
                                                                           

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  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 จ้างเหมาคนงานผู้ช่วยจัดเก็บรายได้ 

กองคลัง 
7,500.- เฉพาะ 

เจาะจง 
นายวฒุินนัท์  ศรีเรืองหัตถ์ 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

นายวฒุินนัท์  ศรีเรืองหัตถ์ 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

1/2564 
1 ต.ค. 63 

2 จ้างเหมาคนงาน (แม่บ้าน) 
12 เดือน x 7,500 บาท 
ส านักปลัด 

90,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสิรภัทร ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน 90,000.-บาท 

นางสาวสิรภัทร ดีเลิศรัมย์ 
เป็นเงิน 90,000.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

2/2564 
1 ต.ค. 63 

3 จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง 
กองคลัง 

87,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท โอเอ (ประเทศไทย)จ ากัด 
เป็นเงิน 87,600.-บาท 

บริษัท โอเอ (ประเทศไทย)จ ากัด 
เป็นเงิน 87,600.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

3/2564 
1 ต.ค. 63 

4 จ้างเหมาเช่าพ้ืนที่บริการรับส่ง
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ส านักปลัด 

6,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทบิ๊กบีโซลูชั่นจ ากัด 
เป็นเงิน  6,500.-บาท 

บริษัทบิ๊กบีโซลูชั่นจ ากัด 
เป็นเงิน  6,500.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

4/2564 
1 ต.ค. 63 

5 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส านักงาน 
ส านักปลัด 

1,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสมชาย อุ่นจันทร์ 
เป็นเงิน 1,200.-บาท 

นายสมชาย อุ่นจันทร์ 
เป็นเงิน 1,200.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

5/2564 
1 ต.ค. 63 

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



 
  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  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 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

ศูนย์เด็กเล็ก เดือน ตุลาคม 2563 
กองการศึกษา 

30,400.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวปภาวรินทร์ เดโซรัมย์ 
เป็นเงิน 30,400.-บาท 

นางสาวปภาวรินทร์ เดโซรัมย์ 
เป็นเงิน 30,400.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

6/2564 
1 ต.ค. 63 

7 จ้างเหมาคนงานผู้ช่วยนักพัฒนา 
ชุมชน (12 เดือนx 7,500.-บาท) 
กองสวัสดิการและสังคม 

90,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายประดิษฐ์  มาตรนอก 
เป็นเงิน 90,000.-บาท 

นายประดิษฐ์  มาตรนอก 
เป็นเงิน 90,000.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

7/2564 
1 ต.ค. 63 

8 จ้างนักบริบาลท้องถิ่น  
(เดือนละ 5,000 x 12) 
กองสวัสดิการและสังคม 

60,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางหอมจันทร์  แซกรัมย์ 
เป็นเงิน 60,000.-บาท 

นางหอมจันทร์  แซกรัมย์ 
เป็นเงิน 60,000.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

9/2564 
1 ต.ค. 63 

9 จ้างนักบริบาลท้องถิ่น  
(เดือนละ 5,000 x 12) 
กองสวัสดิการและสังคม 

60,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางกาญพิชชา วิวัฒน์วรธรรม 
เป็นเงิน 60,000.-บาท 

นางกาญพิชชา วิวัฒน์วรธรรม 
เป็นเงิน 60,000.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

10/2564 
1 ต.ค. 63 

10 จ้างท าพวงมาลา เนื่องในวันคล้าย
สวรรคต รัชกาลที่ 9  
กองการศึกษา 

1,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านลัดดาฟลาวเวอร์ 
นายวิชาญ เหล็กดี 
เป็นเงิน 1,200.-บาท 

ร้านลัดดาฟลาวเวอร์ 
นายวิชาญ เหล็กดี 
เป็นเงิน 1,200.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

11/2564 
12 ต.ค.63 

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

 
 



 
  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
11 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง

เลขทะเบียน กค 8564 บุรีรัมย์ 
ส านักงานปลัด 

23,030.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง 
เป็นเงิน 23,030.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง 
เป็นเงิน 23,030.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

12/2564 
12 ต.ค. 63 

12 จ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด 
เนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จย่าครบ 120 ปี 
กองการศึกษา 

500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านลัดดาฟลาวเวอร์ 
นายวิชาญ เหล็กดี 
เป็นเงิน 500.-บาท 

ร้านลัดดาฟลาวเวอร์ 
นายวิชาญ เหล็กดี 
เป็นเงิน 500.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

13/2564 
19 ต.ค. 63 

13 จ้างท าพวงมาลาเพื่อสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 วันปิยะมหาราช 
กองการศึกษา 

1,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านลัดดาฟลาวเวอร์ 
นายวิชาญ เหล็กดี 
เป็นเงิน 1,200.-บาท 

ร้านลัดดาฟลาวเวอร์ 
นายวิชาญ เหล็กดี 
เป็นเงิน 1,200.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

14/2564 
21 ต.ค. 63 

14 จ้างท าป้ายไวนิล โครงการประเพณี
ลอยกระทง จ านวน 2 ป้าย 
กองการศึกษา 

2,800.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน์ 
นายเศวตฉัตร เขื่อนค า 
เป็นเงิน 2,800.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน์ 
นายเศวตฉัตร เขื่อนค า 
เป็นเงิน 2,800.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

15/2564 
27 ต.ค. 63 

15 จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวทีและ
จัดสถานที่ โครงการประเพณีลอย
กระทง 
กองการศึกษา 

10,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายทองพูน แสนแก้ว 
เป็นเงิน 10,000.-บาท 

นายทองพูน แสนแก้ว 
เป็นเงิน 10,000.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

16/2564 
27 ต.ค.63 

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



 
 
 

  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  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 
16 จ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมถนน 

หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร 
กองช่าง 

50,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.สุพวัชร์การโยธา 
เป็นเงิน 50,000.-บาท 

หจก.สุพวัชร์การโยธา 
เป็นเงิน 50,000.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

17/2564 
27 ต.ค. 63 

17 จ้างเหมาคนงานผู้ช่วยจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง 

7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายวฒุินนัท์  ศรีเรืองหัตถ์ 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

นายวฒุินนัท์  ศรีเรืองหัตถ์ 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

18/2564 
28 ต.ค. 63 

18 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
ศูนย์เด็กเล็ก เดือน พฤศจิกายน 
2563 
กองการศึกษา 

28,880.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวปภาวรินทร์ เดโซรัมย ์
เป็นเงิน 28,880.-บาท 

นางสาวปภาวรินทร์ เดโซรัมย์ 
เป็นเงิน 28,880.-บาท 

เป็นราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ 

19/2564 
30 ต.ค. 63 

 
 
                                                                                                                                                                         ทองอยู่    อินทรก าแหง 

                                                                                       รับรองสรุปผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                                  (นายทองอยู่    อินทรก าแหง) 
                                                                                                                                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
 
 

 
 
 

 


