
                                                                           

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 ซื้อน้ ายาฆ่าเชื้อขนาดจุ 5 ลิตร 
กองการศึกษา 

4,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านปิยะมาศพาณิชย์ 
เป็นเงิน 4,000.-บาท 

ร้านปิยะมาศพาณิชย์ 
เป็นเงิน 4,000.-บาท 

เป็นราคา 
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

4/2564 
7 ม.ค.64 

2 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
ส านักปลัด 

3,305.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.เรืองแสงไทย 
เป็นเงิน 3,305.-บาท 

หจก.เรืองแสงไทย 
เป็นเงิน 3,305.-บาท 

เป็นราคา 
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

5/2564 
8 ม.ค. 64 

3 จัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน)     
นมยูเอชที จ านวน 10,940 กล่อง 
เดือน ก.พ. 64 
กองการศึกษา 

85,550.80 เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์โคนมปากช่องจ ากัด 
เป็นเงิน 85,880.80 บาท 

สหกรณ์โคนมปากช่องจ ากัด 
เป็นเงิน 85,880.80 บาท 

เป็นราคา 
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

6/2564 
27 ม.ค. 64 

4 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน  1 เครื่อง 
กองคลัง 

7,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทโอเอประเทศไทยจ ากัด 
เป็นเงิน 7,000.-บาท 

บริษัทโอเอประเทศไทยจ ากัด 
เป็นเงิน 7,000.-บาท 

เป็นราคา 
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

37/2564 
8 ม.ค. 64 

5 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปั๊มดูดน้ า
เพ่ือส ารองน้ าใช้ในการดับเพลิง 
ส านักปลัด 

800.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสมบูรณ์ ไชยสทิธ ์
เป็นเงิน 800.-บาท 

นายสมบูรณ์ ไชยสทิธ ์
เป็นเงิน 800.-บาท 

เป็นราคา 
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

38/2564 
25 ม.ค. 64 
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                                                                                       รับรองสรุปผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                                  (นายทองอยู่    อินทรก าแหง) 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

6 จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
โควิค-19 
ส านักปลัด 

1,632.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเก่ง-ดีไซน์ 
นายเศวตฉัตร เขื่อนค า 
เป็นเงิน 1,632.-บาท 

ร้านเก่ง-ดีไซน์ 
นายเศวตฉัตร เขื่อนค า 
เป็นเงิน 1,632.--บาท 

เป็นราคา 
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

39/2564 
28 ม.ค. 64 

7 จ้างคนงาน ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้ 
กองคลัง 

7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายวฒุินนัท์  ศรีเรืองหัตถ์ 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

นายวฒุินนัท์  ศรีเรืองหัตถ์ 
เป็นเงิน 7,500.-บาท 

เป็นราคา 
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

40/2564 
29 ม.ค.64 

8 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวนัศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน 
ประจ าเดือน ก.พ. 2564 
กองการศึกษา 

27,360.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวปภาวรินทร์    เดโชรัมย์ 
เป็นเงิน  27,360.-บาท 

นางสาวปภาวรินทร์    เดโชรัมย์ 
เป็นเงิน  27,360.-บาท 

เป็นราคา 
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

41/2564 
29 ม.ค. 64 

9 ค่าจ้างเหมาบุคคล (พนักงานประจ า
รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์) 
(4 เดือนx7,500=30,000.-บาท) 
ส านักงานปลัด 
 

30,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายกิตติเดช  ชาติศักดิ ์
เป็นเงิน 30,000.-บาท 

นายกิตติเดช  ชาติศักดิ ์
เป็นเงิน 30,000.-บาท 

เป็นราคา 
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

42/2564 
29 ม.ค. 64 
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