
                                                                           
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซื้อ-จัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง 
วิธีซื้อ 
หรือจ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
จ านวน  45 รายการ 
กองคลัง 

79,930.- 79,930.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านทิพยป์ัญญา 
โดยนางศรีสุมาลย์       
 เจนศิริศักดิ์ 
เป็นเงิน 79,930.-บาท 

ร้านทิพยป์ัญญา 
โดยนางศรีสุมาลย์          
เจนศิริศักดิ์ 
เป็นเงิน 79,930.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

7/2563 
ลว 21 ก.พ.63 

2 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 5 รายการ 

15,500.- 15,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ
จ ากัด 
เป็นเงิน 15,500.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ
จ ากัด 
เป็นเงิน 15,500.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

8/2563 
ลว. 21 ก.พ.

63 
3 ค่าจัดซื้อ นม ยู เอช ที ขนาด

บรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด
ชนิดกล่อง  
จ านวน 20,230 กล่อง 

158,198.60 158,198.60 เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์โคนมปากช่องจ ากัด 
โดยนางสาวธนกร ศรีลาย 
เป็นเงิน 158,198.60 บาท 

สหกรณ์โคนมปากช่องจ ากัด 
โดยนางสาวธนกร ศรีลาย 
เป็นเงิน 158,198.60 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

9/2563 
ลว.26 ก.พ.63 

4 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริต 
กองช่าง 

223,000.- 223,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บุรีรัมย์ เจ เอส 
ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 221,000.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์ เจ เอส 
ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 221,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

21/2563 
 ลว. 13 ก.พ.63 

5 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
บ่อพัก หมู่ที่11  
บ้านหนองน้ าขุน่ 
กองช่าง 

300,000.- 300,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บุรีรัมย์ เจ เอส 
ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 299,000.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์ เจ เอส 
ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 299,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

22/2563 
ลว. 13 ก.พ.63 

 

                                                                                                                                                        ทองอยู่  อินทรก าแหง    

                                                                    รบัรองสรุปผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                                  (นายทองอยู่    อินทรก าแหง) 
                                                                                                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2563 
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 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 
บ้านหนองม่วงใต ้
กองช่าง 

197,000.- 197,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บุรีรัมย์ เจ เอส 
ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 195,000.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์ เจ เอส 
ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 195,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

23/2563 
ลว 13 ก.พ. 63. 

7 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝาปดิ
รางระบายน้ า (ฝาตะแกรง
เหล็ก) หมู่ที่ 17 
 บ้านใหม่อัมพวัน 
กองช่าง 

286,000.- 286,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บุรีรัมย์ เจ เอส 
ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 285,000.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์ เจ เอส 
ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 285,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

24/2563 
ลว.13 ก.พ.63 

8 จ้างเหมาซ่อมสร้างผวิจราจร
แอสฟัลล์ติกทับถนนคอนกรีต
เดิม หมู่ที่ 6 บ้านบริหารชนบท 
กองช่าง 

491,000.- 491,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. ส.ภูทอง 
นายสกุลศักดิ์ ส าเรียนรัมย์ 
เป็นเงิน 488,000.-บาท 

หจก. ส.ภูทอง 
นายสกุลศักดิ์ ส าเรียนรัมย์ 
เป็นเงิน 488,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

25/2563 
ลว.13 ก.พ. 63 

9 จ้างเหมาซ่อมสร้างผวิจราจร
แอสฟัลล์ติกทับถนนคอนกรีต
เดิม หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง 
กองช่าง 

494,000.- 494,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. ส.ภูทอง 
นายสกุลศักดิ์ ส าเรียนรัมย์ 
เป็นเงิน 492,000.-บาท 

หจก. ส.ภูทอง 
นายสกุลศักดิ์ ส าเรียนรัมย์ 
เป็นเงิน 492,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

26/2563 
ลว.13 ก.พ.63 

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



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2563 
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 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 
บ้านน้อยพัฒนา 
กองช่าง 

498,000.- 498,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.โชควิชิตชัย 
นายวิชิต  โปยไธสง 
เป็นเงิน 495,000.-บาท 

หจก.โชควิชิตชัย 
นายวิชิต  โปยไธสง 
เป็นเงิน 495,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

27/2563 
ลว.13 ก.พ.63 

11 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา 
กองช่าง 

400,000.- 400,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บุรีรัมย์ คอนกรีต 
นายยุทธพล อินทะพันธ์ 
เป็นเงิน 398,000.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์ คอนกรีต 
นายยุทธพล อินทะพันธ์ 
เป็นเงิน 398,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

28/2563 
ลว. 13 ก.พ. 63 

12 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 10 
บ้าหนองม่วงน้อย 
กองช่าง 

497,000.- 497,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.โชควิชิตชัย 
นายวิชิต  โปยไธสง 
เป็นเงิน 495,000.-บาท 

หจก.โชควิชิตชัย 
นายวิชิต  โปยไธสง 
เป็นเงิน 495,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

 

13 โครงการจ้างเหมาถนนดิน
ยกระดับบดอัดพร้อมลงหินคลุก
เกรดปรับแต่ง  หมู่ที่ 9 
 บ้านหนองบัว 
กองช่าง 

315,000.- 315,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. ส.ภูทอง 
นายสกุลศักดิ์ ส าเรียนรัมย์ 
เป็นเงิน 313,000.-บาท 

หจก. ส.ภูทอง 
นายสกุลศักดิ์ ส าเรียนรัมย์ 
เป็นเงิน 313,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

 

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



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2563 
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 

14 จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง 
(ประชุมสภาฯ) 
ส านักปลัด 

600.- 600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวจนัทร์จิรา โชครัมย์ 
เป็นเงิน 600.-บาท 

นางสาวจนัทร์จิรา โชครัมย ์
เป็นเงิน 600.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

31/2563 
ลว.14 ก.พ. 63 

15 จ้างท าป้ายไวนิล ตามโครงการ
หมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะ
ประจ าปี 2563 
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 

32/2563 
ลว.21 ก.พ. 63 

16 จ้างซ่อมแซมตรวจเช็คเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
กองคลัง 

16,000.- 16,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ
จ ากัด  
เป็นเงิน 16,000.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ
จ ากัด  
เป็นเงิน 16,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

33/2563 
ลว 21 ก.พ.63 

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



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2563 
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 จัดซื้อชุดกีฬา ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาทะเมนชัยเกมส์ 
ประจ าปี 2563 
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 

10/2563 
ลว. 5 ม.ีค. 63 

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
กองช่าง 

9,900.- 9,900.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
โดยนางสาวเสาวรัตน ์
 ไกรโกศล 
เป็นเงิน 9,900.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
โดยนางสาวเสาวรัตน ์
 ไกรโกศล 
เป็นเงิน 9,900.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

11/2563 
ลว.6 มี.ค. 63 

3 จัดซื้อวัสดุท าหน้ากากอนามัย 
ส านักปลัด 

17,075.- 17,075.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านชัยพร 2 
เป็นเงิน 17,075.-บาท 

ร้านชัยพร 2 
เป็นเงิน 17,075.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

12/2563 
ลว.9 มี.ค. 63 

4 จ้างเขียนแบบอาคารที่ท าการ 
อบต.ทะเมนชัย 
กองคลัง 

200,000.- 200,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายเมธี  จงนอก 
เป็นเงิน 200,000.-บาท 

นายเมธี  จงนอก 
เป็นเงิน 200,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

34/2563 
ลว.4 มี.ค. 63 

5 จ้างท าปา้ยไวนิลโครงการแข่งขัน
กีฬาประจ าต าบล “ทะเมนชัย
เกมส์”ประจ าปี 2563 
กองช่าง 

1,200.- 1,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

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

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

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

35/2563 
ลว.5 มี.ค. 63 

 

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



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2563 
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 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปริ้นเตอร์ 
กองช่าง 

1,400.- 1,400.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
โดยนางสาวเสาวรัตน ์
 ไกรโกศล 
เป็นเงิน 1,400.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์ร่วมค้าจ ากัด 
โดยนางสาวเสาวรัตน ์
 ไกรโกศล 
เป็นเงิน 1,400.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

36/2563 
ลว.6 มี.ค..63 

7 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 
โครงการ โควิค-19 

432.- 432.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 432.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 432.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

37/2563 
ลว. 11 มี.ค. 63 

8 จ้างเหมาพ่นสารเคมีป้องกัน
ยุงลายน าไข้เลือดออก หมู่ 8 
บ้านหนองไทร 

1,600.- 1,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายถวิล  แตงทอง 
เป็นเงิน 1,600.-บาท 

นายถวิล  แตงทอง 
เป็นเงิน 1,600.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

38/2563 
ลว.16 มี.ค. 63 

9 จ้างเหมาคนงานทั่วไป จ านวน 
6  เดือน (เม.ย.-ก.ย.2563)  

45,000.- 45,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสิรภัทร ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน 45,000.-บาท 

นางสาวสิรภัทร ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน 45,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

39/2563 
ลว 27 มี.ค. 63 

10 จ้างเหมาคนงานทั่วไป จ านวน 
6  เดือน (เม.ย.-ก.ย.2563)  

45,000.- 45,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายประดิษฐ์  มาตรนอก 
เป็นเงิน 45,000.-บาท 

นายประดิษฐ์  มาตรนอก 
เป็นเงิน 45,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

40/2563 
ลว 27 มี.ค. 63 

11 จ้างเหมาขุดลอกสระ 
สาธารณะ (สระหนองไทร) 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร 

443,000.- 441,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ธงชัย ก่อสร้างทีซี 
โดย นายธงชัย 
ปานกันตรง 
เป็นเงิน 441,000.-บาท 

หจก.ธงชัย ก่อสร้างทีซี 
โดย นายธงชัย 
ปานกันตรง 
เป็นเงิน 441,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

41/2563 
ลว 30 มี.ค. 63 

 

                                                                                                                                                     ทองอยู่  อินทรก าแหง 

                                                                                                                            รบัรองสรุปผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                                  (นายทองอยู่    อินทรก าแหง) 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2563 

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 

12 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
ส าหรับพ่นสารเคมีก าจัดยุงลาย
น าไข้เลือดออก หมู่ที่ 8 
 บ้านหนองไทร 

1,370.- 1,370.- เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรล า
ปลายมาศ 
เป็นเงิน 1,370.-บาท 

สหกรณ์การเกษตรล า
ปลายมาศ 
เป็นเงิน 1,370.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

13/2563 
ลว.16 มี.ค..63 

13 จัดซื้อผ้าส าหรับจัดท าหน้ากาก
อนามัย ตามโครงการอบรมให้
ความรู้  โควิท-19 

1,507.- 1,507.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านชัยพร 2 
เป็นเงิน 1,507.-บาท 

ร้านชัยพร 2 
เป็นเงิน 1,507.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

14/2563 
ลว. 19 มี.ค. 63 

14 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
จ านวน 12 รายการ 

6,996.- 6,996.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทก้ าหมงเครื่องครัว
จ ากัด 
เป็นเงิน 6,996.-บาท 

บริษัทก้ าหมงเครื่องครัว
จ ากัด 
เป็นเงิน 6,996.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

15/2563 
ลว.24 มี.ค. 63 

15 จัดซื้อวัสดุ โค-วิท 19 
จ านวน 6 รายการ 

35,520.- 35,520.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ปิยะมาศพาณิชย์ 
เป็นเงิน 35,520.-บาท 

ร้าน ปิยะมาศพาณิชย ์
เป็นเงิน 35,520.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

16/2563 
ลว 30 มี.ค. 63 

16 จัดซื้อน้ ายาฆ่าเชื้อ โควิท-19 27,000.- 27,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ปิยะมาศพาณิชย์ 
เป็นเงิน 27,000.-บาท 

ร้าน ปิยะมาศพาณิชย์ 
เป็นเงิน 27,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

17/2563 
ลว 30 มี.ค. 63 
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                                                                                                                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซื้อ-จัดจ้ำง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง 
วิธีซื้อ 
หรือจ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง 

1 จัดซื้อวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (พ่นสารเคมีก าจัดยุงน า
ไข้เลือดออก) 
ส านักปลัด  

1,626.- 1,626.- เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรล า
ปลายมาศ 
เป็นเงิน 1,626.-บาท 

สหกรณ์การเกษตรล า
ปลายมาศ 
เป็นเงิน 1,626.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

18/2563 
ลว. 1 เมย.2563 

2 จัดซื้อวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (พ่นสารเคมีก าจัดยุงน า
ไข้เลือดออก) 
ส านักปลัด  

1,000.- 1,507.- เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรล า
ปลายมาศ 
เป็นเงิน 1,000.-บาท 

สหกรณ์การเกษตรล า
ปลายมาศ 
เป็นเงิน 1,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

19/2563 
 ลว.3 เมย. 2563 

3 จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ 
(โควิด-19) 
ส านัดปลัด 

4,500.- 4,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านปิยมาศพาณิชย์ 
เป็นเงิน 4,500.-บาท 

ร้านปิยมาศพาณิชย์ 
เป็นเงิน 4,500.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

20/2563 
ลว.7 เมย. 2563 

4 จ้างซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
กองคลัง 

4,700.- 4,700.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ 
จ ากัด 
เป็นเงิน 4,700.-บาท 

บริษัทบุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ 
จ ากัด 
เป็นเงิน 4,700.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

42/2563 
ลว 1 เมย.2563 

5 จ้างเหมาพ่นสารเคมีก าจัด
ยุงลายน าไข้เลือดออก 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร 
ส านักปลัด 

1,800.- 1,800.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายถวิล แตงทอง 
เป็นเงิน 1,800.-บาท 

นายถวิล แตงทอง 
เป็นเงิน 1,800.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

43/2563 
ลว.1 เมย. 2563 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซื้อ-จัดจ้ำง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง 
วิธีซื้อ 
หรือจ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง 

6 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล
ประชาสัมพนัธ์ เร่ืองโค-วิด 19 
จ านวน 3 ปา้ย  
ส านักปลัด 

2,140.- 2,140.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 2,140.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 2,140.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

44/2563 
ลว 1 เมย..2563 

7 จ้างเหมาแซมรถยนต์ส่วน
หมายเลขทะเบียน 
 กค. 8564 บร. 
ส านักปลัด 

20,330.- 20,330.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญ 
การยาง 
เป็นเงิน 20,330.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญ 
การยาง 
เป็นเงิน 20,330.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

45/2563 
ลว.2 เมย.2563 

8 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่น
สารเคมี 
 เลขรหัส 054-50-0004 
ส านักปลัด 

2,300.- 2,300.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายถวิล แตงทอง 
เป็นเงิน 2,300.-บาท 

นายถวิล แตงทอง 
เป็นเงิน 2,300.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

46/2563 
ลว.7 เมย.2563 

                                                                                                                   

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



 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซื้อ-จัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง 
วิธีซื้อ 
หรือจ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1 จัดซื้ออาหารเสริม 
 (นมโรงเรียน) 
นม ยูเอชที ชนิดกล่อง 
จ านวน 17,453 กล่อง 
กองการศึกษา 

136,482.46 136,482.46 เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์โคนมปากช่องจ ากัด 
เป็นเงิน 136,482.46 บาท 

สหกรณ์โคนมปากช่องจ ากัด 
เป็นเงิน 136,482.46 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

21/2563 
ลว 15 พ.ค.2563 

2 ซื้อพัดลม ขนาด 18 นิ้ว 
 แบบติดผนัง 
กองสวัสดิการและสังคม 

2,500.- 2,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ที แอน พี กรุ๊ป 
เป็นเงิน 2,500.-บาท 

ร้าน ที แอน พี กรุ๊ป 
เป็นเงิน 2,500.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

22/2563 
ลว.15 พ.ค. 2563 

3 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น เพื่อใช้ในการพ่นสารเคมี
ก าจัดยุงลายน าไข้เลือดออก 
ส านักปลัด 

2,488.- 2,488.- เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรล า
ปลายมาศจ ากัด 
เป็นเงิน 2,488.-บาท 

สหกรณ์การเกษตรล า
ปลายมาศจ ากัด 
เป็นเงิน 2,488.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

23/2563 
ลว. 25 พ.ค.2563 

4 จัดซื้อวัสดุ ก่อสร้างบ้านคน
พิการ  
กองสวัสดิการและสังคม 

40,000.- 40,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทพรเทพก่อสร้าง 
เป็นเงิน 40,000.-บาท 

บริษัทพรเทพก่อสร้าง 
เป็นเงิน 40,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

24/2563 
ลว.28 พ.ค.2563 

5 ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษ
สุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ 
ส านักปลัด 

30,130.- 30,130.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านปิยะมาศพาณิชย์ 
เป็นเงิน 30,130.บาท 

ร้านปิยะมาศพาณิชย์ 
เป็นเงิน 30,130.บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

25/2563 
ลว. 29 พ.ค.2563 

                                                          

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



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล ำดับ
ที ่

งำนจัดซื้อ-จัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง 
วิธีซื้อ 
หรือจ้ำง 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

6 จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 
(พ.ค.-ก.ย. 2563  
จ านวน 5 เดือน) 
กองคลัง 

37,500.- 37,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสิรภัทร 
ดีเลิศรัมย ์
เป็นเงิน 37,500.-บาท 

นางสาวสิรภัทร 
ดีเลิศรัมย ์
เป็นเงิน 37,500.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

47/2563 
ลว. 1 พ.ค. 2563 

7 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลขนาด 
1.2 x 2.4 เมตร 
ส านักปลัด 

864.- 864.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 864.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 864.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

48/2563 
ลว.1 พ.ค.2563 

8 จ้างเหมาท าป้ายอะคริลิค 
จ านวน 2 ปา้ย 
กองสวัสดิการและสังคม 

1,000.- 1,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 1,000.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน ์
โดยนายเศวตฉัตร  เขื่อนค า 
เป็นเงิน 1,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

49/2563 
ลว.15 พ.ค.2563 

9 จ้างเหมาพ่นสารเคมีก าจัด
ยุงลายน าไข้เลือดออก 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร 
ส านักปลัด 

3,000.- 3,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายถวิล  แตงอ่อน 
เป็นเงิน 3,000.-บาท 

นายถวิล  แตงอ่อน 
เป็นเงิน 3,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในการเฉพาะเจาะจง 

50/2563 
ลว. 25 พ.ค.2563 

10 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 
โครงการฉีดวัคซีนพิษ 
สุนัขบ้า 
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 

51/2563 
ลว.29 พ.ค.2563 
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