
                                                                           

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  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 จัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง  
กองช่าง 

9,875.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบุรีรัมย์พรเทพค้า
วัสดุก่อสร้าง 
โดยนายจักรพันธ์ อิทธิประภากุล 
เป็นเงิน 9,875.-บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบุรีรัมย์พรเทพ
ค้าวัสดุก่อสร้าง 
โดยนายจักรพันธ์ อิทธิประภากุล 
เป็นเงิน 9,875.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

2 จัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) 
นมพาสเจอร์ไรส์ ช่วงเปิดเทอม 
และนมยูเอชที (ปิดเทอม)  
กองการศึกษา 

499,856.- เฉพาะ 
เจาะจง 

โรงนมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯ 
โดยนางสาวสุภาพรรณ  
พิชัยกมลฉัตร 
เป็นเงิน  499,856.-บาท 

โรงนมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯ 
โดยนางสาวสุภาพรรณ  
พิชัยกมลฉัตร 
เป็นเงิน  499,856.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

3 จ้างเหมาเช่าพ้ืนที่ ระบบงานสารบัญ 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ส านักงานปลัด 

6,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท บิ๊กโซลูชั้น จ ากัด 
เป็นเงิน 6,500.-บาท 

บริษัท บิ๊กโซลูชั้น จ ากัด 
เป็นเงิน 6,500.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

4 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 
กองการศึกษา 

540.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 540.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน์ 
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 540.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

5 จ้างเหมาคนงานเพ่ือท างานพัสดุ 
ประจ าเดือน ตุลาคม  2561 
กองคลัง 

7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสิริภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน  7,500.-บาท 

นางสาวสิริภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน  7,500.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

6 จ้างเหมาคนงานเพื่อท างาน 
พัฒนาชุมชน  (จ านวน 3 เดือน ต.ค.-
ธ.ค. 2561 ) 

22,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายประดิษฐ์ มาตรนอก 
เป็นเงิน  22,500.-บาท 

นายประดิษฐ์ มาตรนอก 
เป็นเงิน  22,500.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

 
 
 
 



 
  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  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 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
กองคลัง 

3,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท บุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ จ ากัด 
โดยนายกฤษณศักดิ์ ภักดีแก้ว 
เป็นเงิน  3,500.- บาท 

บริษัท บุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ จ ากัด 
โดยนายกฤษณศักดิ์ ภักดีแก้ว 
เป็นเงิน  3,500.- บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

8 จ้างเหมาท าพวงมาลา เพ่ือสักการะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ร 9 
กองการศึกษา 

1,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านลัดดาฟาวเวอร์ 
นายวิชาญ  เหล็กดี 
เป็นเงิน 1,000.-บาท 

ร้านลัดดาฟาวเวอร์ 
นายวิชาญ  เหล็กดี 
เป็นเงิน 1,000.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

9 จ้างเหมาท าพวงมาลา เพ่ือสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช 
กองการศึกษา 

1,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านลัดดาฟาวเวอร์ 
นายวิชาญ  เหล็กดี 
เป็นเงิน 1,000.-บาท 

ร้านลัดดาฟาวเวอร์ 
นายวิชาญ  เหล็กดี 
เป็นเงิน 1,000.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

10 จ้างเหมาคนงานเพ่ือท างานทั่วไป 
( เดือน พฤศจิกายน 2561 ) 
กองคลัง 

7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสิริภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน  7,500.-บาท 

นางสาวสิริภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน  7,500.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

11 จ้างเหมาซ่อมแซมตรวจเช็คระบบ
ประปาบาดาลองค์การบริหารส่วน
ต าบลทะเมนชัย 
กองช่าง 

26,100.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านก้าวหน้าซัพพลาย 
เป็นเงิน 26,100.-บาท 
 

ร้านก้าวหน้าซัพพลาย 
เป็นเงิน 26,100.-บาท 
 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

 
 

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



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  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 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 
 (ส าหรับพน่ยุงน าไข้เลือดออก) 
ส านักปลัด 

4,086.- เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ 
เป็นเงิน 4,086.-บาท 

สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ 
เป็นเงิน 4,086.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

2 จัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวทิยุ อุปกรณ์ส าหรับ
ห้องเรียน (โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ  
DLTV  จ านวน 1 ชุด 
กองการศึกษา 

30,700.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท พีที โอเอเซ็นเตอร์จ ากัด 
โดยนายปรัชญา ถาวรรัชชน์ 
เป็นเงิน 30,600.-บาท 

บริษัท พีที โอเอเซ็นเตอร์จ ากัด 
โดยนายปรัชญา ถาวรรัชชน ์
เป็นเงิน 30,600.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

3 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
กองคลัง 

3,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท บุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ จ ากัด 
โดยนายกฤษณศักดิ์ ภักดีแก้ว 
เป็นเงิน  3,500.- บาท 

บริษัท บุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ จ ากัด 
โดยนายกฤษณศักดิ์ ภักดีแก้ว 
เป็นเงิน  3,500.- บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

4 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
 กองคลัง 

1,605.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเค แอร์ 
นางปัทมา  เทพนคร 
เป็นเงิน 1,605.-บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเค แอร์ 
นางปัทมา  เทพนคร 
เป็นเงิน 1,605.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

5 จ้างเหมาพ่นสารเคมีก าจัดยุงลายน า
ไข้เลือดออก 
ส านักปลัด 

2,400.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายประเสริฐศักดิ์ สุดรัมย ์
เป็นเงิน 2,400.-บาท 

นายประเสริฐศักดิ์ สุดรัมย ์
เป็นเงิน 2,400.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

6 จ้างท าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธ์
ลงทะเบียนผูสู้งอายปุีงบ 2563 

450.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 450.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 450.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  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 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
ส านักปลัด 

802.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเค แอร์ 
นางปัทมา  เทพนคร 
เป็นเงิน  802.-บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเค แอร์ 
นางปัทมา  เทพนคร 
เป็นเงิน  802.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

8 จ้างเหมาคนงานเพ่ือท างานทั่วไป 
( เดือน ธันวาคม  2561 ) 
กองคลัง 

7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสิริภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน  7,500.-บาท 

นางสาวสิริภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน  7,500.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

 
                                                                                    
 
 

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



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  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 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
ประจ าเดือน ธนัวาคม 2561 
กองคลัง 

3,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท บุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ จ ากัด 
โดยนายกฤษณศักดิ์ ภักดีแก้ว 
เป็นเงิน  3,500.- บาท 

บริษัท บุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ จ ากัด 
โดยนายกฤษณศักดิ์ ภักดีแก้ว 
เป็นเงิน  3,500.- บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

2 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 2562 
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 

 

3 จ้างเหมาท าไวนลิ โครงการจัดเก็บภาษี 
กองคลัง 

1,990.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 1,990.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 1,990.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

4 จ้างเหมาคนงานเพ่ือท างานทั่วไป 
( เดือน มกราคม  2562 ) 
กองคลัง 

7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสิริภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน  7,500.-บาท 

นางสาวสิริภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน  7,500.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

5 จ้างเหมาคนงานเพ่ือท างานทั่วไป 
( เดือน ม.ค.ก.พ.มี.ค. 2562 ) 
กองคลัง 

22,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายประดิษฐ์ มาตรนอก 
เป็นเงิน  22,500.-บาท 

นายประดิษฐ์ มาตรนอก 
เป็นเงิน  22,500.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  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 จ้างเหมาพ่นสารเคมีก าจัดยุง  
หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 15 

3,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายประเสริฐศักดิ์ สุดรัมย ์
เป็นเงิน 3,600.-บาท 

นายประเสริฐศักดิ์ สุดรัมย ์
เป็นเงิน 3,600.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

7 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
ประจ าเดือน มกราคม  2562 
กองคลัง 

3,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท บุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ จ ากัด 
โดยนายกฤษณศักดิ์ ภักดีแก้ว 
เป็นเงิน  3,500.- บาท 

บริษัท บุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ จ ากัด 
โดยนายกฤษณศักดิ์ ภักดีแก้ว 
เป็นเงิน  3,500.- บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

8 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 
พ่นสารเคมีก าจัดยงุลายน าไข้เลอืดออก 
ส านักปลัด 

5,716.- เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ 
เป็นเงิน 5,716.-บาท 

สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ 
เป็นเงิน 5,716.-บาท 

เป็นราคาไม่เกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

 

 
                                                                                   

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



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
หมายเหตุ 

1 จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2562  
กองการศึกษา 

15,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านแอ๊ดวิทยา 
โดยนายศักดิ์สิทธิ์   วิชยศาสตร์ 
เป็นเงิน  13,990.- บาท 

ร้านแอ๊ดวิทยา 
โดยนายศักดิ์สิทธิ์   วิชยศาสตร์ 
เป็นเงิน  13,990.- บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

2 จ้างท าป้ายไวนิล ตามโครงการ     
วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 
กองการศึกษา 

1,900.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 1,900.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 1,900.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

3 จ้างเครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2562 
กองการศึกษา 

1,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสมกลิ่น แตงทอง 
เป็นเงิน 1,500.-บาท 

นางสมกลิ่น แตงทอง 
เป็นเงิน 1,500.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

4 จ้างท าป้ายไวนิล  
ตามโครงการคัดแยกขยะ 
ส านักปลัด 

3,096.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 3,096.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 3,096.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

5 จ้างเหมาคนงานเพ่ือท างานทั่วไป 
( เดือน กุมภาพันธ์  2562 ) 
กองคลัง 

7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสิริภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน  7,500.-บาท 

นางสาวสิริภัทร  ดีเลิศรัมย ์
เป็นเงิน  7,500.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

 

 
 

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



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซื้อ-จัดจ้ำง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง 
วิธีซื้อ 
หรือจ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง 

1 ค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ ตาม
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะ
สั้น กองสวัสดิการและสังคม 

6,900.- 6,900.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสมปอง ซึ้งสัมประทาน 
เป็นเงิน 6,900.-บาท 

นายสมปอง ซึ้งสัมประทาน 
เป็นเงิน 6,900.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

7/2562 
ลว. 7 ก.พ. 62 

2 ค่าจดัซื้อวัสดุดับเพลิงและ
วัสดุจราจร 
ส านักปลัด 

19,995.- 19,995.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านภูมิฐานมั่นคง 
เป็นเงิน 19,995.-บาท 

ร้านภูมิฐานมั่นคง 
เป็นเงิน 19,995.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

8/2562 
ลว.18 ก.พ. 62 

3 ค่าจัดซื้อท่อซีเมนต์ 
ส านักปลัด 
 

7,200.- 7,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านหนองคูก่อสร้าง 
เป็นเงิน 7,200.-บาท 

ร้านหนองคูก่อสร้าง 
เป็นเงิน 7,200.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

9/2562 
ลว. 20 ก.พ. 62 

4 ค่าจัดซื้อต้นไม้และอุปกรณ์ 
ส านักปลัด 

17,310.- 17,310.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวรพงศ์ค้าพันธ์ไม้ 
เป็นเงิน 17,310.-บาท 

ร้านวรพงศ์ค้าพันธ์ไม้ 
เป็นเงิน 17,310.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

10/2562 
ลว. 20 ก.พ.62 

5 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการอาคาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายตุ าบลทะ
เมนชัย 
สวสัดิการและสังคม 

750,000.- 750,000.- E-BIDDING 1.หจก.วิเศษสุทธิ ์
เป็นเงิน 745,000.-บาท 
2. หจก. ส สยามรัตน ์
เป็นเงิน 690,000.บาท 
3. บริษัทจักรวาลบุรรีัมยจ์ ากัด
เป็นเงิน 675,000.-บาท 

-บริษัทจักรวาลบุรีรัมย์
จ ากัด 
เป็นเงิน 675,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

1/2562 
ลว. 30 ม.ค. 62 

 

 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซื้อ-จัดจ้ำง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง 
วิธีซื้อ 
หรือจ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง 

6 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 
สวัสดิการและสังคม 

1,400.- 1,400.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
เป็นเงิน 1,400.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
เป็นเงิน 1,400.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

27/2562 
ลว 29 ม.ค. 62. 

7 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ า 
บบ 5180 
ส านักปลัด 

3,200.- 3,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแสง
เจริญการยาง 
เป็นเงิน 3,200.-บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแสง
เจริญการยาง 
เป็นเงิน 3,200.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

28/2562 
ลว. 29 ม.ค.62 

8 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 
กองคลัง 

3,500.- 3,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ
จ ากัด 
เป็นเงิน 3,500.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ
จ ากัด 
เป็นเงิน 3,500.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

29/2562 
ลว.31 ม.ค.62 

9 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ตาม
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสัน้ 
สวัสดิการและสังคม 
 

900.- 900.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 900.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 900.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

30/2562 
ลว 7 ก.พ. 62 

10 จ้างเหมาท าป้าย
ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง 
ส านักปลัด 

1,728.- 1,728.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 1,728.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 1,728.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

31/2562 
ลว 8 ก.พ.62 

 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซื้อ-จัดจ้ำง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง 
วิธีซื้อ 
หรือจ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง 

11 จ้างเหมาประกอบอาหารและ
อาหารว่างตามโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 
สวัสดิการและสังคม 

15,000.- 15,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางส าลี   เดโชรัมย ์
เป็นเงิน  15,000.-บาท 
 
 

นางส าลี   เดโชรัมย ์
เป็นเงิน  15,000.-บาท 
 
 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

32/2562 
ลว. 12 ก.พ. 62 

12 จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง
ประชุมสภาฯ 
ส านักปลัด 
 

600.- 600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวจันทร์จิรา  
โชครัมย์ 
เป็นเงิน 600.-บาท 

นางสาวจันทร์จิรา  
โชครัมย์ 
เป็นเงิน 600.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

33/2562 
ลว. 20 ก.พ. 62 

13 จ้างเหมาคนงานท างานทั่วไป 
กองคลัง 
 
 

7,500.- 7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสิรภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

นางสาวสิรภัทร  ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

34/2562 
ลว.25 ก.พ.62 

 
 

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



 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซื้อ-จัดจ้ำง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง 
วิธีซื้อ 
หรือจ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง 

1 วัสดุส านักงาน 
สวัสดิการและสังคม 

9,992.- 9,992.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านทิพยป์ัญญา 
โดยนางศรีสุมาลย์       
เจนศิริศักดิ์ 
เป็นเงิน 9,992.-บาท 

ร้านทิพยป์ัญญา 
โดยนางศรีสุมาลย์       
เจนศิริศักดิ์ 
เป็นเงิน 9,992.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

11/2562 
ลว. 6 ม.ีค. 62 

2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 
กองการศึกษา 

9,450.- 9,450.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
โดยนางสาวเสาวรัตน ์
ไกรโกศล 
เป็นเงิน 9,450.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
โดยนางสาวเสาวรัตน ์
ไกรโกศล 
เป็นเงิน 9,450.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

12/2562 
ลว.11 มี.ค.62 

3 วัสดุส านักงาน 
กองคลัง 

9,475.- 9,475.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านรังสิมารุ่งโรจน์ 
โดยนางสาวอรศศิร์  
คงธนัยรุ่งโรจน์ 
เป็นเงิน 9,475.-บาท 

ร้านรังสิมารุ่งโรจน์ 
โดยนางสาวอรศศิร์  
คงธนัยรุ่งโรจน์ 
เป็นเงิน 9,475.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

13/2562 
ลว 14 มี.ค. 62 

4 วัสดุส านักงาน 
กองการศึกษา 

4,915.- 4,915.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านรังสิมารุ่งโรจน์ 
โดยนางสาวอรศศิร์  
คงธนัยรุ่งโรจน์ 
เป็นเงิน 4,915.-บาท 

ร้านรังสิมารุ่งโรจน์ 
โดยนางสาวอรศศิร์  
คงธนัยรุ่งโรจน์ 
เป็นเงิน 4,915.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

13/2562 
ลว 18 มี.ค. 62 

 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซื้อ-จัดจ้ำง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง 
วิธีซื้อ 
หรือจ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง 

5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตาม
โครงการแข่งขันกีฬาทะเมน
ชัยเกมส์ ประจ าปี 2562 
กองการศึกษา 

25,780.- 25,780.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านทิพยป์ัญญา 
โดยนางศรีสุมาลย์       
เจนศิริศักดิ์ 
เป็นเงิน 25,780.-บาท 

ร้านทิพยป์ัญญา 
โดยนางศรีสุมาลย์       
เจนศิริศักดิ์ 
เป็นเงิน 25,780.-บาท 

เป็นผู้ มี คุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

14/2562 
ลว. 18 มี.ค. 62 

6 จัดซื้อชุดกีฬา ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาทะเมนชัยเกมส์ 
ประจ าปี 2562 
กองการศึกษา 

55,500.- 55,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที เอช 
สปอร์ตบุรีรัมย์ 
โดยนายนิพนธ์ วงศส์ุขสวัสดิ์ 
เป็นเงิน 55,500.-บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที เอช 
สปอร์ตบุรีรัมย์ 
โดยนายนิพนธ์ วงศส์ุขสวัสดิ ์
เป็นเงิน 55,500.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

15/2562 
ลว.18 มี.ค.62 

7 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
กองคลัง 

3,500.- 3,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ
จ ากัด 
เป็นเงิน 3,500.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ
จ ากัด 
เป็นเงิน 3,500.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

35/2562 
ลว. 1 ม.ีค. 62 

8 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล  
(เกษตรยุคใหม่) 
ส านักปลัด 

1,500.- 1,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 1,500.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 1,500.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

36/2562 
ลว 5 มี.ค. 62 

9 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล  
ตามโครงการแข่งขันงานกีฬาทะ
เมนชัยเกมส์ 62 ประจ าปี 
2562 
กองการศึกษา 

1,200.- 1,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 1,500.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 1,500.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

37/2562 
ลว.18 มี.ค.62 

 

 
 



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซื้อ-จัดจ้ำง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง 
วิธีซื้อ 
หรือจ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง 

10 จ้างเหมาเครื่องเสียง  
ตามโครงการแข่งขันงานกีฬาทะ
เมนชัยเกมส์ 62 ประจ าปี 
2562   กองการศึกษา 

6,000.- 6,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายทองพนู แสนแก้ว 
เป็นเงิน 6,000.-บาท 

นายทองพนู แสนแก้ว 
เป็นเงิน 6,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

38/2562 
ลว. 21 มี.ค. 62 

11 จ้างเหมาคนงานเพ่ือท างาน
ทั่วไป (เม.ย.-ก.ย.2562) 
กองคลัง 

45,000.- 45,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสิรภัทร ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน 45,000.-บาท 

นางสาวสิรภัทร ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน 45,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

39/2562 
ลว.26 มี.ค.62 

12 จ้างเหมาคนงานเพ่ือท างาน
ทั่วไป  เดือน เมษายน 2562 
กองสวัสดิการและสังคม 

7,500.- 7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายประดิษฐ์ มาตรนอก 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

นายประดิษฐ์ มาตรนอก 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

40/2562 
ลว. 27 มี.ค. 62 

 

                                                               
                                                                                                                   ทองอยู่  อินทรก าแหง 

                                                                                       รับรองสรุปผลด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้าง                                  (นายทองอยู่    อินทรก าแหง) 
                                                                                                                                                               นายกองค์การบริหารสว่นต าบลทะเมนชัย 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซื้อ-จัดจ้ำง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง 
วิธีซื้อ 
หรือจ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง 

1 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก
น้ าเอนกประสงค์ 
เลขทะเบียน บบ 5180 
บุรีรัมย์ ส านักปลัด 

7,100.- 7,100.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบุรีรัมย์
แสงเจริญการยาง  
โดยนายวิวรรชน์ คงดนัย
รุ่งโรจน ์
เป็นเงิน 7,100.-บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบุรีรัมย์
แสงเจริญการยาง  
โดยนายวิวรรชน์ คงดนัย
รุ่งโรจน์ 
เป็นเงิน 7,100.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

41/2562 
ลว. 2 เม.ย. 62 

2 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร ประจ าเดือน 
เมษายน 2562 
กองคลัง 

3,500.- 3,500.- 
 
 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ
จ ากัด 
เป็นเงิน 3,500.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ
จ ากัด 
เป็นเงิน 3,500.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

42/2562 
ลว.2 เม.ย. 62 

3 จ้างท าป้ายไวนิล ตั้งจุดตรวจ
เนื่องวันสงกรานต์ 
ส านักปลัด 

2,432.- 2,432.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 2,432.--บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 2,432.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

43/2562 
ลว. 2 เมย. 62 

 
4 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลกุ 

หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง 
กองช่าง 

132,000.- 132,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ส.ภูทอง 
เป็นเงิน 131,000.-บาท 

หจก.ส.ภูทอง 
เป็นเงิน 131,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

44/2562 
ลว.11 เม.ย.62 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
 หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร 
กองช่าง 

405,000.- 405,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.+ส.ภูทอง 
เป็นเงิน 390,000.-บาท 

หจก.+ส.ภูทอง 
เป็นเงิน 390,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

45/2562 
ลว. 11 เม.ย. 62 

 
 



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซื้อ-จัดจ้ำง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง 
วิธีซื้อ 
หรือจ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว 
กองช่าง 

160,000.- 160,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บุรีรัมย์ เจ เอส 
ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 159,000.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์ เจ เอส 
ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 159,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

46/2562 
ลว.11 เม.ย. 62 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที ่9 บ้านหนองบัว 
กองช่าง 

134,000.- 134,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ส.ภูทอง 
เป็นเงิน 129,000.-บาท 

หจก.ส.ภูทอง 
เป็นเงิน 129,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

47/2562 
ลว.11 เม.ย.62 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 
บ้านหนองน้ าขุ่น  กองช่าง 

110,000.- 110,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ส.สุรัสวดี 
เป็นเงิน 106,000.-บาท 

หจก.ส.สุรัสวดี 
เป็นเงิน 106,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

48/2562 
ลว.11 เม.ย.62 

9 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลกุ 
หมู่ที่ 11  บ้านหนองน้ าขุ่น 
กองช่าง 

132,000.- 132,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ส.สุรัสวดี 
เป็นเงิน 131,000.-บาท 

หจก.ส.สุรัสวดี 
เป็นเงิน 131,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

49/2562 
ลว.11 เม.ย.62 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านบุตารดิ 
กองช่าง 

422,000.- 422,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ส.ภูทอง 
เป็นเงิน  405,000 

หจก.ส.ภูทอง 
เป็นเงิน  405,000 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

50/2562 
ลว 11 เม.ย. 62 

 

 
 
 



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซื้อ-จัดจ้ำง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง 
วิธีซื้อ 
หรือจ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง 

11 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 
บ้านหนองม่วงใต้     กองช่าง 

427,000.- 427,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ส.ภูทอง 
เป็นเงิน 412,000.-บาท 

หจก.ส.ภูทอง 
เป็นเงิน 412,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

51/2562 
ลว. 11 เม.ย. 62 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 
บ้านน้อยพัฒนา   กองช่าง 

283,000.- 283,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บุรีรัมย์ เจ เอส 
ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 271,000.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์ เจ เอส 
ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 271,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

52/2562 
ลว.11 เม.ย. 62 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 
บ้านน้อยพัฒนา   กองช่าง 

250,000.- 250,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. ส.ภูทอง 
เป็นเงิน 239,000.-บาท 

หจก. ส.ภูทอง 
เป็นเงิน 239,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

53/2562 
ลว.11 เม.ย. 62 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่ 17  
บ้านใหม่อัมพวัน   กองชา่ง 

91,000..- 91,000..- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ส.สุรัสวดี 
เป็นเงิน 87,000.-บาท 

หจก.ส.สุรัสวดี 
เป็นเงิน 87,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

54/2562 
ลว.11 เม.ย.62 

15 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 
 จ านวน 2  ปา้ย 
กองการศึกษา 

3,700.- 3,700.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 3,700.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 3,700.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

55/2562 
25 เม.ย.62 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซื้อ-จัดจ้ำง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง 
วิธีซื้อ 
หรือจ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง 

16 ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
จ านวน 16 รายการ 
ก่องช่าง 

12,740.- 12,740.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านทิพย์ปัญญา 
เป็นเงิน 12,740.-บาท 

ร้านทิพย์ปัญญา 
เป็นเงิน 12,740.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

16/2562 
ลว.18 เม.ย.62 

17 ธงอาเซียน-เสาธงอลูมิเนียน 
จ านวน 2 รายการ 

2,310.- 2,310.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านทิพย์ปัญญา 
เป็นเงิน 2,310.-บาท 

ร้านทิพย์ปัญญา 
เป็นเงิน 2,310.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

17/2562 
ลว.25 เม.ย. 62 

 
 

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



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซื้อ-จัดจ้ำง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง 
วิธีซื้อ 
หรือจ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง 

1 วัสดุงานบ้านงานครัว 
จ านวน 15 รายการ 
ส านักปลัด 

10,000.- 10,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทก้ าหมงเครื่องครัว
จ ากัด  
เป็นเงิน 10,000.-บาท 

บริษัทก้ าหมงเครื่องครัว
จ ากัด  
เป็นเงิน 10,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

18/2562 
ลว.17 พ.ค.62 

2 อาหารเสริม (นมโรงเรียน) 
นมพาสเจอร์ไรส์ 3,976 ถุง 
กองการศึกษา 

26,162.08 26,162.08 เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์โคนมปากช่องจ ากัด 
เป็นเงิน 26,162.08 บาท 

สหกรณ์โคนมปากช่องจ ากัด 
เป็นเงิน 26,162.08 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

19/2562 
ลว.21 พ.ค. 62 

 
3 ธงราชินีในรัชกาลที่ 10- 

ผ้าสีม่วง 
กองการศึกษา 

2,950.- 2,950.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านทิพย์ปัญญา 
เป็นเงิน 2,950.-บาท 

ร้านทิพย์ปัญญา 
เป็นเงิน 2,950.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

20/2562 
ลว. 31 พ.ค.62 

4 จ้างเหมาซ่อม 
เครื่องปรับอากาศ 
ส านักปลัด 

21,085.- 21,085.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. ที เค แอร์ 
เป็นเงิน 21,085.-บาท 

หจก. ที เค แอร์ 
เป็นเงิน 21,085.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

56/2562 
ลว 2 พ.ค. 62 

5 จ้างเหมาล้าง 
เครื่องปรับอากาศ 
(กองคลัง กองช่าง กอง
สวัสดิการ กองการศึกษา) 

12,891.- 12,891.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. ที เค แอร์ 
เป็นเงิน 12,891.-บาท 

หจก. ที เค แอร์ 
เป็นเงิน 12,891.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

57/2562 
ลว 2 พ.ค. 62 

 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซื้อ-จัดจ้ำง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง 
วิธีซื้อ 
หรือจ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง 

6 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
เดือน พ.ค. 2562  
กองคลัง 

3,500.- 3,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ
จ ากัด  
เป็นเงิน 3,500.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ
จ ากัด  
เป็นเงิน 3,500.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

58/2562 
ลว.2 พ.ค.62 

7 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 
(ประชุมแผน 5 ปี) 
ส านักปลัด 

432.- 432.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 432.--บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 432.--บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

59/2562 
ลว.22 พ.ค. 62 

 
8 จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อม

เครื่องดื่ม (ประชุมแผน 5 ปี) 
ส านักปลัด 

3,250.- 3,250.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวกมลทิพย์  
หมื่นไธสง 
เป็นเงิน 3,250.-บาท 

นางสาวกมลทิพย์  
หมื่นไธสง 
เป็นเงิน 3,250.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

60/2562 
ลว 27 พ.ค. 62 

9 จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม (ประชุมแผน 5 ปี) 
ส านักปลัด 

275.- 275.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวกมลทิพย์  
หมื่นไธสง 
เป็นเงิน 275.-บาท 

นางสาวกมลทิพย์  
หมื่นไธสง 
เป็นเงิน 275.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

61/2562 
ลว.30 พ.ค.62 

                                                                
 

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



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง 

1 จัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ประจ าเดือน 
มิถุนายน 62 
กองการศึกษา 

71,011.36 เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด 
เป็นเงิน  71,011.36 บาท 

สหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด 
เป็นเงิน  71,011.36 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

21/2562 
ลว 

4 มิย.62 
2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 

ส านักปลัด 
25,250.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านทิพยป์ัญญา 
เป็นเงิน 25,250.-บาท 

ร้านทิพยป์ัญญา 
เป็นเงิน 25,250.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

22/2562 
ลว 

7 มิย.62 
3 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 

ส านักปลัด 
13,015.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านทิพยป์ัญญา 
เป็นเงิน 13,015.-บาท 

ร้านทิพยป์ัญญา 
เป็นเงิน 13,015.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

23/2562 
ลว. 

7 มิ.ย.62 
4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 

กองคลัง 
19,600.- เฉพาะ 

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

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิส โอ เอจ ากัด 
เป็นเงิน 19,600.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

24/2562 
ลว. 

12 มิ.ย. 62 
5 จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน 

กองสวัสดิการและสังคม 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

23,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ศรีฟ้าการไฟฟ้า 
เป็นเงิน  23,000.- บาท 

หจก.ศรีฟ้าการไฟฟ้า 
เป็นเงิน  23,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

25/2562 
ลว. 

17 มิ.ย. 62 
6 จัดซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้น

เตอร์  กองสวัสดิการและสังคม 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

27,300.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเลิศรสคอมพิวเตอร ์
เป็นเงิน 27,300.- บาท 

ร้านเลิศรสคอมพิวเตอร ์
เป็นเงิน 27,300.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงือ่นไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

26/2562 
ลว. 

17 มิ.ย. 62 
 
 

 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง 

7 นมพาสเจอร์ไรส์ขนาดจุ 200
มิลลิลิตรรสจืด 
ภาคเรียนที่ 1/2562 

250,579.56 เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์โคนมปากช่องจ ากัด 
เป็นเงิน  250,579.56 บาท 

สหกรณ์โคนมปากช่องจ ากัด 
เป็นเงิน  250,579.56 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

28/2562 
ลว.  

21 มิ.ย. 62 
8. จ้างเหมาก่อสร้างโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 บ้านบริหารชนบท  

685,000.- ประกวด
ราคา 

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

หจก.ส สุรัสวด ี
เป็นเงิน 459,000.-บาท 
 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงือ่นไขในการ
ประกวดราคา 

2/2562 
ลว. 

14 มิย.62 
 

 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง 

9 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 
บ้านน้อยพัฒนา 

827,000.- ประกวด
ราคา 

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

หจก.บุรีรัมย์เจเอส ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 495,000.-บาท 
 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการประกวดราคา 

3/2562 
ลว.  

17 มิ.ย. 62 

 
 

 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง 

10 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 
บ้านหนองน้ าขุ่น 

1,265,000.- ประกวด
ราคา 

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

หจก.เทพธารินทร์คอนสตรัคชั่น 
เป็นเงิน 848,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการประกวดราคา 

4/2562 
ลว 

18 มิย.62 

 
 

 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง 

11 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
ประจ าเดือน 
มิถุนายน 62 

3,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ จ ากัด 
เป็นเงิน  3,500.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ จ ากัด 
เป็นเงิน  3,500.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

62/2562 
ลว 

4 มิย.62 
12 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อม

น้ าดื่ม 
450.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นางสาวกมลทิพย์ หมื่นไธสง 
เป็นเงิน 450.-บาท 

นางสาวกมลทิพย์ หมื่นไธสง 
เป็นเงิน 450.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

63/2562 
ลว 

6 มิย.62 
13 จ้างท าป้ายไวนิลพร้อมโครง ตาม

โครงการรักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน 
ส านักปลัด 

1,250.- เฉพาะ 
เจาะจง 

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

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

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

64/2562 
ลว. 

18 มิ.ย.62 
14 จ้างเหมาเครื่องเสียง ตาม

โครงการรักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน 
ส านักปลัด 

1,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายถวิล แตงทอง 
เป็นเงิน 1,500.- บาท 

นายถวิล แตงทอง 
เป็นเงิน 1,500.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

65/2562 
ลว. 

18 มิ.ย. 62 
15 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

กองช่าง 
9,825.- เฉพาะ 

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

บริษัทสยามการไฟฟ้าล าปลาย
มาศจ ากัด 
เป็นเงิน  9,825.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

27/2562 
ลว. 

20 มิ.ย. 62 
 
 

 
                                                                                                                   ทองอยู่  อินทรก าแหง 

                                                                                       รับรองสรุปผลด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้าง                                  (นายทองอยู่    อินทรก าแหง) 
                                                                                                                                                               นายกองค์การบริหารสว่นต าบลทะเมนชัย 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง 

1 จ้างเหมาพ่นสารเคมีก าจัดยุงลายน า
ไข้เลือดออก หมู่ที่ 17 บ้านใหม่
อัมพวัน   ศูนย์เด็กเล็ก   โรงเรียน
บ้านหนองม่วง   ส านักปลัด 

1,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายประเสริฐศักดิ์  สุดรัมย ์
เป็นเงิน 1,600.-บาท 

นายประเสริฐศักดิ์  สุดรัมย ์
เป็นเงิน 1,600.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

66/2562 
ลว. 

1 ก.ค. 62 

2 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล พร้อมโครง 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
รัชกาลที่ 10   กองการศึกษา 

600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 600.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 600.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

67/2562 
ลว. 

5 ก.ค.62 
3 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 
กองคลัง 

3,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

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

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

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

68/2562 
ลว. 

5 ก.ค.62 
4 จ้างเหมาพ่นสารเคมีก าจัดยุงลายน า

ไข้เลือดออก หมู่ที่ 10 บ้านหนอง
ม่วงน้อย 
ส านักปลัด 

1,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายประเสริฐศักดิ์  สุดรัมย ์
เป็นเงิน 1,600.-บาท 

นายประเสริฐศักดิ์  สุดรัมย ์
เป็นเงิน 1,600.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

69/2562 
ลว. 

10 ก.ค.62 

5 จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซม
รถยนต์ กค. 8564 บร. 
ส านักปลดั 

35,420.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บุรีรมัย์แสงเจรญิการยาง 
เป็นเงิน 35,420.-บาท 

หจก.บุรีรมัย์แสงเจรญิการยาง 
เป็นเงิน 35,420.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

71/2562 
ลว. 

11 ก.ค. 62 
 

 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง 

6 จ้างเหมารถพร้อมเครื่องเสียง 
ตามโครงการรณรงค์ไข้เลือดออก 
ส านักปลัด 

2,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายถวิล  แตงทอง 
เป็นเงิน 2,000.-บาท 

นายถวิล  แตงทอง 
เป็นเงิน 2,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

66/2562 
ลว. 

1 ก.ค. 62 
7 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ตามโครงการ

รณรงค์ไข้เลือดออก 
ส านักปลัด 

1,296.- เฉพาะ 
เจาะจง 

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

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

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

67/2562 
ลว. 

5 ก.ค.62 
8 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 

กองสวัสดิการและสังคม 
400.- เฉพาะ 

เจาะจง 
บริษัทบุรีรัมย์ ร่วมค้า จ ากัด 
เป็นเงิน  400.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์ เซอร์วิส โอ เอ จ ากัด 
เป็นเงิน 400.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

68/2562 
ลว. 

5 ก.ค.62 
9 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 

ส านักปลัด 
3,277.- เฉพาะ 

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

สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ
จ ากัด 
เป็นเงิน  3,277.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

29/2562 
ลว 

1 ก.ค. 62 
10 เครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 

กองสวัสดิการและสังคม 
700.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก.บุรีรัมย์ร่วมค้า 
เป็นเงิน  700.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์ร่วมค้า 
เป็นเงิน 700.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

30/2562 
ลว. 

2 ก.ค.62 
11 วัสดุส านักงาน 

กองการศึกษา 
4,355.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านทิพยป์ัญญา 
เป็นเงิน  4,355.-บาท 

ร้านทิพยป์ัญญา 
เป็นเงิน  4,355.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

31/2562 
ลว. 

4 ก.ค.62 
 
 

                                                                     
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง 

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

2,479.- เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ
จ ากัด 
เป็นเงิน  2,479.-บาท 

สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ
จ ากัด 
เป็นเงิน  2,479.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

32/2562 
ลว. 

10 ก.ค. 62 

13 จัดซื้อทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
ส านักปล้ด 

36,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านปิยมาศพาณชิย ์
เป็นเงิน 36,000.-บาท 

ร้านปิยมาศพาณชิย ์
เป็นเงิน 36,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

33/2562 
ลว. 

19 ก.ค.62 
14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 

กองช่าง 
9,900.- เฉพาะ 

เจาะจง 
บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
เป็นเงิน 9,900.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
เป็นเงิน 9,900.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

34/2562 
ลว. 

30 ก.ค.62 
15 จัดซื้อพัดลมติดผนัง 

ส านักปลัด 
43,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก.บุรีรัมย์ซัพพลาย 
เป็นเงิน 43,000.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์ซัพพลาย 
เป็นเงิน 43,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

35/2562 
ลว 

31 ก.ค. 62 
 
 
 

 
                                                                                                                   ทองอยู่  อินทรก าแหง 

                                                                                       รับรองสรุปผลด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้าง                                  (นายทองอยู่    อินทรก าแหง) 
                                                                                                                                                               นายกองค์การบริหารสว่นต าบลทะเมนชัย 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  บ้านหนอง
ม่วงน้อย 

982,000.- ประกวดราคา 
ระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์

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

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

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขในการ
ประกวดราคา 

5/2562 
ลว.  

2 ส.ค. 62 

 
 
 
 



 
 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง 

  982,000.- ประกวดราคา 
ระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์

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

   

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12   
บ้านบุตาริด 

970,000.- ประกวดราคา 
ระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์

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

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

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขในการ
ประกวดราคา 

6/2562 
ลว.  

2 ส.ค. 62 

 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง 

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

   

 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง 

3 จ้างเหมาสัญญาเว็บไซต์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

7,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทไทม์มีเดียเวบ็ไซต์จ ากัด 
เป็นเงิน 7,000.-บาท 

บริษัทไทม์มีเดียเวบ็ไซต์จ ากัด 
เป็นเงิน 7,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

74/2562 
ลว. 

1 ส.ค. 62 
4 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน 

สิงหาคม 2562  
3,500.- เฉพาะ 

เจาะจง 
บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ จ ากัด 
เป็นเงิน 3,500.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ จ ากัด 
เป็นเงิน 3,500.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

75/2562 
ลว. 

1 ส.ค. 62 
5 จ้างท าป้ายไวนิล เนื่องในวันเฉลิม

พระชนพรรษาพระพันปี 12 
สิงหาคม 2562  

1,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

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

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

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

76/2562 
ลว. 

2 ส.ค. 62 
6 จ้างท าป้ายไวนิล ตาม  

โครงการส่งเสริมเยาวชนรู้คิดรู้ทัน  
ป้องกันยาเสพติดและท้องก่อนวัย
อันสมควร 

1,400.- เฉพาะ 
เจาะจง 

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

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

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

77/2562 
ลว. 

23 ส.ค. 62 

7 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน 
กันยายน 2562 

3,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิส โอ เอจ ากัด 
เป็นเงิน 3,500.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิส โอ เอจ ากัด 
เป็นเงิน 3,500.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

78/2562 
ลว. 

29 ส.ค. 62 
 

 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง 

8 จัดซื้อครุภัณฑ์ ส านักงาน 
( ศพอ ส) 

87,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านโชคอ านวยเฟอร์นิเจอร์ 
โดยนายสชุาติ โชควาสนรรค ์
เป็นเงิน 87,000.-บาท 
 

ร้านโชคอ านวยเฟอร์นิเจอร์ 
โดยนายสชุาติ โชควาสนรรค ์
เป็นเงิน 87,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

36/2562 
ลว. 

6 ส.ค. 62 

9 จัดซื้อครุภัณฑ์ ส านักงาน  
(สวด.) 

4,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านโชคอ านวยเฟอร์นิเจอร์ 
โดยนายสชุาติ โชควาสนรรค ์
เป็นเงิน 4,000.-บาท 
 

ร้านโชคอ านวยเฟอร์นิเจอร์ 
โดยนายสชุาติ โชควาสนรรค ์
เป็นเงิน 4,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

37/2562 
ลว. 

6 ส.ค.62 

10 นม ยูเอชที  
จ านวน 21,926 กล่อง 

171,461.32 เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์โคนมปากช่องจ ากัด 
เป็นเงิน 171,461.32 บาท 

สหกรณ์โคนมปากช่องจ ากัด 
เป็นเงิน 171,461.32 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

38/2562 
ลว. 

26 ส.ค. 62 
 

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



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง 

1 จัดซื้อวัสดุส านักงาน (กระดาษ
ถ่ายเอกสาร-เข็มหมุด)  
กองการศึกษา 

4,981.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านทิพยป์ัญญา 
เป็นเงิน  4,981.-บาท 

ร้านทิพยป์ัญญา 
เป็นเงิน  4,981.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

39/2562 
ลว. 

4 ก.ย. 62 
2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 

กองการศึกษา 
9,450.- เฉพาะ 

เจาะจง 
บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
เป็นเงิน 9,450.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
เป็นเงิน 9,450.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

40/2562 
ลว. 

4 ก.ย.62 
3 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 

ส านักปลัด 
19,115.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านทิพยป์ัญญา 
เป็นเงิน  19,115.-บาท 

ร้านทิพยป์ัญญา 
เป็นเงิน  19,115.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

41/2562 
ลว. 

4 ก.ย. 62 
4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 

ส านักปลัด 
22,690.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านทิพยป์ัญญา 
เป็นเงิน 22,960.-บาท 

ร้านทิพยป์ัญญา 
เป็นเงิน 22,960.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

42/2562 
ลว. 

4 ก.ย. 62 
5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

วัคซีนพิษสุนัขบ้า 
สาธารณสุข 

34,410.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านปิยะมาศพาณิชย ์
เป็นเงิน 34,410.-บาท 

ร้านปิยะมาศพาณิชย ์
เป็นเงิน 34,410.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

43/2562 
ลว. 

4 ก.ย. 62 
 

                                                               
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ์

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง 

6 ซื้อพัดลมขนาด 25 นิ้ว 
 ( ศพอ.ส ) 

6,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านศรีฟ้าการไฟฟ้า 
โดยนายภาคิน  ผลประดับเพช็ร 
เป็นเงิน 6,600.-บาท 

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

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

44/2562 
ลว. 

4 ก.ย. 62 
7 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

ส าหรับพ่นสารเคมีป้องกันยุงลาย
น าไข้เลือดออก  

3,204.- เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ 
เป็นเงิน  3,204.-บาท 
 

สหกรณ์การเกษตรล าปลายมาศ 
เป็นเงิน  3,204.-บาท 
 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

45/2562 
ลว. 

9 ก.ย. 62 
8 จัดซื้อวัสดุ ส านักงาน 

กองคลัง 
9,645.- เฉพาะ 

เจาะจง 
บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอจ ากัด 
เป็นเงิน 9,645.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอจ ากัด 
เป็นเงิน 9,645.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

46/2562 
ลว. 

9 ก.ย.62 
9 จัดซื้อวัสดุ ส านักงาน 

กองช่าง 
7,292.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านทิพยป์ัญญา 
เป็นเงิน 7,192.-บาท 

ร้านทิพยป์ัญญา 
เป็นเงิน 7,192.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

47/2562 
ลว. 

9 ก.ย. 62 
10 จัดซื้อนกหวีด ตามโครงการ

อบรมวินัยจราจร 
ส านักปลัดงานป้องกัน 

2,100.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านฐานมั่นคง 
เป็นเงิน  2,100.-บาท 

ร้านฐานมั่นคง 
เป็นเงิน  2,100.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

48/2562 
ลว. 

13 ก.ย. 62 
 

                                                               
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง 

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
กองสวัสดิการ 

9,295.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
เป็นเงิน 9,295.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
เป็นเงิน 9,295.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

49/2562 
ลว 

17 ก.ย. 62 
12 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 

40,000 BTU จ านวน 2 เครื่อง 
ศพอ.ส 

102,400.- เฉพาะ 
เจาะจง 

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

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

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

50/2562 
ลว. 

24 ก.ย. 62 
13 จ้างท าป้ายไวนิล  

ตามโครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า 
สาธารณสุข 

432.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน  432.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน  432.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

79/2562 
ลว. 

4 ก.ย. 62 
14 จ้างเหมาพ่นสารเคมีก าจัดยุงลาย 

หมู่ที่ 6 บ้านบริหารชนบท 
สาธารณสุข 

1,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายถวิล  แตงทอง 
เป็นเงิน 1,600.-บาท 

นายถวิล  แตงทอง 
เป็นเงิน 1,600.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

80/2562 
ลว 

6 ก.ย.62 
15 จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟส่อง

สว่างระบบโซล่าเซล 
กองช่าง 

27,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายพนิิจ  พรมฟ้า 
เป็นเงิน 27,500.-บาท 

นายพนิิจ  พรมฟ้า 
เป็นเงิน 27,500.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

81/2562 
ลว 

13 ก.ย. 62 
16 จ้างท าป้ายไวนิล  

ตามโครงการอบรมวินัยจราจร 
ส านักปลัด 

563.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน  563.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน  563.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

82/2562 
ลว. 

13 ก.ย.62 
 
                                                               

 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง 

17 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่น
สารเคมี 
ส านักปลัด 

2,310.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายถวิล  แตงทอง 
เป็นเงิน  2,310.-บาท 

นายถวิล  แตงทอง 
เป็นเงิน  2,310.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

83/2562 
ลว 

17 ก.ย. 62 
18 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 

ส านักปลัด 
2,860.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายถวิล  แตงทอง 
เป็นเงิน 2,860.-บาท 

นายถวิล  แตงทอง 
เป็นเงิน 2,860.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

84/2562 
ลว. 

17 ก.ย.62 
19 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อง

คอมพิวเตอร์ และเครื่องโทรสาร 
กองคลัง 

9,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ จ ากัด 
เป็นเงิน 9,500.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ จ ากัด 
เป็นเงิน 9,500.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

85/2562 
ลว 

20 ก.ย 62 
20 จ้างท าป้ายไวนิล โครงการ

เสริมสร้างความรู้กฎหมาย 
กองสวัสดิการและสังคม 

775.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน  775.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน  775.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

86/2562 
ลว. 

23 ก.ย.62 
21 จ้างท าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การ

จัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิง
แชมป์โลกรายการโมโตจีพีประจ าปี 
2561-2563 
กองการศึกษา 

450.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน  450.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน  450.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

87/2562 
ลว 

25 ก.ย. 62 
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                                                                                       รับรองสรุปผลด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้าง                                  (นายทองอยู่    อินทรก าแหง) 
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