
                                                                           

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ ตาม
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะ
สั้น กองสวัสดิการและสังคม 

6,900.- 6,900.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสมปอง ซึ้งสัมประทาน 
เป็นเงิน 6,900.-บาท 

นายสมปอง ซึ้งสัมประทาน 
เป็นเงิน 6,900.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

7/2562 
ลว. 7 ก.พ. 62 

2 ค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิงและ
วัสดุจราจร 
ส านักปลัด 

19,995.- 19,995.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านภูมิฐานมั่นคง 
เป็นเงิน 19,995.-บาท 

ร้านภูมิฐานมั่นคง 
เป็นเงิน 19,995.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

8/2562 
ลว.18 ก.พ. 62 

3 ค่าจัดซื้อท่อซีเมนต์ 
ส านักปลัด 
 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านหนองคูก่อสร้าง 
เป็นเงิน 7,200.-บาท 

ร้านหนองคูก่อสร้าง 
เป็นเงิน 7,200.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

9/2562 
ลว. 20 ก.พ. 62 

4 ค่าจัดซื้อต้นไม้และอุปกรณ์ 
ส านักปลัด 

17,310.- 17,310.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวรพงศ์ค้าพันธ์ไม้ 
เป็นเงิน 17,310.-บาท 

ร้านวรพงศ์ค้าพันธ์ไม้ 
เป็นเงิน 17,310.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

10/2562 
ลว. 20 ก.พ.62 

5 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการอาคาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายตุ าบลทะ
เมนชัย 
สวัสดิการและสังคม 

750,000.- 750,000.- E-BIDDING 1.หจก.วิเศษสุทธิ ์
เป็นเงิน 745,000.-บาท 
2. หจก. ส สยามรัตน ์
เป็นเงิน 690,000.บาท 
3. บริษัทจักรวาลบุรรีัมยจ์ ากัด
เป็นเงิน 675,000.-บาท 

-บริษัทจักรวาลบุรีรัมย์
จ ากัด 
เป็นเงิน 675,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

1/2562 
ลว. 30 ม.ค. 62 

 

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



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

6 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 
สวัสดิการและสังคม 

1,400.- 1,400.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
เป็นเงิน 1,400.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
เป็นเงิน 1,400.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

27/2562 
ลว 29 ม.ค. 62. 

7 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ า 
บบ 5180 
ส านักปลัด 

3,200.- 3,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแสง
เจริญการยาง 
เป็นเงิน 3,200.-บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแสง
เจริญการยาง 
เป็นเงิน 3,200.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

28/2562 
ลว. 29 ม.ค.62 

8 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 
กองคลัง 

3,500.- 3,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ
จ ากัด 
เป็นเงิน 3,500.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ
จ ากัด 
เป็นเงิน 3,500.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

29/2562 
ลว.31 ม.ค.62 

9 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ตาม
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสัน้ 
สวัสดิการและสังคม 
 

900.- 900.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 900.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 900.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

30/2562 
ลว 7 ก.พ. 62 

10 จ้างเหมาท าป้าย
ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง 
ส านักปลัด 

1,728.- 1,728.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 1,728.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 1,728.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

31/2562 
ลว 8 ก.พ.62 

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



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

11 จ้างเหมาประกอบอาหารและ
อาหารว่างตามโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 
สวัสดิการและสังคม 

15,000.- 15,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางส าลี   เดโชรัมย ์
เป็นเงิน  15,000.-บาท 
 
 

นางส าลี   เดโชรัมย ์
เป็นเงิน  15,000.-บาท 
 
 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

32/2562 
ลว. 12 ก.พ. 62 

12 จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง
ประชุมสภาฯ 
ส านักปลัด 
 

600.- 600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวจันทร์จิรา  
โชครัมย์ 
เป็นเงิน 600.-บาท 

นางสาวจันทร์จิรา  
โชครัมย์ 
เป็นเงิน 600.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

33/2562 
ลว. 20 ก.พ. 62 

13 จ้างเหมาคนงานท างานทั่วไป 
กองคลัง 
 
 

7,500.- 7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสิรภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

นางสาวสิรภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

34/2562 
ลว.25 ก.พ.62 

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



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

1 วัสดุส านักงาน 
สวัสดิการและสังคม 

9,992.- 9,992.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านทิพยป์ัญญา 
โดยนางศรีสุมาลย์       
เจนศิริศักดิ์ 
เป็นเงิน 9,992.-บาท 

ร้านทิพยป์ัญญา 
โดยนางศรีสุมาลย์       
เจนศิริศักดิ ์
เป็นเงิน 9,992.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

11/2562 
ลว. 6 ม.ีค. 62 

2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 
กองการศึกษา 

9,450.- 9,450.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
โดยนางสาวเสาวรัตน ์
ไกรโกศล 
เป็นเงิน 9,450.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
โดยนางสาวเสาวรัตน ์
ไกรโกศล 
เป็นเงิน 9,450.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

12/2562 
ลว.11 มี.ค.62 

3 วัสดุส านักงาน 
กองคลัง 

9,475.- 9,475.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านรังสิมารุ่งโรจน์ 
โดยนางสาวอรศศิร์  
คงธนัยรุ่งโรจน์ 
เป็นเงิน 9,475.-บาท 

ร้านรังสิมารุ่งโรจน์ 
โดยนางสาวอรศศิร์  
คงธนัยรุ่งโรจน์ 
เป็นเงิน 9,475.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

13/2562 
ลว 14 มี.ค. 62 

4 วัสดุส านักงาน 
กองการศึกษา 

4,915.- 4,915.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านรังสิมารุ่งโรจน์ 
โดยนางสาวอรศศิร์  
คงธนัยรุ่งโรจน์ 
เป็นเงิน 4,915.-บาท 

ร้านรังสิมารุ่งโรจน์ 
โดยนางสาวอรศศิร์  
คงธนัยรุ่งโรจน์ 
เป็นเงิน 4,915.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

13/2562 
ลว 18 มี.ค. 62 

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



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตาม
โครงการแข่งขันกีฬาทะเมน
ชัยเกมส์ ประจ าปี 2562 
กองการศึกษา 

25,780.- 25,780.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านทิพยป์ัญญา 
โดยนางศรีสุมาลย์       
เจนศิริศักดิ์ 
เป็นเงิน 25,780.-บาท 

ร้านทิพยป์ัญญา 
โดยนางศรีสุมาลย์       
เจนศิริศักดิ์ 
เป็นเงิน 25,780.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

14/2562 
ลว. 18 มี.ค. 62 

6 จัดซื้อชุดกีฬา ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาทะเมนชัยเกมส์ 
ประจ าปี 2562 
กองการศึกษา 

55,500.- 55,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที เอช 
สปอร์ตบุรีรัมย์ 
โดยนายนิพนธ์ วงศส์ุขสวัสดิ์ 
เป็นเงิน 55,500.-บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที เอช 
สปอร์ตบุรีรัมย์ 
โดยนายนิพนธ์ วงศส์ุขสวัสดิ ์
เป็นเงิน 55,500.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

15/2562 
ลว.18 มี.ค.62 

7 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
กองคลัง 

3,500.- 3,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ
จ ากัด 
เป็นเงิน 3,500.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ
จ ากัด 
เป็นเงิน 3,500.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

35/2562 
ลว. 1 ม.ีค. 62 

8 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล  
(เกษตรยุคใหม่) 
ส านักปลัด 

1,500.- 1,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 1,500.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 1,500.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

36/2562 
ลว 5 มี.ค. 62 

9 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล  
ตามโครงการแข่งขันงานกีฬาทะ
เมนชัยเกมส์ 62 ประจ าปี 
2562 
กองการศึกษา 

1,200.- 1,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 1,500.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 1,500.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

37/2562 
ลว.18 มี.ค.62 

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



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

10 จ้างเหมาเครื่องเสียง  
ตามโครงการแข่งขันงานกีฬาทะ
เมนชัยเกมส์ 62 ประจ าปี 
2562   กองการศึกษา 

6,000.- 6,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายทองพนู แสนแก้ว 
เป็นเงิน 6,000.-บาท 

นายทองพนู แสนแก้ว 
เป็นเงิน 6,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

38/2562 
ลว. 21 มี.ค. 62 

11 จ้างเหมาคนงานเพ่ือท างาน
ทั่วไป (เม.ย.-ก.ย.2562) 
กองคลัง 

45,000.- 45,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสิรภัทร ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน 45,000.-บาท 

นางสาวสิรภัทร ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน 45,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

39/2562 
ลว.26 มี.ค.62 

12 จ้างเหมาคนงานเพ่ือท างาน
ทั่วไป  เดือน เมษายน 2562 
กองสวัสดิการและสังคม 

7,500.- 7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายประดิษฐ์ มาตรนอก 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

นายประดิษฐ์ มาตรนอก 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

40/2562 
ลว. 27 มี.ค. 62 

 

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



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก
น้ าเอนกประสงค์ 
เลขทะเบียน บบ 5180 
บุรีรัมย์ ส านักปลัด 

7,100.- 7,100.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบุรีรัมย์
แสงเจริญการยาง  
โดยนายวิวรรชน์ คงดนัย
รุ่งโรจน ์
เป็นเงิน 7,100.-บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบุรีรัมย์
แสงเจริญการยาง  
โดยนายวิวรรชน์ คงดนัย
รุ่งโรจน์ 
เป็นเงิน 7,100.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

41/2562 
ลว. 2 เม.ย. 62 

2 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร ประจ าเดือน 
เมษายน 2562 
กองคลัง 

3,500.- 3,500.- 
 
 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ
จ ากัด 
เป็นเงิน 3,500.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ
จ ากัด 
เป็นเงิน 3,500.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

42/2562 
ลว.2 เม.ย. 62 

3 จ้างท าป้ายไวนิล ตั้งจุดตรวจ
เนื่องวันสงกรานต์ 
ส านักปลัด 

2,432.- 2,432.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 2,432.--บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 2,432.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

43/2562 
ลว. 2 เมย. 62 

 
4 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลกุ 

หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง 
กองช่าง 

132,000.- 132,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ส.ภูทอง 
เป็นเงิน 131,000.-บาท 

หจก.ส.ภูทอง 
เป็นเงิน 131,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

44/2562 
ลว.11 เม.ย.62 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
 หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร 
กองช่าง 

405,000.- 405,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.+ส.ภูทอง 
เป็นเงิน 390,000.-บาท 

หจก.+ส.ภูทอง 
เป็นเงิน 390,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

45/2562 
ลว. 11 เม.ย. 62 

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



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว 
กองช่าง 

160,000.- 160,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บุรีรัมย์ เจ เอส 
ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 159,000.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์ เจ เอส 
ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 159,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

46/2562 
ลว.11 เม.ย. 62 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว 
กองช่าง 

134,000.- 134,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ส.ภูทอง 
เป็นเงิน 129,000.-บาท 

หจก.ส.ภูทอง 
เป็นเงิน 129,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

47/2562 
ลว.11 เม.ย.62 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 
บ้านหนองน้ าขุ่น  กองช่าง 

110,000.- 110,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ส.สุรัสวดี 
เป็นเงิน 106,000.-บาท 

หจก.ส.สุรัสวดี 
เป็นเงิน 106,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

48/2562 
ลว.11 เม.ย.62 

9 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลกุ 
หมู่ที่ 11  บ้านหนองน้ าขุ่น 
กองช่าง 

132,000.- 132,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ส.สุรัสวดี 
เป็นเงิน 131,000.-บาท 

หจก.ส.สุรัสวดี 
เป็นเงิน 131,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

49/2562 
ลว.11 เม.ย.62 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านบุตารดิ 
กองช่าง 

422,000.- 422,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ส.ภูทอง 
เป็นเงิน  405,000 

หจก.ส.ภูทอง 
เป็นเงิน  405,000 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

50/2562 
ลว 11 เม.ย. 62 

 

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



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 
บ้านหนองม่วงใต้     กองช่าง 

427,000.- 427,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ส.ภูทอง 
เป็นเงิน 412,000.-บาท 

หจก.ส.ภูทอง 
เป็นเงิน 412,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

51/2562 
ลว. 11 เม.ย. 62 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 
บ้านน้อยพัฒนา   กองช่าง 

283,000.- 283,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บุรีรัมย์ เจ เอส 
ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 271,000.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์ เจ เอส 
ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 271,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

52/2562 
ลว.11 เม.ย. 62 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 
บ้านน้อยพัฒนา   กองช่าง 

250,000.- 250,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. ส.ภูทอง 
เป็นเงิน 239,000.-บาท 

หจก. ส.ภูทอง 
เป็นเงิน 239,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

53/2562 
ลว.11 เม.ย. 62 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่ 17  
บ้านใหม่อัมพวัน   กองชา่ง 

91,000..- 91,000..- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ส.สุรัสวดี 
เป็นเงิน 87,000.-บาท 

หจก.ส.สุรัสวดี 
เป็นเงิน 87,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

54/2562 
ลว.11 เม.ย.62 

15 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 
 จ านวน 2  ปา้ย 
กองการศึกษา 

3,700.- 3,700.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 3,700.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 3,700.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

55/2562 
25 เม.ย.62 

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



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

16 ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
จ านวน 16 รายการ 
ก่องช่าง 

12,740.- 12,740.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านทิพย์ปัญญา 
เป็นเงิน 12,740.-บาท 

ร้านทิพย์ปัญญา 
เป็นเงิน 12,740.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

16/2562 
ลว.18 เม.ย.62 

17 ธงอาเซียน-เสาธงอลูมิเนียน 
จ านวน 2 รายการ 

2,310.- 2,310.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านทิพย์ปัญญา 
เป็นเงิน 2,310.-บาท 

ร้านทิพย์ปัญญา 
เป็นเงิน 2,310.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

17/2562 
ลว.25 เม.ย. 62 

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



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

1 วัสดุงานบ้านงานครัว 
จ านวน 15 รายการ 
ส านักปลัด 

10,000.- 10,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทก้ าหมงเครื่องครัว
จ ากัด  
เป็นเงิน 10,000.-บาท 

บริษัทก้ าหมงเครื่องครัว
จ ากัด  
เป็นเงิน 10,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

18/2562 
ลว.17 พ.ค.62 

2 อาหารเสริม (นมโรงเรียน) 
นมพาสเจอร์ไรส์ 3,976 ถุง 
กองการศึกษา 

26,162.08 26,162.08 เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์โคนมปากช่องจ ากัด 
เป็นเงิน 26,162.08 บาท 

สหกรณ์โคนมปากช่องจ ากัด 
เป็นเงิน 26,162.08 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

19/2562 
ลว.21 พ.ค. 62 

 
3 ธงราชินีในรัชกาลที่ 10- 

ผ้าสีม่วง 
กองการศึกษา 

2,950.- 2,950.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านทิพย์ปัญญา 
เป็นเงิน 2,950.-บาท 

ร้านทิพย์ปัญญา 
เป็นเงิน 2,950.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

20/2562 
ลว. 31 พ.ค.62 

4 จ้างเหมาซ่อม 
เครื่องปรับอากาศ 
ส านักปลัด 

21,085.- 21,085.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. ที เค แอร์ 
เป็นเงิน 21,085.-บาท 

หจก. ที เค แอร์ 
เป็นเงิน 21,085.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

56/2562 
ลว 2 พ.ค. 62 

5 จ้างเหมาล้าง 
เครื่องปรับอากาศ 
(กองคลัง กองช่าง กอง
สวัสดิการ กองการศึกษา) 

12,891.- 12,891.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. ที เค แอร์ 
เป็นเงิน 12,891.-บาท 

หจก. ที เค แอร์ 
เป็นเงิน 12,891.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

57/2562 
ลว 2 พ.ค. 62 

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



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

6 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
เดือน พ.ค. 2562  
กองคลัง 

3,500.- 3,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ
จ ากัด  
เป็นเงิน 3,500.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ
จ ากัด  
เป็นเงิน 3,500.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

58/2562 
ลว.2 พ.ค.62 

7 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 
(ประชุมแผน 5 ปี) 
ส านักปลัด 

432.- 432.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 432.--บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 432.--บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

59/2562 
ลว.22 พ.ค. 62 

 
8 จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อม

เครื่องดื่ม (ประชุมแผน 5 ปี) 
ส านักปลัด 

3,250.- 3,250.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวกมลทิพย์  
หมื่นไธสง 
เป็นเงิน 3,250.-บาท 

นางสาวกมลทิพย์  
หมื่นไธสง 
เป็นเงิน 3,250.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

60/2562 
ลว 27 พ.ค. 62 

9 จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม (ประชุมแผน 5 ปี) 
ส านักปลัด 

275.- 275.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวกมลทิพย์  
หมื่นไธสง 
เป็นเงิน 275.-บาท 

นางสาวกมลทิพย์  
หมื่นไธสง 
เป็นเงิน 275.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

61/2562 
ลว.30 พ.ค.62 

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


