
                                                                           
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2562 

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 จัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ประจ าเดือน 
มิถุนายน 62 
กองการศึกษา 

71,011.36 เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด 
เป็นเงิน  71,011.36 บาท 

สหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด 
เป็นเงิน  71,011.36 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

21/2562 
ลว 

4 มิย.62 
2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 

ส านักปลัด 
25,250.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านทิพยป์ัญญา 
เป็นเงิน 25,250.-บาท 

ร้านทิพยป์ัญญา 
เป็นเงิน 25,250.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

22/2562 
ลว 

7 มิย.62 
3 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 

ส านักปลัด 
13,015.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านทิพยป์ัญญา 
เป็นเงิน 13,015.-บาท 

ร้านทิพยป์ัญญา 
เป็นเงิน 13,015.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

23/2562 
ลว. 

7 มิ.ย.62 
4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 

กองคลัง 
19,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิส โอ เอจ ากัด 
เป็นเงิน 19,600.- บาท 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิส โอ เอจ ากัด 
เป็นเงิน 19,600.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

24/2562 
ลว. 

12 มิ.ย. 62 
5 จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน 

กองสวัสดิการและสังคม 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

23,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ศรีฟ้าการไฟฟ้า 
เป็นเงิน  23,000.- บาท 

หจก.ศรีฟ้าการไฟฟ้า 
เป็นเงิน  23,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

25/2562 
ลว. 

17 มิ.ย. 62 
6 จัดซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้น

เตอร์  กองสวัสดิการและสังคม 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

27,300.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเลิศรสคอมพิวเตอร ์
เป็นเงิน 27,300.- บาท 

ร้านเลิศรสคอมพิวเตอร ์
เป็นเงิน 27,300.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงือ่นไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

26/2562 
ลว. 

17 มิ.ย. 62 
 
 

                                                                     
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2562 
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 

7 นมพาสเจอร์ไรส์ขนาดจุ 200
มิลลิลิตรรสจืด 
ภาคเรียนที่ 1/2562 

250,579.56 เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์โคนมปากช่องจ ากัด 
เป็นเงิน  250,579.56 บาท 

สหกรณ์โคนมปากช่องจ ากัด 
เป็นเงิน  250,579.56 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

28/2562 
ลว.  

21 มิ.ย. 62 
8. จ้างเหมาก่อสร้างโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 บ้านบริหารชนบท  

685,000.- ประกวด
ราคา 

1.หจก.เทพธารินทร์คอนสตรัคช่ัน 
เป็นเงิน  468,000.-บาท 
2.หจก.จริยธรรมคอนสตรคัช่ัน 
เป็นเงิน  484,650.-บาท 
3. หจก.ปูนดีก่อสร้าง 
เป็นเงิน   565,000.-บาท 
4.หจก.บรุีรัมย์หนองคูก่อสร้าง 
เป็นเงิน 472,000.-บาท 
5.หจก. ส.สรุัสวด ี
เป็นเงิน  459,000.-บาท 
6.หจก.บรุีรัมย์ ดี แอนด์บ ี
เป็นเงิน 678,000.-บาท 
7.หจก. มงคลบุรรีัมย ์
เป็นเงิน 500,000.-บาท 
8.หจก.รุ่งพิรุณทวีโชค 
เป็นเงิน 610,000.-บาท 
9.บจก.พลับพลาชัย 2 

หจก.ส สุรัสวด ี
เป็นเงิน 459,000.-บาท 
 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงือ่นไขในการ
ประกวดราคา 

2/2562 
ลว. 

14 มิย.62 
 

 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2562 

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 

9 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 
บ้านน้อยพัฒนา 

827,000.- ประกวด
ราคา 

1.หจก.เทพธารินทร์คอนสตรัคช่ัน 
เป็นเงิน 538,000.-บาท 
2.หจก.จริยธรรมคอนสตรคัช่ัน 
เป็นเงิน 555,732.-บาท 
3. หจก.ปูนดีก่อสร้าง 
เป็นเงิน 639,000.-บาท 
4.หจก.บรุีรัมย์หนองคูก่อสร้าง 
เป็นเงิน 557,000.-บาท 
5.หจก.ส สุรสัวด ี
เป็นเงิน 526,000.-บาท 
6.หจก.มงคลบุรรีัมย ์
เป็นเงิน 599,000.-บาท 
7.หจก.บรุีรัมย์เจเอส ก่อสรา้ง 
เป็นเงิน 495,000.-บาท 
8.หจก ส สยามรัตน ์
เป็นเงิน  588,000.-บาท 
9.หจก.บรุีรัมย์ ดี แอนด์ บ ี
เป็นเงิน  789,000.-บาท 
10.หจก.รุ่งพิรณุทวีโชค 
เป็นเงิน 700,000.-บาท 
11.บจก.พลับพลาชัย 2 
เป็นเงิน 710,000.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์เจเอส ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 495,000.-บาท 
 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการประกวดราคา 

3/2562 
ลว.  

17 มิ.ย. 62 

 
 

 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2562 
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 

10 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 
บ้านหนองน้ าขุ่น 

1,265,000.- ประกวด
ราคา 

1.หจก.เทพธารินทร์คอนสตรัคช่ัน 
เป็นเงิน 848,000.-บาท 
2.หจก.จริยธรรมคอนสตรคัช่ัน 
เป็นเงิน 877,755.-บาท 
3.หจก.ปูนดีก่อสรา้ง 
เป็นเงิน 995,000.-บาท 
4.หจก.บรุีรัมย์หนองคูก่อสร้าง 
เป็นเงิน 880,000.-บาท 
5.หจก.บรุีรัมย์ ดี แอนด์ บ ี
เป็นเงิน 1,225,000.-บาท 
6.หจก.ส สุรสัวด ี
เป็นเงิน 831,000.-บาท 
7.หจก.มงคลบุรรีัมย ์
เป็นเงิน 888,000.-บาท 
8.หจก.บรุีรัมย์เจ เอสก่อสรา้ง 
เป็นเงิน 794,000.-บาท 
9.หจก.ส สยามรตัน ์
เป็นเงิน 978,000.-บาท 
10. หจก.รุ่งพิรณุทวีโชค 
เป็นเงิน 1,100,000.-บาท 
11. บจก.พลับพลาชัย 2 
เป็นเงิน 1,090,000.-บาท 

หจก.เทพธารินทร์คอนสตรัคชั่น 
เป็นเงิน 848,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการประกวดราคา 

4/2562 
ลว 

18 มิย.62 

 
 

 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2562 
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 

11 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
ประจ าเดือน 
มิถุนายน 62 

3,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ จ ากัด 
เป็นเงิน  3,500.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ จ ากัด 
เป็นเงิน  3,500.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

62/2562 
ลว 

4 มิย.62 
12 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อม

น้ าดื่ม 
450.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นางสาวกมลทิพย์ หมื่นไธสง 
เป็นเงิน 450.-บาท 

นางสาวกมลทิพย์ หมื่นไธสง 
เป็นเงิน 450.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

63/2562 
ลว 

6 มิย.62 
13 จ้างท าป้ายไวนิลพร้อมโครง ตาม

โครงการรักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน 
ส านักปลัด 

1,250.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 1,250.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 1,250.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

64/2562 
ลว. 

18 มิ.ย.62 
14 จ้างเหมาเครื่องเสียง ตาม

โครงการรักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน 
ส านักปลัด 

1,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายถวิล แตงทอง 
เป็นเงิน 1,500.- บาท 

นายถวิล แตงทอง 
เป็นเงิน 1,500.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

65/2562 
ลว. 

18 มิ.ย. 62 
15 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

กองช่าง 
9,825.- เฉพาะ 

เจาะจง 
บริษัทสยามการไฟฟ้าล าปลายมาศ
จ ากัด 
เป็นเงิน  9,825.- บาท 

บริษัทสยามการไฟฟ้าล าปลาย
มาศจ ากัด 
เป็นเงิน  9,825.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

27/2562 
ลว. 

20 มิ.ย. 62 
 
 
 
                

                                                                                                                                                      ทองอยู่  อินทรก าแหง                                                                   
                      รับรองสรุปผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                                  (นายทองอยู่    อินทรก าแหง) 

                                                                                                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2562 
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 จ้างเหมาพ่นสารเคมีก าจัดยุงลายน า
ไข้เลือดออก หมู่ที่ 17 บ้านใหม่
อัมพวัน   ศูนย์เด็กเล็ก   โรงเรียน
บ้านหนองม่วง   ส านักปลัด 

1,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายประเสริฐศักดิ์  สุดรัมย ์
เป็นเงิน 1,600.-บาท 

นายประเสริฐศักดิ์  สุดรัมย ์
เป็นเงิน 1,600.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

66/2562 
ลว. 

1 ก.ค. 62 

2 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล พร้อมโครง 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
รัชกาลที่ 10   กองการศึกษา 

600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 600.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 600.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

67/2562 
ลว. 

5 ก.ค.62 
3 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 
กองคลัง 

3,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์ เซอร์วิส โอ เอ จ ากัด 
เป็นเงิน 3,500.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์ เซอร์วิส โอ เอ จ ากัด 
เป็นเงิน 3,500.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

68/2562 
ลว. 

5 ก.ค.62 
4 จ้างเหมาพ่นสารเคมีก าจัดยุงลายน า

ไข้เลือดออก หมู่ที่ 10 บ้านหนอง
ม่วงน้อย 
ส านักปลัด 

1,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายประเสริฐศักดิ์  สุดรัมย ์
เป็นเงิน 1,600.-บาท 

นายประเสริฐศักดิ์  สุดรัมย ์
เป็นเงิน 1,600.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

69/2562 
ลว. 

10 ก.ค.62 

5 จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซม
รถยนต์ กค. 8564 บร. 
ส านักปลดั 

35,420.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บุรีรมัย์แสงเจรญิการยาง 
เป็นเงิน 35,420.-บาท 

หจก.บุรีรมัย์แสงเจรญิการยาง 
เป็นเงิน 35,420.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

71/2562 
ลว. 

11 ก.ค. 62 
 
 

 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2562 
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 

6 จ้างเหมารถพร้อมเครื่องเสียง 
ตามโครงการรณรงค์ไข้เลือดออก 
ส านักปลัด 

2,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายถวิล  แตงทอง 
เป็นเงิน 2,000.-บาท 

นายถวิล  แตงทอง 
เป็นเงิน 2,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

66/2562 
ลว. 

1 ก.ค. 62 
7 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ตามโครงการ

รณรงค์ไข้เลือดออก 
ส านักปลัด 

1,296.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน  1,296.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน  1,296.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

67/2562 
ลว. 

5 ก.ค.62 
8 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 

กองสวัสดิการและสังคม 
400.- เฉพาะ 

เจาะจง 
บริษัทบุรีรัมย์ ร่วมค้า จ ากัด 
เป็นเงิน  400.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์ เซอร์วิส โอ เอ จ ากัด 
เป็นเงิน 400.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

68/2562 
ลว. 

5 ก.ค.62 
9 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 

ส านักปลัด 
3,277.- เฉพาะ 

เจาะจง 
สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ
จ ากัด 
เป็นเงิน  3,277.-บาท 

สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ
จ ากัด 
เป็นเงิน  3,277.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

29/2562 
ลว 

1 ก.ค. 62 
10 เครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 

กองสวัสดิการและสังคม 
700.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก.บุรีรัมย์ร่วมค้า 
เป็นเงิน  700.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์ร่วมค้า 
เป็นเงิน 700.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

30/2562 
ลว. 

2 ก.ค.62 
11 วัสดุส านักงาน 

กองการศึกษา 
4,355.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านทิพยป์ัญญา 
เป็นเงิน  4,355.-บาท 

ร้านทิพยป์ัญญา 
เป็นเงิน  4,355.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

31/2562 
ลว. 

4 ก.ค.62 
 

 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2562 
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 

12 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
พ่นสารเคมีก าจัดยงุลายน า
ไข้เลือดออก  หมู่ที่ 10  
บ้านหนองม่วงน้อย 
ส านักปลัด 

2,479.- เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ
จ ากัด 
เป็นเงิน  2,479.-บาท 

สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ
จ ากัด 
เป็นเงิน  2,479.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

32/2562 
ลว. 

10 ก.ค. 62 

13 จัดซื้อทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
ส านักปล้ด 

36,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านปิยมาศพาณชิย ์
เป็นเงิน 36,000.-บาท 

ร้านปิยมาศพาณชิย ์
เป็นเงิน 36,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

33/2562 
ลว. 

19 ก.ค.62 
14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 

กองช่าง 
9,900.- เฉพาะ 

เจาะจง 
บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
เป็นเงิน 9,900.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
เป็นเงิน 9,900.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

34/2562 
ลว. 

30 ก.ค.62 
15 จัดซื้อพัดลมติดผนัง 

ส านักปลัด 
43,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก.บุรีรัมย์ซัพพลาย 
เป็นเงิน 43,000.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์ซัพพลาย 
เป็นเงิน 43,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

35/2562 
ลว 

31 ก.ค. 62 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      ทองอยู่  อินทรก าแหง                                                                   
                      รับรองสรุปผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                                  (นายทองอยู่    อินทรก าแหง) 

                                                                                                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2562 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  บ้านหนอง
ม่วงน้อย 

982,000.- ประกวดราคา 
ระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์

1.หจก.บุรรีัมย์ เจ เอส ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 612,000.-บาท 
2.หจก.จริยธรรมคอนสตรัคชั่น 
เป็นเงิน 622,375.-บาท 
3.หจก.บุรีรัมย์หนองคูก่อสร้าง 
เป็นเงิน  637,000.-บาท 
4.หจก.ส.สุรัสวดี 
เป็นเงิน  651,100.-บาท 
5. หจก.กิจขจร ยิ่งเจริญก่อสร้าง 
เป็นเงิน  668,300.-บาท 
6.หจก. ส.ภูทอง 
เป็นเงิน 736,500.-บาท 
7.หจก.ส.สยามรัตน์ 
เป็นเงิน 766,000.-บาท 
8.หจก.ปูนดีก่อสร้าง 
เป็นเงิน 770,000.-บาท 
9.บริษัทจักรวาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
เป็นเงิน  786,000.-บาท 
 

-หจก.บุรีรัมย์ เจ เอส ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 612,000.-บาท 
 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขในการ
ประกวดราคา 

5/2562 
ลว.  

2 ส.ค. 62 

 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2562 
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 

  982,000.- ประกวดราคา 
ระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์

10.หจก.โรจน์มณี นคร 
เป็นเงิน 793,318.33 บาท 
11.หจก. รุ่งพิรุณทวีโชค 
เป็นเงิน 880,000.-บาท 
12. บริษัท พลับพลาชัย 2 จ ากัด 
เป็นเงิน  679,825.-บาท 
13.หจก.ภูรุ้งโยธากิจ 
เป็นเงิน 765,000.-บาท 
 

   

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12   
บ้านบุตาริด 

970,000.- ประกวดราคา 
ระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์

1.หจก.บุรีรัมย์ เจ เอส ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 595,000.-บาท 
2.หจก.จริยรรมคอนสตรัชั่น 
เป็นเงิน 604,500.-บาท 
3.หจก.บุรีรัมย์หนองคูก่อสร้าง 
เป็นเงิน 620,000.-บาท 
4.หจก.ส.สุรัสวดี 
เป็นเงิน 632,000.-บาท 
5.หจก.กิจขจร ยิ่งเจริญ ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 649,100.-บาท 
 

-หจก.บุรีรัมย์ เจ เอส ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 595,000.-บาท 
 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขในการ
ประกวดราคา 

6/2562 
ลว.  

2 ส.ค. 62 

 
 
 



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2562 
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 

    6.หจก.ส.ภูทอง  
เป็นเงิน 727,500.-บาท 
7.บริษัทจักรวาลบุรีรัมย์จ ากัด 
เป็นเงิน 770,000.-บาท 
8.หจก.ปูนดีก่อสร้าง 
เป็นเงิน 775,000.-บาท 
9.หจก.ส.สยามรัตน์  
เป็นเงิน 781,000.-บาท 
10.หจก. รุ่งพิรุณทวีโชค 
เป็นเงิน 850,000.-บาท 
11.บริษัท พลับพลาชัย 2 จ ากดั 
เป็นเงิน 656,750.-บาท 
12.หจก.ภูรุ้ง โยธากิจ  
เป็นเงิน 753,000.-บาท 
13. หจก.โรจน์มณี นคร 
เป็นเงิน 793,000.-บาท 
 

   

 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2562 
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 

3 จ้างเหมาสัญญาเว็บไซต์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

7,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทไทม์มีเดียเวบ็ไซต์จ ากัด 
เป็นเงิน 7,000.-บาท 

บริษัทไทม์มีเดียเวบ็ไซต์จ ากัด 
เป็นเงิน 7,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

74/2562 
ลว. 

1 ส.ค. 62 
4 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน 

สิงหาคม 2562  
3,500.- เฉพาะ 

เจาะจง 
บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ จ ากัด 
เป็นเงิน 3,500.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ จ ากัด 
เป็นเงิน 3,500.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

75/2562 
ลว. 

1 ส.ค. 62 
5 จ้างท าป้ายไวนิล เนื่องในวันเฉลิม

พระชนพรรษาพระพันปี 12 
สิงหาคม 2562  

1,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 1,200.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 1,200.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

76/2562 
ลว. 

2 ส.ค. 62 
6 จ้างท าป้ายไวนิล ตาม  

โครงการส่งเสริมเยาวชนรู้คิดรู้ทัน  
ป้องกันยาเสพติดและท้องก่อนวัย
อันสมควร 

1,400.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 1,400.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เข่ือนค า 
เป็นเงิน 1,400.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

77/2562 
ลว. 

23 ส.ค. 62 

7 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน 
กันยายน 2562 

3,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิส โอ เอจ ากัด 
เป็นเงิน 3,500.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิส โอ เอจ ากัด 
เป็นเงิน 3,500.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

78/2562 
ลว. 

29 ส.ค. 62 
 

 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2562 
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 

8 จัดซื้อครุภัณฑ์ ส านักงาน 
( ศพอ ส) 

87,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านโชคอ านวยเฟอร์นิเจอร์ 
โดยนายสชุาติ โชควาสนรรค ์
เป็นเงิน 87,000.-บาท 
 

ร้านโชคอ านวยเฟอร์นิเจอร์ 
โดยนายสชุาติ โชควาสนรรค ์
เป็นเงิน 87,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

36/2562 
ลว. 

6 ส.ค. 62 

9 จัดซื้อครุภัณฑ์ ส านักงาน  
(สวด.) 

4,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านโชคอ านวยเฟอร์นิเจอร์ 
โดยนายสชุาติ โชควาสนรรค ์
เป็นเงิน 4,000.-บาท 
 

ร้านโชคอ านวยเฟอร์นิเจอร์ 
โดยนายสชุาติ โชควาสนรรค ์
เป็นเงิน 4,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

37/2562 
ลว. 

6 ส.ค.62 

10 นม ยูเอชที  
จ านวน 21,926 กล่อง 

171,461.32 เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์โคนมปากช่องจ ากัด 
เป็นเงิน 171,461.32 บาท 

สหกรณ์โคนมปากช่องจ ากัด 
เป็นเงิน 171,461.32 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

38/2562 
ลว. 

26 ส.ค. 62 
 
                                                                                                                                                      ทองอยู่  อินทรก าแหง                                                                   

                      รับรองสรุปผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                                  (นายทองอยู่    อินทรก าแหง) 
                                                                                                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2562 
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 จัดซื้อวัสดุส านักงาน (กระดาษ
ถ่ายเอกสาร-เข็มหมุด)  
กองการศึกษา 

4,981.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านทิพยป์ัญญา 
เป็นเงิน  4,981.-บาท 

ร้านทิพยป์ัญญา 
เป็นเงิน  4,981.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

39/2562 
ลว. 

4 ก.ย. 62 
2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 

กองการศึกษา 
9,450.- เฉพาะ 

เจาะจง 
บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
เป็นเงิน 9,450.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
เป็นเงิน 9,450.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

40/2562 
ลว. 

4 ก.ย.62 
3 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 

ส านักปลัด 
19,115.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านทิพยป์ัญญา 
เป็นเงิน  19,115.-บาท 

ร้านทิพยป์ัญญา 
เป็นเงิน  19,115.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

41/2562 
ลว. 

4 ก.ย. 62 
4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 

ส านักปลัด 
22,690.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านทิพยป์ัญญา 
เป็นเงิน 22,960.-บาท 

ร้านทิพยป์ัญญา 
เป็นเงิน 22,960.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

42/2562 
ลว. 

4 ก.ย. 62 
5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

วัคซีนพิษสุนัขบ้า 
สาธารณสุข 

34,410.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านปิยะมาศพาณิชย ์
เป็นเงิน 34,410.-บาท 

ร้านปิยะมาศพาณิชย ์
เป็นเงิน 34,410.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

43/2562 
ลว. 

4 ก.ย. 62 
 

                                                               
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ์

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง 

6 ซื้อพัดลมขนาด 25 นิ้ว 
 ( ศพอ.ส ) 

6,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านศรีฟ้าการไฟฟ้า 
โดยนายภาคิน  ผลประดับเพช็ร 
เป็นเงิน 6,600.-บาท 

 หจก.ศรีฟ้าการไฟฟ้า 
โดยนายภาคิน  ผลประดับเพช็ร 
เป็นเงิน 6,600.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

44/2562 
ลว. 

4 ก.ย. 62 
7 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

ส าหรับพ่นสารเคมีป้องกันยุงลาย
น าไข้เลือดออก  

3,204.- เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ 
เป็นเงิน  3,204.-บาท 
 

สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ 
เป็นเงิน  3,204.-บาท 
 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

45/2562 
ลว. 

9 ก.ย. 62 
8 จัดซื้อวัสดุ ส านักงาน 

กองคลัง 
9,645.- เฉพาะ 

เจาะจง 
บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอจ ากัด 
เป็นเงิน 9,645.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอจ ากัด 
เป็นเงิน 9,645.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

46/2562 
ลว. 

9 ก.ย.62 
9 จัดซื้อวัสดุ ส านักงาน 

กองช่าง 
7,292.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านทิพยป์ัญญา 
เป็นเงิน 7,192.-บาท 

ร้านทิพยป์ัญญา 
เป็นเงิน 7,192.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

47/2562 
ลว. 

9 ก.ย. 62 
10 จัดซื้อนกหวีด ตามโครงการ

อบรมวินัยจราจร 
ส านักปลัดงานป้องกัน 

2,100.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านฐานมั่นคง 
เป็นเงิน  2,100.-บาท 

ร้านฐานมั่นคง 
เป็นเงิน  2,100.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

48/2562 
ลว. 

13 ก.ย. 62 
 

                                                               
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2562 
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 

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
กองสวัสดิการ 

9,295.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
เป็นเงิน 9,295.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
เป็นเงิน 9,295.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

49/2562 
ลว 

17 ก.ย. 62 
12 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 

40,000 BTU จ านวน 2 เครื่อง 
ศพอ.ส 

102,400.- เฉพาะ 
เจาะจง 

 หจก.ศรีฟ้าการไฟฟ้า 
โดยนายภาคิน  ผลประดับเพช็ร 
เป็นเงิน 102,400.-บาท 

 หจก.ศรีฟ้าการไฟฟ้า 
โดยนายภาคิน  ผลประดับเพช็ร 
เป็นเงิน 102,400.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

50/2562 
ลว. 

24 ก.ย. 62 
13 จ้างท าป้ายไวนิล  

ตามโครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า 
สาธารณสุข 

432.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน  432.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน  432.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

79/2562 
ลว. 

4 ก.ย. 62 
14 จ้างเหมาพ่นสารเคมีก าจัดยุงลาย 

หมู่ที่ 6 บ้านบริหารชนบท 
สาธารณสุข 

1,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายถวิล  แตงทอง 
เป็นเงิน 1,600.-บาท 

นายถวิล  แตงทอง 
เป็นเงิน 1,600.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

80/2562 
ลว 

6 ก.ย.62 
15 จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟส่อง

สว่างระบบโซล่าเซล 
กองช่าง 

27,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายพนิิจ  พรมฟ้า 
เป็นเงิน 27,500.-บาท 

นายพนิิจ  พรมฟ้า 
เป็นเงิน 27,500.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

81/2562 
ลว 

13 ก.ย. 62 
16 จ้างท าป้ายไวนิล  

ตามโครงการอบรมวินัยจราจร 
ส านักปลัด 

563.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน  563.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน  563.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

82/2562 
ลว. 

13 ก.ย.62 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง 

17 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่น
สารเคมี 
ส านักปลัด 

2,310.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายถวิล  แตงทอง 
เป็นเงิน  2,310.-บาท 

นายถวิล  แตงทอง 
เป็นเงิน  2,310.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

83/2562 
ลว 

17 ก.ย. 62 
18 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 

ส านักปลัด 
2,860.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายถวิล  แตงทอง 
เป็นเงิน 2,860.-บาท 

นายถวิล  แตงทอง 
เป็นเงิน 2,860.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

84/2562 
ลว. 

17 ก.ย.62 
19 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อง

คอมพิวเตอร์ และเครื่องโทรสาร 
กองคลัง 

9,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ จ ากัด 
เป็นเงิน 9,500.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ จ ากัด 
เป็นเงิน 9,500.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

85/2562 
ลว 

20 ก.ย 62 
20 จ้างท าป้ายไวนิล โครงการ

เสริมสร้างความรู้กฎหมาย 
กองสวัสดิการและสังคม 

775.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน  775.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน  775.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

86/2562 
ลว. 

23 ก.ย.62 
21 จ้างท าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การ

จัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิง
แชมป์โลกรายการโมโตจีพีประจ าปี 
2561-2563 
กองการศึกษา 

450.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน  450.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน  450.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

87/2562 
ลว 

25 ก.ย. 62 

 

                                                                                                                                                      ทองอยู่  อินทรก าแหง                                                                   
                      รับรองสรุปผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                                  (นายทองอยู่    อินทรก าแหง) 

                                                                                                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
 


