
                          
           สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2563 

องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก    
โดยสังเขป 

1.  คาจัดซ้ือน้ำดื่ม 750 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา สงาแสง นางสาวสุชาดา สงาแสง เปนผูมีอาชีพประเภท
ดังกลาว 

2. คาจางเหมาบริการบุคคล 
(สำนักปลัด) 

31,400 เฉพาะเจาะจง นายสวย  ยุติภูติ,นางลำไพ ออมอ่ิม,
นายสาย  สิมบุตร,น.ส.ภาวนา  สวัสดี
,น.ส.สุกัญญา ใบเจริญ 

นายสวย  ยุติภูติ,นางลำไพ ออมอ่ิม,
นายสาย  สิมบุตร,น.ส.ภาวนา  สวัสดี
,น.ส.สุกัญญา ใบเจริญ 

เปนผูมีคุณสมบัติตามท่ี
องคการบริหารสวนตำบล
หนองแขมกำหนด 

3. คาจางเหมาบริการบุคคล (กอง
สวัสดิการ) 

8,200 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรพิมล  ทำทัน น.ส.พรพิมล  ทำทัน เปนผูมีคุณสมบัติตามท่ี
องคการบริหารสวนตำบล
หนองแขมกำหนด 

4. คาจางเหมาบริการบุคคล (กอง
ชาง) 

8,200 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณีวรรณ  รสโหมด นางสาวมณีวรรณ  รสโหมด เปนผูมีท่ีมีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีตองการ 

5. คาจางเหมาบริการบุคคล (กอง
คลัง) 

9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา  ลายน้ำเงิน นางสาวปวีณา  ลายน้ำเงิน เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

6. คาจางเหมาบริการบุคคล (กอง
การศึกษาฯ) 

55,000 เฉพาะเจาะจง นายสนับ  เนยไธสง,น.ส.รัตนา  จำเนียร
ทรง , น.ส.ชลธชิา หม่ิงทอง,น.ส.สม
หทัย พรรณรักษ,น.ส.ฐานิตา บุตรศรี
,น.ส.ศิริรัตน  ขวัญเมือง.น.ส.นุศรา  จุน
เหลา 

นายสนับ  เนยไธสง,น.ส.รัตนา  จำเนียร
ทรง , น.ส.ชลธชิา หม่ิงทอง,น.ส.สม
หทัย พรรณรักษ,น.ส.ฐานิตา บุตรศรี
,น.ส.ศิริรัตน  ขวัญเมือง.น.ส.นุศรา  จุน
เหลา 

เปนผูมีอาชีพรับจาง
ประเภทดังกลาว 

7. คาจัดซ้ือหนังสือพิมพรายวัน 
ปจด.ต.ค.63 

200 เฉพาะเจาะจง ที.เค.แอล เครื่องเขียน ที.เค.แอล เครื่องเขียน เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

8 คาจางรถรับ-สงนักเรียนดอย
โอกาส ปจด.ต.ค.63 

10,000 เฉพาะเจาจง นายชาญชัย สุวรรณคลาย นายชาญชัย สุวรรณคลาย เปนผูมีอาชีพรับจางรถยนต 

 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2563 

องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก    
โดยสังเขป 

9 คาซอมแซมรถยนต 14,901.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท จิระดา ออโต กรุป จำกัด บริษัท จิระดา ออโต กรุป จำกัด เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 
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one 

22,900 เฉพาะเจาะจง ตนกลา คอมพิวเทค โดย นายวิษณุ 
ทองเหลืองสุข 

ตนกลา คอมพิวเทค โดย นายวิษณุ 
ทองเหลืองสุข 

เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

11 คาจัดซ้ือเครื่องพิมพ  4,300 เฉพาะเจาะจง ตนกลา คอมพิวเทค โดย นายวิษณุ 
ทองเหลืองสุข 

ตนกลา คอมพิวเทค โดย นายวิษณุ 
ทองเหลืองสุข 

เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

12 คาจัดซ้ือน้ำมันเชื่อเพลิง ปจด.
ต.ค.63 

13,030 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรโคกสำโรง จำกัด สหกรณการเกษตรโคกสำโรง จำกัด เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

13 คาจางเหมาปรับอากาศ วันท่ี 
5-6 พ.ย.63 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูนำชุมชน 

60,000 เฉพาะเจาะจง นายไวยพจน ตระกูลใจดี นายไวยพจน ตระกูลใจดี เปนผูมีอาชีพรับจางขับรถ
รับจางโดยตรง 

14 คาจัดซ้ือของท่ีระลึกโครงการ
พัฒนาผูนำชุมชน 

1,500 เฉพาะเจาะจง นางไพรินทร ตรีริยะ นางไพรินทร ตรีริยะ เปนผูมีอาชีพรับจางขับรถ
รับจางโดยตรง 

15 คาจางทำปายไวนิล โครงการ
พัฒนาศักยภาพผูนำชุมชน 

500 เฉพาะเจาะจง สุนทร รวมสมุห สุนทร รวมสมุห เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

16 คาจางเหมาบริการทำงานวิจัย 25,000 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตร ี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตร ี เปนผูมีอาชีพรับจาง
ประเภทดังกลาว 

17 คาจางซอมแซมรถยนต
สวนกลาง 

2,970 เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน เนียมออน นายสุทัศน เนียมออน เปนผูมีอาชีพรับจาง
ประเภทดังกลาว 

18 คาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร (สป.) 3,680 เฉพาะเจาะจง ตนกลา คอมพิวเทค โดย นายวิษณุ 
ทองเหลืองสุข 

ตนกลา คอมพิวเทค โดย นายวิษณุ 
ทองเหลืองสุข 

เปนผูมีอาชีพรับจาง
ประเภทดังกลาว 

 



 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2563 
องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก    
โดยสังเขป 

19 คาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร (กอง
การศึกษาฯ) 

8,770 เฉพาะเจาะจง ตนกลา คอมพิวเทค โดย นายวิษณุ 
ทองเหลืองสุข 

ตนกลา คอมพิวเทค โดย นายวิษณุ 
ทองเหลืองสุข 

เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

20 คาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร (กอง
คลัง) 

4,490 เฉพาะเจาะจง ตนกลา คอมพิวเทค โดย นายวิษณุ 
ทองเหลืองสุข 

ตนกลา คอมพิวเทค โดย นายวิษณุ 
ทองเหลืองสุข 

เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

21 คาจัดซ้ือยางมะตอยสำเร็จรูป
และน้ำยายางมะตอย 

45,000 เฉพาะเจาะจง นายถิรวัฒน จันทรคำ นายถิรวัฒน จันทรคำ เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

22 คาซ้ือยางรถยนตสวนกลาง 2 
คัน 

29,100 เฉพาะเจาะจง นายนลธวัช หม่ันเพียร นายนลธวัช หม่ันเพียร เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

23 โครงการซอมแซมถนนลูกรังหมู
ท่ี 12 

42,800 เฉพาะเจาะจง นางสาวจเร ปนออน นางสาวจเร ปนออน เปนผูมีอาชีพรับจาง
กอสรางโดยตรง 

24 โครงการซอมแซมถนนลูกรังหมู
ท่ี12 

50,300 เฉพาะเจาะจง นางสาวจเร ปนออน นางสาวจเร ปนออน เปนผูมีอาชีพรับจาง
กอสรางโดยตรง 

25 โครงการซอมแซมถนนลูกรังหมู
ท่ี 5 

55,400 เฉพาะเจาะจง นางสาวจเร ปนออน นางสาวจเร ปนออน เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

26 คาจางซอมแซมอาคาร
สำนักงาน 

13,900 เฉพาะเจาะจง นายสุรัตน ปอมทอง นายสุรัตน ปอมทอง เปนผูมีอาชีพรับจาง
ประเภทดังกลาว 

 
 
 
 
 



              สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 
องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก    
โดยสังเขป 

1.  คาจางเหมาบริการบุคคล 
(สำนักปลัด) 

31,400 เฉพาะเจาะจง นายสวย  ยุติภูติ,นางลำไพ ออมอ่ิม,
นายสาย  สิมบุตร,น.ส.ภาวนา  สวัสดี
,น.ส.สุกัญญา ใบเจริญ 

นายสวย  ยุติภูติ,นางลำไพ ออมอ่ิม,
นายสาย  สิมบุตร,น.ส.ภาวนา  สวัสดี
,น.ส.สุกัญญา ใบเจริญ 

เปนผูมีคุณสมบัติตามท่ี
องคการบริหารสวนตำบล
หนองแขมกำหนด 

2. คาจางเหมาบริการบุคคล (กอง
สวัสดิการ) 

8,200 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรพิมล  ทำทัน น.ส.พรพิมล  ทำทัน เปนผูมีคุณสมบัติตามท่ี
องคการบริหารสวนตำบล
หนองแขมกำหนด 

3. คาจางเหมาบริการบุคคล (กอง
ชาง) 

8,200 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณีวรรณ  รสโหมด นางสาวมณีวรรณ  รสโหมด เปนผูมีท่ีมีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีตองการ 

4. คาจางเหมาบริการบุคคล (กอง
คลัง) 

9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา  ลายน้ำเงิน นางสาวปวีณา  ลายน้ำเงิน เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

5. คาจางเหมาบริการบุคคล (กอง
การศึกษาฯ) 

55,000 เฉพาะเจาะจง นายสนับ  เนยไธสง,น.ส.รัตนา  จำเนียร
ทรง , น.ส.ชลธชิา หม่ิงทอง,น.ส.สม
หทัย พรรณรักษ,น.ส.ฐานิตา บุตรศรี
,น.ส.ศิริรัตน  ขวัญเมือง.น.ส.นุศรา  จุน
เหลา 

นายสนับ  เนยไธสง,น.ส.รัตนา  จำเนียร
ทรง , น.ส.ชลธชิา หม่ิงทอง,น.ส.สม
หทัย พรรณรักษ,น.ส.ฐานิตา บุตรศรี
,น.ส.ศิริรัตน  ขวัญเมือง.น.ส.นุศรา  จุน
เหลา 

เปนผูมีอาชีพรับจาง
ประเภทดังกลาว 

6. คาจัดซ้ือรถยนตบรรทุก(ดีเซล) 829,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาลพบุรีอุดมชัย จำกัด บริษัท โตโยตาลพบุรีอุดมชัย จำกัด เปนผูมีอาชีพรับจาง
ประเภทดังกลาว 

7. คาจัดซ้ือหนังสือพิมพรายวัน 
ปจด.พ.ย.63 

190 เฉพาะเจาะจง ที.เค.แอล เครื่องเขียน ที.เค.แอล เครื่องเขียน เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

8 คาจางรถรับ-สงนักเรียนดอย
โอกาส ปจด.ต.ค.63 

10,000 เฉพาะเจาจง นายชาญชัย สุวรรณคลาย นายชาญชัย สุวรรณคลาย เปนผูมีอาชีพรับจางรถยนต 

 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 
องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก    
โดยสังเขป 

9 คาจัดซ้ือน้ำดื่ม 525 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา สงาแสง นางสาวสุชาดา สงาแสง เปนผูมีอาชีพประเภท
ดังกลาว 
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ประเภทดังกลาว 

11 คาจัดซ้ือน้ำมันเชื่อเพลิง 
ปจด.พ.ย..63 

14,970 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรโคกสำโรง จำกัด สหกรณการเกษตรโคกสำโรง จำกัด เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

12 คาจัดซ้ือพานพุม วันพอ
แหงชาต ิ

3,500 เฉพาะเจาะจง นายปุญญพัฒน ศรีภควดีปทมา นายปุญญพัฒน ศรีภควดีปทมา เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

13 คาจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว 13,169 เฉพาะเจาะจง นางไพรินทร ตรีริยะ นางไพรินทร ตรีริยะ เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

14 คาจัดซ้ือวัสดุสำนักงานกองคลัง 8,353 เฉพาะเจาะจง ที.เค.แอล.หนังสือ สื่อ เครื่องเขียน ที.เค.แอล.หนังสือ สื่อ เครื่องเขียน เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

15 คาจัดซ้ือวัสดุสำนักงานกอง
สวัสดิการ 

8,293 เฉพาะเจาะจง ที.เค.แอล.หนังสือ สื่อ เครื่องเขียน ที.เค.แอล.หนังสือ สื่อ เครื่องเขียน เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

16 คาจัดซ้ือวัสดุสำนักงานสำนัก
ปลัด 

16,007 เฉพาะเจาะจง ที.เค.แอล.หนังสือ สื่อ เครื่องเขียน ที.เค.แอล.หนังสือ สื่อ เครื่องเขียน เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

17 คาจัดซ้ือวัสดุสำนักงานกองชาง 8,353 เฉพาะเจาะจง ที.เค.แอล.หนังสือ สื่อ เครื่องเขียน ที.เค.แอล.หนังสือ สื่อ เครื่องเขียน เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

18 คาจางซอมแซมรถยนต
สวนกลาง 

9,335 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาลพบุรีอุดมชัย สาขาโคก
สำโรง 

บริษัท โตโยตาลพบุรีอุดมชัย สาขาโคก
สำโรง 

เปนผูมีอาชีพรับจาง
ประเภทดังกลาว 

 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 
องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก    
โดยสังเขป 

19 คาจัดซ้ืออาหารวางและ
เครื่องดื่มโครงการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุบนทองถนน 

2,000 เฉพาะเจาะจง นางไพรินทร ตรีริยะ นางไพรินทร ตรีริยะ เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

20 คาจัดซ้ืออุปกรณกีฬาโครงการ
แขงขันกีฬาภายในป 64 

13,315 เฉพาะเจาะจง นางไพรินทร ตรีริยะ นางไพรินทร ตรีริยะ เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

21 จางกอสรางโดมหลังคา
เอนกประสงค 

459,300 เฉพาะเจาะจง นางสาวจเร ปนออน นางสาวจเร ปนออน เปนผูมีอาชีพรับจาง
กอสรางประเภทดังกลาว 

22 โครงการกอสรางถนนคสล.หมูท่ี 
3 

66,400 เฉพาะเจาะจง นางสาวจเร ปนออน นางสาวจเร ปนออน เปนผูมีอาชีพรับจาง
กอสรางประเภทดังกลาว 

23 คาจางซอมแซมรถยนต
สวนกลาง 

8,966.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาลพบุรีอุดมชัย สาขาโคก
สำโรง 

บริษัท โตโยตาลพบุรีอุดมชัย สาขาโคก
สำโรง 

เปนผูมีอาชีพรับจาง
กอสรางโดยตรง 

24 คาจัดซ้ืออุปกรณโครงการเฝา
ระวังและควบคุมโรค COVLD-
19 

419,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.จารุนันท ราษฎรบริรกัษ น.ส.จารุนันท ราษฎรบริรักษ เปนผูมีอาชีพรับจาง
กอสรางโดยตรง 

 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2563 
องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก    
โดยสังเขป 

1.  คาจางเหมาบริการบุคคล 
(สำนักปลัด) 

31,400 เฉพาะเจาะจง นายสวย  ยุติภูติ,นางลำไพ ออมอ่ิม,
นายสาย  สิมบุตร,น.ส.ภาวนา  สวัสดี
,น.ส.สุกัญญา ใบเจริญ 

นายสวย  ยุติภูติ,นางลำไพ ออมอ่ิม,
นายสาย  สิมบุตร,น.ส.ภาวนา  สวัสดี
,น.ส.สุกัญญา ใบเจริญ 

เปนผูมีคุณสมบัติตามท่ี
องคการบริหารสวนตำบล
หนองแขมกำหนด 

2. คาจางเหมาบริการบุคคล (กอง
สวัสดิการ) 

8,200 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรพิมล  ทำทัน น.ส.พรพิมล  ทำทัน เปนผูมีคุณสมบัติตามท่ี
องคการบริหารสวนตำบล
หนองแขมกำหนด 

3. คาจางเหมาบริการบุคคล (กอง
ชาง) 

8,200 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณีวรรณ  รสโหมด นางสาวมณีวรรณ  รสโหมด เปนผูมีท่ีมีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีตองการ 

4. คาจางเหมาบริการบุคคล (กอง
คลัง) 

9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา  ลายน้ำเงิน นางสาวปวีณา  ลายน้ำเงิน เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

5. คาจางเหมาบริการบุคคล (กอง
การศึกษาฯ) 

55,000 เฉพาะเจาะจง นายสนับ  เนยไธสง,น.ส.รัตนา  จำเนียร
ทรง , น.ส.ชลธชิา หม่ิงทอง,น.ส.สม
หทัย พรรณรักษ,น.ส.ฐานิตา บุตรศรี
,น.ส.ศิริรัตน  ขวัญเมือง.น.ส.นุศรา  จุน
เหลา 

นายสนับ  เนยไธสง,น.ส.รัตนา  จำเนียร
ทรง , น.ส.ชลธชิา หม่ิงทอง,น.ส.สม
หทัย พรรณรักษ,น.ส.ฐานิตา บุตรศรี
,น.ส.ศิริรัตน  ขวัญเมือง.น.ส.นุศรา  จุน
เหลา 

เปนผูมีอาชีพรับจาง
ประเภทดังกลาว 

6. คาจัดซ้ือน้ำมันเชื่อเพลิง 
ปจด.พ.ย..63 

21,060 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรโคกสำโรง จำกัด สหกรณการเกษตรโคกสำโรง จำกัด เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

7. คาจัดซ้ือน้ำดื่ม 830 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา สงาแสง นางสาวสุชาดา สงาแสง เปนผูมีอาชีพประเภท
ดังกลาว 

8 คาจัดซ้ือครุภัณฑสำนักงาน 
(สำนักปลัด) 

74,800 เฉพาะเจาจง สยามเฟอรนิเจอร สยามเฟอรนิเจอร เปนผูมีอาชีพประเภท
ดังกลาว 

 
 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2563 

องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก    
โดยสังเขป 

9 คาจัดซ้ือครุภัณฑสำนักงาน 
(กองคลัง) 

11,000 เฉพาะเจาจง สยามเฟอรนิเจอร สยามเฟอรนิเจอร เปนผูมีอาชีพประเภท
ดังกลาว 

10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  โครงการจัดซ้ืออุปกรณ
หองเรียน DLTV 

28,500 เฉพาะเจาจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ จำกัด บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ จำกัด เปนผูมีอาชีพประเภท
ดังกลาว 

11 คาเชาเต็นทโครงการปองกัน
และลดอุบัติเหตุปใหม 

4,200 เฉพาะเจาะจง นายสุรัตน ปอมทอง นายสุรัตน ปอมทอง เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

12 คาจัดซ้ือวัสดุไฟฟา 30,780 เฉพาะเจาะจง รานดำรงชัยวาณิชย รานดำรงชัยวาณิชย เปนผูมีอาชีพประเภท
ดังกลาว 

13 คาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 
(สำนักปลัด) 

2,940 เฉพาะเจาะจง ตนกลา คอมพิวเทค โดย นายวิษณุ 
ทองเหลืองสุข 

ตนกลา คอมพิวเทค โดย นายวิษณุ 
ทองเหลืองสุข 

เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

14 คาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร (กอง
คลัง) 

7,200 เฉพาะเจาะจง ตนกลา คอมพิวเทค โดย นายวิษณุ 
ทองเหลืองสุข 

ตนกลา คอมพิวเทค โดย นายวิษณุ 
ทองเหลืองสุข 

เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

15 คาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร (กอง
การศึกษาฯ) 

12,480 เฉพาะเจาะจง ตนกลา คอมพิวเทค โดย นายวิษณุ 
ทองเหลืองสุข 

ตนกลา คอมพิวเทค โดย นายวิษณุ 
ทองเหลืองสุข 

เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

16 คาจัดซ้ือผงหมึกถายเอกสาร 8,400 เฉพาะเจาะจง พี.โอ.เอ เซ็นเตอร พี.โอ.เอ เซ็นเตอร เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

17 คาจัดซ้ือถังดับเพลิง จำนวน 
36 จุด 

46,800 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุรียพร ริมสังข นางสาวจุรียพร ริมสังข เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

18 คาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
ปจด.ธันวาคม 

26,978 เฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมมวกเหล็ก จำกัด สหกรณโคนมมวกเหล็ก จำกัด เปนผูมีอาชีพรับจาง
ประเภทดังกลาว 

 
 



 
 

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2563 

องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก    
โดยสังเขป 

19 คาจางซอมแซมรถบรรทุกน้ำ 10,320 เฉพาะเจาะจง นายสมุทร วันขวา นายสมุทร วันขวา เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

20 คาจางซอมแซมบำรุงรักษา
กลองถายรูป 

3,100 เฉพาะเจาะจง นางสุมิตรา บัวสำลี นางสุมิตรา บัวสำลี เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

21 คาจางทำปายไวนิล 600 เฉพาะเจาะจง สุนทร รวมสมุห สุนทร รวมสมุห เปนผูมีอาชีพรับจาง
กอสรางประเภทดังกลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2564 
องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก    
โดยสังเขป 

1.  คาจางเหมาบริการบุคคล 
(สำนักปลัด) 

31,400 เฉพาะเจาะจง นายสวย  ยุติภูติ,นางลำไพ ออมอ่ิม,
นายสาย  สิมบุตร,น.ส.ภาวนา  สวัสดี
,น.ส.สุกัญญา ใบเจริญ 

นายสวย  ยุติภูติ,นางลำไพ ออมอ่ิม,
นายสาย  สิมบุตร,น.ส.ภาวนา  สวัสดี
,น.ส.สุกัญญา ใบเจริญ 

เปนผูมีคุณสมบัติตามท่ี
องคการบริหารสวนตำบล
หนองแขมกำหนด 

2. คาจางเหมาบริการบุคคล (กอง
สวัสดิการ) 

8,200 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรพิมล  ทำทัน น.ส.พรพิมล  ทำทัน เปนผูมีคุณสมบัติตามท่ี
องคการบริหารสวนตำบล
หนองแขมกำหนด 

3. คาจางเหมาบริการบุคคล (กอง
ชาง) 

8,200 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณีวรรณ  รสโหมด นางสาวมณีวรรณ  รสโหมด เปนผูมีท่ีมีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีตองการ 

4. คาจางเหมาบริการบุคคล (กอง
คลัง) 

9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา  ลายน้ำเงิน นางสาวปวีณา  ลายน้ำเงิน เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

5. คาจางเหมาบริการบุคคล (กอง
การศึกษาฯ) 

55,000 เฉพาะเจาะจง นายสนับ  เนยไธสง,น.ส.รัตนา  จำเนียร
ทรง , น.ส.ชลธชิา หม่ิงทอง,น.ส.สม
หทัย พรรณรักษ,น.ส.ฐานิตา บุตรศรี
,น.ส.ศิริรัตน  ขวัญเมือง.น.ส.นุศรา  จุน
เหลา 

นายสนับ  เนยไธสง,น.ส.รัตนา  จำเนียร
ทรง , น.ส.ชลธชิา หม่ิงทอง,น.ส.สม
หทัย พรรณรักษ,น.ส.ฐานิตา บุตรศรี
,น.ส.ศิริรัตน  ขวัญเมือง.น.ส.นุศรา  จุน
เหลา 

เปนผูมีอาชีพรับจาง
ประเภทดังกลาว 

6. คาจัดซ้ือน้ำมันเชื่อเพลิง 
ปจด.พ.ย..63 

21,060 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรโคกสำโรง จำกัด สหกรณการเกษตรโคกสำโรง จำกัด เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

7. คาจัดซ้ือน้ำดื่ม 830 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา สงาแสง นางสาวสุชาดา สงาแสง เปนผูมีอาชีพประเภท
ดังกลาว 

8 คาจัดซ้ือครุภัณฑสำนักงาน 
(สำนักปลัด) 

74,800 เฉพาะเจาจง สยามเฟอรนิเจอร สยามเฟอรนิเจอร เปนผูมีอาชีพประเภท
ดังกลาว 

 
 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2564 

องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก    
โดยสังเขป 

9 คาจัดซ้ือครุภัณฑสำนักงาน 
(กองคลัง) 

11,000 เฉพาะเจาจง สยามเฟอรนิเจอร สยามเฟอรนิเจอร เปนผูมีอาชีพประเภท
ดังกลาว 

10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  โครงการจัดซ้ืออุปกรณ
หองเรียน DLTV 

28,500 เฉพาะเจาจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ จำกัด บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ จำกัด เปนผูมีอาชีพประเภท
ดังกลาว 

11 คาเชาเต็นทโครงการปองกัน
และลดอุบัติเหตุปใหม 

4,200 เฉพาะเจาะจง นายสุรัตน ปอมทอง นายสุรัตน ปอมทอง เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

12 คาจัดซ้ือวัสดุไฟฟา 30,780 เฉพาะเจาะจง รานดำรงชัยวาณิชย รานดำรงชัยวาณิชย เปนผูมีอาชีพประเภท
ดังกลาว 

13 คาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 
(สำนักปลัด) 

2,940 เฉพาะเจาะจง ตนกลา คอมพิวเทค โดย นายวิษณุ 
ทองเหลืองสุข 

ตนกลา คอมพิวเทค โดย นายวิษณุ 
ทองเหลืองสุข 

เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

14 คาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร (กอง
คลัง) 

7,200 เฉพาะเจาะจง ตนกลา คอมพิวเทค โดย นายวิษณุ 
ทองเหลืองสุข 

ตนกลา คอมพิวเทค โดย นายวิษณุ 
ทองเหลืองสุข 

เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

15 คาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร (กอง
การศึกษาฯ) 

12,480 เฉพาะเจาะจง ตนกลา คอมพิวเทค โดย นายวิษณุ 
ทองเหลืองสุข 

ตนกลา คอมพิวเทค โดย นายวิษณุ 
ทองเหลืองสุข 

เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

16 คาจัดซ้ือผงหมึกถายเอกสาร 8,400 เฉพาะเจาะจง พี.โอ.เอ เซ็นเตอร พี.โอ.เอ เซ็นเตอร เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

17 คาจัดซ้ือถังดับเพลิง จำนวน 
36 จุด 

46,800 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุรียพร ริมสังข นางสาวจุรียพร ริมสังข เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

18 คาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
ปจด.ธันวาคม 

26,978 เฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมมวกเหล็ก จำกัด สหกรณโคนมมวกเหล็ก จำกัด เปนผูมีอาชีพรับจาง
ประเภทดังกลาว 

 
 



 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2564 
องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก    
โดยสังเขป 

19 คาจางซอมแซมรถบรรทุกน้ำ 10,320 เฉพาะเจาะจง นายสมุทร วันขวา นายสมุทร วันขวา เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

20 คาจางซอมแซมบำรุงรักษา
กลองถายรูป 

3,100 เฉพาะเจาะจง นางสุมิตรา บัวสำลี นางสุมิตรา บัวสำลี เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

21 คาจางทำปายไวนิล 600 เฉพาะเจาะจง สุนทร รวมสมุห สุนทร รวมสมุห เปนผูมีอาชีพรับจาง
กอสรางประเภทดังกลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2564 
องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก    
โดยสังเขป 

1.  คาจางเหมาบริการบุคคล 
(สำนักปลัด) 

31,400 เฉพาะเจาะจง นายสวย  ยุติภูติ,นางลำไพ ออมอ่ิม,
นายสาย  สิมบุตร,น.ส.ภาวนา  สวัสดี
,น.ส.สุกัญญา ใบเจริญ 

นายสวย  ยุติภูติ,นางลำไพ ออมอ่ิม,
นายสาย  สิมบุตร,น.ส.ภาวนา  สวัสดี
,น.ส.สุกัญญา ใบเจริญ 

เปนผูมีคุณสมบัติตามท่ี
องคการบริหารสวนตำบล
หนองแขมกำหนด 

2. คาจางเหมาบริการบุคคล (กอง
สวัสดิการ) 

8,200 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรพิมล  ทำทัน น.ส.พรพิมล  ทำทัน เปนผูมีคุณสมบัติตามท่ี
องคการบริหารสวนตำบล
หนองแขมกำหนด 

3. คาจางเหมาบริการบุคคล (กอง
ชาง) 

8,200 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณีวรรณ  รสโหมด นางสาวมณีวรรณ  รสโหมด เปนผูมีท่ีมีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีตองการ 

4. คาจางเหมาบริการบุคคล (กอง
คลัง) 

9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา  ลายน้ำเงิน นางสาวปวีณา  ลายน้ำเงิน เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

5. คาจางเหมาบริการบุคคล (กอง
การศึกษาฯ) 

55,000 เฉพาะเจาะจง นายสนับ  เนยไธสง,น.ส.รัตนา  จำเนียร
ทรง , น.ส.ชลธชิา หม่ิงทอง,น.ส.สม
หทัย พรรณรักษ,น.ส.ฐานิตา บุตรศรี
,น.ส.ศิริรัตน  ขวัญเมือง.น.ส.นุศรา  จุน
เหลา 

นายสนับ  เนยไธสง,น.ส.รัตนา  จำเนียร
ทรง , น.ส.ชลธชิา หม่ิงทอง,น.ส.สม
หทัย พรรณรักษ,น.ส.ฐานิตา บุตรศรี
,น.ส.ศิริรัตน  ขวัญเมือง.น.ส.นุศรา  จุน
เหลา 

เปนผูมีอาชีพรับจาง
ประเภทดังกลาว 

6. คาจัดซ้ือหนังสือพิมพ ปจด.ม.ค.
64 

200 เฉพาะเจาะจง ที.เค.แอล เครื่องเขียน ที.เค.แอล เครื่องเขียน เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

7. คาจัดซอวัสดุงานบานงานครัว 14,374 เฉพาะเจาะจง น.ส.จารุนันท ราษฎรบริรกัษ น.ส.จารุนันท ราษฎรบริรักษ เปนผูมีอาชีพประเภท
ดังกลาว 

8 คาจัดซ้ือวัสดุกอสราง 69,400 เฉพาะเจาจง รานบิ๊กมิกซ โดยนายประสาท ครุฑวงษ รานบิ๊กมิกซ โดยนายประสาท ครุฑวงษ เปนผูมีอาชีพประเภท
ดังกลาว 

 
 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2564 

องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก    
โดยสังเขป 

9 คาจัดซ้ือน้ำมันเชื่อเพลิง ปจด.
ม.ค..64 

17,500 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรโคกสำโรง จำกัด สหกรณการเกษตรโคกสำโรง จำกัด เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 
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ดังกลาว 

11 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
หมูท่ี 13 

302,900 เฉพาะเจาจง หจก.ภูมิอุมา 1997 หจก.ภูมิอุมา 1997 เปนผูมีอาชีพประเภท
ดังกลาว 

12 คาจางจัดทำและออกแบบเว็ป
ไซต 

20,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐภาค เอาเจริญ นายณัฐภาค เอาเจริญ เปนผูมีอาชีพประเภท
ดังกลาว 

13 คาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
ปจด.กุมภาพันธ 

28,855.80 เฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมมวกเหล็ก จำกัด สหกรณโคนมมวกเหล็ก จำกัด เปนผูมีอาชีพรับจาง
ประเภทดังกลาว 

14 คาจัดซ้ือวัสดุสำนักงาน 17,247 เฉพาะเจาะจง น.ส.จารุนันท ราษฎรบริรกัษ น.ส.จารุนันท ราษฎรบริรักษ เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

15 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง 4
เสน 

172,900 เฉพาะเจาะจง นางสาวจเร ปนออน นางสาวจเร ปนออน เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

16 คาจางลางทำความสะอาดและ
ซอมแซมครุภัณฑแอร 

6,300 เฉพาะเจาะจง นายสมพักตร โสรจัจ นายสมพักตร โสรจัจ เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

17 คาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร (กอง
คลัง) 

10,620 เฉพาะเจาะจง ตนกลา คอมพิวเทค โดย นายวิษณุ 
ทองเหลืองสุข 

ตนกลา คอมพิวเทค โดย นายวิษณุ 
ทองเหลืองสุข 

เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

18 คาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 
(สำนักปลัด) 

9,200 เฉพาะเจาะจง ตนกลา คอมพิวเทค โดย นายวิษณุ 
ทองเหลืองสุข 

ตนกลา คอมพิวเทค โดย นายวิษณุ 
ทองเหลืองสุข 

เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

 
 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2564 

องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก    
โดยสังเขป 

19 คาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 
(สำนักปลัด) 

15,100 เฉพาะเจาะจง ตนกลา คอมพิวเทค โดย นายวิษณุ 
ทองเหลืองสุข 

ตนกลา คอมพิวเทค โดย นายวิษณุ 
ทองเหลืองสุข 

เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2564 

องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก    
โดยสังเขป 

1.  คาจางเหมาบริการบุคคล 
(สำนักปลัด) 

31,400 เฉพาะเจาะจง นายสวย  ยุติภูติ,นางลำไพ ออมอ่ิม,
นายสาย  สิมบุตร,น.ส.ภาวนา  สวัสดี
,น.ส.สุกัญญา ใบเจริญ 

นายสวย  ยุติภูติ,นางลำไพ ออมอ่ิม,
นายสาย  สิมบุตร,น.ส.ภาวนา  สวัสดี
,น.ส.สุกัญญา ใบเจริญ 

เปนผูมีคุณสมบัติตามท่ี
องคการบริหารสวนตำบล
หนองแขมกำหนด 

2. คาจางเหมาบริการบุคคล (กอง
สวัสดิการ) 

8,200 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรพิมล  ทำทัน น.ส.พรพิมล  ทำทัน เปนผูมีคุณสมบัติตามท่ี
องคการบริหารสวนตำบล
หนองแขมกำหนด 

3. คาจางเหมาบริการบุคคล (กอง
ชาง) 

8,200 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณีวรรณ  รสโหมด นางสาวมณีวรรณ  รสโหมด เปนผูมีท่ีมีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีตองการ 

4. คาจางเหมาบริการบุคคล (กอง
คลัง) 

9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา  ลายน้ำเงิน นางสาวปวีณา  ลายน้ำเงิน เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

5. คาจางเหมาบริการบุคคล (กอง
การศึกษาฯ) 

55,000 เฉพาะเจาะจง นายสนับ  เนยไธสง,น.ส.รัตนา  จำเนียร
ทรง , น.ส.ชลธชิา หม่ิงทอง,น.ส.สม
หทัย พรรณรักษ,น.ส.ฐานิตา บุตรศรี
,น.ส.ศิริรัตน  ขวัญเมือง.น.ส.นุศรา  จุน
เหลา 

นายสนับ  เนยไธสง,น.ส.รัตนา  จำเนียร
ทรง , น.ส.ชลธชิา หม่ิงทอง,น.ส.สม
หทัย พรรณรักษ,น.ส.ฐานิตา บุตรศรี
,น.ส.ศิริรัตน  ขวัญเมือง.น.ส.นุศรา  จุน
เหลา 

เปนผูมีอาชีพรับจาง
ประเภทดังกลาว 

6. คาจัดซ้ือหนังสือพิมพ ปจด.ก.พ.
64 

190 เฉพาะเจาะจง ที.เค.แอล เครื่องเขียน ที.เค.แอล เครื่องเขียน เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

7. คาจางรถรับ-สงนักเรียน ปจด.
ก.พ.64 

10,000 เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย สุวรรณคลาย นายชาญชัย สุวรรณคลาย เปนผูมีอาชีพประเภท
ดังกลาว 

8 คาจัดซ้ือหนังสือพิมพทองถ่ิน 
ปจด.ก.พ.64 

1,000 เฉพาะเจาจง นายทวีศักดิ์ เดชชู นายทวีศักดิ์ เดชชู เปนผูมีอาชีพประเภท
ดังกลาว 

 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2564 

องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก    
โดยสังเขป 

9 คาจัดซ้ือน้ำมันเชื่อเพลิง 
ปจด.ก.พ..64 

22,850 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรโคกสำโรง จำกัด สหกรณการเกษตรโคกสำโรง จำกัด เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  คาจดัซ้ือน้ำดื่ม 1,215 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา สงาแสง นางสาวสุชาดา สงาแสง เปนผูมีอาชีพประเภท
ดังกลาว 

11 คาจางอาหารวางและเครื่องดื่ม
ประชุมสภา 

700 เฉพาะเจาจง นางจุรีพร มะสุอิ นางจุรีพร มะสุอิ เปนผูมีอาชีพประเภท
ดังกลาว 

12 คาจางลางทำความสะอาดและ
ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 

22,000 เฉพาะเจาะจง นายสมพักตร โสรจัจ นายสมพักตร โสรจัจ เปนผูมีอาชีพประเภท
ดังกลาว 

13 คาจางทำความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ 

1,300 เฉพาะเจาะจง นายสมพักตร โสรจัจ นายสมพักตร โสรจัจ เปนผูมีอาชีพรับจาง
ประเภทดังกลาว 

14 คาจางทำปายไวนิลโครงการ
สงเสริมพัฒนาอาชีพ 

500 เฉพาะเจาะจง สุนทร รวมสมุห สุนทร รวมสมุห เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

15 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณโครงการ
สงเสริมและพัฒนาอาชีพ 

7,850 เฉพาะเจาะจง น.ส.จารุนันท ราษฎรบริรกัษ น.ส.จารุนันท ราษฎรบริรักษ เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

16 คาจางเหมาบริการรถปรับ
อากาศโครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ 

96,000 เฉพาะเจาะจง นายไวยพจน ตระกูลใจดี นายไวยพจน ตระกูลใจดี เปนผูมีอาชีพขายสินคา
ประเภทดังกลาว 

 
 




