
                                                                           

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2563 

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 จัดซื้อวัสดุงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
งานป้องกันฯ 

45,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านพีโฟร์ช็อบ 
เป็นเงิน 45,500.- บาท 

ร้านพีโฟร์ช็อบ 
เป็นเงิน 45,500.- บาท 

เป็นราคา 
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

2/2564 
23 ธ.ค. 63 

2 จัดซื้อ อาหารเสริม (นมโรงเรียน)  
นมยูเอชที 10,940 กล่อง 
 (เดือน มกราคม) 
กองการศึกษา 

85,550.80 เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์โคนมปากช่องจ ากัด 
เป็นเงิน 85,550.80 บาท 

สหกรณ์โคนมปากช่องจ ากัด 
เป็นเงิน 85,550.80 บาท 

เป็นราคา 
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

3/2564 
28 ธ.ค. 63 

3 จ้างเหมาคนงานผู้ช่วยจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง 

7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายวฒุินนัท์  ศรีเรืองหัตถ์ 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

นายวฒุินนัท์  ศรีเรืองหัตถ์ 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

เป็นราคา 
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

21/2564 
1 ธ.ค. 63 

4 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลพร้อมโครง 
(พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10) 
กองการศึกษา 

350.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน์ 
นายเศวตฉัตร เขื่อนค า 
เป็นเงิน 350.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน์ 
นายเศวตฉัตร เขื่อนค า 
เป็นเงิน 350.-บาท 

เป็นราคา 
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

22/2564 
3 ธ.ค. 63 

5 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล โครงการจัดตั้ง
จุดตรวจป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 
ส านักงานปลัด 

2,832.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน์ 
นายเศวตฉัตร เขื่อนค า 
เป็นเงิน 2,832.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน์ 
นายเศวตฉัตร เขื่อนค า 
เป็นเงิน 2,832.-บาท 

เป็นราคา 
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

23/2564 
16 ธ.ค. 63 

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



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2563 
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 จ้างเหมาก่อสร้าง โครงการถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง 
รายละเอียดอื่นๆตามแบบของ อบต.ทะ
เมนชัยก าหนด 
จ านวน 1 โครงการ 
กองช่าง 

500,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บุรีรัมย์ เจ เอส ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 497,500.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์ เจ เอส ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 497,500.-บาท 

เป็นราคา 
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

24/2564 
22 ธ.ค. 63 

7 จ้างเหมาก่อสร้าง โครงการถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้าน
บริหารชนบท รายละเอียดอ่ืนๆตาม
แบบของ อบต.ทะเมนชัยก าหนด 
จ านวน 1 โครงการ 
กองช่าง 

500,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บุรีรัมย์ เจ เอส ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 497,500.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์ เจ เอส ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 497,500.-บาท 

เป็นราคา 
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

25/2564 
22 ธ.ค. 63 

8 จ้างเหมาก่อสร้าง โครงการถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้าน
หนองไทร รายละเอียดอื่นๆตามแบบ
ของ อบต.ทะเมนชัยก าหนด 
จ านวน 1 โครงการ 
กองช่าง 

457,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บุรีรัมย์ เจ เอส ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 454,500.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์ เจ เอส ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 454,500.-บาท 

เป็นราคา 
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

26/2564 
22 ธ.ค. 63 

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



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2563 
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 
9 จ้างเหมาก่อสร้าง โครงการถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วงน้อย 
รายละเอียดอื่นๆตามแบบของ  
อบต.ทะเมนชัยก าหนด 
จ านวน 1 โครงการ 
กองช่าง 

500,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บุรีรัมย์ เจ เอส ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 497,500.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์ เจ เอส ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 497,500.-บาท 

เป็นราคา 
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

27/2564 
22 ธ.ค. 63 

10 จ้างเหมาก่อสร้าง โครงการถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้าน
น้อยพัฒนา รายละเอียดอ่ืนๆตามแบบ
ของ อบต.ทะเมนชัยก าหนด 
จ านวน 1 โครงการ 
กองช่าง 

500,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บุรีรัมย์ เจ เอส ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 497,500.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์ เจ เอส ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 497,500.-บาท 

เป็นราคา 
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

28/2564 
22 ธ.ค. 63 

11 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วงน้อย 
รายละเอียดอ่ืนๆตามแบบของ อบต.
ทะเมนชัยก าหนด 
จ านวน 1 โครงการ 
กองช่าง 

13,900.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บุรีรัมย์ เจ เอส ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 13,900.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์ เจ เอส ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 13,900.-บาท 

เป็นราคา 
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

29/2564 
22 ธ.ค. 63 

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



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2563 
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 
12 จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินยกระดับบดอัด

พร้อมลงหินคลุกเกรดปรับแต่ง  
หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว รายละเอียด
อ่ืนๆตามแบบของ อบต.ทะเมนชัย
ก าหนด  จ านวน 1 โครงการ 
กองช่าง 

276,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บุรีรัมย์ เจ เอส ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 273,500.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์ เจ เอส ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 273,500.-บาท 

เป็นราคา 
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

30/2564 
28 ธ.ค. 63 

13 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลงหินคลุก  
หมู่ที่ 11 บ้านหนองน้ าขุ่น 
รายละเอียดอ่ืนๆตามแบบของ อบต.
ทะเมนชัยก าหนด  จ านวน 1 โครงการ 
กองช่าง 

417,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บุรีรัมย์ คอนกรีต 
เป็นเงิน 414,500.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์ คอนกรีต 
เป็นเงิน 414,500.-บาท 

เป็นราคา 
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

31/2564 
28 ธ.ค. 63 

14 จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลล์ติก
ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  
หมู่ที่ 11 บ้านหนองน้ าขุ่น 
รายละเอียดอ่ืนๆตามแบบของ อบต.
ทะเมนชัยก าหนด  จ านวน 1 โครงการ 
กองช่าง 

500,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก ส.ภูทอง 
เป็นเงิน 497,500.-บาท 

หจก ส.ภูทอง 
เป็นเงิน 497,500.-บาท 

เป็นราคา 
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

32/2564 
28 ธ.ค. 63 

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



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2563 

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 
15 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริด 
รายละเอียดอื่นๆตามแบบของ อบต.ทะ
เมนชัยก าหนด  จ านวน 1 โครงการ 
กองช่าง 

500,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บุรีรัมย์ คอนกรีต 
เป็นเงิน 497,500.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์ คอนกรีต 
เป็นเงิน 497,500.-บาท 

เป็นราคา 
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

33/2564 
28 ธ.ค. 63 

16 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วงใต ้
รายละเอียดอื่นๆตามแบบของ อบต.ทะ
เมนชัยก าหนด  จ านวน 1 โครงการ 
กองช่าง 

500,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บุรีรัมย์ คอนกรีต 
เป็นเงิน 497,500.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์ คอนกรีต 
เป็นเงิน 497,500.-บาท 

เป็นราคา 
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

34/2564 
28 ธ.ค. 63 

17 จ้างเหมาซ่อมสร้างผวิถนนแอสฟัลล์ติก
ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  
หมู่ที่ 17 บ้านใหม่อัมพวัน รายละเอียด
อ่ืนๆตามแบบของ อบต.ทะเมนชัย
ก าหนด  จ านวน 1 โครงการ 
กองช่าง 

475,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก ส.ภูทอง 
เป็นเงิน 472,500.-บาท 

หจก ส.ภูทอง 
เป็นเงิน 472,500.-บาท 

เป็นราคา 
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

35/2564 
28 ธ.ค. 63 

18 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวนัศูนย์ 
เด็กวัดอัมพวันหนองม่วง xประจ าเดือน 
ม.ค. 2564 
กองการศึกษา 

30,400.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวปภาวรินทร์  เดโซรัมย์ 
เป็นเงิน 30,400.-บาท 

นางสาวปภาวรินทร์  เดโซรัมย์ 
เป็นเงิน 30,400.-บาท 

เป็นราคา 
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

36/2564 
30 ธ.ค. 63 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             ทองอยู่    อินทรก าแหง 

                                                                                      รับรองสรุปผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                                  (นายทองอยู่    อินทรก าแหง) 
                                                                                                                                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 


