
 
 สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจดัจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 
วันที่  29 ตุลาคม 2564 

ลำดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือจ้าง ราคากลาง 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก/
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

1 จัดซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง  
ประจำเดือน ต.ค.64 

23,800 23,800 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท พัฒนชัยยนต์ 
จำกัด 

/23,800 

บริษัท พัฒนชัยยนต์ 
จำกัด 

/23,800 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาต่ำสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

01/2565 
/1 ต.ค. 2564 

2 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
โรงเรียน ประจำเดือน 
ต.ค.64 

47,999.16 47,999.16 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษทั อุดรแดรี่
ฟูดส์ จำกัด 

/47,999.16 

บริษทั อุดรแดรี่ฟูดส์ 
จำกัด 

/47,999.16 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาต่ำสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

02/2565 
/4 ต.ค. 2564 

3 จ้างเหมาบริการเพื่อ
ปฏิบัติงานธุรการ กองคลัง 

54,000 54,000 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

น.ส.ฐิตาพร 
 บ่อแตน 

/54,000 

น.ส.ฐิตาพร 
 บ่อแตน 

/54,000 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาต่ำสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

01/2565 
/1 ต.ค.2564 

4 จ้างเหมาบริการเพื่อ
ปฏิบัติงานจดมาตรวัดน้ำ 

54,000 54,000 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

น.ส.อารยา 
บัวริรัน 

/54,000 

น.ส.อารยา 
บัวริรัน 

/54,000 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาต่ำสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

02/2565 
/1 ต.ค.2564 

5 จ้างเหมาบริการเพื่อ
ปฏิบัติงานจัดการระบบ
ขยะมูลฝอย 

54,000 54,000 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

น.ส.หทัยชนก 
โพนธาตุ 

/54,000 

น.ส.หทัยชนก 
โพนธาตุ 

/54,000 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาต่ำสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

03/2565 
/1 ต.ค.2564 
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ลำดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือจ้าง ราคากลาง 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก/
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

6 จ้างเหมาบริการเพื่อ
ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วย 
เจ้าพนักงานธุรการ  
สำนักปลัด 

54,000 54,000 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ส.อ.หญิง อริสรา 
เพ็งพิทักษ์ 

/54,000 

ส.อ.หญิง อริสรา 
เพ็งพิทักษ์ 

/54,000 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาต่ำสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

04/2565 
/1 ต.ค. 2564 

7 จ้างเหมาบริการเพื่อ
ปฏิบัติงานผู้ช่วยนัก
ทรัพยากรบุคคล 

54,000 54,000 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

น.ส.ปติมา 
อุประ 

/54,000 

น.ส.ปติมา 
อปุระ 

/54,000 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาต่ำสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

05/2565 
/1 ต.ค. 2564 

8 จ้างเหมาบริการเพื่อ
ปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัย 

54,000 54,000 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายคำไพ 
หงษ์ทอง 
/54,000 

นายคำไพ 
หงษ์ทอง 
/54,000 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาต่ำสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

06/2565 
/1 ต.ค.2564 

9 จ้างเหมาบริการเพื่อ
ปฏิบัติงานแม่บ้าน 

54,000 54,000 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

น.ส.หงษ์ สุขขา 
/54,000 

น.ส.หงษ์ สุขขา 
/54,000 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาต่ำสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

07/2565 
/1 ต.ค.2564 

10 จ้างเหมาบริการเพื่อ
ปฏิบัติงานธุรการ กองช่าง 

54,000 54,000 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายพชร 
ชาติวงษ์ 

/54,000 

นายพชร 
ชาติวงษ์ 

/54,000 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาต่ำสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

08/2565 
/1 ต.ค.2564 

11 จ้างเหมาบริการเพื่อ
ปฏิบัติการจัดเก็บขยะ 
มูลฝอย 

54,000 54,000 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายชาญศักดิ์ 
ป้องคำหาร 
/54,000 

นายชาญศักดิ์ 
ป้องคำหาร 
/54,000 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาต่ำสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

09/2565 
/1 ต.ค.2564 
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ลำดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือจ้าง ราคากลาง 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก/
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

12 จ้างเหมาบริการคนงาน
ท่ัวไป กองช่าง 

54,000 54,000 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสนธยา  
ศิลาขวา 

/54,000 

นายสนธยา  
ศิลาขวา 

/54,000 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาต่ำสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

10/2565 
/1 ต.ค. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


