
                                                                           

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
หมายเหตุ 

1 จัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) 
นมพาสเจอร์ไรส์ ช่วงเปิดเทอม  
กองการศึกษา 

375,718.- เฉพาะ 
เจาะจง 

โรงนมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯ 
โดยนางอทิยา  มาประดิษฐ 
เป็นเงิน  375,718.- บาท 

โรงนมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯ 
โดยนางอทิยา  มาประดิษฐ 
เป็นเงิน  375,718.- บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

2 จ้างเหมาคนงานเพ่ือท างานพัฒนา 
ชุมชน 
สวัสดิการและสังคม 

8,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายประดิษฐ์  มาตรนอก 
เป็นเงิน  8,000.-บาท 

นายประดิษฐ์  มาตรนอก 
เป็นเงิน  8,000.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

3 จ้างเหมาคนงานเพ่ือท างานพัสดุ 
กองคลัง 

6,650.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสิริภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน  6,650.-บาท 

นางสาวสิริภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน  6,650.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

4 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 
กองคลัง 

12,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท บุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ จ ากัด 
เป็นเงิน 12,000.-บาท 

บริษัท บุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอจ ากัด 
เป็นเงิน 12,000.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

5 จ้างท าพวงมาลา เนื่องวันปิยะ 
มหาราช 
กองการศึกษา 

1,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านลัดดาฟลาวเวอร์ 
โดยนายวิชาญ  เหล็กดี 
เป็นเงิน 1,500.-บาท 
 

ร้านลัดดาฟลาวเวอร์ 
โดยนายวิชาญ  เหล็กดี 
เป็นเงิน 1,500.-บาท 
 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

6 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
420-46-0001 
ส านักปลัด 

749.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเค แอร์ 
นางปัทมา  เทพนคร 
เป็นเงิน 749.-บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเค แอร์ 
นางปัทมา  เทพนคร 
เป็นเงิน 749.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

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



 
 
 

  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
หมายเหตุ 

7 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส านักปลัด 

350.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท บุรีรัมย์ร่วมค้า จ ากัด 
โดยนางสาวเสาวรัตน์ ไกรโกศล 
เป็นเงิน  350.- บาท 

บริษัท บุรีรัมย์ร่วมค้า จ ากัด 
โดยนางสาวเสาวรัตน์ ไกรโกศล 
เป็นเงิน  350.- บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

8 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
ส านักปลัด 

3,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางส าราญ เจริญรัมย์ 
เป็นเงิน 3,000.-บาท 

นางส าราญ เจริญรัมย์ 
เป็นเงิน 3,000.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

9 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล จ านวน 3 ป้าย 
ส านักปลัด 

1,296.- เฉพาะ 
เจาะจง 

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

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

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

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



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
หมายเหตุ 

1 จ้างเหมาคนงานท างานพสัดุ 
เดือน พฤศจิกายน 60 กองคลัง 
 

7,700.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสิริภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน  7,700.-บาท 

นางสาวสิริภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน  7,700.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

2 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทะเมนชัย กองช่าง 

26,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านก้าวหนา้ซัพพลาย 
เป็นเงิน 26,000.-บาท 

ร้านก้าวหนา้ซัพพลาย 
เป็นเงิน 26,000.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

3 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล  โครงการตลาด
ประชารัฐ  ส านักปลดั 

432.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 432.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 432.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

4 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล  (แผนสีป่)ี 
ส านักปลัด 

432.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 432.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 432.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

5 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
420-46-0001 ส านักปลัด 

749.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเค แอร์ 
นางปัทมา  เทพนคร 
เป็นเงิน 749.-บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเค แอร์ 
นางปัทมา  เทพนคร 
เป็นเงิน 749.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

6 จ้างเหมาซ่อมรถน้ าเอนกประสงค์ 
เลขทะเบียน บบ 5180 บุรีรัมย์ 

3,230.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ศูนย์บริการเทพธนทรัพย ์
เป็นเงิน  3,230.-บาท 

ศูนย์บริการเทพธนทรัพย ์
เป็นเงิน  3,230.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

7 จ้างเหมาคนงานเพ่ือท างานพัสดุ 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2560 
กองคลัง 

6,650.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสิริภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน  6,650.-บาท 

นางสาวสิริภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน  6,650.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

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



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
หมายเหตุ 

1 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล โครงการ 7 วัน
อันตราย (ช่วงปีใหม่) 

432.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 432.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 432.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

2 จ้างเหมาคนงานเพื่อท างานพัสดุ 
ประจ าเดือน มกราคม  2561 

7,350.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสิริภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน  7,350.-บาท 

นางสาวสิริภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน  7,350.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

3 จ้างเหมาคนงานเพื่อท างานพัฒนาชุมชน 
ประจ าเดือน มกราคม  2561 

8,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายประดิษฐ์ มาตรนอก 
เป็นเงิน  8,000.-บาท 

นายประดิษฐ์ มาตรนอก 
เป็นเงิน  8,000.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 ปริมาณ
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,000 ตรม. งาน
วางท่อคอนกรีตขนาด ศก. 0.20 เมตร 
จ านวน 18 ท่อน รายละเอียดอื่นๆ ตาม
แบบของ อบต.ทะเมนชัย ก าหนด 

2,340,000.- ประกวดราคา
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

1 หจก.โคราชพัฒนะ 
เป็นเงิน 1,880,000.-บาท 
2. หจก.บุรีรัมย์ธนาก่อสร้าง 
เป็นเงิน 1,730,000.-บาท 
3.หจก.สภูทอง 
เป็นเงิน 1,497,600.-บาท 
4.หจก.สุริยะชนะชัยก่อสร้าง 
เป็นเงิน 1,550,000.-บาท 

-หจก.สุพวัชร์ การโยธา 
เป็นเงิน 1,473,000.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

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



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
หมายเหตุ 

    5.หจก ส สุวัฒน์การชา่ง 
เป็นเงนิ 1,575,000.-บาท 
6.หจก. ปูนดีก่อสร้าง 
เป็นเงิน 1,889,770.-บาท 
7.หจก.สุพวัชร์การโยธา 
เป็นเงิน 1,473,000.-บาท 
8.บริษัทตีระมาศก่อสร้าง 
เป็นเงิน 1,520,000.-บาท 
9.หจก.ห้วยทับทันอธิคม 
เป็นเงิน 1,580,000.-บาท 

 เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

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



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  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 จัดซื้อวัสดุตามโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2561  
กองการศึกษา 

20,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านแอ๊ดวิทยา 
โดยนายศักดิ์สิทธิ์   วิชยศาสตร์ 
เป็นเงิน  18,910.- บาท 

ร้านแอ๊ดวิทยา 
โดยนายศักดิ์สิทธิ์   วิชยศาสตร์ 
เป็นเงิน  18,910.- บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

2 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  
ส านักงานปลัด 

10,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ก้ าหมงเครื่องครัว จ ากัด 
โดยนางสาวพัชรียา เฉลิมชนม์ 
เป็นเงิน 9,971.-บาท 

บริษัท ก้ าหมงเครื่องครัว จ ากัด 
โดยนางสาวพัชรียา เฉลิมชนม์ 
เป็นเงิน 9,971.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

3 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
สวัสดิการและสังคม 

10,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านทิพย์ปัญญา 
โดยนางศรีสุมาลย์ เจนศิริศักดิ์ 
เป็นเงิน  10,500.- บาท 

ร้านทิพย์ปัญญา 
โดยนางศรีสุมาลย์ เจนศิริศักดิ์ 
เป็นเงิน  10,500.- บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
กองการศึกษา 

5,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท บุรีรัมย์ร่วมค้า จ ากัด 
โดยนางสาวเสาวรัตน์ ไกรโกศล 
เป็นเงิน  4,950.- บาท 

บริษัท บุรีรัมย์ร่วมค้า จ ากัด 
โดยนางสาวเสาวรัตน์ ไกรโกศล 
เป็นเงิน  4,950.- บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

5 จัดซื้อของที่ระลึก ตามโครงการ
ศึกษาดูงานฯ  
ส านักงานปลัด 

2,100.- เฉพาะ 
เจาะจง 

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านบุตาริด 
เป็นเงิน 2,100.-บาท 

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านบุตาริด 
เป็นเงิน 2,100.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

6 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ตามโครงการ
วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561 

3,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน  2,700.- บาท 
 

ร้านเก่ง-ดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน  2,700.- บาท 
 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

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



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  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 
 

จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการ
วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561 
กองการศึกษา 

2,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายทองพูน  แสนแก้ว 
เป็นเงิน  2,000.- บาท 

นายทองพูน  แสนแก้ว 
เป็นเงิน  2,000.- บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

8 
 

จ้างท าป้ายไวนิล (รับสมัคร อถล.) 
ส านักงานปลัด 

300.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน  300.- บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 300.- บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

9 
 

จ้างเหมาคนงานเพ่ือท างานพัสดุ 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2561 

7,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสิรภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน 7,000.-บาท 

นางสาวสิรภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน 7,000.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

10 
 

จ้างท าป้ายไวนิล 
 ตามโครงการศึกษาดูงาน ฯ 
 ส านักงานปลัด 

300.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน  375.- บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 375.- บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

11 
 

จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อม
น้ าดื่ม ตามโครงการศึกษาดูงาน ฯ 
ส านักงานปลัด 

1,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวอัฐภิญญา  ผลจันทร์งาม
เป็นเงิน  1,200.- บาท 

นางสาวอัฐภิญญา  ผลจันทร์งาม
เป็นเงิน  1,200.- บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

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


