
3.
4.

สาเนาบันทึกตกลงซื้ อขาย
สาเนาใบส่ งของ/ใบกากับภาษี
สาเนาภาพถ่าย
สาเนาใบตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1

ชุด
ฉบับ
ชุด
ฉบับ

ตามที่เทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ ค่าครุ ภณั ฑ์สาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และได้ทาบันทึกตกลงซื้ อขายเป็ นจานวนเงิน
25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไปแล้วนั้น
บัดนี้ ผูข้ ายได้ส่งครุ ภณั ฑ์ดงั กล่าวเรี ยบร้อยแล้ว
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทา
การตรวจรับพัสดุไว้เรี ยบร้อยแล้ว เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงขอส่ งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพื่อขอเบิกเงิน
รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร 0-7424-2452-3 ต่อ 14,16
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

๑ เมษายน ๒๕๕๔
เรื่ อง แจ้งเข้าดาเนินการ
เรี ยน กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ดาเนินสะดวก ๙๙๙ จากัด
อ้างถึง สัญญาจ้าง เลขที่ ๐๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
ตามที่อา้ งถึง ท่านได้แจ้งเข้าดาเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ ๕ บ้านโคกพยอม ตาบลทุ่งลาน ซึ่ งท่านได้เข้าดาเนินการตามสัญญาแล้วระยะหนึ่งและ
ได้หยุดงานไปเนื่ องจากเครื่ องจักรเสี ยและท่อเซาะร่ อง ต้องสั่งซื้ ออะไหล่มาจากกรุ งเทพฯ จึงเป็ นสาเหตุให้
งานล่าช้า นั้น
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน ขอแจ้งให้ท่านรี บเข้าดาเนินการก่อสร้างภายใน 7 วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับหนังสื อฉบับนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อ0ทราบและโปรดดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริ ญ สัมพัชนี)
นายกเทศบาลตาบลทุ่งลาน
ส่ วนการคลัง
โทร 0-7424-2452-3 ต่อ 14 , 16
โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 13

ที่ทาการเทศบาลตาบลทุ่งลาน
48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

พฤษภาคม 2550
เรื่ อง การโอนพัสดุ
เรี ยน นายกเทศบาลจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสื อ อบจ.สงขลาที่ สข 51007/990 ลงวันที่ 12 เมษายน 2550
สิ่ งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการโอนพัสดุฯ

จานวน 2 ฉบับ

ตามที่เทศบาลจังหวัดสงขลา
มีความประสงค์จะที่โอนพัสดุสานักงานที่ทาการศูนย์
บริ หารงาน ได้แก่ ศาลาอเนกประสงค์ จานวน 2 รายการ ให้แก่ เทศบาลตาบลทุ่งลาน ไว้ดูแลรับผิดชอบ
และใช้ประโยชน์ นั้น
เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้นาเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลทุ่งลาน
ประชุมในการรับโอนพัสดุดงั กล่าวเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริ ญ สัมพัชนี)
นายกเทศบาลตาบลทุ่งลาน
โทร 0-7424-2452-3 ต่อ 14,16
โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 13

และสภาฯได้มีมติที่

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่ง

ที่ สข ๕๕๓๐๒/
ลาน

48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
พฤศจิกายน 2553
เรื่ อง ส่ งคืนแบบพิมพ์
เรี ยน นายกเทศบาลตาบลโคกม่วง
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. บัญชีแยกประเภท

จานวน 1 เล่ม

ตามที่เทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้ขอยืมแบบพิมพ์เพื่อใช้
ในการปฏิบตั ิราชการของเทศบาลตาบลทุ่งลาน จากเทศบาลตาบลโคกม่วง นั้น
ในการนี้ เทศบาลตาบลทุง่ ลาน ได้จดั ซื้ อแบบพิมพ์จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนกรมการ
ปกครองเรี ยบร้อยแล้ว จึงขอส่ งคืนแบบพิมพ์ดงั กล่าว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบพระคุณเป็ นอย่างยิง่
ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

กองคลัง
โทร 0-7424-2452-3 ต่อ 14,16
โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 13
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

รายการรับปฏิทินประจาปี พ.ศ. 2551
เทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ ง จังหวัดสงขลา
หมู่ที่
หมู่ที่ 1

รายการ
ปฏิทินประจาปี พ.ศ. 2551 จานวน 121 ฉบับ

หมู่ที่ 2

ปฏิทินประจาปี พ.ศ. 2551 จานวน 73 ฉบับ

หมู่ที่ 3

ปฏิทินประจาปี พ.ศ. 2551 จานวน 95 ฉบับ

หมู่ที่ 4

ปฏิทินประจาปี พ.ศ. 2551 จานวน 145 ฉบับ

หมู่ที่ 5

ปฏิทินประจาปี พ.ศ. 2551 จานวน 150 ฉบับ

หมู่ที่ 6

ปฏิทินประจาปี พ.ศ. 2551 จานวน 75 ฉบับ

หมู่ที่ 7

ปฏิทินประจาปี พ.ศ. 2551 จานวน 164 ฉบับ

หมู่ที่ 8

ปฏิทินประจาปี พ.ศ. 2551 จานวน 82 ฉบับ

หมู่ที่ 9

ปฏิทินประจาปี พ.ศ. 2551 จานวน 95 ฉบับ

ผู้รับ

หมายเหตุ

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เรื่ อง ขอนาส่ งรายงานผลการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง (รายไตรมาส) ปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗
เรี ยน ผูอ้ านวยการ สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย

แบบรายงานผลการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง (รายไตรมาส)
๒๕๕๗ จานวน ๑ ชุด

ปี งบประมาณ

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้จดั ทาแบบรายงานผลการ
ปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง (รายไตรมาส) ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เนื่องจากเป็ นการจัดซื้ อจัดจ้างประเภทค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้างที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้น
ไป ดังนั้น เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่ อง การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
จัดซื้ อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงขอนาส่ งแบบรายงานผลการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการ
จัดซื้ อจัดจ้าง (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๘ มาเพื่อดาเนินการในส่ วนที่
เกี่ยวข้อง ดังปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร /โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๑
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่ อง ขอนาส่ งรายงานผลการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง (รายไตรมาส) ปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘
เรี ยน ผูอ้ านวยการ สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย

แบบรายงานผลการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง (รายไตรมาส)
๒๕๕๘ จานวน ๑ ชุด

ปี งบประมาณ

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้จดั ทาแบบรายงานผลการ
ปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง (รายไตรมาส) ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เนื่องจากเป็ นการจัดซื้ อจัดจ้างประเภทค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้างที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้น
ไป ดังนั้น เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่ อง การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
จัดซื้ อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงขอนาส่ งแบบรายงานผลการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการ
จัดซื้ อจัดจ้าง (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ ๔ เดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๘ มาเพื่อดาเนินการในส่ วน
ที่เกี่ยวข้อง ดังปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร /โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๑
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/๖๘๑

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่ อง ขอนาส่ งแบบรายงานแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เรี ยน ผูอ้ านวยการ สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้จดั ทาแบบรายงาน
แผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เนื่องจากเป็ นการจัดซื้ อจัดจ้างประเภทค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้างที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้น
ไป และครุ ภณั ฑ์ที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งแสนบาท ดังนั้น เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน เรื่ อง การจัดทาแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงขอส่ งแบบ
รายงานแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
มาเพื่อดาเนิ นการในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
ดังปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร /โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๑
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

ที่ทาการเทศบาลตาบลทุ่งลาน
48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
มกราคม 2551

เรื่ อง ขอนาส่ งแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน และทุนระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2547-2549
เรี ยน เลขาธิ การคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถามแสดงฐานะการเงินของหน่วยราชการส่ วนท้องถิ่น จานวน 1 ชุด
ตามที่ สานักงานบัญชีประชาชาติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ได้ขอความร่ วมมือให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน และทุน
ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพทาง
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และจัดทางบดุลแห่งชาติภาครัฐบาล และงบดุลแห่งชาติของประเทศ นั้น
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลานได้จดั ทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน และทุนระหว่าง
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วรายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริ ญ สัมพัชนี)
นายกเทศบาลตาบลทุ่งลาน
ส่ วนการคลัง
โทร/โทรสาร 074-242452-3 ต่อ 14,16

ประกาศเทศบาลตาบลทุ่งลาน
เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้ าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
***********************
เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้จดั ทาแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่ อง การจัดทาแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง พ.ศ.
๒๕๔๖ โดยให้จดั ทาให้แล้วเสร็ จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับอนุมตั ิ
เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงปิ ดประกาศเผยแพร่ แผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้างประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

144 หมู่ที่ 4 ตาบลโคกม่วง
อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
90230

พิเศษ /2551

29 พฤษภาคม 2552
เรื่ อง แจ้งหนี้ค่าน้ าดื่ม
เรี ยน นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
อ้างถึง บันทึกตกลงซื้ อขายน้ าดื่ม เลขที่ 1/2552 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2551
ด้วยข้าพเจ้า นายสุ วรรณ สิ นธุ รัตน์ ได้ทาการจาหน่ายน้ าดื่มให้แก่เทศบาลตาบลทุ่งลาน
ประจาเดือน พฤษภาคม 2552 โดยได้ทาบันทึกตกลงซื้ อขายฯ ที่อา้ งถึงฉบับดังกล่าวนั้น
บัดนี้ขา้ พเจ้าขอแจ้งค่าใช้จ่ายเป็ นเงินทั้งสิ้ น 410.- บาท (สี่ ร้อยสิ บบาทถ้วน) รายละเอียดตาม
ใบส่ งของชัว่ คราวซึ่ งได้มอบไว้ขณะส่ งของแล้วนั้น
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุ วรรณ สิ นธุรัตน์)
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งลาน
-ด้วย นายสุ วรรณ สิ นธุ รัตน์ ได้แจ้งหนี้ค่าน้ าดื่ม ประจาเดือน พฤษภาคม 2552 เป็ นเงิน 410.- บาท
-เห็นควรอนุมตั ิเบิกจ่ายเงินค่าน้ าดื่มให้แก่ผขู ้ ายต่อไป
(นางมลิวลั ย์ เรื องกาญจน์)
เจ้าหน้าที่พสั ดุ
(นางวิลยั วรรณ ไชยทอง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
(นายภาณุ จันทร์เมือง)
ปลัดเทศบาล
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/๖๗๑

๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่ อง ขอนาส่ งประกาศผลการพิจารณาการจ้างโดยวิธีสอบราคา
เรี ยน นายอาเภอคลองหอยโข่ง
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ประกาศผลการพิจารณาการจ้างโดยวิธีสอบราคา

จานวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้ดาเนินการสอบราคาจ้าง
โครงการปรับปรุ งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา และ
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาได้ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกผูเ้ สนอราคาได้แล้ว
ในการนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงขอความกรุ ณาท่านในการปิ ดประกาศประชาสัมพันธ์
“ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างของเทศบาลตาบลทุ่งลาน” ณ สถานที่กลางสาหรับเป็ นศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้ อจัดจ้างของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น
เพื่อให้ผสู ้ นใจได้ทราบโดยทัว่ กัน
รายละเอียดปรากฏตามประกาศที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสื อฉบับนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๑

ยึดมั่นธรรมภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน

ประกาศเทศบาลตาบลทุ่งลาน
เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้ าง
โครงการปรับปรุ งศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ ง จังหวัดสงขลา
***********
ด้วยคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุ งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา ใบเสนอราคา หรื อแบบรู ปและ
รายละเอียดแล้วคัดเลือกผูเ้ สนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคาจ้างของเทศบาลตาบลทุ่งลาน
เลขที่ ๒๓/๒๕๕๘ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติเป็ นประโยชน์ต่อเทศบาลตาบล
จึงขอประกาศรายชื่อ ผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกครั้งนี้คือ ห้างหุ ้นส่ วนจากัด อาณาทรัพย์
เฮ้าส์
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

ประกาศเทศบาลตาบลทุ่งลาน
เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้ างโครงการปรับปรุ งซ่ อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
หมู่ที่ ๑ บ้ านย่ านยาว ตาบลทุ่งลาน
***********
ด้วยคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุ งซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรี ต หมู่ที่ ๑ บ้านย่านยาว ตาบลทุ่งลาน ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
ใบเสนอราคา
หรื อแบบรู ปและรายละเอียดแล้วคัดเลือกผูเ้ สนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคาซื้ อของ
เทศบาลตาบล ทุ่งลาน เลขที่ ๐๒/๒๕๕๘ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติเป็ นประโยชน์ต่อเทศบาลตาบล
จึงขอประกาศรายชื่อ ผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกครั้งนี้คือ ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด
หาดใหญ่ กรุ๊ ป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

ประกาศเทศบาลตาบลทุ่งลาน
เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้ างโครงการวางท่ อระบายนา้ คสล. หมู่ที่ ๘ บ้ านพรุ กง-แม่ คล้า
ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ ง จังหวัดสงขลา
***********
ด้วยคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านพรุ กง-แม่คล้า
ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
ใบเสนอ
ราคา หรื อแบบรู ปและรายละเอียดแล้วคัดเลือกผูเ้ สนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคาจ้างของ
เทศบาลตาบลทุ่งลาน เลขที่ ๒๒/๒๕๕๘ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติเป็ นประโยชน์ต่อเทศบาลตาบล
จึงขอประกาศรายชื่อ ผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกครั้งนี้คือ บริ ษทั ทริ ปเบิลดี บิซิเนส
จากัด
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

ประกาศเทศบาลตาบลทุ่งลาน
เรื่อง สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๘
***************
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่ งพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กาหนดให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการ
พิจารณาการจัดซื้ อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็ นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๑.
ให้หน่วยงานของรัฐจัดทาสรุ ปผลการพิจารณาการจัดซื้ อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
เป็ นรายเดือนทุก ๆ เดือน โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จดั ซื้ อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ื อหรื อจ้าง
รายชื่อผูเ้ ข้าเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายนั้น
โดยสรุ ป เพื่อเป็ นดรรชนีสาหรับการตรวจดูของประชาชน
๒. การดาเนินการตาม ๑ ให้จดั ทาตามแบบ สขร.๑ แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

ประกาศเทศบาลตาบลทุ่งลาน
เรื่อง สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๘
***************
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่ งพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กาหนดให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการ
พิจารณาการจัดซื้ อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็ นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๑.
ให้หน่วยงานของรัฐจัดทาสรุ ปผลการพิจารณาการจัดซื้ อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
เป็ นรายเดือนทุก ๆ เดือน โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จดั ซื้ อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ื อหรื อจ้าง
รายชื่อผูเ้ ข้าเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายนั้น
โดยสรุ ป เพื่อเป็ นดรรชนีสาหรับการตรวจดูของประชาชน
๒.
การดาเนินการตาม ๑ ให้จดั ทาตามแบบ สขร.๑ แนบท้ายประกาศนี้
หมายเหตุ ผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน สิ งหาคม ๒๕๕๘ ไม่ มีการจัดซื้อจัดจ้ างโดยวิธีสอบ
ราคา ประกวดราคา วิธีพเิ ศษ และวิธีกรณีพเิ ศษ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๕๘

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่ อง ขอนาส่ งสรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๘
เรี ยน นายอาเภอคลองหอยโข่ง
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ประกาศสรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๘ จานวน ๑ ชุด
เทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้ดาเนินการจัดทาสรุ ปผลการ
ดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๘
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน ขอนาส่ งแบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างในรอบเดือน
กันยายน ๒๕๕๘ มาเพื่อดาเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้องดังปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

กองคลัง
โทร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒ -๓ ต่อ ๑๔
โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒ -๓ ต่อ ๑๑

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

มกราคม 2552
เรื่ อง ขอนาส่ งแบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ผด.3 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
เรี ยน นายอาเภอคลองหอยโข่ง
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ผด.3 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
จานวน 1 ชุด
ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้จดั ทาแบบรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ผด.3 ปี งบประมาณ พศ. 2552
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน ขอนาส่ งแบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
ผด.3 (งวดที่ 1 เดือน ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552) มาเพื่อดาเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้องดังปรากฎตาม
สิ่ งที่ส่งมาด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายเพียร สุ วรรณวงศ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบตั ิราชการแทนนายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

กองคลัง
โทร 074-242452-3 ต่อ 14,16
โทรสาร 074-242452-3 ต่อ 13

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

เมษายน ๒๕๕๔
เรื่ อง ให้ไปทาสัญญาจ้าง
เรี ยน หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด วไลก่อสร้าง
อ้างถึง ใบเสนอราคา ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔
ตามที่ท่านได้เข้าทาการเสนอราคา โครงการซ่ อมแซมถนนลาดยางที่ชารุ ด หมู่ที่ ๒,๔,๕,๙
ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ โดยท่านเสนอราคาเป็ น
เงิน ๒๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่ พนั บาทถ้ วน) นั้น
เทศบาลตาบลทุ่งลาน พิจารณาแล้วตกลงจ้างท่านให้ทางานดังกล่าวตามวงเงินข้างต้นโดยให้
ไปทาสัญญาจ้างกับเทศบาลตาบลทุ่งลาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสื อฉบับนี้ พร้อมกับนา
หลักประกันสัญญา เป็ นเงิน ๑๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้ อยบาทถ้ วน) ไปมอบไว้แก่เทศบาล
ตาบลทุ่งลาน ในวันทาสัญญาด้วย
อนึ่ง หากท่านไม่ไปทาสัญญาภายในเวลาที่กาหนด เทศบาลตาบลทุ่งลาน จะยกเลิกการทา
สัญญาจ้างและพิจารณาเรี ยกร้องให้ท่านชดใช้ความเสี ยหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงานตาม
ข้อกาหนดที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารสอบราคา
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร / โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖,๑๓
“ยึดมั่นธรรมภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

ที่ สข ๕๕๓๐๒/
ตาบลทุ่งลาน

สานักงานเทศบาล
48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
ตุลาคม 2551

เรื่ อง ให้ไปทาสัญญาจ้าง
เรี ยน นายเริ ญ แก้วประดับ
อ้างถึง ใบเสนอราคา ลงวันที่ 18 กันยายน 2551
ตามที่ท่านได้เข้าทาการเสนอราคา โครงการปรับปรุ งระบบประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ 7 บ้านบาง
ศาลา เมื่อ 18 กันยายน 2551 โดยท่านเสนอราคาเป็ นเงิน 277,000.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาท
ถ้ วน) นั้น
เทศบาลตาบลทุ่งลาน พิจารณาแล้วตกลงจ้างท่านให้ทางานดังกล่าวตามวงเงินข้างต้นโดยให้
ไปทาสัญญาจ้างกับเทศบาลตาบลทุ่งลาน ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสื อฉบับนี้ พร้อมกับนา
หลักประกันสัญญา เป็ นเงิน 13,850.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้ อยห้ าสิ บบาทถ้ วน) ไปมอบไว้แก่
เทศบาลตาบลทุ่งลาน ในวันทาสัญญาด้วย
อนึ่ง หากท่านไม่ไปทาสัญญาภายในเวลาที่กาหนด เทศบาลตาบลทุ่งลาน จะยกเลิกการทา
สัญญาซื้ อขายและพิจารณาเรี ยกร้องให้ท่านชดใช้ความเสี ยหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงานตาม
ข้อกาหนดที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารสอบราคา
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายเพียร สุ วรรณวงศ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบตั ิหน้าที่รองนายกเทศมนตรี ปฏิบตั ิราชการแทนนายกเทศมนตรี ตาบลทุ่ง
ลาน
กองคลัง
โทร / โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 14,16,13

ประกาศเทศบาลตาบลทุ่งลาน
เรื่อง ประกาศการจัดทาสั ญญาจ้ าง
ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน
ได้จดั ทาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุสานักงาน
เทศบาลตาบลทุ่งลาน กับ นายประวิทย์ สุ ขเกลี้ยง ซึ่งเป็ นผูเ้ สนอราคาที่คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาได้
พิจารณาผลคัดเลือกตามเอกสารสอบราคาจ้างของเทศบาลตาบลทุ่งลาน เลขที่ ๐๕/๒๕๕๖ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มี
คุณสมบัติเป็ นประโยชน์ต่อเทศบาลตาบล และเป็ นผูเ้ สนอราคาต่าสุ ดแล้ว
จึงขอประกาศจัดทาสัญญาจ้าง ดังมีรายการและรายละเอียดตามสัญญาแนบท้ายประกาศฉบับ
นี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกตค)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

เมษายน ๒๕๕๔
เรื่ อง ขอนาส่ งประกาศการจัดทาสัญญาจ้างและสาเนาสัญญาจ้าง
เรี ยน นายอาเภอคลองหอยโข่ง
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ประกาศการจัดทาสัญญาจ้างและสาเนาสัญญาจ้าง

จานวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน
ได้จดั ทาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ ๕ บ้านโคกพยอม ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยผูร้ ับจ้างได้
เสนอราคา ๕๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสี่ พนั บาทถ้วน)
ในการนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงขอความกรุ ณาท่านในการปิ ดประกาศประชาสัมพันธ์
“ประกาศการจัดทาสัญญาจ้างและสาเนาสัญญาจ้างของเทศบาลตาบลทุ่งลาน” ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
ซื้ อหรื อการจ้างขององค์การบริ หารส่ วนตาบลระดับอาเภอ เพื่อให้ผสู ้ นใจได้ทราบโดยทัว่ กัน รายละเอียด
ปรากฏตามประกาศและสัญญาจ้างที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสื อฉบับนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

กองคลัง
โทร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖
โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๓
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230

ที่ สข 55302/

พฤษภาคม 2554
เรื่ อง ขอนาส่ งประกาศการจัดทาสัญญาจ้างและสาเนาสัญญาจ้าง
เรี ยน นายอาเภอคลองหอยโข่ง
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ประกาศการจัดทาสัญญาจ้างและสาเนาสัญญาจ้าง

จานวน 1 ชุด

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้จดั ทาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก หมู่ที่ 1 ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยผูร้ ับจ้างได้เสนอราคา 395,000.- บาท
(สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ในการนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงขอความกรุ ณาท่านในการปิ ดประกาศประชาสัมพันธ์
“ประกาศการจัดทาสัญญาจ้างและสาเนาสัญญาจ้างของเทศบาลตาบลทุ่งลาน” ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
ซื้ อหรื อการจ้างขององค์การบริ หารส่ วนตาบลระดับอาเภอ เพื่อให้ผสู ้ นใจได้ทราบโดยทัว่ กัน รายละเอียด
ปรากฏตามประกาศและสัญญาจ้างที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสื อฉบับนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร 074-242452-3 ต่อ 14,16
โทรสาร 074-242452-3 ต่อ 13

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่ง

ที่ สข ๕๕๓๐๒/
ลาน

48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
เมษายน 2552
เรื่ อง ขอนาส่ งประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง
เรี ยน ผูอ้ านวยการ สถานีวิทยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง

จานวน 1 ชุด

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะจ้างเหมา
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตาบล หมู่ที่ 1-9 ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ในการนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงขอความกรุ ณาท่านในการปิ ดประกาศประชาสัมพันธ์
“ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างของเทศบาลตาบลทุ่งลาน” เพื่อให้ผสู ้ นใจได้ทราบโดยทัว่ กัน รายละเอียด
ปรากฎตามประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสื อฉบับนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร 074-242452-3 ต่อ 14,16
โทรสาร 074-242452-3 ต่อ 13

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน

เทศบาลตาบลทุ่งลาน
48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

90230
สิ งหาคม 2551
เรื่ อง กาหนดมาตรการเพื่อควบคุมดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เรี ยน ท้องถิ่นอาเภอคลองหอยโข่ง
อ้างถึง หนังสื อ ที่ มท.0872.5/ว 3933 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2551
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการสารวจ ตรวจสอบและควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง จานวน 1 ชุด
ตามหนังสื อที่อา้ งถึง เทศบาลตาบลทุง่ ลาน ได้รับแจ้งจากสานักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลาให้
สารวจการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นว่าเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้
และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ประหยัดและเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด นั้น
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้สารวจ ตรวจสอบ และควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางของ
เทศบาลตาบลทุ่งลานเรี ยบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเพียร สุ วรรณวงศ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบตั ิหน้าที่รองนายกเทศมนตรี ปฏิบตั ิราชการแทนนายกเทศมนตรี ตาบลทุ่ง
ลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 14,13

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/๕๔๓

๑๑ สิ งหาคม ๒๕๕๘
เรื่ อง แจ้งสงวนสิ ทธิ์ ค่าปรับผิดสัญญาจ้าง
เรี ยน กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เอ็ม พี ซี วลิ จากัด
อ้างถึง สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ตามที่เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้วา่ จ้าง บริ ษทั เอ็ม พี ซี วลิ จากัด ทางานจ้างเหมาโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ตสายบ้านนายจิตร หมู่ที่ ๗ บ้านท่าหรั่ง ตาบลทุ่งลาน นั้น
ตามสัญญาจ้าง ผูร้ ับจ้างจะต้องทางานให้แล้วเสร็ จสมบูรณ์ ภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม
๒๕๕๘ โดยท่านได้ส่งมอบงานจ้างในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ส่ งมอบงานล่าช้ากว่ากาหนด ๑๒
วัน คิดเป็ นเงินค่าปรับทั้งสิ้ น ๑๓,๙๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิ บบาทถ้วน)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔ , ๑๑

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่ง

ที่ สข ๕๕๓๐๒/569
ลาน

48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
14 ตุลาคม 2551
เรื่ อง รายงานแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
เรี ยน ผูอ้ านวยการ สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 15
สิ่ งทีส่งมาด้วย ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง จัดตั้งองค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งลานเป็ นเทศบาลตาบล
ทุ่งลาน จานวน 1 ฉบับ
ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
(องค์การบริ หารส่ วน
ตาบลทุ่งลานเดิม) ซึ่ งได้จดั ตั้งเป็ นเทศบาลเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 ส่ งผลให้ทอ้ งถิ่นและสภาท้องถิ่น
ครบวาระ ทาให้ไม่สามารถที่จะตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552
ประกาศใช้ได้ทนั ในวันที่ 1 ตุลาคม 2551
เทศบาลตาบลทุ่งลาน
จึงเรี ยนมาเพื่อรายงานให้ทราบว่าไม่สามารถจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
จัดซื้ อจัดจ้างปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ได้ในขณะนี้ ต้องรอจนกว่าจะมีผบู ้ ริ หารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นเข้ามา
ปฏิบตั ิหน้าที่แล้ว ซึ่ งหากได้ตราเทศบัญญัติแล้วเสร็ จเมื่อใด จะรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายเพียร สุ วรรณวงศ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบตั ิหน้าที่รองนายกเทศมนตรี ปฏิบตั ิราชการแทนนายกเทศมนตรี ตาบลทุ่ง
ลาน
กองคลัง
โทร 0-7424-2452-3 ต่อ 14,16
โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 13

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่ง

ที่ สข ๕๕๓๐๒/
ลาน

48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
มีนาคม 2552
เรื่ อง ขอนาส่ งแบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2549
เรี ยน ท้องถิ่นอาเภอคลองหอยโข่ง
อ้างถึง หนังสื อที่ มท.0872.3/ว.488 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2551
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดาเนิ นงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2549 ที่ได้รับอนุมตั ิใช้เงินเหลือจ่าย
จานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสื อที่อา้ งถึงจังหวัดขอทราบผลการดาเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น ปี งบประมาณ พ.ศ. 2549 เพื่อให้สามารถแก้ไข
ปั ญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริ โภคให้แก่ประชาชนเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
มีประสิ ทธิ ภาพและเกิด
ประสิ ทธิผลบรรลุวตั ถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาล นั้น
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลานได้จดั ทาแบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บา้ น ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่ได้รับอนุมตั ิใช้เงินเหลือจ่าย (แบบ 2) ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2552 เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายเพียร สุ วรรณวงศ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบตั ิราชการแทนนายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร / โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 14,16,13
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่ง

ที่ สข ๕๕๓๐๒/
ลาน

48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
5 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่ อง ขอเชิญประชุม
เรี ยน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (นายเฉลิม สัตเพ็ญ)
อ้างถึง คาสัง่ เทศบาลตาบลทุ่งลาน ที่ 56/2551 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2551
ตามคาสัง่ ที่อา้ งถึง
ได้แต่งตั้งท่านเป็ นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการจัดทา
แผนที่ภาษีและทรัพย์สินตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
โดยผูร้ ับจ้างได้ส่งมอบงาน
จ้าง งวดที่ 3 (สุ ดท้าย) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 และทางเทศบาลตาบลทุ่งลานได้ นัดประชุ ม
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้ างเพือ่ ปรึกษาหารือกาหนดทิศทางในการตรวจรับงานจ้ าง ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2552 เวลา 10.00 น. เป็ นต้ นไป ณ ห้ องประชุ มสานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงเรี ยนมาเพื่อขอเชิ ญท่านประชุม ตามกาหนด วัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรี ยงกัน
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเพียร สุ วรรณวงศ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบตั ิราชการแทนนายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร 0-7424-2452-3 ต่อ 14,16
โทรสาร 0-7424-452-3 ต่อ 13

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน

ที่ทาการประปาหมู่บา้ น หมูท่ ี่ 9
ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา 90230

ที่ พิเศษ/2553

25 กุมภาพันธ์ 2554
เรื่ อง การรับโอนประปาหมู่บา้ น
เรี ยน นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการโอนประปาหมู่บา้ นฯ

จานวน 1 ชุด

ตามที่คณะกรรมการบริ หารน้ าประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ 9 ตาบลทุง่ ลาน ได้บริ หารกิจการประปา
หมู่บา้ นเพื่อทาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บา้ นดีข้ ึนแต่มกั ประสบปั ญหาทรัพย์สินของกิจการประปา
หมู่บา้ นชารุ ดแล้วขาดเงินทุนซ่อมแซมให้ใช้ได้ดีเช่นเดิม ทางคณะกรรมการบริ หารน้ าประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ 9
ตาบลทุ่งลาน จึงขอโอนระบบประปาหมู่บา้ นให้กบั เทศบาลตาบลทุ่งลานเป็ นผูด้ ูแล ควบคุมและบริ หารกิจการ
ประปาต่อไป
บัดนี้ ทางคณะกรรมการบริ หารน้ าประปาหมูบ่ า้ น หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน ได้ส่งหลักฐานการ
โอนประปาหมู่บา้ นฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาในส่ วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

( นายทนง เพ็ชรสุ วรรณ์ )
ประธานคณะกรรมการบริ หารน้ าประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน

หลักฐานการโอนระบบประปาหมู่บ้านระหว่ าง หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน กับ เทศบาลตาบลทุ่งลาน
วันที.่ ..................เดือน........................................พ.ศ.....................
ลาดับที่
ประเภททรัพย์สิน
1
ระบบประปาหมู่บา้ น

จานวน
1 ระบบ

ลักษณะ
ประปาระบบแรงดัน

(ลงชื่อ)................................................ผูม้ อบ
(นายทนง เพ็ชรสุ วรรณ์)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริ หารน้ าประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
(ลงชื่อ)...............................................ผูร้ ับมอบ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
(ลงชื่อ)..............................................พยาน
(นายเพียร สุ วรรณวงค์)
ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรี
(ลงชื่อ)..............................................พยาน
(นายราเชล สุ ขขวด)
ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลทุ่งลาน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่ อง ขอนาส่ งแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรี ยน นายอาเภอคลองหอยโข่ง
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง ปี งบประมาณ ๒๕๕๗
ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง
แผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

จังหวัดสงขลา

จานวน ๑ ชุด
ได้จดั ทาแบบรายงาน

เนื่องจากเป็ นการปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้างประเภทที่ดินและสิ่ งก่อสร้างที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้าน
บาทขึ้นไป ดังนั้น เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่ อง การจัดทา
แผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงขอส่ งแบบรายงานแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัด
จ้าง ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาเพื่อดาเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้องดังปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖
โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒ ต่อ ๑๓

“ยึดมั่นธรรมภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

ตุลาคม ๒๕๕๗
เรื่ อง ขอนาส่ งแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เรี ยน ผูอ้ านวยการ สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง ปี งบประมาณ ๒๕๕๘
ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง
แผนปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

จังหวัดสงขลา

จานวน ๑ ชุด
ได้จดั ทาแบบรายงาน

เนื่องจากเป็ นการปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้างประเภทที่ดินและสิ่ งก่อสร้างที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้าน
บาทขึ้นไป ดังนั้น เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่ อง การจัดทา
แผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงขอส่ งแบบรายงานแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัด
จ้าง ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเพื่อดาเนิ นการในส่ วนที่เกี่ยวข้องดังปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔
โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒ ต่อ ๑๑

“ยึดมั่นธรรมภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน”

เพือ่ นกับกีฬานาหม่ อม
165/12 หมู่ที่ 5 ตาบลนาหม่ อม อาเภอนาหม่ อม จังหวัดสงขลา
โทร.074-382211 ,081-3284427
*********************************************************************
ใบเสนอราคา
วันที่ 10 มีนาคม 2552
เรื่ อง เสนอราคาชุดกีฬาและเสื้ อกีฬา
เรี ยน นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
ร้านเพื่อนกับกีฬานาหม่อม ซึ่งจาหน่ายเสื้ อผ้าชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา มีความยินดี
ขอเรี ยนเสนอราคาเสื้ อผ้าชุดกีฬา ดังต่อไปนี้
ลาดับ
รายการ
จานวน
ราคาต่ อหน่ วย จานวนเงิน
(บาท)
(บาท)
1
162 ชุด
200
32,400
ชุดกีฬาฟุตบอลเยาวชนชาย
(เสื้ อกางเกงและถุงเท้า)
2
84
80
6,720
เสื้ อกีฬาแชร์บอล
ตัว
3
36
90
3,240
เสื้ อกีฬาเปตองชาย
ตัว
4
36
80
2,880
เสื้ อกีฬาวิง่ ผลัดกระสอบ
ตัว
5
21
71
1,491
เสื้ อกล้ามนักมวย
ตัว
6
200
16,000
ชุดกีฬาฟุตบอลรุ่ นอายุไม่เกิน 14 80
ชุด
ปี (เสื้ อ กางเกงและถุงเท้า)
7
200
16,000
ชุดกีฬาฟุตบอลรุ่ นอายุ 35 ปี ขึ้น 80
ชุด
ไป(เสื้ อ กางเกง และถุงเท้า)
8
16
80
1,280
เสื้ อกีฬาเปตองหญิง
ตัว
9
40
80
3,200
เสื้ อกีฬาเซปัคตะกร้อ
ตัว
10 เสื้ อกีฬาวิผ่ ลัดกระสอบหญิง
20
80
1,600
ตัว
11 เสื้ อกีฬาชักเย่อ
90
80
7,200
ตัว
12 เสื้ อกีฬาวิง่ เปี้ ยว
60
85
5,100
ตัว
13 เสื้ อกีฬาวิง่ กระสอบชาย
36
80
2,880
ตัว
99,991
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น
หมายเหตุ ราคานีเ้ ป็ นราคาทีย่ งั ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม่

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ทางร้านฯ หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคงได้รับใช้
ท่านในเร็ววัน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ลงชื่อ)..........................................
(นายวุฒิ แก้วสุ วรรณ์)
ผูจ้ ดั การ

ร้ านสามัคคีกฬ
ี า
38
ถนนนิยมรัฐ ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
*********************************************************************
ใบเสนอราคา
วันที่ 9 มีนาคม 2552
เรื่ อง เสนอราคาอุปกรณ์กีฬา
เรี ยน นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
ทางร้านฯมีความยินดีเสนอราคาอุปกรณ์กีฬามาเพื่อโปรดพิจารณาซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลาดับ
รายการ
จานวน
ราคาต่ อหน่ วย
จานวนเงิน (บาท)
ที่
(บาท)
1 ฟุตบอล adidas
790
47,400
60 ลูก
2 ตะกร้อ 201
270
17,550
65 ลูก
3 แชร์บอล มิกกาซ่า
400
24,000
60 ลูก
4 ตาข่ายประตูแดน มาราธอน
4,800
9,600
2 ผืน
5 ตาข่ายตะกร้อ
498
996
2 ผืน
99,546
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น
หมายเหตุ ราคาทีไ่ ด้ เสนอดังกล่ าวไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม่
จึงเรี ยนมาเพื่อพิจารณา ทางร้านฯ หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคงได้รับการสั่งซื้ อจากท่านในเร็ ววันและ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
(ลงชื่อ)..............................................
(นางสาวสุ ดารัตน์ จองศรี สวัสดิ์)
ผูจ้ ดั การ

ร้ านเข็มเงิน
37
ถนนนิยมรัฐ ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
*********************************************************************
ใบเสนอราคา
วันที่ 9 มีนาคม 2552
เรื่ อง เสนอราคาอุปกรณ์กีฬา
เรี ยน นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
ทางร้านฯมีความยินดีเสนอราคาอุปกรณ์กีฬามาเพื่อโปรดพิจารณาซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลาดับ
รายการ
จานวน
ราคาต่ อหน่ วย
จานวนเงิน (บาท)
ที่
(บาท)
1 ชุดกีฬาฟุตบอลเยาวชนชาย (เสื้ อ+
162
200
32,400
ชุด
กางเกง+ถุงเท้า)
2 เสื้ อกีฬาแชร์ บอล
80
6,720
84 ตัว
3 เสื้ อกีฬาเปตอง
90
3,240
36 ตัว
4 เสื้ อวิง่ ผลัดกระสอบ
80
2,880
36 ตัว
5 เสื้ อกล้ามนักมวย
70
1,470
21 ตัว
6 ชุดฟุตบอลอายุไม่เกิน 14 ปี (ทั้งชุด)
200
16,000
80 ชุด
7 ชุดฟุตบอลอายุไม่เกิน 35 ปี (ทั้งชุด)
200
16,000
80 ชุด
8 เปตองหญิง
80
1,280
16 ตัว
9 เซปัคตะกร้อ
80
3,200
40 ตัว
10 วิง่ ผลัดหญิง
80
1,600
20 ตัว
11 ชักเย่อ
80
7,200
90 ตัว
12 วิง่ เปี้ ยว
85
5,100
60 ตัว
13 วิง่ ผลัดชาย
80
2,880
36 ตัว
99,970
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น
หมายเหตุ ราคาทีไ่ ด้ เสนอดังกล่ าวไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม่
จึงเรี ยนมาเพื่อพิจารณา ทางร้านฯหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคงได้รับการสั่งซื้ อจากท่านในเร็ ววันและ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(พรทิพย์ จองศรี สวัสดิ์)
ผูจ้ ดั การ

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่ง

ที่ สข ๕๕๓๐๒/
ลาน

48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
20 เมษายน 2552
เรื่ อง ขอนารายงานการจัดซื้ อนมโรงเรี ยนตามโครงการอาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ยน
เรี ยน กรมสอบสวนคดีพิเศษ
อ้างถึง หนังสื อที่ ยธ 0808.2.2/ว.101 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2552
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการจัดซื้ อนมโรงเรี ยนประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 และ 2552 จานวน 1 ชุด
2. สาเนาสัญญาซื้ อขาย
จานวน 1 ชุด
ตามหนังสื อที่อา้ งถึง กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดาเนิ นการสื บสวนคดี กรณี เกี่ยวกับการ
จัดซื้ อนมโรงเรี ยนตามโครงการอาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ยน นั้น
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้จดั ทารายงานการจัดซื้ อนมโรงเรี ยน ตามโครงการอาหารเสริ ม
(นม) โรงเรี ยนเรี ยบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร 074-242452-3 ต่อ 14,16
โทรสาร 074-242452-3 ต่อ 13
หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อนม คือ นางวิลยั วรรณ ไชยทอง หรือ นางมลิวลั ย์ เรืองกาญจน์
โทร.074-242452-3 ต่ อ 14,16
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่ง

ที่ สข ๕๕๓๐๒/
ลาน

48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
21 พฤษภาคม 2552
เรื่ อง รายงานการจัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์สาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
เรี ยน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสื อที่ สข 0037.5/ว.1808 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2552
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาบันทึกตกลงซื้ อขาย

จานวน 1 ชุด

ตามหนังสื อที่อา้ งถึง
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุ นเฉพาะกิจค่าครุ ภณั ฑ์สาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก (ที่มีมูลค่าต่ากว่า 1 ล้านบาท) ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552 และจะต้องก่อหนี้ผกู พันให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 พร้อมรายงานผลการ
ดาเนินการภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 นั้น
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้จดั ทาบันทึกตกลงซื้ อขายครุ ภณั ฑ์สาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 เรี ยบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร 074-242452-3 ต่อ 14,16
โทรสาร 074-242452-3 ต่อ 13

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่ง

ที่ สข ๕๕๓๐๒/
ลาน

48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
26 พฤษภาคม 2552
เรื่ อง ส่ งสาเนาสัญญาซื้ อขายอาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ยน
เรี ยน สรรพากรพื้นที่สงขลา 1
อ้างถึง หนังสื อที่ กค 0716.01 (วผ)/4975 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552
สิ่ งที่ส่งมาด้วย สาเนาสัญญาซื้ อขายอาหารเสริ ม (นม ) โรงเรี ยน

จานวน 1 ชุด

ตามหนังสื อที่อา้ งถึง สานักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1 ขอความร่ วมมือในการจัดส่ งสาเนา
สัญญาซื้ อขายอาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ยน ตั้งแต่ปี 2549-ปี ปั จจุบนั พร้อมทั้งหลักฐานการจ่ายเงินสาหรับปี
ดังกล่าว เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการบริ หารจัดเก็บภาษีอากร นั้น
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้จดั ส่ งสาเนาสัญญาซื้ อขายอาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ยน ตั้งแต่ปี 2549-ปี
ปั จจุบนั เรี ยบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

กองคลัง
โทร 074-242452-3 ต่อ 14,16
โทรสาร 074-242452-3 ต่อ 13

ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230

มิถุนายน 2552
เรื่ อง ขอนาส่ งประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง
เรี ยน กานัน , ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที่ 1-9 ตาบลทุ่งลาน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง

จานวน 1 ชุด

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะจ้าง
เหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต ซอยหลังปั๊ มแย้มยิม้
หมู่ที่ 7 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ในการนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน ขอความร่ วมมือท่านประชาสัมพันธ์ทางเสี ยงตามสายของ
หมู่บา้ น “ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างของเทศบาลตาบลทุ่งลาน” และขอความร่ วมมือปิ ดประกาศ
ประกาศฉบับดังกล่าว ณ บอร์ ดประชาสัมพันธ์หมู่บา้ น เพื่อให้ผสู ้ นใจได้ทราบโดยทัว่ กัน รายละเอียดปรากฏ
ตามประกาศที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสื อฉบับนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร 074-242452-3 ต่อ 14,16,13
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

กรกฎาคม 2552
เรื่ อง ขอนาส่ งสัญญาซื้ อขายอาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ยน
เรี ยน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย สาเนาสัญญาซื้ อขายอาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ยน

จานวน 1 ชุด

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้จดั ทาสัญญาซื้ อขายอาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ยน โดยผูข้ ายได้
เสนอราคานมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด ราคาถุงละ 6.26 บาท และ นม ยู เอช ที ขนาด 200
มิลลิลิตร ราคากล่องละ 7.55 บาท/กล่อง นั้น
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้จดั ส่ งสาเนาสัญญาซื้ อขายอาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ยน
รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร 074-242452-3 ต่อ 14,16
โทรสาร 074-242452-3 ต่อ 13

ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ กองคลัง เทศบาลตาบลทุ่งลาน
ที่
วันที่ 21 ธันวาคม 2552
เรื่อง ตรวจรับงานจ้ าง
..........................................................................................................................................................................
เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้ าง
ตามคาสั่งที่ 187/2552 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ได้แต่งตั้งท่านเป็ นคณะกรรมการตรวจ
การจ้างตามโครงการก่อสร้างลานีก โดยผูร้ ับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 และ
เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้กาหนดตรวจรับงานจ้างในวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ ที่
สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงเรี ยนมาเพื่อขอเชิ ญท่านไปทาการตรวจรับงานจ้าง ตามกาหนด วัน
เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรี ยงกัน
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
(นางมลิวลั ย์ เรื องกาญจน์)
เจ้าหน้าที่พสั ดุ
(นางวิลยั วรรณ ไชยทอง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
(นายภาณุ จันทร์เมือง)
ปลัดเทศบาล
ดาเนินการ

(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)

นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
แจ้ งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้ าง
1. นายภาณุ จันทร์เมือง.....................................................
2. นายสุ กิจ คงประพันธ์...................................................
3. นายปรี ดา รักษ์ทอง.....................................................

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่ง

ที่ สข ๕๕๓๐๒/
ลาน

48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
20 กรกฎาคม 2552
เรื่ อง ขอเชิญประชุม
เรี ยน คณะกรรมการกลัน่ กรองการสรรหาที่ดิน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

จานวน 1 ชุด

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการกลัน่ กรองการสรรหา
ที่ดิน สาหรับใช้เป็ นสถานที่ก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาลแห่งใหม่ฯ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 เวลา
14.00 น. ณ ห้ องประชุมเทศบาลตาบลทุ่งลาน
เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงเรี ยนมาเพื่อขอเชิ ญท่านซึ่ งเป็ นคณะกรรมการฯ เข้าร่ วมประชุมตาม
กาหนดวัน เวลาและสถานที่ดงั กล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรี ยงกัน
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายเพียร สุ วรรณวงค์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบตั ิราชการแทน
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร / โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 14,16

ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่ง

ที่ สข ๕๕๓๐๒/
ลาน

48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
20 เมษายน 2553
เรื่ อง ขอเปิ ดเครดิตในการจัดซื้ อวัสดุการศึกษา
เรี ยน กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สยามนคริ นทร์ จากัด
ด้วย เทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา มีความประสงค์ที่จะขอ
เปิ ดเครดิตในการจัดซื้ อวัสดุการศึกษา กับทางบริ ษทั สยามนคริ นทร์ จากัด เพื่อนาวัสดุไปใช้ในศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กก่อนวัยเรี ยนเทศบาลตาบลทุ่งลาน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

กองคลัง
โทร 0-7424-2452-3 ต่อ 14,16
โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 13

ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ กองคลัง เทศบาลตาบลทุ่งลาน
ที่
วันที่ 14 กันยายน 2552
เรื่อง เร่ งรัดการใช้ จ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2552
..............................................................................................................................................................................
เรียน ปลัดเทศบาล , หัวหน้ ากองทุกกอง
ด้วยกองคลัง เทศบาลตาบลทุ่งลาน จะเตรี ยมการสาหรับการปิ ดบัญชีประจาปี งบประมาณ
2552 เพื่อให้การบริ หารงบประมาณของเทศบาลตาบลทุ่งลานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและดาเนินการไป
ตามระเบียบ จึงขอความร่ วมมือจากท่านดังนี้
1. เร่ งรัดการดาเนิ นงานตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้
แล้วเสร็ จและสามารถเบิกจ่ายได้ทนั ภายในปี งบประมาณ
2.
ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายในรายการที่จะต้องดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างเพ่อส่ งเรื่ อง
ให้กบั เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานพัสดุกลาง (กองคลัง) ในการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้าง , ก่อหนี้ผกู พันและเบิกจ่าย
ให้แล้วเสร็ จภายในปี งบประมาณ (เพื่อหลีกเลี่ยงการกันเงินในกรณี มิได้ก่อหนี้ผกู พันซึ่ งจะต้องขออนุมตั ิกนั เงิน
ต่อสภาเทศบาลตาบลทุ่งลาน)
3. สาหรับรายการที่เบิกจ่ายโดยไม่ตอ้ งดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้าง เช่น เงินอุดหนุนหน่วยงาน
อื่น , โครงการต่าง ๆ ให้เร่ งรัดในการดาเนินการตามโครงการหรื อแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุ นให้จดั ทา
หนังสื อขอเบิกเงินอุดหนุน และดาเนินการวางฎีกาเพื่อเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็ จโดยเร็ ว
4. การเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรื องบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้
จะต้องเป็ นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินด้วย ในกรณี ที่มีความจาเป็ น อาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู ้
เบิกได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับฐานะการคลังของเทศบาลตาบลทุ่งลาน
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและดาเนินการโดยด่วน

(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
รับเอกสารแล้ว
1.
2.
3.
4.

สานักปลัด....................................
กองคลัง.......................................
กองช่าง........................................
กองการศึกษา..............................

ที่ สข ๕๕๓๐๒/
ทุ่งลาน

สานักงานเทศบาลตาบล
48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
29 ธันวาคม 2552

เรื่ อง ขอขยายเวลาทาการตามสัญญาจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซี ล
หมู่ที่ที่ 1,2 บ้านทุ่งแม่บวั -บ้านย่านยาว ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
เรี ยน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสงขลา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาสัญญาจ้าง
จานวน
2. สาเนาหนังสื อการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ
จานวน
3. สาเนาบันทึกข้อความการพิจารณาขอขยายเวลาทาการตามสัญญาจ้าง
ของบริ ษทั เขาแดงคอนสตรัคชัน่ จากัด
จานวน
4. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง จานวน
5. สาเนาหนังสื อผูร้ ับจ้างแจ้งให้เทศบาลทราบ
ถึงสาเหตุที่ไม่สามารถก่อสร้างถนนได้
จานวน
6. สาเนาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบตั ิฯ
จานวน
7. สาเนาภาพถ่าย
จานวน

1
1

ชุด
ชุด

1
1

ชุด
ชุด

2
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ชุด

ตามที่เทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้ทาสัญญาจ้างเหมา
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซี ล หมู่ที่ 1,2 บ้านทุ่งแม่บวั -บ้านย่านยาว ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอย
โข่ง จังหวัดสงขลา นั้น
ผูร้ ับจ้างไม่สามารถเข้าไปดาเนินการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซี ล หมู่ที่ 1,2 บ้านทุง่
แม่บวั -บ้านย่านยาว ได้เนื่องจากเกิดอุทกภัยในพื้นที่และบริ เวณเขตก่อสร้างถนนสายดังกล่าวมีตน้ ยางพาราอยู่
ในบริ เวณเขตทางของถนนที่กาลังก่อสร้างเป็ นอุปสรรคในการก่อสร้าง
ดังนั้นเพื่อปฏิบตั ิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ข้อ 129 (2) เทศบาล
ตาบลทุ่งลานขออนุมตั ิขยายเวลาทาการตามสัญญาจ้างอีก 50 วัน เพราะมีเหตุเกิดขึ้นจริ งคือ
1. ฝนตกหนักและเกิดภัยพิบตั ิน้ าท่วมซึ่ งเป็ นเหตุสุดวิสัย

2. เหตุเกิดจากความผิดหรื อความบกพร่ องของเทศบาลเพราะผูร้ ับจ้างต้องรอให้เทศบาลส่ ง
มอบพื้นที่ก่อสร้างให้จึงจะก่อสร้างถนนต่อไปได้
เทศบาลตาบลทุ่งลานได้จดั ส่ งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

กองคลัง
โทร. 074-242452-3, 242260 ต่อ 14,16
โทรสาร 074-242452-3, 242260 ต่อ 13

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

ที่ สข ๕๕๓๐๒/
ทุ่งลาน

สานักงานเทศบาลตาบล
48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
1 เมษายน 2553

เรื่ อง รายงานการจัดทาแผนปฏิบตั ิงานตามโครงการแผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง 2555
เรี ยน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสื อ ที่ สข 0037.3/ว. 504 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2552
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แบบรายงาน สงป.302

จานวน 2 ฉบับ

ตามหนังสื อที่อา้ งถึงจังหวัดได้แจ้งการอนุมตั ิให้ดาเนินการโครงการตามแผนปฏิบตั ิการไทย
เข้มแข็ง 2555 และให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ได้รับการอนุมตั ิให้ดาเนินการตามโครงการแผนปฏิบตั ิ
การไทยเข้มแข็ง 2555 ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบ สงป.302 นั้น
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลานได้ดาเนิ นการจัดทาแผนปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแบบ สงป.302 เรี ยบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยด้วยแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร 074-242452-3 ต่อ 14,16
โทรสาร 074-242452-3 ต่อ 13
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

ที่ สข ๕๕๓๐๒/
ทุ่งลาน

สานักงานเทศบาลตาบล
48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
มกราคม 2553

เรื่ อง แจ้งรายชื่อผูแ้ ทนชุมชนหรื อประชาคม
เรี ยน นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสื อ ที่ สข 51007/ว.0020 ลงวันที่ 11 มกราคม 2553
สิ่ งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อผูแ้ ทนชุมชนหรื อประชาคม

จานวน 1 ฉบับ

ตามหนังสื อที่อา้ งถึง
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะขอความ
อนุเคราะห์ขอรายชื่อผูแ้ ทนชุ มชนหรื อประชาคม
ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลทุ่งลาน
เพื่อเข้าร่ วมเป็ น
คณะกรรมการฯ ในการดาเนิ นการจัดซื้ อ/จัดจ้างในเขตพื้นที่ดาเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม นั้น
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลานขอแจ้งรายชื่อผูแ้ ทนชุมชนหรื อประชาคมในเขตพื้นที่ของเทศบาล
ตาบลทุ่งลาน ดังปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยแนบท้าย
ขอแสดงความนับถือ
(นายเจริ ญ รัตนโกสม)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร 074-242452-3 ต่อ 14,16
โทรสาร 074-242452-3 ต่อ 13

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน
บัญชี รายชื่ อผู้แทนชุ มชนหรื อประชาคม
(ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ ง จังหวัดสงขลา)
หมู่ที่
ชื่อ-สกุล
1 นายทัศนัย หนูประดับ
2

นายสวัสดิ์ อารมณ์ต้ งั

3

นายเสริ ญ รักชุม

4

นายทับ รัตนพันธ์

5

นายไมตรี แก้วนิล

6

นายสงวน เหล่าสุ วรรณ

7

นายเฉลิม สัตเพ็ญ

7

นายสมนึก ประทุมทอง

8

นายวิชิต รัตนโกสม

9

นายทนง เพ็ชรสุ วรรณ

26 หมู่ที่ 1
จังหวัดสงขลา
41 หมู่ที่ 2
จังหวัดสงขลา

ทีอ่ ยู่
ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง
90230
ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง
90230

68/1 หมูท่ ี่ 3 ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอย
โข่ง จังหวัดสงขลา 90230
16/2 หมู่ที่ 4 ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอย
โข่ง จังหวัดสงขลา 90230
11 หมู่ที่ 5 ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา 90230
43 หมู่ที่ 6 ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา 90230
13 หมู่ที่ 7 ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา 90230

โทร
0872958948
074242634,
0848585476
0843982157
074318065
0810972275
0892961010

074251894,
0899742445
50 หมู่ที่ 7 ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง 074251920,
จังหวัดสงขลา 90230
0819595706
104/2 หมู่ที่ 8 ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอย 0810968182
โข่ง จังหวัดสงขลา 90230
26/2 หมูท่ ี่ 9 ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอย
โข่ง จังหวัดสงขลา 90230

0862980474

ที่ สข ๕๕๓๐๒/
ทุ่งลาน

สานักงานเทศบาลตาบล
48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
มกราคม 2553

เรื่ อง การสารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เรี ยน ผูอ้ านวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
อ้างถึง หนังสื อ ที่ ตผ.0043 สข/ว.1413 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2552
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แบบสารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จานวน 1 ชุด
ตามหนังสื อที่อา้ งถึง สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 15 (จังหวัดสงขลา) จะทาการ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ของเทศบาลตาบลทุ่งลาน และขอ
ความร่ วมมือในการกรอกแบบสารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น นั้น
บัดนี้
เทศบาลตาบลทุง่ ลานได้กรอกแบบสารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เรี ยบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร 074-242452-3 ต่อ 14,16
โทร 074-242452-3 ต่อ 13
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่ อง ยืนยันรับทราบการโอนสิ ทธิเรี ยกร้องการรับเงิน
เรี ยน นางชญาดา ชูเชิด
อ้างถึง หนังสื อสัญญาโอนสิ ทธิเรี ยกร้อง ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ตามที่ ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เอส ยู เอ คอนสตรัคชัน่ แจ้งการโอนสิ ทธิเรี ยกร้องการรับเงิน
ค่าจ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กสายภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ ๑ บ้านย่านยาว (ซอยสุ ขเอียด)
ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม
๒๕๕๖ ในงานงวดที่ ๑ (สุ ดท้าย) เป็ นเงินจานวน ๗๘๙,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท
ถ้วน) ให้แก่ นางชญาดา ชูเชิด นั้น
เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้รับทราบการโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องการรับเงินครั้งนี้แล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

กองคลัง
โทร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖
โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๓

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่ อง ยืนยันรับทราบการโอนสิ ทธิเรี ยกร้องการรับเงิน
เรี ยน สรรพาพื้นที่สงขลา 2
อ้างถึง หนังสื อสัญญาโอนสิ ทธิเรี ยกร้อง ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้ทาสัญญาจ้างกับ ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด เอส ยู เอ คอนสตรัคชัน่
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กสายภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ ๑ บ้านย่านยาว (ซอยสุ ขเอียด)
ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม
๒๕๕๖ เป็ นจานวนเงิน ๗๘๙,๕๐๐.๐๐.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
บัดนี้ ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เอส ยู เอ คอนสตรัคชัน่ ผูร้ ับจ้างได้จดั ทาหนังสื อโอนสิ ทธิเรี ยกร้อง
ให้ นางชญาดา ชูเชิด เป็ นผูร้ ับเงินค่าจ้างตามโครงการดังกล่าวในค่าจ้างงวดงานที่ ๑ (สุ ดท้าย) เป็ นเงินจานวน
๗๘๙,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสาเนาหนังสื อสัญญาโอนสิ ทธิเรี ยกร้องที่
แนบมาพร้อมนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖
โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๓

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน

ที่ สข ๕๕๓๐๒/
ทุ่งลาน

สานักงานเทศบาลตาบล
48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
มีนาคม 2553

เรื่ อง ขอถอนหลักประกันสัญญา
เรี ยน หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด โชครวี ซี วลิ
อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 01/2551 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2551
ตามสัญญาจ้างที่อา้ งถึง ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด โชครวี ซี วลิ ได้ทาสัญญาจ้างตามโครงการขยาย
เขตระบบประปาหมู่บา้ นเพิม่ เติม หมู่ที่ 1 บ้านย่านยาว ตาบลทุ่งลาน กับเทศบาลตาบลทุ่งลาน และสัญญาจ้าง
ดังกล่าวได้ครบกาหนดถอนคืนเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 นั้น
เทศบาลตาบลทุ่งลาน ขอแจ้งให้ ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด โชครวี ซี วลิ ติดต่อขอถอนหลักประกัน
สัญญาโดยให้นาใบเสร็ จรับเงินที่ทางเทศบาลตาบลทุ่งลานออกให้ในวันทาสัญญามาด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร 074-242452-3 ต่อ 14,16
โทรสาร 074-242452-3 ต่อ 13
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

ที่ สข ๕๕๓๐๒/
ทุ่งลาน

สานักงานเทศบาลตาบล
48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
มีนาคม 2553

เรื่ อง ขอถอนหลักประกันสัญญา
เรี ยน หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด โอเคแมส โยธากิจ
อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 04/2551 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
ตามสัญญาจ้างที่อา้ งถึง ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด โอเคแมส โยธากิจ ได้ทาสัญญาจ้างตามโครงการ
ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ 5 บ้านโคกพยอม ตาบลทุ่งลาน กับเทศบาลตาบลทุ่งลาน และสัญญาจ้าง
ดังกล่าวได้ครบกาหนดถอนคืนเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 นั้น
เทศบาลตาบลทุ่งลาน ขอแจ้งให้ ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด โอเคแมส โยธกิจ ติดต่อขอถอน
หลักประกันสัญญาโดยให้นาใบเสร็ จรับเงินที่ทางเทศบาลตาบลทุ่งลานออกให้ในวันทาสัญญามาด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร 074-242452-3 ต่อ 14,16
โทรสาร 074-242452-3 ต่อ 13
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

ที่ สข ๕๕๓๐๒/
ทุ่งลาน

สานักงานเทศบาลตาบล
48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
มีนาคม 2553

เรื่ อง ขอถอนหลักประกันสัญญา
เรี ยน หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด โอเคแมส โยธากิจ
อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 03/2552 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
ตามสัญญาจ้างที่อา้ งถึง ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด โอเคแมส โยธากิจ ได้ทาสัญญาจ้างตามโครงการ
ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ 9 บ้านพร้าว ตาบลทุ่งลาน กับเทศบาลตาบลทุ่งลาน และสัญญาจ้าง
ดังกล่าวได้ครบกาหนดถอนคืนเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 นั้น
เทศบาลตาบลทุ่งลาน ขอแจ้งให้ ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด โอเคแมส โยธากิจ ติดต่อขอถอน
หลักประกันสัญญาโดยให้นาใบเสร็ จรับเงินที่ทางเทศบาลตาบลทุ่งลานออกให้ในวันทาสัญญามาด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร 074-242452-3 ต่อ 14,16
โทรสาร 074-242452-3 ต่อ 13
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

ที่ สข ๕๕๓๐๒/
ทุ่งลาน

สานักงานเทศบาลตาบล
48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
มีนาคม 2553

เรื่ อง ขอนาส่ งสาเนาสัญญาจ้าง
เรี ยน ประกันสังคมจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสื อที่ สข 0025/2412 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
สิ่ งที่ส่งมาด้วย สาเนาสัญญาจ้าง

จานวน 5 ชุด

ตามหนังสื อที่อา้ งถึง สานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ขอความร่ วมมือจัดส่ งสาเนา
สัญญาจ้างกรณี มีการจ้างงานกับภาคเอกชน เพื่อที่สานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา จะได้ใช้เป็ นข้อมูลใน
การดาเนิ นการตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของสานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาต่อไป นั้น
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลานขอนาส่ งสาเนาสัญญาจ้าง รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
ด้วยแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร /โทรสาร 074-242452-3 ต่อ 14,16,13

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230

ที่ สข ๕๕๓๐๒/238

10 มีนาคม 2553
เรื่ อง การขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2547-2552
เรี ยน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสื อ ที่ สข 00037.5/ว.1106 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2553
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแจ้งรายละเอียดขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (แบบ ขย.1)
2. แบบแจ้งรายละเอียดขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (แบบ ขย.4)

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ตามหนังสื อที่อา้ งถึง สานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ได้แจ้งให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2547-2552 กรณี มีหนี้
ผูกพัน และไม่มีหนี้ผกู พัน นั้น
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้จดั ทาแบบรายงานการขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2547-2552 เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง

โทร/โทรสาร 074-242452-3 ต่อ 14,16,13
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐
๒๖ มกราคม ๒๕๕๔

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

เรื่ อง แจ้งกาหนดการประมูลงานของทางราชการ
เรี ยน ผูก้ ากับการ สถานีตารวจภูธรอาเภอคลองหอยโข่ง
อ้างถึง หนังสื อ สภอ.คลองหอยโข่ง ที่ ๑๖๒๙/๒๔๘๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐
ตามหนังสื อที่อา้ งถึง สถานี ตารวจภูธรอาเภอคลองหอยโข่ง ขอความร่ วมมือให้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
วัน เวลา และสถานที่ ในการประมูลงานในหน่วยงานให้งานสื บสวนปราบปรามสถานีตารวจภูธรอาเภอคลองหอย
โข่ง เพื่อเป็ นการป้ องปรามการฮั้วประมูลงานของทางราชการตามนโยบายของรัฐบาล และสานักงานตารวจ
แห่งชาติ นั้น
ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะจ้างเหมา
โครงการติดตั้งระบบเสี ยงไร้สาย หมู่ที่ ๑-๙ ตาบลทุ่งลาน เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดาเนินงานของเทศบาล
ตาบลทุ่งลานให้ราษฎรในพื้นที่ตาบลทุ่งลานได้รับทราบข่าวสารอย่างทัว่ ถึง ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา
๑๔.๐๐ น. เป็ นต้ นไป ณ ทีว่ ่าการอาเภอคลองหอยโข่ ง ชั้น ๒ (ศูนย์ รวมข้ อมูลข่ าวสารการจัดซื้อ/จ้ างของ อบต.
ระดับอาเภอ) จังหวัดสงขลา
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖,๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน”

ที่ทาการเทศบาลตาบลทุ่ง

ที่ สข ๕๕๓๐๒/
ลาน

48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
5 เมษายน 2553
เรื่ อง ขอส่ งสาเนาสัญญาจ้าง
เรี ยน ผูอ้ านวยการ สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 15
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาสัญญาจ้าง เลขที่ 6/2553 ลงวันที่ 5 เมษายน 2553
2. สาเนาสัญญาจ้าง เลขที่ 7/2553 ลงวันที่ 5 เมษายน 2553

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้จดั ทาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างตามรายละเอียดดังนี้
1. ถนนลาดยางผิวจราจรเคปซี ล สายบ้านทุ่งแม่บวั -บ้านย่านยาว (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 1 ตาบล
ทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เป็ นเงิน 2,030,000.- บาท (สองล้านสามหมื่นบาทถ้วน)
2. ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรี ต สายหมู่ที่ 8 บ้านแม่คล้า-พรุ กง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านโคกพะยอม
หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 5 ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เป็ นเงิน 2,767,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสน
หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
เนื่องจากเป็ นสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ดังนั้น เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ข้อ 128 เทศบาลตาบล
ทุ่งลาน จึงขอส่ งสาเนาสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว มาเพื่อดาเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้องดังกล่าวปรากฏตามสิ่ งที่
ส่ งมาด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 14,16,13

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน

ที่ทาการเทศบาลตาบลทุ่ง

ที่ สข ๕๕๓๐๒/
ลาน

48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
5 เมษายน 2553
เรื่ อง ขอส่ งสาเนาสัญญาจ้าง
เรี ยน นายอาเภอคลองหอยโข่ง
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาสัญญาจ้าง เลขที่ 6/2553 ลงวันที่ 5 เมษายน 2553
2. สาเนาสัญญาจ้าง เลขที่ 7/2553 ลงวันที่ 5 เมษายน 2553
3. สาเนาสัญญาจ้าง เลขที่ 8/2553 ลงวันที่ 5 เมษายน 2553

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้จดั ทาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างตามรายละเอียดดังนี้
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซี ล สายบ้านทุ่งแม่บวั -บ้านย่านยาว (ตอนที่ 2 ) หมู่ที่ 2
และหมู่ที่ 1
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรี ต สายหมู่ที่ 8 บ้านแม่คล้า-พรุ กง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5
บ้านโคกพยอม
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านทุ่งต้นขาม ซอยหลังปั๊ มน้ ามันพีที หมู่ที่ 1
ในการนี้เทศบาลตาบลทุ่งลาน
จึงขอความกรุ ณาท่านในการปิ ดประกาศประชาสัมพันธ์
“ประกาศการจัดทาสัญญาจ้างและสาเนาสัญญาจ้างของเทศบาลตาบลทุ่งลาน”
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้ อจัดจ้างของ อบต. ตาบลระดับอาเภอ เพื่อให้ผสู ้ นใจได้ทราบโดยทัว่ กัน รายละเอียดปรากฏตามประกาศ
และสัญญาจ้างที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสื อฉบับนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 14,16,13

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่ง

ที่ สข ๕๕๓๐๒/338
ลาน

48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
19 พฤษภาคม 2553
เรื่ อง ขอส่ งสาเนาสัญญาจ้าง (เงินอุดหนุนทัว่ ไปภายใต้แผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง 2555
จานวนเงิน 10,613,353,000 บาท)
เรี ยน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสื อที่ สข 0037.3/ว 2506 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2553
สิ่ งที่ส่งมาด้วย สาเนาสัญญาจ้าง เลขที่ 9/2553 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2553

จานวน 1 ชุด

ตามที่เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2553 โครงการตามแผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง 2555 โครงการส่ งเสริ มศักยภาพการบริ การสาธารณะขั้นพื้นฐาน
ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จานวน 10,613,353,000 บาท โดยให้เทศบาลดาเนินการลงนามในสัญญา
ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ตามหนังสื อที่อา้ งถึง นั้น
เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้จดั ทาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมูท่ ี่ 7
(บ้านท่าหรั่ง) ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เรี ยบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 14,16,13

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

สิ งหาคม ๒๕๕๘
เรื่ อง ขอส่ งสาเนาสัญญาจ้าง
เรี ยน สรรพากรพื้นที่สงขลา ๒
สิ่ งที่ส่งมาด้วย สาเนาสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

จานวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้จดั ทาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรี ตสายซอยบ้านม่วงส้ม หมู่ที่ ๔ ตาบลทุ่งลาน ตอนที่ ๑ และ ตอนที่ ๒ เป็ นเงิน ๒,๖๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท
(สองล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น
เนื่องจากเป็ นสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ดังนั้น เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒๘ เทศบาล
ตาบลทุ่งลาน จึงขอส่ งสาเนาสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว มาเพื่อดาเนิ นการในส่ วนที่เกี่ยวข้องดังกล่าวปรากฏ
ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ ทองคีรี)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบตั ิราชการแทน
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๑
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230

ที่ สข 55302/

19 มิถุนายน 2555
เรื่ อง ขอส่ งสาเนาสัญญาจ้าง
เรี ยน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
อ้างถึง สัญญาจ้าง เลขที่ 01/2555 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ 01/2555 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555 จานวน 1 ชุด
2 หนังสื ออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงฐานรากโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ลงวันที่ 18
เมษายน 2555 จานวน 1 ฉบับ
ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้จดั ทาบันทึกเพิม่ เติมต่อท้ายสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบ สถ.ศพด.3) ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดย
ได้เปลี่ยนแปลงฐานรากแบบตอกเสาเข็ม เป็ นฐานรากแบบฐานแผ่ โดยปรับลดวงเงิน จานวน 79,603.98 บาท
และสัญญาจ้างโครงการดังกล่าวมีวงเงินค่าจ้างคงเหลือ 2,390,396.02 บาท นั้น
เนื่องจากเป็ นสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ดังนั้น เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ข้อ 128 เทศบาลตาบล
ทุ่งลาน จึงขอส่ งสาเนาสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว มาเพื่อดาเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้องดังกล่าวปรากฏตามสิ่ งที่
ส่ งมาด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง

โทร/โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 14,16,13
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

2 เมษายน 2553
เรื่ อง ให้ไปทาสัญญาจ้าง
เรี ยน หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ป๊ อบ แอนด์ เดวิด
อ้างถึง ใบเสนอราคา ลงวันที่ 2 เมษายน 2553
ตามที่ท่านได้เข้าทาการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สายบ้านทุ่งต้น
ขาม ซอยหลังปั๊ มน้ ามัน พีที หมู่ที่ 1 ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 2 เมษายน
2553 โดยท่านเสนอราคาค่าจ้าง เป็ นเงิน 458,000.- บาท (สี่ แสนห้ าหมื่นแปดพันบาทถ้ วน) นั้น
เทศบาลตาบลทุ่งลาน พิจารณาแล้วตกลงจ้างท่านให้ทางานดังกล่าวตามวงเงินข้างต้นโดยให้
ไปทาสัญญาจ้างกับเทศบาลตาบลทุ่งลาน ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้ รับหนังสื อฉบับนี้ พร้อมกับนา
หลักประกันสั ญญา เป็ นเงิน 22,900.- บาท (สองหมื่นสองพันเก้าร้ อยบาทถ้ วน) ไปมอบไว้แก่เทศบาล
ตาบลทุ่งลาน ในวันทาสัญญาด้วย
อนึ่ง หากท่านไม่ไปทาสัญญาภายในเวลาที่กาหนด เทศบาลตาบลทุ่งลาน จะยกเลิกการทา
สัญญาจ้างและพิจารณาเรี ยกร้องให้ท่านชดใช้ความเสี ยหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิง้ งานตาม
ข้อกาหนดที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารสอบราคา
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 14, 16 ,13

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

2 เมษายน 2553
เรื่ อง ให้ไปทาสัญญาจ้าง
เรี ยน หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด หาดใหญ่ กรุ๊ ป
อ้างถึง ใบเสนอราคา ลงวันที่ 2 เมษายน 2553
ตามที่ท่านได้เข้าทาการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรี ต สาย
หมู่ที่ 8 บ้านแม่คล้า-พรุ กง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านโคกพยอม ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 โดยท่านเสนอราคาค่าจ้าง เป็ นเงิน 2,767,000.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้ วน) นั้น
เทศบาลตาบลทุ่งลาน พิจารณาแล้วตกลงจ้างท่านให้ทางานดังกล่าวตามวงเงินข้างต้นโดยให้
ไปทาสัญญาจ้างกับเทศบาลตาบลทุ่งลาน ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้ รับหนังสื อฉบับนี้ พร้อมกับนา
หลักประกันสั ญญา เป็ นเงิน 138,350.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสามร้ อยห้ าสิ บบาทถ้ วน) ไปมอบ
ไว้แก่เทศบาลตาบลทุ่งลาน ในวันทาสัญญาด้วย
อนึ่ง หากท่านไม่ไปทาสัญญาภายในเวลาที่กาหนด เทศบาลตาบลทุ่งลาน จะยกเลิกการทา
สัญญาจ้างและพิจารณาเรี ยกร้องให้ท่านชดใช้ความเสี ยหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงานต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 14, 16 ,13

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

2 เมษายน 2553
เรื่ อง ให้ไปทาสัญญาจ้าง
เรี ยน กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ซี .เอ็น.เอ็น.เทรดดิ้ง จากัด
อ้างถึง ใบเสนอราคา ลงวันที่ 2 เมษายน 2553
ตามที่ท่านได้เข้าทาการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซี ล สายบ้าน
ทุ่งแม่บวั -บ้านย่านยาว (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 1 ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ
วันที่ 2 เมษายน 2553 โดยท่านเสนอราคาค่าจ้าง เป็ นเงิน 2,030,000.- บาท (สองล้านสามหมื่นบาทถ้ วน)
นั้น
เทศบาลตาบลทุ่งลาน พิจารณาแล้วตกลงจ้างท่านให้ทางานดังกล่าวตามวงเงินข้างต้นโดยให้
ไปทาสัญญาจ้างกับเทศบาลตาบลทุ่งลาน ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้ รับหนังสื อฉบับนี้ พร้อมกับนา
หลักประกันสั ญญา เป็ นเงิน 101,500.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันห้ าร้ อยบาทถ้ วน) ไปมอบไว้แก่เทศบาล
ตาบลทุ่งลาน ในวันทาสัญญาด้วย
อนึ่ง หากท่านไม่ไปทาสัญญาภายในเวลาที่กาหนด เทศบาลตาบลทุ่งลาน จะยกเลิกการทา
สัญญาจ้างและพิจารณาเรี ยกร้องให้ท่านชดใช้ความเสี ยหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงานต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 14, 16 ,13

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่ง

ที่ สข ๕๕๓๐๒/342
ลาน

48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
25 พฤษภาคม 2553
เรื่ อง การบริ หารงบประมาณเงินกูส้ าหรับโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง 2555
เรี ยน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสื อที่ สข 0037.3/ว 2506 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2553
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการฯ

จานวน

1

ฉบับ

ตามที่เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2553 โครงการตามแผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง 2555 (โครงการส่ งเสริ มศักยภาพการบริ การสาธารณะขั้น
พื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จานวน 10,613,353,000 บาท) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก หมู่ที่ 7 (บ้านท่าหรั่ง) ตาบลทุ่งลาน จานวนเงิน 1,200,000.- บาท โดยให้เทศบาลดาเนินการลงนามใน
สัญญาภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 และรายงานผลการดาเนินงานให้จงั หวัดภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
ตามหนังสื อที่อา้ งถึง นั้น
เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้จดั ทาแบบรายงานผลการดาเนิ นงานโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ
ไทยเข้มแข็ง 2555 เรี ยบร้อยแล้วและได้จดั ส่ งมาพร้อมนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 14,16,13

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

มิถุนายน ๒๕๕๗
เรื่ อง

ขอเบิกเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสาหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกรณี เร่ งด่วน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรี ยน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. สาเนาสัญญาจ้าง
จานวน ๑ ชุด
๒. สาเนาใบตรวจรับงานจ้าง
จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาใบส่ งมอบงานจ้าง
จานวน ๑ ฉบับ
๔. สาเนารายงานการควบคุมงานจ้างรายสัปดาห์
จานวน ๑ ชุด
๕. ภาพถ่าย
จานวน ๑ ชุด
๖. เอกสารการจัดซื้ อ/จ้างในระบบ e-GP
จานวน ๑ ฉบับ
ตามที่เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสาหรับ
พัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกรณี เร่ งด่วน งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต สายเกาะยอม-โคกพยอม (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๕ และ หมู่ที่
๖ ตาบลทุ่งลาน เป็ นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) นั้น
เทศบาลตาบลทุ่งลานได้จดั ทาสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เป็ นจานวนเงิน ๑,๙๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท และผูร้ ับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง งวดที่ ๑,๒ (สุ ดท้าย) เมื่อวันที่ ๓
มิถุนายน ๒๕๕๗ เทศบาลตาบลทุ่งลานจึงขอส่ งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพื่อขอเบิกเงินตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยแนบ
ท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐-๗๔๒๔-๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๓
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่ อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เรี ยน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสื อ ที่ สข ๐๐๒๓.๓/ว.๗๑๒๕ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. สาเนารายงานขอซื้ อขอจ้าง
๒. สาเนาคาสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบฯ
๓. ประกาศผลการพิจารณาผูไ้ ด้รับการคัดเลือกให้เป็ นคู่สัญญา
๔. สาเนาสัญญาจ้าง
๕. สาเนาใบตรวจรับงานจ้าง
๖. สาเนาใบส่ งมอบงานจ้าง
๗. สาเนารายงานการควบคุมงานจ้างรายสัปดาห์
๘. ภาพถ่าย
๙. เอกสารการจัดจ้างในระบบ ( e-GP)

จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ชุด
จานวน ๑ ชุด
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ชุด
จานวน ๑ ชุด
จานวน ๑ ฉบับ

ตามที่เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้รับจัดสรรงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่มีลกั ษณะเป็ นรายจ่ายลงทุน
โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านย่านยาว หมู่ที่ ๑ ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัด
สงขลา งบประมาณ ๖๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลานได้จดั ทาสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม
๒๕๕๗ เป็ นจานวนเงิน ๖๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท และผูร้ ับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๑ (สุ ดท้าย) เมื่อวันที่ ๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็ นเงิน ๖๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้างได้ทาการตรวจรับงานจ้างเรี ยบร้อยแล้ว
จึงขอส่ งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพื่อขอเบิกเงิน
รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยแนบท้าย
/จึงเรี ยน...

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐
๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่ อง ขอเบิกเงินค่าครุ ภณั ฑ์การศึกษา
เรี ยน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสื อ ที่ สข ๐๐๒๓.๓/ว.๒๐๖ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. สาเนาหนังสื อแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนฯ
จานวน ๑ ชุด
๒. ภาพถ่าย
จานวน ๑ ชุด
๓. เอกสารการจัดซื้ อวัสดุการศึกษา
จานวน ๑ ชุด
ตามที่เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรี ยนการสอน
สาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็ นเงิน
๑๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท และได้ดาเนินการจัดซื้ อตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามเอกสารสอบราคาซื้ อเลขที่ ๐๒/๒๕๕๗ ลง
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็ นเงิน ๗๒,๘๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) แล้วนั้น
เนื่องจากเทศบาลตาบลทุ่งลานได้รับแจ้งจากสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจังหวัดให้
ดาเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุ นเฉพาะกิจค่าจัดการเรี ยนการสอนสาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในส่ วนที่ยงั เหลืออยู่ เป็ น
จานวนเงิน ๒๙,๒๐๐.๐๐ บาท ซึ่ งบัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้ดาเนินการจัดซื้ อตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็ นเงิน
๒๙,๒๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทาการตรวจรับไว้
เรี ยบร้อยแล้ว จึงขอส่ งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพื่อขอเบิกเงินค่าวัสดุการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
แนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๑
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

คาสั่ งเทศบาลตาบลทุ่งลาน
ที่ 135/2553
เรื่อง เปลีย่ นแปลงเจ้ าหน้ าที่พสั ดุประจาส่ วนราชการเจ้ าของงบประมาณ
***********
ตามที่เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พสั ดุประจาส่ วนราชการเจ้าของงบประมาณ แต่
เนื่องจาก นางสาวพัชรี ละอองโชค ซึ่ งได้รับมอบหมายให้เป็ น เจ้าหน้าที่พสั ดุของกองช่างได้โอนย้ายไปองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลคลองหลา อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
เพื่อให้การบริ หารงาน การปฏิบตั ิงาน การดาเนินงานอื่นเกี่ยวกับการพัสดุ เป็ นไปอย่างมีระบบ
และมีประสิ ทธิ ภาพถูกต้องเรี ยบร้อย ตามระเบียบของทางราชการ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 จึงขอแต่งตั้ง นางสาวรัชนี แหละตี ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
แทน นางสาวพัชรี ละอองโชค เพื่อทาหน้าที่ในการติดต่อประสานงานเพื่อขอจัดซื้ อ/จ้างกับเจ้าหน้าที่พสั ดุของ
หน่วยงานพัสดุกลาง (กองคลัง) พร้อมควบคุมพัสดุและการจาหน่ายทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การงานพัสดุคงเหลือ
ประจาปี และการดาเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานพัสดุประจาส่ วนราชการ
ให้ผทู ้ ี่ได้รับการแต่งตั้งถือปฎิบตั ิหน้าที่และการดาเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมโดย
เคร่ งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 16 เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2553
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

ที่ สข ๕๕๓๐๒/
ทุง่ ลาน

สานักงานเทศบาลตาบล
48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
24 สิ งหาคม 2553

เรื่ อง ขอเบิกเงินเหลือจ่ายเพื่อดาเนินการตามโครงการเงินอุดหนุ นทัว่ ไปภายใต้แผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง 2555
เรี ยน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสื อ ที่ สข 0037.3/3812 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2553
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาหนังสื ออนุมตั ิใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายฯ
2. สาเนาบันทึกตกลงซื้ อขาย

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ตามหนังสื อที่อา้ งถึงเทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2553 โครงการตามแผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง 2555 จานวนเงิน 23,000 ล้านบาท ที่มีเงินเหลือจ่ายจากการ
ดาเนินงาน สามารถนาเงินเหลือจ่ายมาดาเนิ นการตามโครงการที่อยูใ่ นอานาจหน้าที่ และสอดคล้องกับลักษณะของ
โครงการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริ หารโครงการตามแผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง 2555 ข้อ 14
และเทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้จดั ทาโครงการขอใช้เงินเหลือจ่ายตามโครงการจัดซื้ อเครื่ องถ่ายเอกสาร (พกพา) พิมพ์
สแกน จานวน 1 เครื่ อง เพื่อสนับสนุนงานจัดเก็บรายได้ (โครงการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่) นั้น
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุง่ ลานได้จดั ทาบันทึกตกลงซื้ อขายกับ บริ ษทั สงวนพาณิ ชย์ เอวี จากัด
เรี ยบร้อยแล้ว เป็ นจานวนเงิน 12,500.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) จึ งขอส่ งเอกสารที่เกี่ยวข้องมา
เพื่อขอเบิกเงินตามโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยแนบท้าย

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร 074-242452-3 ต่อ 14,16
โทรสาร 074-242452-3 ต่อ 13

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

ตุลาคม ๒๕๕๔
เรื่ อง จัดส่ งแบบรายงานข้อมูลสัญญาซื้ อขายและสัญญาจ้างหรื อรายการสั่งซื้ อหรื อข้อตกลง
เรี ยน สรรพากรพื้นที่สงขลา ๒
อ้างถึง หนังสื อที่ กค ๐๗๑๖.๐๒/ว.๑๑๑๘๖ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานข้อมูลตามสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง หรื อรายการสัง่ ซื้อ สัง่ จ้าง หรื อข้อตกลง จานวน ๑ ชุด
๒. สาเนาสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔
จานวน ๑ ชุด

๓. สาเนาสัญญาซื้ อขาย เลขที่ ๐๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔
๔. สาเนาสัญญาซื้ อขาย เลขที่ ๐๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔

จานวน ๑ ชุด
จานวน ๑ ชด

ตามหนังสื อที่อา้ งถึง สานักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา ๒ ได้ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสัญญา
ซื้ อขายและสัญญาจ้างหรื อรายการสั่งซื้ อหรื อสั่งจ้าง
หรื อข้อตกลงที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้กระทากับ
เอกชน โดยขอความร่ วมมือให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดส่ งข้อมูลสัญญาและข้อตกลงที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่ ง
แสนบาทขึ้นไป ให้แก่สานักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา ๒ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการทาสัญญา
และข้อตกลง นั้น
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้จดั ทาแบบรายงานข้อมูลตามสัญญาซื้ อขาย สัญญาจ้าง หรื อรายการ
สั่งซื้ อ สั่งจ้าง หรื อข้อตกลง เรี ยบร้อยแล้ว และได้จดั ส่ งมาพร้อมรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖,๑๓
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่ง

ที่ สข ๕๕๓๐๒/
ลาน

48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
กันยายน 2553
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดซื้ อที่ดิน
เรี ยน สิ บเอกสุ ชาติ ฉายกะพันธ์
อ้างถึง หนังสื อเทศบาลตาบลทุ่งลาน ที่ สข ๕๕๓๐๒/536 ลงวันที่ 2 กันยายน 2553
สิ่ งที่ส่งมาด้วย สาเนาคาสั่งเทศบาลตาบลทุ่งลาน เลขที่ 144/2553 ลงวันที่ 9 กันยายน 2553

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้แต่งตั้งท่านเป็ นคณะกรรมการดาเนินการจัดซื้ อที่ดินเพื่อก่อสร้าง
อาคารสานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน โดยวิธีพิเศษ นั้น
เพื่อให้การดาเนิ นการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและถูกต้องตามระเบียบจึงขอส่ งสาเนาคาสัง่
เทศบาลตาบลทุ่งลาน มาเพื่อแจ้งให้ทราบ รายละเอียดตามสาเนาคาสั่งที่ได้แนบมาพร้อมหนังสื อฉบับนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

กองคลัง
โทร. 0-7424-2452-3 ต่อ 14,16
โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 13

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน”
/

ที่ สข ๕๕๓๐๒/
ทุ่งลาน

สานักงานเทศบาลตาบล
48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
1 ตุลาคม 2553

เรื่ อง ขอยืมแบบพิมพ์
เรี ยน นายกเทศมนตรี ตาบลโคกม่วง
ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน มีความประสงค์จะขอยืมแบบพิมพ์ บัญชีแยกประเภท จานวน 1 เล่ม
เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิราชการของเทศบาลตาบลทุ่งลาน ซึ่ งขณะนี้เทศบาลตาบลทุ่งลานได้สั่งซื้ อแบบพิมพ์จากโรง
พิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครองเรี ยบร้อยแล้ว

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบพระคุณเป็ นอย่างยิง่
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

กองคลัง
โทร. 0-7424-2452-3 ต่อ 14,16
โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 13

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน”

ที่ สข ๕๕๓๐๒/
ทุ่งลาน

สานักงานเทศบาลตาบล
48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
8 พฤศจิกายน 2553

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันรับรองว่าเป็ นผูอ้ อกเอกสารให้จริ ง
เรี ยน กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ที.เอ็ม.ซี .แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาหนังสื อแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
จานวน
2. สาเนาเอกสารข้อมูลทางเทคนิคของเครนไฮดรอลิค จานวน

4
4

ฉบับ
ฉบับ

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้ดาเนิ นการสอบราคาซื้ อรถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ า
โดยมีบริ ษทั ต่าง ๆ เข้าเสนอราคาซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจากทางบริ ษทั ที.เอ็ม.ซี .แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด เป็ นตัวแทน
จาหน่าย เครนไฮดรอลิค ดังนี้
1. บริ ษทั คิงส์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
2. บริ ษทั ชัยมงคล แฟคตอริ่ ง จากัด
3. บริ ษทั เลิศทรัพย์ บอดี้ทรัค จากัด
4. บริ ษทั ไพโรจน์ อีเอ็มเอสแอนด์เรซคิว จากัด
เทศบาลตาบลทุ่งลาน ขอส่ งสาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง คือสาเนาหนังสื อแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายและ
สาเหนาหนังสื อข้อมูลทางเทคนิคของเครนไฮดรอลิค จานวน 4 ชุด ดังนี้
1. บริ ษทั คิงส์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด เครนไฮดรอลิค รุ่ น 065A
จานวน 2 ฉบับ
2. บริ ษทั ชัยมงคล แฟคตอริ่ ง จากัด เครนไฮดรอลิค รุ่ น 065A
จานวน 2 ฉบับ
3. บริ ษทั เลิศทรัพย์ บอดี้ทรัค จากัด เครนไฮดรอลิค รุ่ น 065AA
จานวน 2 ฉบับ
4. บริ ษทั ไพโรจน์ อีเอ็มเอสแอนด์เรซคิว จากัด เครนไฮดรอลิค รุ่ น 065AA จานวน 2 ฉบับ
/เทศบาล...

-2เทศบาลตาบลทุ่งลานขอความอนุเคราะห์ทางบริ ษทั ที.เอ็ม.ซี .แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัดในการตรวจสอบว่า เอกสาร
ดังกล่าวข้างต้น ว่าเป็ นเอกสารที่ทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูอ้ อกให้จริ ง และเมื่อตรวจสอบแล้วโปรดแจ้งให้เทศบาลตาบล
ทุ่งลานทราบด้วย โดยขอความอนุเคราะห์ให้ท่านจัดทาเป็ นหนังสื อเพื่อยืนยันรับรองว่าทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูแ้ ต่งตั้ง
ตัวแทนจาหน่ายและเป็ นผูใ้ ห้เอกสารข้อมูลทางเทคนิคของเครนไฮดรอลิคจริ ง โดยแจ้งให้เทศบาลตาบลทุ่งลาน
ทราบภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งหากช้ากว่านี้จะทาให้การพิจารณาการสอบราคาซื้ อของเทศบาลตาบล
ทุ่งลานช้าไปกว่าที่กาหนด และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไปและขอขอบพระคุณเป็ นอย่างยิง่
ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

กองคลัง
โทร. 0-7424-2452-3 ต่อ 14,16
โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 13

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน”

สาเนาเอกสารของ บริษทั คิงส์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
สาเนาเอกสารของ บริษทั ชัยมงคล แฟคตอริ่ง จากัด
สาเนาเอกสารของ บริษทั เลิศทรัพย์ บอดีท้ รัค จากัด
สาเนาเอกสารของ บริษทั ไพโรจน์ อีเอ็มเอสแอนด์ เรซคิว จากัด
สาเนาเอกสารของ บริษทั คิงส์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
สาเนาเอกสารของ บริษทั ชัยมงคล แฟคตอริ่ง จากัด
สาเนาเอกสารของ บริษทั เลิศทรัพย์ บอดีท้ รัค จากัด
สาเนาเอกสารของ บริษทั ไพโรจน์ อีเอ็มเอสแอนด์ เรซคิว จากัด

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เรื่ อง ข้อมูลรายชื่อบริ ษทั หรื อบุคคลที่ชนะการประมูลงานของทางราชการ
เรี ยน ผูก้ ากับการสถานีตารวจภูธรคลองหอยโข่ง
อ้างถึง หนังสื อที่ สข 1629/3677 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
สิ่ งทีส่งมาด้วย รายชื่อโครงการ/งานของทางราชการที่ทาการประกวดราคา ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2552-กันยายน
2553 จานวน 1 ชุด
ตามหนังสื อที่อา้ งถึง สถานีตารวจภูธรคลองหอยโข่ง ขอความร่ วมมือสารวจรายชื่อผูช้ นะการ
ประมูลงานของทางราชการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2552-กันยายน 2553 เพื่อเป็ นประโยชน์ในการสื บสวน
ปราบปรามผูก้ ระทาผิดเกี่ยวกับการฮั้วประมูล และขัดขวางการเสนอแข่งขันราคาในการประมูลงานของทางราชการ
นั้น
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้สารวจรายชื่อผูช้ นะการประมูลงานของทางราชการตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2552-กันยายน 2553 เรี ยบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 14,16,13

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน”

ที่ สข ๕๕๓๐๒/
ทุ่งลาน

สานักงานเทศบาลตาบล
48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
9 ธันวาคม 2553

เรื่ อง การพิจารณาราคาตามโครงการสอบราคาซื้ อรถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ า
เรี ยน กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เลิศทรัพย์บอดี้เทรด จากัด
อ้างถึง ใบเสนอราคาของบริ ษทั เลิศทรัพย์บอดี้เทรด จากัด ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2553
ตามที่ บริ ษทั เลิศทรัพย์บอดี้เทรด จากัด ได้เข้าเสนอราคา ตามโครงการสอบราคาซื้ อรถบรรทุกติด
เครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ าของเทศบาลตาบลทุ่งลาน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 นั้น
ด้วย คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะทาการพิจารณาราคาและรายละเอียดอื่น ๆ ตามใบเสนอ
ราคาของ บริ ษทั เลิศทรัพย์บอดี้เทรด จากัด ในวันที่ 15 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุ มเทศบาล
ตาบลทุ่งลาน จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านหรื อผูร้ ับมอบอานาจเข้าร่ วม ในวันเวลาและสถานที่ดงั กล่าว
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

กองคลัง
โทร. 0-7424-2452-3 ต่อ 14,16
โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 13

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
เรื่ อง ยกเลิกสอบราคาซื้ อรถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ า
เรี ยน ผูอ้ านวยการ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้ อรถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ า

จานวน ๑ ฉบับ

ตามที่เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้ประกาศสอบราคาซื้ อรถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ า
ตามประกาศ เลขที่ ๐๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ นั้น
เนื่องจาก ไม่มีผเู ้ สนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขการสอบราคาของเทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงขอ
ยกเลิกประกาศสอบราคาในครั้งนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร /โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖,๑๓
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เรื่ อง การสารวจความพร้อมใช้งานระบบอินเตอร์ เน็ต
เรี ยน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสื อ สข ๐๐๓๗.5/ว.๕๘๑ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต

จานวน ๑ ชุด

ตามหนังสื อที่อา้ งถึง กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่ากรมบัญชีกลางได้พฒั นาระบบการ
จัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) เพื่อให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นดาเนินการเผยแพร่ ขอ้ มูลการจัดซื้ อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีความจาเป็ นต้องสารวจความพร้อม
ในการใช้งานระบบอินเตอร์ เน็ตขององค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นทุกแห่ง นั้น
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้จดั ทาแบบรายงานการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต เรี ยบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร /โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖,๑๓
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เรื่ อง การสารวจความพร้อมใช้งานระบบอินเทอร์ เน็ตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เรี ยน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสื อ ที่ สข .๐๐๓๗.๑/ว.๕๘๑ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ตามหนังสื อที่อา้ งถึง กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่ากรมบัญชีกลางได้พฒั นาระบบการ
จัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ (e-Government Procurement:e-GP) เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินการเผยแพร่ ดว้ ยเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา มีความ
ประสงค์จะจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้ าส่ องสว่างสนามกีฬาเทศบาลตาบลทุ่งลาน และได้ กาหนดเปิ ดซองสอบ
ราคาจ้ างในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตั้งแต่ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็ นต้ นไป ณ ศูนย์ รวมข้ อมูลข่ าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้ างขององค์ การบริหารส่ วนตาบลระดับอาเภอ (ห้ องประชุ มทีว่ ่าการอาเภอคลองหอยโข่ งชั้น ๒)
เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงเรี ยนมาเพื่อขอใช้สถานที่ในการดาเนินการ ตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวข้างต้น หวังว่าคงได้รับความร่ วมมือจากท่าน หากผลการพิจารณาเป็ นประการใด โปรดแจ้งทางเทศบาล
ตาบลทุ่งลานทราบด้วย จักขอบพระคุณยิง่
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖,๑๓
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

มีนาคม ๒๕๕๔
เรื่ อง ขอใช้สถานที่
เรี ยน นายอาเภอคลองหอยโข่ง
ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ ๕ บ้านโคกพยอม ซอยแสงจันทร์ และทางเข้าบ้านนายปลื้ม แก้วสกูล จานวน ๑ สาย และได้
กาหนดเปิ ดซองสอบราคาจ้ างในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็ นต้ นไป ณ ศูนย์ รวมข้ อมูล
ข่ าวสารการจัดซื้อจัดจ้ างขององค์ การบริหารส่ วนตาบลระดับอาเภอ (ห้ องประชุ มทีว่ ่ าการอาเภอคลองหอยโข่ งชั้น
๒)
เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงเรี ยนมาเพื่อขอใช้สถานที่ในการดาเนินการ ตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวข้างต้น หวังว่าคงได้รับความร่ วมมือจากท่าน หากผลการพิจารณาเป็ นประการใด โปรดแจ้งทางเทศบาล
ตาบลทุ่งลานทราบด้วย จักขอบพระคุณยิง่
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖,๑๓
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐
มีนาคม ๒๕๕๔

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

เรื่ อง แจ้งกาหนดการประมูลงานของทางราชการ
เรี ยน ผูก้ ากับการ สถานีตารวจภูธรอาเภอคลองหอยโข่ง
อ้างถึง หนังสื อ สภอ.คลองหอยโข่ง ที่ ๑๖๒๙/๒๔๘๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐
ตามหนังสื อที่อา้ งถึง สถานี ตารวจภูธรอาเภอคลองหอยโข่ง ขอความร่ วมมือให้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
วัน เวลา และสถานที่ ในการประมูลงานในหน่วยงานให้งานสื บสวนปราบปรามสถานีตารวจภูธรอาเภอคลองหอย
โข่ง เพื่อเป็ นการป้ องปรามการฮั้วประมูลงานของทางราชการตามนโยบายของรัฐบาล และสานักงานตารวจ
แห่งชาติ นั้น
ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้กาหนดเปิ ดซองสอบราคาจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ ๕ บ้านโคกพยอม ซอยแสงจันทร์ และทางเข้าบ้าน
นายปลื้ม แก้วสกูล จานวน ๑ สาย ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็ นต้ นไป ณ ศู นย์ รวม
ข้ อมูลข่ าวสารการจัดซื้อจัดจ้ างขององค์ การบริหารส่ วนตาบลระดับอาเภอ (ห้ องประชุ มทีว่ ่าการอาเภอคลองหอย
โข่ งชั้น ๒)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖,๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมูท่ ี่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

เรื่ อง การสารวจความพร้อมใช้งานระบบอินเทอร์ เน็ตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เรี ยน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสื อ ที่ สข .๐๐๓๗.๑/ว.๕๘๑ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ตามหนังสื อที่อา้ งถึง กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่ากรมบัญชีกลางได้พฒั นาระบบการ
จัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) เพื่อให้

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230

ที่ สข 55302/

28 กุมภาพันธ์ 2554
เรื่ อง ตรวจรับพัสดุ (รถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ า)
เรี ยน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายสุ ภาพ แซ่จิว)
อ้างถึง คาสั่งเทศบาลตาบลทุ่งลาน เลขที่ 205/2553 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2553
ตามคาสั่งที่อา้ งถึง ได้แต่งตั้งท่านเป็ นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (รถบรรทุกติดเครนพร้อม
กระเช้าซ่อมไฟฟ้ า) และผูข้ ายจะทาการส่ งมอบพัสดุดงั กล่าว ในวันที่ 2 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น.
ณ สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงเรี ยนมาขอเชิ ญท่านไปทาการตรวจรับพัสดุ ตามกาหนดวัน เวลา และ
สถานที่ดงั กล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรี ยงกัน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร / โทรสาร 074-242452-3 ต่อ 14,16 ,13

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

87/3 หมู่ที่ 5 ตาบลพะตง
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1 มีนาคม 2554
เรื่ อง ขอส่ งมอบงานและเบิกเงิน งวดที่ 1 (สุ ดท้าย)
เรี ยน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
อ้างถึง ใบสั่งซื้ อ/จ้าง เลขที่

/2554 ลงวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ตามใบสัง่ ซื้ อ/จ้าง ที่อา้ งถึง ข้าพเจ้า นายมนัส ทรายแก้ว เป็ นผูร้ ับจ้างทางานปรับปรุ งระบบ
ประปา เป็ นจานวนเงิน 98,500 บาท (เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่ งบัดนี้ขา้ พเจ้าได้ดาเนินการแล้วเสร็ จ
ตามใบสั่งซื้ อ/จ้างเรี ยบร้อยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อขอเบิกเงินค่าจ้างให้กบั ข้าพเจ้าด้วย จักเป็ นพระคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ
(นายมนัส ทรายแก้ว)
ผูร้ ับจ้าง

โทร 088-3966293

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

๑๑ กันยายน ๒๕๕๗
เรื่ อง สั่งซื้ อแบบพิมพ์
เรี ยน ผูอ้ านวยการ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
สิ่ งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายการแบบพิมพ์

จานวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตาบลทุง่ ลาน มีความประสงค์สั่งซื้ อแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในราชการตามบัญชี
รายการแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสื อนี้ จานวน ๑ ชุด
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ ทองคีรี)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบตั ิราชการแทน
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔
โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๑
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

บัญชีรายการแบบพิมพ์
1. ป.41/1 24-40-04 ใบเสร็ จรับเงินค่าน้ าประปา จานวน 200 เล่ม
2. ใบเสร็ จรับเงินทัว่ ไป 18-40-11
จานวน 50 เล่ม
3. แบบ 301 สมุดคู่มือเบิกจ่ายเงินเพื่อใช้ในราชการ 40-40-09 จานวน 10 เล่ม

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่ อง ขอจัดส่ งโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท
เรี ยน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสื อที่ สข ๐๐๓๗.๑/ว.๑๔๕ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๓
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานการจัดหาครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท
จานวน ๑ ชุด
ตามที่จงั หวัดแจ้งว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ ต้องการให้การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของส่ วนราชการ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงและเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้การดาเนิ นงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มีความคล่องตัวยิง่ ขึ้น
และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของรัฐที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารกาหนด
และให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดทาโครงการหรื อการกาหนด
คุณลักษณะของระบบคอมพิวเตอร์ ที่จะจัดหานั้นให้สอดคล้องกับนโยบายหรื อแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของ
รัฐบาล กระทรวง และหน่วยงาน นั้น
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้จดั ทาโครงการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕
ล้านบาท ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรี ยบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๑
“ยึดมั่นธรรมภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

รายการครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ พร้ อมอุปกรณ์ ทมี่ ีมูลค่ าไม่ เกิน ๕ ล้านบาท
ที่
๑

๒
๓
๔

สานัก/กอง
สานักปลัด

รายการ
๑. เครื่ องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
(โน๊ตบุก๊ )
จานวน ๑ เครื่ อง
๒. เครื่ องพิมพ์ PRINTER จานวน ๑
เครื่ อง
กองคลัง
๑. เครื่ องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
(โน๊ตบุก๊ ) จานวน ๑ เครื่ อง
กองช่าง
๑. เครื่ องพิมพ์ ขนาด A๓ จานวน ๑
เครื่ อง
กองการศึกษา ๑. เครื่ องคอมพิวเตอร์ จานวน ๑ ชุด
๒. เครื่ องพิมพ์เลเซอร์ จานวน ๑ เครื่ อง

มูลค่ า
๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖,๕๐๐.๐๐ บาท

๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๒๘,๐๐๐.๐๐
บาท
๕,๐๐๐.๐๐ บาท

หมายเหตุ

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

๒ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่ อง แจ้งผลการตรวจสอบหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคาพิพากษา
เรี ยน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสื อที่ สข ๐๐๓๗ง๔/ว.๒๔๗๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ตามหนังสื อที่อา้ งถึง จังหวัดสงขลาได้รับแจ้งจากองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรี ว่า ศาล
ปกครองกลางได้มีคาพิพากษาถึงที่สุดในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๓๗/๒๕๕๓ ระหว่างองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดนนทบุรี ผูฟ้ ้ องกับ บริ ษทั สหศิลากาญจน์ (๑๙๙๖) จากัด ที่ ๑ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ที่ ๒ ผู้
ถูกฟ้ องคดีโดยพิพากษาให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีที่ ๑ ชาระเงินจานวน ๑,๓๖๘,๙๗๓.๔๘ บาท ให้แก่ผฟู ้ ้ องคดีภายใน ๓๐
วัน นับแต่วนั ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๒ เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จแก่โจทก์ และ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นนทบุรี ขอความร่ วมมือในการตรวจสอบว่า บริ ษทั สหศิลากาญจน์ (๑๙๙๖) จากัด เป็ นคู่สัญญาจัดซื้ อจัดจ้างกับ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่จงั หวัดสงขลาหรื อไม่ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตาบลทุง่ ลาน ได้ตรวจสอบการจัดซื้ อจัดจ้างของเทศบาลตาบลทุ่งลานแล้ว ผล
ปรากฏว่าไม่ได้จดั ทาสัญญาจ้างกับ บริ ษทั สหศิลากาญจน์ (๑๙๙๖) จากัด แต่อย่างใด
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร / โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖,๑๓
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน”

คาสั่ งเทศบาลตาบลทุ่งลาน
เลขที่ 79/2554
เรื่อง เปลีย่ นแปลงและแต่ งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานจ้ าง
โครงการก่ อสร้ างถนนลาดยางแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้ านแม่ คล้ า หมู่ที่ 8 (สายหน้ าที่ทาการกานัน
ถึงบ้ านนายรัตนะ) ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ ง จังหวัดสงขลา
*************
ตามที่เทศบาลตาบลทุ่งลาน
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตตรวจสอบสภาพงานจ้างโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต บ้านแม่คล้า หมู่ที่ 8 (สายหน้าที่ทาการกานันถึงบ้านนาย
รัตนะ) ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ตามคาสั่งเทศบาลตาบลทุ่งลาน เลขที่ 131/2553 ลง
วันที่ 6 สิ งหาคม 2553 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานจ้าง ดังนี้
1. นายสุ กิจ คงประพันธ์ ตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการกองช่าง
ประธานกรรมการ
2. นายวิธาร สุ วรรณชาตรี ตาแหน่ง
วิศวกรโยธา
กรรมการ

3. นายสมชาย ทองศรี เทพ

ตาแหน่ง

ช่างไฟฟ้ า

กรรมการ

เนื่องจาก นายสมชาย ทองศรี เทพ ตาแหน่ง ช่างไฟฟ้ า ได้โอน (ย้าย) ไป ณ องค์การบริ หารส่ วน
ตาบลปูโย๊ะ อาเภอสุ ไหงโก-ลก จังหวัดนราธิ วาส จึงเปลี่ยนแปลงและขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานจ้าง
1. นายสุ กิจ คงประพันธ์ ตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการกองช่าง
ประธานกรรมการ
2. นายวิธาร สุ วรรณชาตรี ตาแหน่ง
วิศวกรโยธา
กรรมการ
3. นายสุ ภาพ แซ่จิว
ตาแหน่ง
ช่างโยธา
กรรมการ
ทั้งนี้ให้ผทู ้ ี่ได้รับการแต่งตั้งถือปฏิบตั ิและดาเนิ นการให้เป็ นไปตามระเบียบโดยเคร่ งครัด
สัง่ ณ วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เรื่ อง ขอหนังสื อรับรองยอดเงินฝากธนาคาร
เรี ยน ผูจ้ ดั การ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคลองหอยโข่ง
ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน มีความประสงค์จะขอหนังสื อรับรองยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เพื่อใช้เป็ นเอกสารหลักฐานการตรวจสอบด้านการเงิน

และบัญชีของเทศบาลตาบลทุ่งลาน บัญชีประเภทกระแสรายวัน เลขที่ ๙๘๖-๕-๐๐๐๐๑-๑ ชื่อบัญชีเทศบาลตาบล
ทุ่งลาน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร / โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖,๑๓
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่ อง ขอรายงานตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เรี ยน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสื อที่ สข ๐๐๑๖.๑/ว.๓๘๓๖ ลงวันที่ ๓ สิ งหาคม ๒๕๕๔
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานการจัดหาครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท
จานวน ๑ ชุด
ตามที่คณะกรรมการการบริ หารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัด ได้ประชุมพิจารณา
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกาคม ๒๕๕๔ ณ ห้อง
ประชุม Conference ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีมติที่ประชุมให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานราคากลาง
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๔ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในการพิจารณาอนุมตั ิครั้งนี้
ซึ่ งเทศบาลตาบลทุ่งลานได้รับการอนุมตั ิการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และได้จดั ทาแบบฟอร์ ม
รายละเอียดอุปกรณ์ที่จดั หาตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่ง
มาด้วยแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒ – ๓ ต่อ ๑๔,๑๖
โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒ – ๓ ต่อ ๑๓
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่ อง ขอเบิกเงิน
เรี ยน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสื อที่ สข ๐๐๓๗.๓/ว.๖๑๙๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. สาเนาหนังสื อการโอนจัดสรรงบประมาณฯ
๒. เอกสารการจัดซื้ อวัสดุการศึกษา
๓. ภาพถ่าย

จานวน
จานวน
จานวน

๑
๑
๑

ชุด
ชุด
ชุด

ตามที่เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ สาหรับ
สนับสนุนศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งวดที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๕-มีนาคม๒๕๕๖)
(ค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก) นั้น
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลานได้ดาเนินการจัดซื้ อวัสดุการศึกษาดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว เป็ น
จานวนเงิน ๙๓,๔๙๗.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสามพันสี่ ร้อยเก้าสิ บเจ็ดบาทถ้วน) และคณะกรรมการได้ทาการตรวจ
รับไว้เรี ยบร้อยแล้ว จึงขอส่ งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพื่อขอเบิกเงิน รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยแนบ
ท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖,๑๓

ยึดมั่นธรรมภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ที่ สข ๕๕๓๐๒/๖

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน

อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐
๑๐ มกราคม ๒๕๕๕
เรื่ อง ขอรายงานความก้าวหน้าโครงการภายใต้แผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
เรี ยน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสื อ ที่ สข. ๐๐๓๗.๓/ว.๖๐๐๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มติดตามความก้าวหน้าโครงการภายใต้แผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ จานวน ๑ ชุด
ตามที่จงั หวัดได้รับแจ้งจากกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นว่า สานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
(สบน.) กระทรวงการคลัง ได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง
๒๕๕๕ ในพื้นที่ ๔ ภาค เพื่อจัดทารายงานติดตามและประเมินผลโครงการเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ขึ้นอีกระบบหนึ่ง
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน
ได้ดาเนินการกรอกข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบตั ิการไทย
เข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามแบบฟอร์มติดตามรายงานความก้าวหน้าเรี ยบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมา
ด้วยแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖,๑๓
ยึดมั่นธรรมภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

๑๖ มกราคม ๒๕๕๕
เรื่ อง ขอนาส่ งสาเนาสัญญา
เรี ยน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสื อ ที่ มท.๐๘๙๓.๓/ว.๒๕๗๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
สิ่ งที่ส่งมาด้วย สาเนาบันทึกตกลงซื้ อขาย

จานวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จัดสรรเงินเหลือจ่ายของโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ
ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินเพื่อฟื้ นฟูและเสริ มสร้างความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดส่ งสาเนาสัญญาให้จงั หวัดภายใน ๗ วันนับ
ถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา นั้น
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้ดาเนิ นการจัดทาสัญญาซื้ อขายเรี ยบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖,๑๓
ยึดมั่นธรรมภิบาล บริการเพื่อประชาชน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

๑๖ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่ อง รายงานการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

เรี ยน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสื อที่ สข ๐๐๓๗.๕/ว.๓๒ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

จานวน ๑ ชุด

ตามหนังสื อที่อา้ งถึง จังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรายงานการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้จงั หวัดทราบเป็ นประจาทุกปี ภายในเดือนธันวาคม แต่เนื่องจากยัง
มีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นยังไม่ได้รายงานผลเกี่ยวกับการบริ หารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินให้จงั หวัด
ทราบและให้รายงานให้จงั หวัดทราบภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อรายงานให้กรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่นทราบต่อไป นั้น
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุง่ ลาน ได้จดั ทาแบบรายงานการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น เรี ยบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายภาณุ จันทร์เมือง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบตั ิหน้าที่
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖,๑๓
ยึดมั่นธรรมภิบาล บริการเพื่อประชาชน

23 หมู่ที่ 7 ตาบลมะกอกเหนื อ
อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ที่ พิเศษ/2555

30 เมษายน 2555
เรื่ อง ส่ งมอบพันธุ์ไผ่หวาน
เรี ยน นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

อ้างถึง หนังสื อที่ สข 55302/497 ลงวันที่ 17 เมษายน 2555
ตามหนังสื อที่อา้ งถึง เทศบาลตาบลทุง่ ลานได้สงั่ ซื้ อพันธุ์ไผ่หวาน จานวน 530 ต้น สาหรับ
แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตาบลทุ่งลานตามโครงการส่ งเสริ มการปลูกไผ่หวาน ประจาปี พ.ศ. 2555 นั้น
บัดนี้ ข้าพเจ้าขอส่ งมอบพันธุ์ไผ่หวาน จานวน 530 ต้น
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายเหลื่อม ดิษนิ่ม)
ผูข้ าย

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่ อง รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
เรี ยน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสื อที่ สข ๐๐๓๗.๕/ว.๒๓๗๑ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์ มติดตามความก้าวหน้าโครงการภายใต้แผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
จานวน ๑ ชุด
ตามที่จงั หวัดสงขลาแจ้งให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ดาเนิ นการกรอกข้อมูลโครงการตาม
แผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามแบบฟอร์ มที่กาหนด แล้วรายงานจังหวัดทราบภายในวันที่ ๑๐
มกราคม ๒๕๕๕ นั้น
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้ดาเนิ นการกรอกข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง
๒๕๕๕ ตามแบบฟอร์ มติดตามรายงานความก้าวหน้าเรี ยบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยแนบ
ท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒ – ๓ ต่อ ๑๔,๑๖,๑๓
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่ อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณี ไม่มีหนี้ผกู พัน
เรี ยน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

อ้างถึง หนังสื อที่ สข ๐๐๓๗.๕/ว.๕๔๑๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณี ไม่มีหนี้ผกู พัน
จานวน ๑ ชุด
๒. ประกาศและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ เลขที่ ๗/๒๕๕๕ จานวน ๑ ชุด
ตามที่เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ตสายเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑ ตาบลทุ่งลาน และไม่
สามารถก่อหนี้ผกู พันหรื อเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวได้ทนั ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ แต่มีความ
จาเป็ นต้องใช้เงินงบประมาณนั้นต่อไป
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุง่ ลาน ได้ดาเนินการจัดทาแบบแจ้งรายละเอียดกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
กรณี ไม่มีหนี้ผกู พัน เรี ยบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒ – ๓ ต่อ ๑๔,๑๖,๑๓
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่ อง ขอนาส่ งแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรี ยน นายอาเภอคลองหอยโข่ง

สิ่ งที่ส่งด้วย แผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ผด.๕)

จานวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้จดั ทาแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อ
จัดจ้าง (ผด.๕) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน ขอนาส่ งแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง (ผด.๕) ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ มาเพื่อดาเนิ นการในส่ วนที่เกี่ยวข้องดังปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายทัศนัย แก้วสมบูรณ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒ – ๓ ต่อ ๑๔,๑๖,๑๓
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

บัญชีแบบพิมพ์เลือกตั้ง
1.
2.
3.
4.

แบบพิมพ์กระดาษต่อเนื่ องบัญชีรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้ง (สถ./ผถ.9) แบบมีเส้น
แบบพิมพ์กระดาษต่อเนื่องใบแรก-ใบท้ายบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้ง (สถ./ผถ.9)
แบบพิมพ์กระดาษต่อเนื่ องหนังสื อแจ้งเจ้าบ้านฯ (สถ./ผถ.10)
แบบพิมพ์กระดาษต่อเนื่ องบัญชีรายชื่ อผูเ้ สี ยเสี ยสิ ทธิ์ (สถ./ผถ.32)

จานวน 3 ลัง
จานวน 1 ลัง
จานวน 2 ลัง
จานวน 1 ลัง

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน

ที่ สข ๕๕๓๐๒ /๕๘๒

อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐
๑๑ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่ อง

ค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง

เรี ยน กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เออีซีไทม์ จากัด
อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ตามที่ เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้วา่ จ้างท่านให้ทาการจ้างเหมาโครงการบุกเบิกพร้อมยกระดับ
ถนนลูกรังสายภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งต้นขาม ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่นอ้ ยกว่า ๐.๖๐๐
กิโลเมตร เป็ นเงิน ๑๓๙,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยกาหนดค่าปรับอัตรา
วันละ ๓๔๙.๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างที่อา้ งถึง นั้น

สัญญาจ้างสิ้ นสุ ดวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ แต่จนถึงขณะนี้ทา่ นก็ปฏิบตั ิงานจ้างตามสัญญา
จ้างยังไม่แล้วเสร็ จ หากคานวณค่าปรับถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ คิดค่าปรับแล้วเป็ นจานวนเงิน
๒๕,๑๒๘.๐๐ บาท ซึ่ งขณะนี้ค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง
เทศบาลตาบลทุ่งลาน จึงแจ้ งเตือนให้ ท่านรีบทางานจ้ างให้ เสร็จโดยเร็ว และท่านจะต้ องยืนยัน
ว่าสามารถปฏิบัติงานจ้ างให้ แล้วเสร็จตามสั ญญาจ้ างได้ และยินยอมเสี ยค่ าปรับทีไ่ ม่ สามารถทางานให้ แล้วเสร็จ
ตามกาหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้ าเกินกว่ากาหนดเวลา ให้ แก่เทศบาลโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น โดยให้
ท่ านจัดทาเป็ นหนังสื อยืนยันและยินยอม ให้ แก่ เทศบาลตาบลทุ่งลาน ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘
อนึ่ง หากมีเหตุให้เชื่อได้วา่ ผูร้ ับจ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็ จภายในกาหนดเวลา หรื อจะ
แล้วเสร็ จล่าช้าเกินกว่ากาหนดเวลาหรื อผูร้ ับจ้างทาผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรื อตกเป็ นผูล้ ม้ ละลาย หรื อเพิกเฉย
ไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรื อผูค้ วบคุมงาน หรื อบริ ษทั ที่ปรึ กษาซึ่ งได้รับมอบอานาจ
จากผูว้ า่ จ้าง ผูว้ า่ จ้างมีสิทธิ ที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิ จา้ งผูร้ ับจ้างรายใหม่เข้าทางานของผูร้ ับจ้างให้
ลุล่วงไปได้ดว้ ย พร้อมแจ้งเวียนเป็ นผูท้ ิ้งงาน ต่อไป
/จึงเรี ยน...

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

( นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต )
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

กองคลัง
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๑
“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน ”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน

ที่ สข ๕๕๓๐๒ /

อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
เรื่ อง

ข้อมูลการจัดหากล้องวงจรปิ ด CCTV ในระยะเวลา ๓ ปี

เรี ยน ผูอ้ านวยการ สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสื อที่ ตผ. ๐๐๕๕.๑สข/๔๕๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕
ตามหนังสื อที่อา้ งถึง สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา ขอความร่ วมมือขอข้อมูลในการ
จัดหากล้องวงจรปิ ด CCTV ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี คือ ปี งบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๕ นั้น
ซึ่ งในช่วงระยะเวลา ๓ ปี เทศบาลตาบลทุ่งลาน ไม่ได้มีการจัดหากล้องวงจรปิ ด CCTV แต่
อย่างใด
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายภาณุ จันทร์ เมือง )
ปลัดเทศบาล ปฏิบตั ิหน้าที่
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

กองคลัง
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖,๑๓
“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน ”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน

ที่ สข ๕๕๓๐๒ /

อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐
๑๗ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่ อง การสารวจข้อมูลสิ นทรัพย์ (Asset) ของรัฐที่ดาเนิ นการแล้วแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
เรี ยน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสื อ ที่ สข ๐๐๓๗.๓/ว.๓๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
ตามหนังสื อที่อา้ งถึง สานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นรายงานการสารวจข้อมูลสิ นทรัพย์ ((Asset) ของรัฐที่ดาเนิ นการแล้วแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย
อาคาร ที่ดิน และสิ่ งปลูกสร้าง ต่าง ๆนั้ น
เทศบาลตาบลทุ่งลานได้สารวจข้อมูลที่ดินและอาคารก่อสร้างของเทศบาลตาบลทุ่งลาน
เรี ยบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีที่ดินและอาคารก่อสร้างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายภาณุ จันทร์ เมือง )
ปลัดเทศบาล ปฏิบตั ิหน้าที่
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖,๑๓
“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน ”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน

ที่ สข ๕๕๓๐๒ /

อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่ อง ตรวจสอบและยืนยันว่าเป็ นผูอ้ อกเอกสารให้จริ ง
เรี ยน นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลราแดง
อ้างถึง หนังสื อ ที่ สข ๘๒๕๐๒/๓๕๗ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ตามหนังสื อที่อา้ งถึง องค์การบริ หารส่ วนตาบลราแดง ขอความร่ วมมือให้เทศบาลตาบล
ทุ่งลานตรวจสอบและยืนยันการออกหนังสื อรับรองผลงานของ ห้างหุ ้นส่ วนจากัด กฤษณะจิพแมส ตาม
โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภายในตาบลทุ่งลาน ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๗/๒๕๕๑ ลงวันที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เป็ นเงิน ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น
เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้ตรวจสอบและขอยืนยันว่าได้ออกเอกสารหนังสื อรับรองผลงานให้
ดังกล่าวข้างต้นให้กบั ห้างหุ ้นส่ วนจากัด กฤษณะจิพแมส จริ ง

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นายกิตติ ทองคีรี )
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบตั ิราชการแทน
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖,๑๓
“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน ”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน

ที่ สข ๕๕๓๐๒ /

อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่ อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณี ไม่มีหนี้ผกู พัน
เรี ยน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสื อ ที่ สข ๐๐๒๓.๕/ว๑๒๑๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายละเอียดขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน – กรณี มีหนี้ผกู พัน ขย.๑ จานวน ๑ ชุด
ตามที่กระทรวงการคลังได้กาหนดวิธีการให้ส่วนราชการที่จะขอทาความตกลงกับ
กระทรวงการคลังในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๖ ที่ได้รับอนุมตั ิให้ขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินจนถึงวันทาการสุ ดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
ซึ่ งขณะนี้ใกล้สิ้นสุ ดระยะเวลาที่
กระทรวงการคลังอนุมตั ิให้กนั เงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๖
ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กนั ไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ยงั ดาเนินการไม่แล้ว

เสร็ จภายในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ และยังมีความจาเป็ นต้องใช้เงินต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาเอกสารขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน นั้น
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุง่ ลานได้จดั ทาแบบแจ้งรายละเอียดขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน – กรณี มีหนี้
ผูกพัน (ขย.๑) เรี ยบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต )
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๗๔-๒๔๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๓
“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน ”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน

ที่ สข ๕๕๓๐๒ /๕๙๙

อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐
๑๗ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่ อง ขอนาส่ งแผนจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรี ยน ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที่ ๑-๙ ตาบลทุ่งลาน/ผูน้ าชุมชน หมู่ที่ ๑-๙ ตาบลทุ่งลาน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แผนจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จานวน ๑ เล่ม
ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้จดั ทาแผนจัดหาพัสดุ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริ หาร
ราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปั จจุบนั เรี ยบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่
ส่ งมาด้วยแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร / โทรสาร ๐-๗๔๒๔-๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๑

“ยึดมัน่ ธรรมาธิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน

ที่ สข ๕๕๓๐๒ /๖๐๐

อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐
๑๗ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่ อง ขอนาส่ งแผนจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรี ยน นายอาเภอคลองหอยโข่ง
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แผนจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จานวน ๑ เล่ม
ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้จดั ทาแผนจัดหาพัสดุ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริ หาร
ราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปั จจุบนั เรี ยบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่
ส่ งมาด้วยแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร / โทรสาร ๐-๗๔๒๔-๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๑

“ยึดมัน่ ธรรมาธิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน

ที่ สข ๕๕๓๐๒ /๖๐๑

อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐
๑๗ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่ อง ขอนาส่ งแผนจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรี ยน ผูอ้ านวยการ สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แผนจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จานวน ๑ เล่ม
ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้จดั ทาแผนจัดหาพัสดุ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริ หาร
ราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปั จจุบนั เรี ยบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่
ส่ งมาด้วยแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร / โทรสาร ๐-๗๔๒๔-๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๑

“ยึดมัน่ ธรรมาธิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน

ที่ สข ๕๕๓๐๒ /๖๐๒

อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐
๑๗ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่ อง ขอนาส่ งแผนจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรี ยน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสงขลา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แผนจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จานวน ๑ เล่ม
ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้จดั ทาแผนจัดหาพัสดุ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริ หาร
ราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปั จจุบนั เรี ยบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่
ส่ งมาด้วยแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร / โทรสาร ๐-๗๔๒๔-๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๑

“ยึดมัน่ ธรรมาธิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน

ที่ สข ๕๕๓๐๒ /๔๙๕

อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่ อง ขอนาส่ งแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรี ยน ผูอ้ านวยการ สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ผด.๕) จานวน ๑ ชุด
ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้จดั ทาแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อ
จัดจ้าง (ผด.๕) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน ขอนาส่ งแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง (ผด.๕) ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ มาเพื่อดาเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้องดังปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร / โทรสาร ๐-๗๔๒๔-๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖

“ยึดมัน่ ธรรมาธิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน

ที่ สข ๕๕๓๐๒ /๔๙๓

อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่ อง ขอนาส่ งแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรี ยน นายอาเภอคลองหอยโข่ง
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ผด.๕) จานวน ๑ ชุด
ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้จดั ทาแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อ
จัดจ้าง (ผด.๕) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน ขอนาส่ งแผนปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัดจ้าง (ผด.๕) ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ มาเพื่อดาเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้องดังปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร / โทรสาร ๐-๗๔๒๔-๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๖

“ยึดมัน่ ธรรมาธิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน

ที่ สข ๕๕๓๐๒ /

อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐
๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่ อง การเสนอราคาต่ากว่าราคากลางมากกว่าร้อยละ ๑๕
เรี ยน กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ศิริวฒั น์คอนกรี ต จากัด
อ้างถึง ใบเสนอราคา ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘
ตามที่คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาได้เปิ ดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ ๗ (ซอยท่าหรั่งพัฒนา ๒) ตอนที่ ๒ ตาบลทุ่งลาน ราคากลางตั้งไว้ ๒๙๗,๒๐๐.๐๐ บาท ซึ่ งท่านได้เสนอ
ราคา ๒๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่ งต่ากว่าราคากลางมากกว่าร้อยละ ๑๖.๒๒ โดยคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
ให้ท่านชี้แจงเหตุผลที่เสนอราคาต่ามากและสามารถทาตามรายการที่ประกาศสอบราคาได้ เพื่อจะได้พิจารณาคา
ชี้แจงว่ามีเหตุผลเพียงพอเพื่อจะได้ทาสัญญาจ้างต่อไป โดยให้ท่านชี้แจงเหตุผลภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรทัย แก้วสมวงค์)
ประธานคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา

โทร / โทรสาร ๐-๗๔๒๔-๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
48 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งลาน

ที่ สข 55302 /

อาเภอคลองหอยโข่ง สข 90230
มกราคม 2558
เรื่ อง ขอประกอบการขนส่ ง และจดทะเบียนรถบรรทุก (ดีเซล)
เรี ยน นายทะเบียนขนส่ ง จังหวัดสงขลา
ด้วยเทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้จดั ซื้ อรถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อไว้ใช้ปฏิบตั ิงานในราชการของ
กองช่างเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จานวน 1 คัน
รถยนต์ ยีห่ ้อ โตโยต้า รุ่ น KUN15R-URMSHT/A9 หมายเลขเครื่ อง 2KDS467871
หมายเลขตัวถัง MROGR19G007443297 สี ขาว
๑.

จึงเรี ยนมาเพื่อขอประกอบการขนส่ ง และจดทะเบียนรถบรรทุก (ดีเซล) และยกเว้นภาษี
ในนามเทศบาลตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เทศบาลตาบล ทุ่งลาน ได้มอบอานาจ
ให้ บริ ษทั โตโยต้าสงขลา ผูจ้ าหน่ายโตโยต้า จากัด โดย .................................................
มาดาเนินการขอ
ประกอบการขนส่ งและจดทะเบียนรถบรรทุก (ดีเซล) และยกเว้นภาษีรถใหม่จนแล้วเสร็ จ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน

กองคลัง
โทร /โทรสาร 0-7424-2452-3 ต่อ 14,13

“ยึดมั่นธรรมาธิบาล บริ การเพือ่ ประชาชน”

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

๔ กันยายน ๒๕๕๗
เรื่ อง แจ้งสิ ทธิการปรับตามบันทึกตกลงจ้าง
เรี ยน นายวิรัตน์ บุญสว่าง
อ้างถึง บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ ๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
ตามที่เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้วา่ จ้างท่านดูแลระบบประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ ๗ บ้านท่าหรั่ง อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ ๒,๙๕๐.๐๐ บาท (สองพันเก้าร้อยห้าสิ บบาทถ้วน) โดยกาหนดทางานจ้างให้แล้วเสร็ จภายใน
สิ้ นเดือนของแต่ละเดือน ตามบันทึกตกลงจ้างที่อา้ งถึงนั้น
ผูร้ ับจ้างจะต้องส่ งมอบงานจ้างภายในวันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๕๗ แต่ทา่ นได้ส่งมอบงานใน
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่ งท่านส่ งมอบงานล่าช้ากว่ากาหนด เป็ นจานวน ๔ วัน คิดเป็ นเงินค่าปรับทั้งสิ้ น
๔๐๐.๐๐ บาท (สี่ ร้อยบาทถ้วน)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร ๐-๗๔๒๔-๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔
โทรสาร ๐-๗๔๒๔-๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๑

ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เรื่ อง รายงานผลการดาเนิ นการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี ๒๕๕๘
เรี ยน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสื อ ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๒๓.๓/๗๓๙๙ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
สิ่ งที่ส่งมา แบบรายงานการจัดซื้ อจัดจ้างตามแผนปฏิบตั ิงานจัดซื้ อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(แบบ ๒) จานวน ๑ ชุด
ตามที่จงั หวัดได้แจ้งการสรรจัดงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ และเร่ งรัดการ
บริ หารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้จ่ายประมาณรายจ่าย
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้จดั ทาแบบรายงานการจัดซื้ อจัดจ้างตามแผนปฏิบตั ิงานจัดซื้ อจัด
จ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (แบบ ๒) เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
แนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง

โทร ๐-๗๔๒๔-๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔
โทรสาร ๐-๗๔๒๔-๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๑

ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เรื่ อง รายงานผลการดาเนิ นการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี ๒๕๕๘
เรี ยน นายอาเภอคลองหอยโข่ง
อ้างถึง หนังสื อ ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๒๓.๓/๗๓๙๙ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
สิ่ งที่ส่งมา แบบรายงานการจัดซื้ อจัดจ้างตามแผนปฏิบตั ิงานจัดซื้ อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(แบบ ๒) จานวน ๑ ชุด
ตามที่จงั หวัดได้แจ้งการสรรจัดงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ และเร่ งรัดการ
บริ หารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้จ่ายประมาณรายจ่าย
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้จดั ทาแบบรายงานการจัดซื้ อจัดจ้างตามแผนปฏิบตั ิงานจัดซื้ อจัด
จ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (แบบ ๒) เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
แนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง

โทร ๐-๗๔๒๔-๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔
โทรสาร ๐-๗๔๒๔-๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๑

ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูลในการจัดซื้ อรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์
เรี ยน นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองหลา
อ้างถึง หนังสื อที่ สข ๗๑๘๐๑/๑๗๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
สิ่ งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์
ตามที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองหลา
รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ของเทศบาลตาบลทุ่งลาน นั้น

ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลในการจัดซื้ อ

บัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้จดั ส่ งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์
รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร ๐-๗๔๒๔-๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔
โทรสาร ๐-๗๔๒๔-๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๑

ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/

๑๖ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่ อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี
พ.ศ. ๒๕๕๘
เรี ยน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสื อที่ สข ๐๐๒๓.๕/ว.๕๑๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายละเอียดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี – กรณี มีหนี้ผกู พัน (แบบ กง.๑)

จานวน ๑ ชุด

ตามที่จงั หวัดสงขลา ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตรวจสอบงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจที่ได้รับในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และงบประมาณก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ได้รับอนุมตั ิจาก
กรมบัญชีกลางให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินออกไปถึงสิ้ นเดือนกันยายน ๒๕๕๘ หากยังดาเนินการไม่แล้วเสร็ จและ
ยังมีความจาเป็ นต้องใช้จ่ายงบประมาณต่อไปอีก ให้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โดยให้
ดาเนินการตามระเบียบกฎหมายและหนังสื อกระทรวงการคลัง นั้น
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้ดาเนิ นการจัดทาแบบแจ้งรายละเอียดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี –
กรณี มีหนี้ผกู พัน (แบบ กง.๑) เรี ยบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง

โทร ๐-๗๔๒๔-๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔
โทรสาร ๐-๗๔๒๔-๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๑
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สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตาบลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง สข ๙๐๒๓๐

ที่ สข ๕๕๓๐๒/๖๘๒

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่ อง การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๘ กรณี ไม่มี
หนี้ผกู พัน
เรี ยน ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
อ้างถึง หนังสื อที่ สข ๐๐๒๓.๕/ว.๗๖๙ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบแจ้งรายละเอียดเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ กรณี ไม่มีหนี้ผกู พัน และแผน
ปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายเงิน จานวน ๑ ชุด
ตามที่สานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
แจ้งให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเงินงบประมาณปี
พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๗ ที่ได้รับอนุมตั ิให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินจนถึงสิ้ นเดือนกันยายน ๒๕๕๘ หากยังไม่
ดาเนินการไม่แล้วเสร็ จและยังมีความจาเป็ นต้องใช้จ่ายงบประมาณต่อไปอีก นั้น
บัดนี้ เทศบาลตาบลทุ่งลาน ได้ดาเนิ นการจัดทาแบบแจ้งรายละเอียดเงินงบประมาณปี พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๘ กรณี ไม่มีหนี้ผกู พัน และแผนปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายเงิน เรี ยบร้อยแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิ ทธิ์ แก้วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุ่งลาน
กองคลัง
โทร/โทรสาร ๐-๗๔๒๔-๒๔๕๒-๓ ต่อ ๑๔,๑๑
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