
                                                                           
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและ  
หล่อลื่นส าหรับพน่สารเคมีก าจัด
ยุงลายน าไข้เลือดออก   
หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร 
ส านักปลัด 

3,029.- เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ 
เป็นเงิน  3,029.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ 
เป็นเงิน  3,029.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

26/2563 
ลว 

8 ม.ิย.63 

2 จัดซื้อวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและ  
หล่อลื่นส าหรับพน่สารเคมีก าจัด
ยุงลายน าไข้เลือดออก   
หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร 
ส านักปลัด 

2,724.- เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ 
เป็นเงิน  2,724.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ 
เป็นเงิน  2,724.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

27/2563 
ลว 

23 มิ.ย.63 

3 อาหารเสริม (นมโรงเรียน)   
 เป็นนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง 
ประจ าเดือน ก.ค. 2563  
กองการศึกษา 

84,456.- เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด 
เป็นเงิน 84,456.-บาท 

สหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด 
เป็นเงิน 84,456.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

28/2563 
ลว. 

30 มิ.ย. 63 
 

4 จ้างเหมาคนงาน (สังคมสงเคราะห์ 
จ านวน 4 เดือน มิ.ย.-ก.ย. 2563 
เดือนละ 7,500.-บาท 

30,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายณัฐพล ขวัญเมือง 
เป็นเงิน 30,000.-บาท 

นายณัฐพล ขวัญเมือง 
เป็นเงิน 30,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

52/2563 
ลว. 

1 มิ.ย.63 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง 

5 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ 
ส านักปลัด 

31,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง 
เป็นเงิน  31,200.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง 
เป็นเงิน  31,200.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

53/2563 
ลว 

8 มิย.63 
6 จ้างเหมาพ่นสารเคมีก าจัดยุงลาย

น าไข้เลือดออก หมู่ที่ 8  
บ้านหนองไทร 
ส านักปลัด 

3,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสมบูรณ์ ไชยสิทธิ์ 
เป็นเงิน 3,000.-บาท 

นายสมบูรณ์ ไชยสิทธิ์ 
เป็นเงิน 3,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

54/2563 
ลว 

10 มิย.63 

7 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง 
กองช่าง 

44,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ยูเจ การโยธา 
โดยนายอุษา  จนัทพรม 
เป็นเงิน 44,000.-บาท 

หจก.ยูเจ การโยธา 
โดยนายอุษา  จนัทพรม 
เป็นเงิน 44,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

55/2563 
ลว. 

15 มิ.ย.63 
8 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 

CANON G 1000 
กองสวัสดิการ 

1,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
โดยนางสาวเสาวรัตน์ ไกรโกศล 
เป็นเงิน 1,500.- บาท 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
โดยนางสาวเสาวรัตน์ ไกรโกศล 
เป็นเงิน 1,500.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

56/2563 
ลว. 

22 มิ.ย. 63 
9 จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่างแผงโซ

ล่าเซล สปอร์ตไลท์ 
กองช่าง 

17,400.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายพินิจ พรมฟ้า 
เป็นเงิน  17,400.- บาท 

นายพินิจ พรมฟ้า 
เป็นเงิน  17,400.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

57/2563 
ลว. 

22 มิ.ย. 63 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง 

10 จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซม
รถยนต์ส่วนกลาง กค 8564  
บุรีรัมย์ 
ส านักปลัด 

4,030.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง 
เป็นเงิน  4,030.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง 
เป็นเงิน  4,030.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

58/2563 
ลว 

22 มิย.63 

11 จ้างเหมาพ่นสารเคมีก าจัดยุงลาย
น าไข้เลือดออก หมู่ที่ 8  
บ้านหนองไทร 
ส านักปลัด 

3,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสมบูรณ์ ไชยสิทธิ์ 
เป็นเงิน 3,000.-บาท 

นายสมบูรณ์ ไชยสิทธิ์ 
เป็นเงิน 3,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

59/2563 
ลว 

23 มิย.63 

12 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ตาม
โครงการบ้านสะอาด อนามัยดี 
ชีวิตสมบูรณ์ 
ส านักปลัด 

432.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 432.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 432.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

60/2563 
ลว. 

23 มิ.ย.63 
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