
 
 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม 2562                                                     
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร   อ าเภอคลองหาด   จงัหวดัสระแก้ว 

 
 

ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลอืก

โดยสังเขป 

1 
ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารสภาฯ สมยัสามญั 
สมยั 4 คร้ังท่ี 1/2562  

2,850 เฉพาะเจาะจง 
นางสาวสุรีรัตน์  ทองทา 
เสนอ  2,850  บาท 

นางสาวสุรีรัตน์  ทองทา 
เสนอ  2,850  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

 
2 
 

ค่าจา้งเหมาจดัท าพวงมาลาดอกไมส้ด  1,000.- เฉพาะเจาะจง 
 
ร้านบ๊ิกดอกไม ้
เสนอ  1,000.- บาท 

 
  ร้านบ๊ิกดอกไม ้
เสนอ  1,000.- บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

3 
ค่าค่าจา้งเหมาท าพวงมาลาดอกไมส้ด(วนัปิย
มหาราช) 

1,000.- เฉพาะเจาะจง 
 
ร้านบ๊ิกดอกไม ้
เสนอ  1,000.- บาท 

 
  ร้านบ๊ิกดอกไม ้
เสนอ  1,000.- บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

4 
 

ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารสภา สมยัสามญั 
สมยัท่ี 4 คร้ังท่ี  2/2562 

2,850.- เฉพาะเจาะจง 
นางสาวสุรีรัตน์  ทองทา 
เสนอ  2,850  บาท 

นางสาวสุรีรัตน์  ทองทา 
เสนอ  2,850  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

5 
จา้งเหมาเพ่ือปฏิบติังานดา้นช่วยเหลืองาน
พสัดุ 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางสาวพิมพรรณวดี ชงัดี 
เสนอ  54,000.- บาท 

นางสาวพิมพรรณวดี ชงัดี 
เสนอ  54,000.- บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

6 
ค่าจา้งเหมาเพ่ือปฏิบติังานช่วยเหลืองาน
จดัเก็บรายไดแ้ละบนัทึกขอ้มูล 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางฉนัทนา  บวักลาง 
เสนอ  54,000.- บาท 

นางฉนัทนา  บวักลาง 
เสนอ  54,000.- บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 
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ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา 
เหตุผลทีค่ัดเลอืก

โดยสังเขป 

7 
ค่าจา้งเหมาเพ่ือปฏิบติังานงานธุรการ
(กองคลงั) 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางสาวฤทยั  ใจใส 
เสนอ   54,000.-  บาท 

นางสาวฤทยั  ใจใส 
เสนอ   54,000.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

 
8 
 

ค่าจา้งเหมาเพ่ือปฏิบติังานช่วยเหลืองาน
กองช่าง 

108,000.- เฉพาะเจาะจง 
 
นายเร่ิมพงษ ์ คงเหมง็ 
เสนอ   108,000.-  บาท 

 
นายเร่ิมพงษ ์ คงเหมง็ 
เสนอ   108,000.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

9 
ค่าจา้งเหมาผูช่้วยปฏิบติังานดา้นผูช่้วย
นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 

108,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางสาวศิณีนาถ  ประชากลาง 
เสนอ   108,000.-  บาท 

นางสาวศิณีนาถ  ประชากลาง 
เสนอ   108,000.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

10 
 

ค่าจา้งเหมาเพ่ือปฏิบติังานผูดู้แลความ
ปลอดภยัสถานท่ีราชการ 

108,000.- เฉพาะเจาะจง 
นายประมวล ไชยโชติ 
เสนอ   108,000.-  บาท 

นายประมวล ไชยโชติ 
เสนอ   108,000.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

11 
ค่าจา้งเหมาเพ่ือปฏิบติังานช่วยเหลืองาน
ธุรการ (ส านกัปลดั) 

27,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางสาวโสรยา  ประชากลาง 
เสนอ   27,000.-  บาท 

นางสาวโสรยา  ประชากลาง 
เสนอ   27,000.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 

12 
ค่าจา้งเหมาเพ่ือปฏิบติังานช่วยเหลืองาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

108,000.- เฉพาะเจาะจง 
นายสนัน่  อนนัต ์
เสนอ   108,000.-  บาท 

นายสนัน่  อนนัต ์
เสนอ   108,000.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง 
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ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิจัดซ้ือ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสังเขป 

13 
ค่าจา้งเหมาเพ่ือปฏิบติังานช่วยเหลือ
งานการเจา้หนา้ท่ี 

 
108,000.- 

 
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวทมลวรรณ  เพาะขาว 
เสนอ  108,000.-  บาท 

นางสาวทมลวรรณ  เพาะขาว 
เสนอ  108,000.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

14 
ค่าจา้งเหมาผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีผูช่้วย
ปฏิบติังานธุรการ(กองการศึกษาฯ) 

 
54,000.- 

 
เฉพาะเจาะจง 

นางสาววชัราภรณ์  ภู่ระโหง 
เสนอ  54,000.-  บาท 

นางสาววชัราภรณ์  ภู่ระโหง 
เสนอ  54,000.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

15 
ค่าจา้งเหมาผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีผูช่้วยผูดู้แล
เดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อบต.เบญจขร 
(ศพด.บา้นชุมทอง) 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางจินตนา  ศิริเวช 
เสนอ   54,000.-  บาท 

นางจินตนา  ศิริเวช 
เสนอ   54,000.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

16 
ค่าจา้งเหมาผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีผูช่้วยผูดู้แล
เดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อบต.เบญจขร 
(ศพด.บา้นชุมทอง) 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางสาวมธุรส  อดทน 
เสนอ   54,000.-  บาท 

นางสาวมธุรส  อดทน 
เสนอ   54,000.-  บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

17 
ค่าจา้งเหมาผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีผูช่้วยผูดู้แล
เดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อบต.เบญจขร 
(ศพด.บา้นน ้าค า) 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางสาวพจนีย ์จนัลา 
เสนอ   54,000.-   บาท 

นางสาวพจนีย ์จนัลา 
เสนอ   54,000.-   บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

18 
ค่าจา้งเหมาผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีผูช่้วยผูดู้แล
เดก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อบต.เบญจขร 
(ศพด.บา้นน ้าค า) 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางสาวพชัรี  จารึกกลาง 
เสนอ   54,000.-   บาท 

นางสาวพชัรี  จารึกกลาง 
เสนอ   54,000.-   บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

19 
ค่าจา้งเหมาท าความสะอาดศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็อบต.เบญจขร (ศพด.บา้นชุม

54,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางอุดร  ปริโยทยั 
เสนอ   54,000.-   บาท 

นางอุดร  ปริโยทยั 
เสนอ   54,000.-   บาท 

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 
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ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วธีิจัดซ้ือ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ
ราคา 

เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสังเขป 

20 
 

 
ค่าจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิง
น ้ามนัหล่อล่ืน 
 

100,000.- เฉพาะเจาะจง 
หจก.จิรพฒันปิ์โตเลียม 
เสนอ   100,000.-   บาท 

หจก.จิรพฒันปิ์โตเลียม 
เสนอ   100,000.-   บาท 

 
เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทองและศพด.บา้นน ้าค า) 



 
 
 
 
 


