
                                                                           

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
1 ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ส าหรับพ่นสารเคมีก าจัดยุง หมู่ที่ 8 
บ้านหนองไทร  
ส านักปลัด 

553.- เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ 
เป็นเงิน  553.-บาท 

สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ 
เป็นเงิน  553.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

1/2563 
11 ต.ค. 62 

2 นมพาสเจอร์ไรส์  
จ านวน 54,815 ถุง 
กองการศึกษา 

360,682.70 เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์โคนมปากช่อง 
โดยนางสาวธนกร ศรีลาย 
เป็นเงิน 360,682.70 บาท 

สหกรณ์โคนมปากช่อง 
โดยนางสาวธนกร ศรีลาย 
เป็นเงิน 360,682.70 บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

2/2563 
31 ต.ค. 62 

3 จ้างเหมาเช่าพ้ืนที่บริการรับส่ง
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ส านักปลัด 

6,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบิ๊กโซลูชั่นจ ากัด 
เป็นเงิน  6,500.-บาท 

บริษัทบิ๊กโซลูชั่นจ ากัด 
เป็นเงิน  6,500.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

1/2563 
1 ต.ค. 62 

4 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (กองคลัง) 
จ านวน 6 เดือนๆละ 7,500 บาท 

45,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสิรภัทร ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน 45,000.-บาท 

นางสาวสิรภัทร ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน 45,000.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

2/2563 
1 ต.ค. 62 

5 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
จ านวน 2 เครื่อง  
เดือนละ 7,300.-บาท  
จ านวน 12 เดือน 

87,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอจ ากัด 
เป็นเงิน 87,600.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอจ ากัด 
เป็นเงิน 87,600.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

3/2563 
1 ต.ค. 62 

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



 
  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
6 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 

 (กองสวัสดิการ) 
จ านวน 6 เดือนๆละ 7,500 บาท 

45,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายประดิษฐ์  มาตรนอก 
เป็นเงิน 45,000.-บาท 

นายประดิษฐ์  มาตรนอก 
เป็นเงิน 45,000.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกนิวงเงิน
งบประมาณ 

4/2563 
1 ต.ค. 62 

7 จ้างท าพวงมาลา เนื่องในวันคล้าย
สวรรคต รัชกาลที่ 9  
กองการศึกษา 

1,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านลัดดาฟลาวเวอร์ 
นายวิชาญ เหล็กดี 
เป็นเงิน 1,000.-บาท 

ร้านลัดดาฟลาวเวอร์ 
นายวิชาญ เหล็กดี 
เป็นเงิน 1,000.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

5/2563 
10 ต.ค. 62 

8 จ้างเหมาพ่นสารเคมี ก าจัดยุงลายน า
ไข้เลือดออก  หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร 
ส านักปลัด 

1,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายถวิล  แตงทอง 
เป็นเงิน 1,600.-บาท 

นายถวิล  แตงทอง 
เป็นเงิน 1,600.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

6/2563 
11 ต.ค. 62 

9 จ้างท าพวงมาลาเพื่อสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันปิยะ
มหาราช 
กองการศึกษา 

1,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านลัดดาฟลาวเวอร์ 
นายวิชาญ เหล็กดี 
เป็นเงิน 1,000.-บาท 

ร้านลัดดาฟลาวเวอร์ 
นายวิชาญ เหล็กดี 
เป็นเงิน 1,000.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

7/2563 
21 ต.ค. 62 

10 จ้างเหมา คนงานทั่วไป       
(ช่วยงานจัดเก็บรายได้) 
จ านวน 11 เดือนๆละ 7,500.-บาท 

82,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายวุฒินันท์ ศรีเรืองหัตถ์ 
เป็นเงิน 82,500.-บาท 

นายวุฒินันท์ ศรีเรืองหัตถ์ 
เป็นเงิน 82,500.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

8/2563 
31 ต.ค.62 

 
                                                                                                                                          ทองอยู่  อินทรก าแหง 

                                                                                       รับรองสรุปผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                                  (นายทองอยู่    อินทรก าแหง) 
                                                                                                                                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
1 จ้างท าปา้ยไวนิล โครงการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบตุร) 
กองการศึกษา 

900.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 900.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 900.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

9/2563 
14 พ.ย. 62 

2 จ้างเหมายานพาหนะ โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบตุร) 
กองการศึกษา 

6,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายเผา่พัชร วงษ์นรา 
เป็นเงิน 6,000.-บาท 

นายเผา่พัชร วงษ์นรา 
เป็นเงิน 6,000.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

10/2563 
14 พ.ย. 62 

3 จ้างเหมาซ่อมแซมปั้มน้ า 
เพื่อใช้ในงานดบัเพลิง 
ส านักปลัด 

1,800.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายถวิล แตงทอง 
เป็นเงิน 1,800.-บาท 

นายถวิล แตงทอง 
เป็นเงิน 1,800.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

11/2563 
18 พ.ย. 62 

4 จ้างท าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธก์ารรับ
ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ 

600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงนิ 600.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 600.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

12/2563 
18 พ.ย. 62 

 
                                                                                       
                                                                                                                                                                        ทองอยู่  อินทรก าแหง 

                                      รับรองสรุปผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                                        (นายทองอยู่    อินทรก าแหง) 
                                                                                                                                                               นายกองค์การบริหารสว่นต าบลทะเมนชัย 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
1 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
ส านักปลัด 

14,800.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบุรีรัมย์อุปกรณ์ดับเพลิง
เซฟตี้เซอร์วิส 
เป็นเงิน 14,800.-บาท 

ร้านบุรีรัมย์อุปกรณ์ดับเพลิง
เซฟตี้เซอร์วิส 
เป็นเงิน 14,800.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

3/2563 
16 ธ.ค. 62 

2 จ้างท าพานพุ่มดอกไม้สีเหลือง 
กองการศึกษา 

2,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านลัดดาฟลาวเวอร์ 
นายวิชาญ เหล็กดี 
เป็นเงิน 2,000.-บาท 

ร้านลัดดาฟลาวเวอร์ 
นายวิชาญ เหล็กดี 
เป็นเงิน 2,000.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

13/2563 
2 ธ.ค. 62 

3 จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซม 
เครื่องปรับอากาศ 
กองคลัง 

856.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. ที เค แอร์ 
เป็นเงิน 856.-บาท 

หจก. ที เค แอร์ 
เป็นเงิน 856.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

14/2563 
18 ธ.ค. 62 

4 จ้างท าป้ายไวนิล 
7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
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 

15/2563 
19 ธ.ค. 62 

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



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการ
วันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2563 
กองการศึกษา 

13,580.- เฉพาะ 
เจาะจง 

รา้นแอ๊ดวิทยา 
โดยนายศักดิ์สิทธิ์   วิชยศาสตร์ 
เป็นเงิน  13,580.- บาท 

ร้านแอ๊ดวิทยา 
โดยนายศักดิ์สิทธิ์   วิชยศาสตร์ 
เป็นเงิน  13,580.- บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

4/2563 
2 ม.ค.63 

2 จัดซื้อกรอบรูปพร้อมพระบรมฉายา
ลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และสมเด็จ
พระราชินี 
กองการศึกษา 

2,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านกรอบรูปอาร์ตบ๊อกซ์ 
โดยนางสาวมัทวนั  แก้วประโคน 
เป็นเงิน 2,000.-บาท 

ร้านกรอบรูปอาร์ตบ๊อกซ์ 
โดยนางสาวมัทวนั  แก้วประโคน 
เป็นเงิน 2,000.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

5/2563 
13 ม.ค. 63 

3 จัดซื้อเสาธงอลูมิเนียม 
กองการศึกษา 

840.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านทิพยป์ัญญา 
โดยนางศรีสุมาลย์   เจนศิริศักดิ์ 
เป็นเงิน 840.-บาท 

ร้านทิพยป์ัญญา 
โดยนางศรีสุมาลย์   เจนศิริศักดิ์ 
เป็นเงิน 840.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

6/2563 
13 ม.ค. 63 

4 จ้างท าป้ายไวนิล โครงการวันเด็ก
แห่งชาติประจ าปี 2563  
จ านวน 2 ป้าย 
กองการศึกษา 

2,165.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 2,165.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 2,165.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

16/2563 
2 ม.ค. 63 

5 จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการวันเด็ก
แห่งชาติประจ าปี 2563 
กองการศึกษา 

1,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายถวิล  แตงทอง 
เป็นเงิน 1,500.-บาท 
 

นายถวิล  แตงทอง 
เป็นเงิน 1,500.-บาท 
 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

17/2563 
6 ม.ค. 63 

 

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



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

6 จ้างเหมาจัดสถานที่ ในงานพิธีรับ
พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10
และพระราชินี 
กองการศึกษา 

7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสรายุทธ  ดอนบันเทา 
เป็นเงิน  7,500.-บาท 

นายสรายุทธ  ดอนบันเทา 
เป็นเงิน  7,500.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

18/2563 
13 ม.ค. 63 

7 จ้างท าราวปักเสาธง จ านวน 2 อัน 
ใช้ในงานพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์ 
รัชกาลที่ 10และพระราชินี 
กองการศึกษา 

1,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายถวิล  แตงทอง 
เป็นเงิน 1,600.-บาท 

นายถวิล  แตงทอง 
เป็นเงิน 1,600.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

19/2563 
13 ม.ค.63 

8 จ้างเหมาเครื่องเสียง ในงานพิธีรับ
พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10
และพระราชินี 
กองการศึกษา 

1,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายทองพนู แสนแก้ว 
เป็นเงิน 1,500.-บาท 

นายทองพนู แสนแก้ว 
เป็นเงิน 1,500.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

20/2563 
14 ม.ค. 63 

 

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


