
                                                                           

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
หมายเหตุ 

1 จัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง  
กองช่าง 

9,875.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบุรีรัมย์พรเทพค้า
วัสดุก่อสร้าง 
โดยนายจักรพันธ์ อิทธิประภากุล 
เป็นเงิน 9,875.-บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบุรีรัมย์พรเทพ
ค้าวัสดุก่อสร้าง 
โดยนายจักรพันธ์ อิทธิประภากุล 
เป็นเงิน 9,875.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

2 จัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) 
นมพาสเจอร์ไรส์ ช่วงเปิดเทอม 
และนมยูเอชที (ปิดเทอม)  
กองการศึกษา 

499,856.- เฉพาะ 
เจาะจง 

โรงนมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯ 
โดยนางสาวสุภาพรรณ  
พิชัยกมลฉัตร 
เป็นเงิน  499,856.-บาท 

โรงนมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯ 
โดยนางสาวสุภาพรรณ  
พิชัยกมลฉัตร 
เป็นเงิน  499,856.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

3 จ้างเหมาเช่าพ้ืนที่ ระบบงานสารบัญ 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ส านักงานปลัด 

6,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท บิ๊กโซลูชั้น จ ากัด 
เป็นเงิน 6,500.-บาท 

บริษัท บิ๊กโซลูชั้น จ ากัด 
เป็นเงิน 6,500.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

4 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 
กองการศึกษา 

540.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 540.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 540.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

5 จ้างเหมาคนงานเพ่ือท างานพัสดุ 
ประจ าเดือน ตุลาคม  2561 
กองคลัง 

7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสิริภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน  7,500.-บาท 

นางสาวสิริภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน  7,500.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

6 จ้างเหมาคนงานเพื่อท างาน 
พัฒนาชุมชน  (จ านวน 3 เดือน ต.ค.-
ธ.ค. 2561 ) 

22,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายประดิษฐ์ มาตรนอก 
เป็นเงิน  22,500.-บาท 

นายประดิษฐ์ มาตรนอก 
เป็นเงิน  22,500.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

                                                                                                                                                                         ทองอยู่    อินทรก าแหง 
                                                                                       รับรองสรุปผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                                  (นายทองอยู่    อินทรก าแหง) 
                                                                                                                                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
 



 
  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
หมายเหตุ 

7 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
กองคลัง 

3,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท บุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ จ ากัด 
โดยนายกฤษณศักดิ์ ภักดีแก้ว 
เป็นเงิน  3,500.- บาท 

บริษัท บุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ จ ากัด 
โดยนายกฤษณศักดิ์ ภักดีแก้ว 
เป็นเงิน  3,500.- บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

8 จ้างเหมาท าพวงมาลา เพ่ือสักการะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ร 9 
กองการศึกษา 

1,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านลัดดาฟาวเวอร์ 
นายวิชาญ  เหล็กดี 
เป็นเงิน 1,000.-บาท 

ร้านลัดดาฟาวเวอร์ 
นายวิชาญ  เหล็กดี 
เป็นเงิน 1,000.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

9 จ้างเหมาท าพวงมาลา เพ่ือสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช 
กองการศึกษา 

1,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านลัดดาฟาวเวอร์ 
นายวิชาญ  เหล็กดี 
เป็นเงิน 1,000.-บาท 

ร้านลัดดาฟาวเวอร์ 
นายวิชาญ  เหล็กดี 
เป็นเงิน 1,000.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

10 จ้างเหมาคนงานเพ่ือท างานทั่วไป 
( เดือน พฤศจิกายน 2561 ) 
กองคลัง 

7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสิริภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน  7,500.-บาท 

นางสาวสิริภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน  7,500.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

11 จ้างเหมาซ่อมแซมตรวจเช็คระบบ
ประปาบาดาลองค์การบริหารส่วน
ต าบลทะเมนชัย 
กองช่าง 

26,100.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านก้าวหน้าซัพพลาย 
เป็นเงิน 26,100.-บาท 
 

ร้านก้าวหน้าซัพพลาย 
เป็นเงิน 26,100.-บาท 
 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

 
                                                                                                                                                                         ทองอยู่    อินทรก าแหง 

                                                                                       รับรองสรุปผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                                  (นายทองอยู่    อินทรก าแหง) 
                                                                                                                                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
หมายเหตุ 

1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 
 (ส าหรับพน่ยุงน าไข้เลือดออก) 
ส านักปลัด 

4,086.- เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ 
เป็นเงิน 4,086.-บาท 

สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ 
เป็นเงิน 4,086.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

2 จัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวทิยุ อุปกรณ์ส าหรับ
ห้องเรียน (โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ  
DLTV  จ านวน 1 ชุด 
กองการศึกษา 

30,700.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท พีที โอเอเซ็นเตอร์จ ากัด 
โดยนายปรัชญา ถาวรรัชชน ์
เป็นเงิน 30,600.-บาท 

บริษัท พีที โอเอเซ็นเตอร์จ ากัด 
โดยนายปรัชญา ถาวรรัชชน ์
เป็นเงิน 30,600.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

3 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
กองคลัง 

3,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท บุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ จ ากัด 
โดยนายกฤษณศักดิ์ ภักดีแก้ว 
เป็นเงิน  3,500.- บาท 

บริษัท บุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ จ ากัด 
โดยนายกฤษณศักดิ์ ภักดีแก้ว 
เป็นเงิน  3,500.- บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

4 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
 กองคลัง 

1,605.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเค แอร์ 
นางปัทมา  เทพนคร 
เป็นเงิน 1,605.-บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเค แอร์ 
นางปัทมา  เทพนคร 
เป็นเงิน 1,605.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

5 จ้างเหมาพ่นสารเคมีก าจัดยุงลายน า
ไข้เลือดออก 
ส านักปลัด 

2,400.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายประเสริฐศักดิ์ สุดรัมย ์
เป็นเงิน 2,400.-บาท 

นายประเสริฐศักดิ์ สุดรัมย ์
เป็นเงิน 2,400.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

6 จ้างท าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธ์
ลงทะเบียนผูสู้งอายปุีงบ 2563 

450.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 450.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 450.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

                                                                                                                                                                        ทองอยู่    อินทรก าแหง 
                                                                                       รับรองสรุปผลด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้าง                                  (นายทองอยู่    อินทรก าแหง) 
                                                                                                                                                               นายกองค์การบริหารสว่นต าบลทะเมนชัย 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
หมายเหตุ 

7 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
ส านักปลัด 

802.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเค แอร์ 
นางปัทมา  เทพนคร 
เป็นเงิน  802.-บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเค แอร์ 
นางปัทมา  เทพนคร 
เป็นเงิน  802.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

8 จ้างเหมาคนงานเพ่ือท างานทั่วไป 
( เดือน ธันวาคม  2561 ) 
กองคลัง 

7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสิริภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน  7,500.-บาท 

นางสาวสิริภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน  7,500.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

 
                                                                                                                                                                        ทองอยู่    อินทรก าแหง 
                                                                                       รับรองสรุปผลด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้าง                                  (นายทองอยู่    อินทรก าแหง) 
                                                                                                                                                               นายกองค์การบริหารสว่นต าบลทะเมนชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
หมายเหตุ 

1 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
ประจ าเดือน ธนัวาคม 2561 
กองคลัง 

3,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท บุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ จ ากัด 
โดยนายกฤษณศักดิ์ ภักดีแก้ว 
เป็นเงิน  3,500.- บาท 

บริษัท บุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ จ ากัด 
โดยนายกฤษณศักดิ์ ภักดีแก้ว 
เป็นเงิน  3,500.- บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

2 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 2562 
ส านักปลัด 

2,832.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 2,832.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 2,832.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

3 จ้างเหมาท าไวนลิ โครงการจัดเก็บภาษี 
กองคลัง 

1,990.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 1,990.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 1,990.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

4 จ้างเหมาคนงานเพ่ือท างานทั่วไป 
( เดือน มกราคม  2562 ) 
กองคลัง 

7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสิริภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน  7,500.-บาท 

นางสาวสิริภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน  7,500.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

5 จ้างเหมาคนงานเพ่ือท างานทั่วไป 
( เดือน ม.ค.ก.พ.มี.ค. 2562 ) 
กองคลัง 

22,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายประดิษฐ์ มาตรนอก 
เป็นเงิน  22,500.-บาท 

นายประดิษฐ์ มาตรนอก 
เป็นเงิน  22,500.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

                                                                                                                                                                       ทองอยู่    อินทรก าแหง 
                                                                                       รับรองสรุปผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                                  (นายทองอยู่    อินทรก าแหง) 
                                                                                                                                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
หมายเหตุ 

6 จ้างเหมาพ่นสารเคมีก าจัดยุง  
หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 15 

3,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายประเสริฐศักดิ์ สุดรัมย ์
เป็นเงิน 3,600.-บาท 

นายประเสริฐศักดิ์ สุดรัมย ์
เป็นเงิน 3,600.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

7 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
ประจ าเดือน มกราคม  2562 
กองคลัง 

3,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท บุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ จ ากัด 
โดยนายกฤษณศักดิ์ ภักดีแก้ว 
เป็นเงิน  3,500.- บาท 

บริษัท บุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ จ ากัด 
โดยนายกฤษณศักดิ์ ภักดีแก้ว 
เป็นเงิน  3,500.- บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

8 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 
พ่นสารเคมีก าจัดยงุลายน าไข้เลอืดออก 
ส านักปลัด 

5,716.- เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ 
เป็นเงิน 5,716.-บาท 

สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ 
เป็นเงิน 5,716.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

 
                                                                                                                                                                        ทองอยู่    อินทรก าแหง 
                                                                                       รับรองสรุปผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                                  (นายทองอยู่    อินทรก าแหง) 
                                                                                                                                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
หมายเหตุ 

1 จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2562  
กองการศึกษา 

15,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านแอ๊ดวิทยา 
โดยนายศักดิ์สิทธิ์   วิชยศาสตร์ 
เป็นเงิน  13,990.- บาท 

ร้านแอ๊ดวิทยา 
โดยนายศักดิ์สิทธิ์   วิชยศาสตร์ 
เป็นเงิน  13,990.- บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

2 จ้างท าป้ายไวนิล ตามโครงการ     
วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 
กองการศึกษา 

1,900.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 1,900.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 1,900.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

3 จ้างเครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2562 
กองการศึกษา 

1,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสมกลิ่น แตงทอง 
เป็นเงิน 1,500.-บาท 

นางสมกลิ่น แตงทอง 
เป็นเงิน 1,500.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

4 จ้างท าป้ายไวนิล  
ตามโครงการคัดแยกขยะ 
ส านักปลัด 

3,096.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 3,096.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 3,096.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

5 จ้างเหมาคนงานเพ่ือท างานทั่วไป 
( เดือน กุมภาพันธ์  2562 ) 
กองคลัง 

7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสิริภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน  7,500.-บาท 

นางสาวสิริภัทร  ดีเลิศรัมย ์
เป็นเงิน  7,500.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

 
                                                                                                                                                                        ทองอยู่    อินทรก าแหง 
                                                                                       รับรองสรุปผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                                  (นายทองอยู่    อินทรก าแหง) 
                                                                                                                                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
 


