
ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
เร่ือง ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา จัดซื้อนํ้าดื่มบริการประซาซนที่มาติดต่อราชการ พนักงาน 

ราซการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

เรื่อง ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา จัดซื้อนํ้าดื่มบริการประขาฃนที่มาติดต่อราฃการ พนักงาน 
ราฃการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ต าม ท ี่เท ศ บ าล ต ำบ ล ล ำป ล าย ม าศ ไ ด ้จ ัด ซ ื้อ น ํ้าด ื่ม  ป ร ะ จ ำ เด ือ น  พ ฤ ศ จ ิก าย น  ๒๕๖๔ 
โดยว ิธ ีเฉพาะเจาะจง น้ัน ผู้เสนอราคาที่ฃนะการเสนอราคาได้แก่ ร้านนํ้าดื่มบงกข โดยเสนอราคาตํ่าสุด 
เป็นจำนวนเงิน ๖๐๐ บาท (-หกร้อยบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ 
ค่าไข้จ่ายอื่น  ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงขื่อ)
( นายสุรศกด ศรสวางรตน์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราขการแทน 
นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ



ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแชมรถบรรทุกมูลฝอย ๘๓-๑๘๑๑ บุรีรมย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกมูลฝอย ๘๓-๑๘๑๑ บุรีรมย์ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ้ัน

หัวฉีด(๔๐.๑๔.๑๗.๓๑ ) จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รันการคัดเลีอก ได้แก่ นาย พิศาล แซ่โล้ว (ให้ 
บริการ) โดยเสนอราคา เปีนเงิน,บ้ังสิน ๑๗,๔๐๐.0๐ บาท (หน่ึงหม่ืนเจ็ดพันสีร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ 
ภาษีอื่น ค่าชนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(สงัด งาพิมาย)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบ้ต๊ราชการแทน 

นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ



\

ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเช้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒<£๖๖-๒๕๗๐) 

และแผนตำเนิบงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ได้มีโครงการ จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

การเข้าเล่มติดด้วยกาว(๘๒.๑๒.๑๙.๐๓ ) จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านก้าว 
เจริญ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า 
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วับท่ี ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(สงัด งาพิมาย)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 

นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ



ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารลบรรทุกมูลฝอย ๘๓-๑๘๑๑ โดยวิธีเฉพา

เจาะจง

ตามท่ี เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกมูลฝอย 
๘๓-๑๘๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

นํ้ามันเครื่อง(๑(ะ.๑๒.๑๕.๐๑ ) จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาย พิศาล แซ่โล้ว (ไห้ 
บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๕1๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า 
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันที ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(สงัด งาพิฆาย)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 

นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ



เอกสารหมายเลข ๔

ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ 
เร่ือง ประกาศรายซ่ือผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ได้มีการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน 
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ร้านโอยานยนต์2003 โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1 ,800.-บาท 
(-หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ัง 
ปวง

ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

พันตำรวจโท.......
(สงัด งาพิมาย)

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 
นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ



ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื๊ลจัดซื้อวัสดุงาบฟ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โตยวิรืเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ได้มีโครงการ ซ้ือจัดซ้ือวัสดุงานฟ้านงานครัว จำนวน ๙  รายการ โดย 
วิธีเฉพาะเจาะจง บ้ัน

ไม้กวาด(๔๗.๑๓.๑๖.๐๔) จำนวน ๙ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านคีรีวราพงศ์ (ชายส่ง,ขาย 
ปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๔,๔๖๐.0๐ บาท (หน่ึงหม่ืนห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษี 
มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค,าฃนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(สงัด งาพิมาย)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 

นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ



ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
เร่ือง ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคาจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

******************

ตามที,เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ได้จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ 
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บ ๙๔๖๒ บุรีรัมย์ และรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ฃทล ๖๔๒ บุรีรัมย์ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราฃการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณนั้น

การจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะดังกล่าว จำนวน ๒ คัน ผู้ท่ี'ได้'รับ 
การดัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำมาศแก๊ส โดยเสนอราคาเป็นเงิน ๑๔ ,๐๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพัน 
บาทถ้วน-) ซึ่งเป็นราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น และค่าใช้'จ่ายอื่น  ๆ ท้ังปวง

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ วันท่ี ^พ ฤ ศ จ ิก าย น  พ.ศ.๒๔๖๔

(นายสุรศกด ศรีสว่างรัตน์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราฃการแทน 

นายกเทศมนตรีตำบลสำปลายมาศ



ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ ค่ามิเตอร์ส่วนเกิน 

ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามที่ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ได้จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์ ค่ามิเตอร์ 

ส่วนเกิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราช โอเอ โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๒๖.๔๐.- บาท (-สามพันยี่สิบหก 
บาทสี่สิบสตางค์-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี o d  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงซ่ือ)
( นายสุรศักดึ ศรีสว่างรัตน์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 
นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ



เอกสารหมายเลข ๔

ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ 
เร่ือง ประกาศรายฃ่ือผู้ฃนะการเสนอราคา

ตามที่ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ได้มีการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ้ัน 
ผู้เสนอราคาที่ขนะการเสนอราคา ได้แก่ ร้านอุ,เทพการช่าง โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 2,200.- บาท (- 
สองพันสองร้อยบาทถ้วน-) รวมภาบีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  

พันตำรวจโท
(สงัด งาพิมาย)

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 
บายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ



ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำและติดสติ๊กเกอร์ โลโก้เทศบาล 

และขื่อหน่วยงาน ติดรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กช ๘๙๗๖ บร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ตามที,เทศบาลตำบลลำปลายมาศ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง งานเทศกิจ ได้จ้างเหมาจัดทำและ 
ติดสติ๊กเกอร์ โลโก้เทศบาล และซื่อหน่วยงาน ติดรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฃ ๘๙๗๖ บร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ผู้เสนอราคาที่ซนะการเสนอราคา ได้แก่ ร้านเก1ง-ดีไซน์ โดยเสนอราคาต่ําสุด เป็นจำนวนเงิน ๒,๑00- บาท (-สองพันหน่ึง 
ร้อยบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงซ่ือ) ^ รร
( นร้รสุรศกดิ้ ศรีสว่างรัตน์ )

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 
นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ



■1

ประกาศ!,ทศบาลตำบลสำปลายมาศ

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ้ือไฟกระพริบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ตามที่เทศบาลตำบลลำปลายมาศ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง งานเทศกิจ ได้จัดซื้อไฟกระพริบ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว ี.เจ .อาร ์ โดยเสนอราคาต่ําสุด 
เป็นจำนวนเงิน๓,๒๐๐.-บาท(-สามพันสองร้อยบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี 5  A พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕0 ๔

(ลงซ่ือ)
( นายสุรศักดี้ ศรีสว่างรัตน์ )

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 
นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ



ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ตามที่เทศบาลตำบลลำปลายมาศ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง งาน'ป้องกันและ'บรรเทาสาธารณภัย 
ได้จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา 
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เจ.อารี โดยเสนอ'ราคาตาสุด เป็นจำนวนเงิน ๘๓,๑00-บาท (4เปดหม่ืนสามพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน-) 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันที่ -sh พฤศจิกายน พ.ศ. ๒<๙๖๔

( นายสุรศักดึ๋ ศรีสว่างรัตน์ )
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 

นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ



23/11/64 09:12 คัวอย่างร่างประกาศผู้ชนะการเสนอทคา

ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
เร่ือง ประกาศผู้ฃนะการเสบอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตฆ ๕๓๘ บุรีรัมย์ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตข 
๕๓๘ บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

จ้างเหมาซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตฆ ๕๓๘ บุรีรัมย์ จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ อู่ เทพการข่าง โดยเสนอราคา เปีนเงินทั้งสิ้น ๗,๒๘๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษี 
มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขบส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าไซ้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(สงัด งาพิมาย)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราซการแทน 

นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ

1/1



ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาส
เร ื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ ้างเหมาบำรุงร ักษาและซ ่อมแซม (เปลี่ยนสายไมล์) รถดับเพลิง 
หมายเลขหะเบียน บฉ ๘๘๘๖ บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง 'ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เปลี่ยนสายไมล์) รถดับเพลิง 
หมายเลขทะเบียน บฉ ๘๘๘๖ บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่งานฟ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลสำปลายมาศ 
ได้ร ับการอบุม ัต ิให ้จ ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เปลี่ยนสายไมล์) รถดับเพลิงหมายเลขทะเบ ียน บฉ ๘๘๘๖ 
บ ุร ีร ัม ย ์ โด ยเบ ิก จ ่ายจาก เง ิน งบ ป ระม าณ รายจ ่ายป ระจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานฟ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดด่าใช้สอย ประเภทล่าบำรุงรักษาและซ่อมแฃม ปรากฏในเทศบัญญัติรายจ่าย 
ประจำปี ๒๕๖๕ หน้า ๑๘๑ ต้ังไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท โดยผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ร้านโอยางยนต์ ๒๐๐๓ 
โดยเสนอราคาตาสุด เป ็นจำนวนเงิน ๒,๑๐๐ บาท (-สองพันหนี่งร้อยบาทถ้วน-) รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่มและภาษอื่น 
ล่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)
( นายสุรดักดึ๋ ศรีสว่างรัตน่ )

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 
นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ



เอกสารหมายเลข ๔

ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ 
เร่ือง ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเซ้าไฟฟ้า

หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๗๔๒๔ บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเซ้าไฟฟ้า หมายเลข 
ทะเบียน ๘๑ - ๗๔๒๔ บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเซ้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๗๔๒๔ บุรีรัมย์ จำนวน ๑ คัน 
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ อู่ข่างนาย โดยเสนอราคาตํ่าสุด เปี-น'จำนวนเงิน ๓,๘๐๐ บาท (-สามพัน 
แปดร้อยบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๔

พันตำรวจโท
(สงัด งาพิมาย)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราฃการแทน 
นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ



ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
เร ื่อง ประกาศผ ู้ขนะการเสนอราคา จ ้างเห ม าบ ำร ุงร ักษ าและซ ่อม แซ ม (เป ล ี่ยน น ํ้าม ัน เคร ื่อง) 
รถยนต์ Isuzu D-Max หมายเลขทะเบียน กฃ ๘๙61/๖ บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผ ู้ซนะการเสนอราคา จ ้างเห มาบ ำร ุงร ักษ าและซ ่อมแซ ม(เป ล ี่ยน น ํ้าม ัน เคร ื่อง) 
รถยนต์ Isuzu D-Max หมายเลขทะเบียน กฃ ๘๙๗๖ บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที,งานเทศกิจ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ได้รับการอนุมัติให้จ้างเหมา 
บำร ุงร ักษาและซ ่อมแซม (เป ล ี่ยน น ํ้าม ัน เคร ื่อง) รถยนต ์ Isuzu D-Max ห มายเลขทะเบ ียน  กฃ ๘๙๗๖ บ ุร ีร ัมย ์ 
โ ด ย เบ ิก จ ,าย จ า ก เง ิน ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ 1าย ป ร ะ จ ้าบ ี พ .ศ . ๒๕๖๕ แ ผ น งาน ก าร ร ัก ษ าค ว าม ส งบ ภ าย ใน  
งานบีองกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ปรากฎในเทศบัญญ้ตรายจ่าย 
ประจำปี ๒๕๖๕ หน้า ๑๘๑ ต้ังไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท โดยผู้เสนอราคาที่ฃนะการเสนอราคาได้แก่ ร้านโอยางยนต์ ๒๐๐๓ 
โดยเสนอราคาตั้าส ุด เป ็นจำนวนเงิน ๑,๙๐ ๐  บาท (-หนึ่งพ ันเก ้าร ้อยบาทถ้วน-) รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่มและภาษ ีอ ื่น  
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงซ่ือ)
( นายสุรศักดิ้ ศรีสว่างรัตน์ )

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราฃการแทน 
นายกเทศมนตรีตำบลสำปลายมาศ



เอกสารหมายเลข ๔

ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เคร่ือง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ตามที่เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ได้ ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เคร่ือง โดยวิธี 
เฉพาะเจาะจง บัน ผู้เสนอราคาที,ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ร้านนราภัณฑ์ โดยเสนอราคาตาสุด เป็น 
จำนวนเงิน ๒,๑๐๐ บาท (-สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด 
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ลงช่ือ
(นายสุรศักดี้ ศรีสว่างรัตน์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 
นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ



1/12/64 09:28

ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขบส่งรสบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน บจ ๖๗๔0

บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก ๖ ล้อ 
หมายเลขทะเบียน บจ ๖๗๔๐ บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๖๗๔๐ บุรีรัมย์ จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับ 
การคัดเลือก ได้แก่ นาย พิศาล แซโล้ว (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เบีนเงินทั้งสิ้น ๑๗,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพัน 
เจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(สงัด งาพิมาย)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 

นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ

1/1


