
                                                                           

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  เข่ือนค 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 
เป็นเงิน 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 เฉลิมชนม ์
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 
 
 
 
 
                                                                           



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  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 จัดซื้อน้ ายาเคมีชนิดแห้ง ส าหรับเติม
เครื่องดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์  
ส านักปลัดงานป้องกันฯ 

4,750.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบุรีรัมย์อุปกรณ์ดับเพลิงเซปตี้
เซอร์วิส 
โดยนางสาวปิยะนุช ยุบลมาตร 
เป็นเงิน  4,750.- บาท 

ร้านบุรีรัมย์อุปกรณ์ดับเพลิงเซปตี้
เซอร์วิส 
โดยนางสาวปิยะนุช ยุบลมาตร 
เป็นเงิน  4,750.- บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

2 จัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง  
สายน้ าดับเพลิง 
ส านักปลัดงานป้องกันฯ 

14,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบุรีรัมย์อุปกรณ์ดับเพลิงเซปตี้
เซอร์วิส 
โดยนางสาวปิยะนุช ยุบลมาตร 
เป็นเงิน  14,500.- บาท 

ร้านบุรีรัมย์อุปกรณ์ดับเพลิงเซปตี้
เซอร์วิส 
โดยนางสาวปิยะนุช ยุบลมาตร 
เป็นเงิน  14,500.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

3 จ้างท าป้ายไวนิล  ตามโครงการเข้า
ค่ายเด็กและเยาวชน ฯ 
กองสวัสดิการและสังคม 

900.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 900.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 900.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

4 จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการ
เข้าค่ายเด็กและเยาวชน ฯ 
กองสวัสดิการและสังคม 

1,900.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายทองพูน  แสนแก้ว 
เป็นเงิน  1,900.- บาท 

นายทองพูน  แสนแก้ว 
เป็นเงิน  1,900.- บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

5 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
หมายเลขรหัส 416-52-0018 
ส านักปลัด 

2,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท บุรีรัมย์ร่วมค้า จ ากัด 
โดยนางสาวเสาวรัตน์ ไกรโกศล 
เป็นเงิน  2,500.- บาท 

บริษัท บุรีรัมย์ร่วมค้า จ ากัด 
โดยนางสาวเสาวรัตน์ ไกรโกศล 
เป็นเงิน  2,500.- บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

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



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
หมายเหตุ 

6 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยาย
ไหล่ทาง หมู่ที่ 6 บ้านบริหารชนบท 
กองช่าง 

175,700.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. บุรีรัมย์ เจ.เอส. ก่อสร้าง 
โดยนางสาวจันทร์แรม ปักกาสาตัง
เป็นเงิน  175,000.- บาท 
 

หจก. บุรีรัมย์ เจ.เอส. ก่อสร้าง 
โดยนางสาวจันทร์แรม ปักกาสาตัง
เป็นเงิน  175,000.- บาท 
 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

7 จ้างเหมาโครงการขุดลอกฝายบุตาริด 
หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริด 
กองช่าง 

195,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. บุรีรัมย์ เจ.เอส. ก่อสร้าง 
โดยนางสาวจันทร์แรม ปักกาสาตัง
เป็นเงิน  194,500.- บาท 
 

หจก. บุรีรัมย์ เจ.เอส. ก่อสร้าง 
โดยนางสาวจันทร์แรม ปักกาสาตัง
เป็นเงิน  194,500.- บาท 
 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

8 จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิว
ถนน หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง 
กองช่าง 

175,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. ส. สยามรัตน ์
โดยนายสุรศักดิ์ เลี้ยงผ่องพันธ์ 
เป็นเงิน 174,500.-บาท 

หจก. ส. สยามรัตน ์
โดยนายสุรศักดิ์ เลี้ยงผ่องพันธ์ 
เป็นเงิน 174,500.-บาท 
 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

9 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว 
กองช่าง 
 

185,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. ส. สยามรัตน ์
โดยนายสุรศักดิ์ เลี้ยงผ่องพันธ์ 
เป็นเงิน 185,000.-บาท 

หจก. ส. สยามรัตน ์
โดยนายสุรศักดิ์ เลี้ยงผ่องพันธ์ 
เป็นเงิน 185,000.-บาท 
 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

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



 
 

 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
หมายเหตุ 

10 จ้างเหมา โครงการขยายไหล่ทาง
พร้อมรางระบายน้ า หมู่ที่ 11 
บ้านหนองน้ าขุ่น 

136,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. ส. สยามรัตน ์
โดยนายสุรศักดิ์ เลี้ยงผ่องพันธ์ 
เป็นเงิน 135,500.-บาท 

หจก. ส. สยามรัตน ์
โดยนายสุรศักดิ์ เลี้ยงผ่องพันธ์ 
เป็นเงิน 135,500.-บาท 
 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

11 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อม
น้ าดื่ม (ประชุมสภาฯ) 
ส านักปลัด 

600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวอัฐภิญญา  ผลจันทร์งาม
เป็นเงิน  600.- บาท 

นางสาวอัฐภิญญา  ผลจันทร์งาม
เป็นเงิน  600.- บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

12 จ้างเหมาคนงานเพ่ือท างานพัสดุ 7,350.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสิรภัทร  ดีเลศรัมย์ 
เป็นเงิน 7,350.-บาท 

นางสาวสิรภัทร  ดีเลศรัมย์ 
เป็นเงิน 7,350.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

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



 
 

                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  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 จัดซื้อนม ยู เอช ที ชนิดกล่องขนาดจุ 
200 มิลลิลิตร รสจืด (ชว่งปิดเทอม) 
จ านวน 25,650 กล่อง 
กองการศึกษา 

200,583.- เฉพาะ 
เจาะจง 

โรงนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯ 
โดยนางสาวอทิยา มาประดิษฐ 
เป็นเงิน  200,583.- บาท 

โรงนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯ 
โดยนางสาวอทิยา มาประดิษฐ 
เป็นเงิน  200,583.- บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

2 จัดซื้อชุดกีฬา (เสื้อ+กางเกง) 
จ านวน 300 ชุด 
กองการศึกษา 

51,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที เอช  
สปอร์ตบุรีรัมย์ 
โดยนายนิพนธ์ วงศ์สุขสวัสดิ์ 
เป็นเงิน 51,000.-บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที เอช 
สปอร์ตบุรีรัมย์ 
โดยนายนิพนธ์ วงศ์สุขสวัสดิ์ 
เป็นเงิน 51,000.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

3 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาทะเมนชัยเกมส์ 
ประจ าปี 2561 
กองการศึกษา 

20,290.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านทิพย์ปัญญา 
โดยนางศรีสุมาลย์ เจนศิริศักดิ์ 
เป็นเงิน  20,290.- บาท 

ร้านทิพย์ปัญญา 
โดยนางศรีสุมาลย์ เจนศิริศักดิ์ 
เป็นเงิน  20,290.- บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

4 จัดซื้อวัสดุ ส านักงาน 
กองคลัง 

19,800.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บุรีรัมย์เซอร์วิส โอ เอ 
โดยนายกฤษณศักดิ์ ภักดีแก้ว 
เป็นเงิน 19,800.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์เซอร์วิส โอ เอ 
โดยนายกฤษณศักดิ์ ภักดีแก้ว 
เป็นเงิน 19,800.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

5 จัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ 
กองคลัง 

21,480.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บุรีรัมย์เซอร์วิส โอ เอ 
โดยนายกฤษณศักดิ์ ภักดีแก้ว 
เป็นเงิน 21,480.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์เซอร์วิส โอ เอ 
โดยนายกฤษณศักดิ์ ภักดีแก้ว 
เป็นเงิน 21,480.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

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



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
หมายเหตุ 

6 จ้างท าป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขัน
กีฬาประจ าต าบล ทะเมนชัยเกมส์ 
ประจ าปี 2561 
กองการศึกษา 

1,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

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

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

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

7 จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาประจ าต าบล ทะเมนชัย
เกมส์ ประจ าปี 2561 
กองการศึกษา 

6,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายทองพูน  แสนแก้ว 
เป็นเงิน 6,000.- บาท 

นายทองพูน  แสนแก้ว 
เป็นเงิน 6,000.- บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

8 จ้างเหมาซ่อมแซมตรวจเช็คระบบ
เครื่องถ่ายเอกสาร 
กองคลัง 

9,800.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บุรีรัมย์เซอร์วิส โอ เอ 
โดยนายกฤษณศักดิ์ ภักดีแก้ว 
เป็นเงิน 9,800.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์เซอร์วิส โอ เอ 
โดยนายกฤษณศักดิ์ ภักดีแก้ว 
เป็นเงิน 9,800.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

9 จ้างเหมาคนงานผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการ 

8,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายประดิษฐ์  มาตรนอก 
เป็นเงิน  8,000.-บาท 

นายประดิษฐ์  มาตรนอก 
เป็นเงิน  8,000.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

10 จ้างเหมาคนงานเพ่ือท างานพัสดุ 
กองคลัง 

7,350.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสิรภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน 7,350.-บาท 

นางสาวสิรภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน 7,350.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

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



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  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 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) 
กองการศึกษา 

4,650.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
โดยนางสาวเสาวรัตน์ ไกรโกศล 
เป็นเงิน 4,650.-บาท 

บริษัทร่วมค้าจ ากัด 
โดยนางสาวเสาวรัตน์ ไกรโกศล 
เป็นเงิน 4,650.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

2 จัดซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกก 
กองสวัสดิการ 

1,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านบุตาริด 
เป็นเงิน 1,000.-บาท 

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านบุตาริด 
เป็นเงิน 1,000.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (พ่นยุง) 
สาธารณสุข 

2,557.- เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ
จ ากัด 
เป็นเงิน 2,557.-บาท 

สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ
จ ากัด 
เป็นเงิน 2,557.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

4 จ้างเหมาท าป้ายตามโครงการจัดตั้งจุด
ตรวจสงกรานต์ ประจ าปี 2561 
ส านักงานปลัด 

432.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน  432.- บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน  432.- บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

5 จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง 
(ประชุมสภา ฯ) 
ส านักงานปลัด 

600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวอัฐภิญญา  ผลจันทร์งาม
เป็นเงิน  600.- บาท 

นางสาวอัฐภิญญา  ผลจันทร์งาม
เป็นเงิน  600.- บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

6 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กค. 8564 บร. 
ส านักงานปลัด 

16,800.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บุรีรัมย์ แสงเจริญการยาง
เป็นเงิน  16,800.- บาท 

หจก.บุรีรัมย์ แสงเจริญการยาง
เป็นเงิน  16,800.- บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

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



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  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 จ้างเหมาท าป้ายตามโครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  
“โรงเรียนผู้สูงอายุ” 
สวัสดิการและสังคม 

500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน  500.- บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน  500.- บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

8 จ้างเหมายานพาหนะ ตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  
“โรงเรียนผู้สูงอายุ” 
สวัสดิการและสังคม 

13,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางเพ็ญนภา สุปะโกสัง 
เป็นเงิน 13,000.- บาท 

นางเพ็ญนภา สุปะโกสัง 
เป็นเงิน 13,000.- บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

9 จ้างเหมาคนงานเพ่ือท างานพัสดุ 
กองคลัง 

7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสิรภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน  7,500.-บาท 

นางสาวสิรภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน  7,500.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

10 จ้างเหมาพ่นสารเคมีก าจัดยุงลาย  
หมู่ที่ 11 บ้านหนองน้ าขุ่น 
สาธารณสุข 

1,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายประเสริฐศักดิ์  สุดรัมย์ 
เป็นเงิน 1,200.-บาท 

นายประเสริฐศักดิ์  สุดรัมย์ 
เป็นเงิน 1,200.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

11 จ้างเหมาคนงานนักพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการและสังคม 

7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายประดิษฐ์ มาตรนอก 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

นายประดิษฐ์ มาตรนอก 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

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



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  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 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ส านักงานปลัด 

11,530.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านรังสิมารุ่งโรจน์ 
โดยนางสาวอรศศิร์ คงธนัยรุ่งโรจน์ 
เป็นเงิน 11,530.-บาท 

ร้านรังสิมารุ่งโรจน์ 
โดยนางสาวอรศศิร์ คงธนัยรุ่งโรจน์ 
เป็นเงิน 11,530.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

2 อาหารเสริม (นมโรงเรียน) 
นมพาสเจอร์ไรส์ เดือน พ.ค.61 
กองการศึกษา 

41,256.60 เฉพาะ 
เจาะจง 

โรงนมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯ 
โดยนางสาวสุภาพรรณ  
พิชัยกมลฉัตร 
เป็นเงิน 41,256.60 บาท 

โรงนมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯ 
โดยนางสาวสุภาพรรณ  
พิชัยกมลฉัตร 
เป็นเงิน 41,256.60 บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

3 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ 
กองช่าง 

4,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
โดยนางสาวเสาวรัตน์ ไกรโกศล 
เป็นเงิน 4,500.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
โดยนางสาวเสาวรัตน์ ไกรโกศล 
เป็นเงิน 4,500.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

4 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัย 
กองสวัสดิการและสังคม 

900.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน  900.- บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน  900.- บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

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



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
หมายเหตุ 

5 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้าน
หนองม่วงน้อย 
กองช่าง 

201,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบุรีรัมย์ เจ เอส 
ก่อสร้าง 
โดยนางสาวจันทร์แรม ปักกาสาตัง 
เป็นเงิน 200,000.-บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบุรีรัมย์ เจ เอส 
ก่อสร้าง 
โดยนางสาวจันทร์แรม ปักกาสาตัง 
เป็นเงิน 200,000.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

6 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้าน
น้อยพัฒนา 
กองช่าง 

197,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบุรีรัมย์ เจ เอส 
ก่อสร้าง 
โดยนางสาวจันทร์แรม ปักกาสาตัง 
เป็นเงิน 196,000.-บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบุรีรัมย์ เจ เอส 
ก่อสร้าง 
โดยนางสาวจันทร์แรม ปักกาสาตัง 
เป็นเงิน 196,000.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

7 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15  
บ้านหนองม่วงใต้ 
กองช่าง 

172,700.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบุรีรัมย์ เจ เอส 
ก่อสร้าง 
โดยนางสาวจันทร์แรม ปักกาสาตัง 
เป็นเงิน 171,700.-บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบุรีรัมย์ เจ เอส 
ก่อสร้าง 
โดยนางสาวจันทร์แรม ปักกาสาตัง 
เป็นเงิน 171,700.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

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



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
หมายเหตุ 

8 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถังเหล็ก
ประปาแบบลูกบอล พร้อมระบบจ่าย
น้ า หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร 
กองช่าง 

275,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส. สุรัสวดี 
โดยนายสหรัฐ สุขจิตร 
เป็นเงิน 274,000.-บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส. สุรัสวด ี
โดยนายสหรัฐ สุขจิตร 
เป็นเงิน 274,000.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

9 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถังเหล็ก
ประปาแบบลูกบอล พร้อมระบบจ่าย
น้ า หมู่ที่ 17 บ้านใหม่อัมพวัน 
กองช่าง 

275,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส. สุรัสวดี 
โดยนายสหรัฐ สุขจิตร 
เป็นเงิน 274,000.-บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส. สุรัสวด ี
โดยนายสหรัฐ สุขจิตร 
เป็นเงิน 274,000.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

10 จ้างเหมาคนงานเพ่ือท างานพัสดุ 7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสิรภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน  7,500.-บาท 

นางสาวสิรภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน  7,500.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

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



                                                                           
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  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 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ส าหรับพ่นยุง หมู่ที่  9 บ้านหนองบัว 
 

2,640.- เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ
จ ากัด 
เป็นเงิน  2,640.-บาท 

สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ
จ ากัด 
เป็นเงิน  2,640.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

2. ซื้อนมโรงเรียน เป็นนมพาสเจอร์ไรส์
ภาคเรียนที่1/2561 ประจ าเดือน 
มิถุนายน  2561 

76,689.90 เฉพาะ 
เจาะจง 

โรงนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยนางสาวสุภาพรรณ  
พิชัยกมลฉัตร 
เป็นเงิน 76,689.90 บาท 

โรงนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยนางสาวสุภาพรรณ  
พิชัยกมลฉัตร 
เป็นเงิน 76,689.90 บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

3. ซื้อวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 13,775.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านทิพย์ปัญญา 
โดยนางศรีสุมาลย์ เจนศิริศักดิ์ 
เป็นเงิน  13,775.-บาท 

ร้านทิพย์ปัญญา 
โดยนางศรีสุมาลย์ เจนศิริศักดิ์ 
เป็นเงิน  13,775.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

4. ซื้อวัสดุส านักงาน กองการศึกษา 11,457.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านทิพย์ปัญญา 
โดยนางศรีสุมาลย์ เจนศิริศักดิ์ 
เป็นเงิน  11,457.-บาท 

ร้านทิพยป์ัญญา 
โดยนางศรีสุมาลย์ เจนศิริศักดิ์ 
เป็นเงิน  11,457.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

5. ซื้อวัสดุส านักงาน กองช่าง 6,265.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านทิพย์ปัญญา 
โดยนางศรีสุมาลย์ เจนศิริศักดิ์ 
เป็นเงิน  6,265.-บาท 

ร้านทิพย์ปัญญา 
โดยนางศรีสุมาลย์ เจนศิริศักดิ์ 
เป็นเงิน  6,265.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

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



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
หมายเหตุ 

6 ซื้อนมโรงเรียน  
-นมพาสเจอรไ์รส์ จ านวน 38,080 ถุง 
เป็นเงิน 250,566.40 บาท 
-นม ยู เอช ที จ านวน 11,200 กล่อง 
เป็นเงิน  87,584.- บาท 
ภาคเรยีนที่1/2561  

338,150.40 เฉพาะ 
เจาะจง 

โรงนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยนางสาวสุภาพรรณ  
พิชัยกมลฉัตร 
เป็นเงิน 338,150.40 บาท 

โรงนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยนางสาวสุภาพรรณ  
พิชัยกมลฉัตร 
เป็นเงิน 338,150.40 บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

7. จ้างเหมาคนงานทั่วไป 
กองคลัง 

7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสิรภัทร  ดีเลศรัมย์ 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

นางสาวสิรภัทร  ดีเลศรัมย์ 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

8. จ้างเหมาพ่นสารเคมีก าจัดยุงลายน า
ไข้เลือดออก  หมู่ 9 บ้านหนองบัว 
ส านักปลัด 

1,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายประเสริฐศักดิ์  สุดรัมย์ 
เป็นเงิน 1,200.-บาท 

นายประเสริฐศักดิ์  สุดรัมย์ 
เป็นเงิน 1,200.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

9. จ้างเหมาคนงานทั่วไป 
กองสวัสดิการและสังคม 

7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายประดิษฐ์ มาตรนอก 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

นายประดิษฐ์ มาตรนอก 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

10. จ้างเหมาซ่อมรถตัดหญ้า 
เลขรหัส 441-48-0001      
ส านักปลัด 

1,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสมพร  ส าราญรัมย์ 
เป็นเงิน 1,000.-บาท 

นายสมพร  ส าราญรัมย์ 
เป็นเงิน 1,000.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

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



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
หมายเหตุ 

11 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
เลขรหัส 420-46-0001      
ส านักปลัด 

321.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที เค แอร์ 
โดยนางปัทมา เทพนคร 
เป็นเงิน 321.-บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที เค แอร์ 
โดยนางปัทมา เทพนคร 
เป็นเงิน 321.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

12 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล โครงการ
พัฒนาศักยภาพสตรี ฯ 
สวัสดิการและสังคม 

900.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่งดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร เขื่อนค า 
เป็นเงิน 900.-บาท 

ร้านเก่งดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร เขื่อนค า 
เป็นเงิน 900.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

13 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกรู  กองการศึกษา 

1,800.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่งดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร เขื่อนค า 
เป็นเงิน 1,800.-บาท 

ร้านเก่งดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร เขื่อนค า 
เป็นเงิน 1,800.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

14 จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อมน้ าดื่ม 
ประชุมสภาฯ 
ส านักปลัด 

575.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางปทิตตา สุขเกษม 
เป็นเงิน 575.-บาท 

นางปทิตตา สุขเกษม 
เป็นเงิน 575.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

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



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  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 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม โครงการ 
นวดแผนไทยฯ 
กองสวัสดิการและสังคม 

21,350.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสมปอง ซึ้งสัมปทาน 
เป็นเงิน 21,350.-บาท 

นายสมปอง ซึ้งสัมปทาน 
เป็นเงิน 21,350.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
กองช่าง 

9,840.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
โดยนางสาวเสาวรัตน์ ไกรโกศล 
เป็นเงิน 9,840.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
โดยนางสาวเสาวรัตน์ ไกรโกศล 
เป็นเงิน 9,840.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
กองการศึกษา 

10,400.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
โดยนางสาวเสาวรัตน์ ไกรโกศล 
เป็นเงิน 10,400.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
โดยนางสาวเสาวรัตน์ ไกรโกศล 
เป็นเงิน 10,400.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

4 ซื้อวัสดุส านักงาน 
กองการศึกษา 

5,550.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านทิพย์ปัญญา 
โดยนางศรีสุมาลย์ เจนศิริศักดิ์ 
เป็นเงิน 5,550.-บาท 

ร้านทิพย์ปัญญา 
โดยนางศรีสุมาลย์ เจนศิริศักดิ์ 
เป็นเงิน 5,550.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

5 ซื้อวัสดุตามโครงการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง 
กองสวัสดิการและสังคม 

4,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายบุญฤทธิ์ บุราสิทธิ์ 
เป็นเงิน 4,200.-บาท 

นายบุญฤทธิ์ บุราสิทธิ์ 
เป็นเงิน 4,200.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

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



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
หมายเหตุ 

6 ซื้อตันไม้ตามโครงการ รักน้ า รักป่า 
รักแผ่นดิน  ส านักปลัด 

2,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวรพงศ์พันธุ์ไม้ 
โดยนายวรพงศ์  บุญช า 
เป็นเงิน 2,000.-บาท 

ร้านวรพงศ์พันธุ์ไม้ 
โดยนายวรพงศ์  บุญช า 
เป็นเงิน 2,000.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

7 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 
กองคลัง 

7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสิรภัทร ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

นางสาวสิรภัทร ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

8 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 
กองสวัสดิการและสังคม 

7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายประดิษฐ์  มาตรนอก 
เป็นเงิน  7,500.-บาท 

นายประดิษฐ์  มาตรนอก 
เป็นเงิน  7,500.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

9 จ้างเหมาป้ายไวนิล ตามโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ ฯ 
กองสวัสดิการและสังคม 

900.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่งดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร เขื่อนค า 
เป็นเงิน 900.-บาท 

ร้านเก่งดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร เขื่อนค า 
เป็นเงิน 900.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

10 จ้างเหมาจัดท าคู่มือและใบวุฒิบัตร 
กองสวัสดิการและสังคม 
 

4,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอกสาร ซี พี 
เป็นเงิน 4,500.-บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอกสาร ซี พี 
เป็นเงิน 4,500.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

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



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
หมายเหตุ 

11 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลขนาด 
1.2 x2.4 เมตร จ านวน 2 ปา้ย  
ส านักปลัด 

864.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่งดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร เขื่อนค า 
เป็นเงิน 864.-บาท 

ร้านเกง่ดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร เขื่อนค า 
เป็นเงิน 864.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

12 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ขนาด 1.5 x 
4 เมตร ตาม โครงการปลูก
หน่อไม้ฝรั่ง จ านวน 1 ป้าย 
กองสวัสดิการและสังคม 

900.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่งดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร เขื่อนค า 
เป็นเงิน 900.-บาท 

ร้านเก่งดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร เขื่อนค า 
เป็นเงิน 900.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

13 จ้างเหมาไถเปิดหน้าดินเพ่ือเตรียม
ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง 
กองสวัสดิการและสังคม 

500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายธวัชชัย คันทะชัย 
เป็นเงิน 500.-บาท 

นายธวัชชัย คันทะชัย 
เป็นเงิน 500.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

14 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อม
น้ าดื่ม ตามโครงการปลูกต้นไม้ 
ส านักปลัด 

1,250.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสุพรรณี น้ าค า 
เป็นเงิน 1,250.-บาท 

นางสาวสุพรรณี น้ าค า 
เป็นเงิน 1,250.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

15 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 
ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร 
ส านักปลัด 

432.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่งดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร เขื่อนค า 
เป็นเงิน 432.-บาท 

ร้านเก่งดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร เขื่อนค า 
เป็นเงิน 432.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

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



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
หมายเหตุ 

16 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล (จิตอาสา) 
ส านักปลัด 

450.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่งดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร เขื่อนค า 
เป็นเงิน 450.-บาท 

ร้านเก่งดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร เขื่อนค า 
เป็นเงิน 450.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

17 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ 
เลขรหัส 480-60-0024 
สวัสดิการและสังคม 
 

400.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
โดยนางสาวเสาวรัตน์ ไกรโกศล 
เป็นเงิน 400.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
โดยนางสาวเสาวรัตน์ ไกรโกศล 
เป็นเงิน 400.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

18 จ้างเหมาคนงานเพ่ือท างานทั่วไป 
กองช่าง 

7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสิรภัทร ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

นางสาวสิรภัทร ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

19 จ้างเหมาเปลี่ยน แบตเตอรี่ 
รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 
เลขทะเบียน บบ 5180 บุรีรัมย์ 

7,390.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบุรีรัมย์แสงเจริญ
การยาง  
โดยนายวิวรรชน์ คงดนัยรุ่งโรจน์ 
เป็นเงิน 7,390.-บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบุรีรัมย์แสง
เจริญการยาง  
โดยนายวิวรรชน์ คงดนัยรุ่งโรจน์ 
เป็นเงิน 7,390.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

20 จ้างเหมาคนงานเพ่ือปฏิบัติงาน
สวัสดิการและสังคม 

7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายประดิษฐ์ มาตรนอก 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

นายประดิษฐ์ มาตรนอก 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

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



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  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 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ส าหรับพ่นสารเคมีป้องกัน 
ยุงลายน าไข้เลือดออก 
ส านักปลัด 

5,395.- เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ
จ ากัด 
เป็นเงิน 5,395.-บาท 

สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ
จ ากัด 
เป็นเงิน 5,395.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

2 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
กองช่าง 

9,402.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทสยามการไฟฟา้ล าปลายมาศ
จ ากัด โดยนายชัยญา พงศ์ศุภรักษ์ 
เป็นเงิน 9,402.-บาท 

บริษัทสยามการไฟฟา้ล าปลายมาศ
จ ากัด โดยนายชัยญา พงศ์ศุภรักษ์ 
เป็นเงิน 9,402.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

3 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
(ทรายอะเบท และน้ ายาเคมี ส าหรับ
ก าจัดยุงลายน าไข้เลือดออก) 
ส านักปลัด 

72,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านปิยมาศพาณิชย์ 
โดยนางสาวชนิกา ยินดี 
เป็นเงิน 72,000.-บาท 

ร้านปิยมาศพาณิชย์ 
โดยนางสาวชนิกา ยินดี 
เป็นเงิน 72,000.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

4 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 
 480-57-0016 
ส านักปลัด 

400.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
โดยนางสาวเสาวรัตน์ ไกรโกศล 
เป็นเงิน 400.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
โดยนางสาวเสาวรัตน์ ไกรโกศล 
เป็นเงิน 400.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

5 เช่าพ้ืนที่บริการอินเตอร์เน๊ต  
ต่อโด เนม www.tmc.go.th 
ส านักปลัด 

7,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ไทม์มีเดีย จ ากัด 
เป็นเงิน 7,000.-บาท 

บริษทั ไทม์มีเดีย จ ากัด 
เป็นเงิน 7,000.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

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

http://www.tmc.go.th/


 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
หมายเหตุ 

6 จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 2 ป้าย 
(เนื่องในพระราชสมภพราชินีใน
รัชกาลที่ 9 ) กองการศึกษา 

2,240.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่งดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร เขื่อนค า 
เป็นเงิน 2,240.-บาท 

ร้านเก่งดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร เขื่อนค า 
เป็นเงิน 2,240.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

7 จ้างท าป้ายไวนิล โครงการวัดประชา
สร้างสุขพัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส 
กองการศึกษา 

300.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่งดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร เขื่อนค า 
เป็นเงิน 300.-บาท 

ร้านเก่งดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร เขื่อนค า 
เป็นเงิน 300.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

8 จ้างท าป้ายไวนิล โครงการลดใช้
ถุงพลาสติก 
ส านักปลัด 

300.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่งดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร เขื่อนค า 
เป็นเงิน 300.-บาท 

ร้านเก่งดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร เขื่อนค า 
เป็นเงิน 300.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

9 จ้างประกอบอาหารว่าง 
 ประชุมสภาฯ 
ส านักปลัด 

600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวปฑิตตา สุขเกษม 
เป็นเงิน 600.-บาท 

นางสาวปฑิตตา สุขเกษม 
เป็นเงิน 600.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

10 จ้างเหมาพ่นสารเคมีก าจัดยุงลายน า
ไข้เลือดออก (หมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 
10) ส านักปลัด 

3,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายประเสริฐศักดิ์ สุดรัมย์ 
เป็นเงิน 3,600.-บาท 

นายประเสริฐศักดิ์ สุดรัมย์ 
เป็นเงิน 3,600.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

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



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
หมายเหตุ 

11 จ้างประกอบอาหารว่าง ประชุม
สภาสมัย 3 ครั้งที่ 2  
ส านักปลัด 

600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวปฑิตตา สุขเกษม 
เป็นเงิน 600.-บาท 

นางสาวปฑิตตา สุขเกษม 
เป็นเงิน 600.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

12 จา้งซ่อมแซมตรวจเช็คเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
กองคลัง 
 

9,900.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิส โอ เอจ ากัด 
โดยนายกฤษณศักดิ์ ภักดีแก้ว 
เป็นเงิน 9,900.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิส โอ เอจ ากัด 
โดยนายกฤษณศักดิ์ ภักดีแก้ว 
เป็นเงิน 9,900.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

13 โครงการรื้อถอนขนย้ายถังประปา 
หมู่ที่ 15 
กองช่าง 

10,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. ส. สุรสัวด ี
โดยนายสหรัฐ  สุขจิตร 
เป็นเงิน 9,500.-บาท 

หจก. ส. สุรสัวด ี
โดยนายสหรัฐ  สุขจิตร 
เป็นเงิน 9,500.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

14 จ้างคนงานทั่วไป 
 (เดือน กันยายน 2561) 
 

7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสิรภัทร ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

นางสาวสิรภัทร ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

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



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  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 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
จ านวน 12 รายการ 
กองคลัง 

15,100.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิส โอ เอจ ากัด 
โดยนายกฤษณศักดิ์ ภักดีแก้ว 
เป็นเงิน 15,100.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิส โอ เอจ ากัด 
โดยนายกฤษณศักดิ์ ภักดีแก้ว 
เป็นเงิน 15,100.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 3 รายการ 
กองคลัง 

10,380.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิส โอ เอจ ากัด 
โดยนายกฤษณศักดิ์ ภักดีแก้ว 
เป็นเงิน 10,380.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิส โอ เอจ ากัด 
โดยนายกฤษณศักดิ์ ภักดีแก้ว 
เป็นเงิน 10,380.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

3 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
จ านวน 8 รายการ 
ส านักปลัด 

15,115.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านทิพย์ปัญญา 
โดยนางศรีสุมาลย์ เจนศิริศักดิ์ 
เป็นเงิน 15,115.-บาท 

ร้านทิพย์ปัญญา 
โดยนางศรีสุมาลย์ เจนศิริศักดิ์ 
เป็นเงิน 15,115.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 10 รายการ 
ส านักปลัด 

34,445.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านทิพย์ปัญญา 
โดยนางศรีสุมาลย์ เจนศิริศักดิ์ 
เป็นเงิน 34,445.-บาท 

ร้านทิพย์ปัญญา 
โดยนางศรีสุมาลย์ เจนศิริศักดิ์ 
เป็นเงิน 34,445.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

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



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
หมายเหตุ 

5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
กองสวัสดิการและสังคม 
 

4,870.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
โดยนางสาวเสาวรัตน์ ไกรโกศล 
เป็นเงิน 4,870.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
โดยนางสาวเสาวรัตน์ ไกรโกศล 
เป็นเงิน 4,870.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

6 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ปรับสภาพบ้าน
คนพิการ 
กองคลัง 

20,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทพรเทพก่อสร้างจ ากัด 
โดยจักรพันธ์ อิทธิประภากุล 
เป็นเงิน 20,000.-บาท 

บริษัทพรเทพก่อสร้างจ ากัด 
โดยจักรพันธ์ อิทธิประภากุล 
เป็นเงิน 20,000.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

7 จัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า 
ส านักปลัด 

31,610.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสุธีร ปศุสัตว์และการเกษตร 
โดยนางสุธีร รอดจากเข็ญ 
เป็นเงิน 31,610.-บาท 

ร้านสุธีร ปศุสัตว์และการเกษตร 
โดยนางสุธีร รอดจากเข็ญ 
เป็นเงิน 31,610.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

8 จ้างท าป้ายไวนิล ตามโครงการสัตว์ 
ปลอดโรค (พิษสุนัขบ้า ขนาด 
1.2x2.4 เมตร) 
ส านักปลัด 

432.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่งดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร เขื่อนค า 
เป็นเงิน 432.-บาท 

ร้านเก่งดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร เขื่อนค า 
เป็นเงิน 432.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

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



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
หมายเหตุ 

9 จ้างคนงานทั่วไป 
 (เดือน ตุลาคม 61) 
กองคลัง 

7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสิรภัทร ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

นางสาวสิรภัทร ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

10 จ้างคนงานทั่วไป 
 (เดือน ตุลาคม 61) 
กองสวัสดิการและสังคม 

7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายประดิษฐ์ มาตรนอก 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

นายประดิษฐ์ มาตรนอก 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

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


