
แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร
วันที่  30  เดอืนตลุาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง
1 จ้างเหมาเพื่อปฏบิัติงาน

ช่วยเหลืองานการเงินและ
บัญชี

54,000.- 54,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพรรณวดี   
ชังดี   เสนอราคา 

54,000.-

นางสาวพิมพรรณวดี   
ชังดี   เสนอราคา 

54,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บันทึกตกลงจ้างเลขที่   
 01/2565 ลว. 1 ต.ค.

 2564

2 จ้างเหมาเพื่อปฏบิัติงาน
ช่วยเหลืองานธรุการ (กอง
คลัง)

54,000.- 54,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวฤทัย  ใจใส 
เสนอราคา 54,000.-

นางสาวฤทัย  ใจใส 
ราคา 54,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บันทึกตกลงจา้งเลขที ่
   02/2565 ลว. 1 

ต.ค. 2564

นางสาวพิชญาภา    
เพาะขาว เสนอราคา 

9,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บนัทกึตกลงจ้าง
เลขที ่03/2565 
ลว.1 ต.ค.2564

3 จ้างเหมาเพื่อปฏบิัติงาน
ช่วยเหลืองานพัสดุ (กอง
คลัง)

9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญาภา    
เพาะขาว เสนอราคา 

9,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บนัทกึตกลงจ้าง
เลขที ่   04/2565
 ลว. 1 ต.ค. 2564

5 จ้างเหมาเพื่อปฏบิัติงาน
ดูแลรักษาความปลอดภยั
สถานที่ราชการ (ส านัก
ปลัด)

108,000.- 108,000.- เฉพาะเจาะจง นายประมวล  ไชยโชติ 
เสนอราคา 108,000.-

นายประมวล  ไชยโชติ 
ราคา 108,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเพื่อปฏบิัติงาน
ช่วยเหลืองานจัดเก็บ
รายได้และบันทึกข้อมูลลง
ระบบ (กองคลัง)

4 9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวตุลยดา เงินหล่อ
   เสนอราคา 9,000.-

นางสาวตุลยดา เงิน
หล่อ   เสนอราคา 

9,000.-

บนัทกึตกลงจ้าง
เลขที ่   05/2565
 ลว. 1 ต.ค. 2564

6 จ้างเหมาเพื่อปฏบิัติงาน
ช่วยเหลืองานวเิคราะห์
นโยบายและแผนส านักปลัด

108,000.- 108,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวศิณีนาท 
ประชากลาง เสนอราคา

 108,000.-

นางสาวศิณีนาท 
ประชากลาง  ราคา 

108,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บันทึกตกลงจ้าง
เลขที่ 06/2565

 ลว. 1 ต.ค. 
2564



แบบ สขร.1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร
วันที่  30  เดอืนตลุาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง
7 จ้างเหมาเพื่อปฏบิัติงาน

ช่วยเหลืองานธรุการ 
(ส านักปลัด)

108,000.- 108,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวโสรยา  ประชา
กลาง  เสนอราคา 

108,000.-

นางสาวโสรยา  ประชา
กลาง  เสนอราคา 

108,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บนัทกึตกลงจ้าง
เลขที ่07/2565  
ลว.1 ต.ค.2564

8 จ้างเหมาเพื่อปฏบิัติงาน
ช่วยเหลืองานการเจ้าหน้าที่

108,000.- 108,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวทมลวรรณ  
เพาะขาว เสนอราคา 

108,000.-

นางสาวทมลวรรณ  
เพาะขาว  ราคา 

108,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บันทึกตกลงจา้งเลขที ่
   08/2565 ลว. 1 

ต.ค. 2564

9 จ้างเหมาเพื่อปฏบิัติงาน
ช่วยเหลืองานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

108,000.- 108,000.- เฉพาะเจาะจง นายสนั่น  อนันต์     
เสนอราคา 108,000.-

นายสนั่น  อนันต์     
ราคา 108,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บนัทกึตกลงจ้าง
เลขที ่09/2565 
ลว.1 ต.ค.2564

นางสาวพัชรี  จารึก
กลาง                 

เสนอราคา 54,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บนัทกึตกลงจ้าง
เลขที ่   10/2565
 ลว. 1 ต.ค. 2564

11 จ้างเหมาเพือ่ปฏบิติังานท า
ความสะอาดทัง้ 2 ศูนย์ 
(ศพด.บา้นชุมทอง และศพด.
บา้นน้ าค า)

54,000.- 54,000.- เฉพาะเจาะจง นางดอกอ้อย  ทนพล
กรังกลาง เสนอราคา 

54,000.-

นางดอกอ้อย  ทนพล
กรังกลาง เสนอราคา 

54,000.-

10 จ้างเหมาเพื่อปฏบิัติงาน
ช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็ก 
ศพด.บ้านน้ าค า

54,000.- 54,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรี  จารึก
กลาง                 

เสนอราคา 54,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บนัทกึตกลงจ้าง
เลขที ่11/2564 
ลว. 1 ต.ค. 2563

12 จา้งเหมาเพือ่ปฏบิัติงานช่วยเหลือ
งานธรุการ(กองช่าง)

54,000.- 54,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวอรัญญา  แก้ว
วงศ์ตระกูล เสนอราคา 

54,000.-

นางสาวอรัญญา  แก้ว
วงศ์ตระกูล เสนอราคา

 54,000.-

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บนัทกึตกลงจ้าง
เลขที ่12/2565 
ลว. 1 ต.ค. 2564

-2-



แบบ สขร.1

17 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง
น้ ามันหล่อล่ืน (กองช่าง)

24,000.- 24,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.จิรพัฒน์ ปิโตเลียม 
เสนอราคา 24,000.-

หจก.จิรพัฒน์ ปิโตเลียม
 เสนอราคา 24,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

สัญญาซ้ือเลขที ่   
02/2565 ลว. 1 

ต.ค. 2564

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2564
องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร

วันที่  30  เดอืนตลุาคม  พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

เฉพาะเจาะจง นายวงษ์กร หอมนิยม
เสนอราคา 54,000.-

นายวงษ์กร หอมนิยม
เสนอราคา 54,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บนัทกึตกลงจ้าง
เลขที ่14/2565  
ลว.1 ต.ค.2564

13 จ้างเหมาเพื่อปฏบิัติงาน
ช่วยเหลืองานกองช่าง

54,000.- 54,000.- เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงษ์  มุขทั่ง  
เสนอราคา 54,000.-

นายภาณุพงษ์  มุขทั่ง  
เสนอราคา 54,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บนัทกึตกลงจ้าง
เลขที ่13/2565  
ลว.1 ต.ค.2564

-3-

หจก.จิรพัฒน์ ปิโตเลียม
 เสนอราคา 120,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

สัญญาซ้ือเลขที ่   
01/2565 ลว. 1 

ต.ค. 2564

16 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง
น้ ามันหล่อล่ืน (ส านักปลัด)

120,000.- 120,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.จิรพัฒน์ ปิโตเลียม 
เสนอราคา 120,000.-

15 จ้างเหมาเพื่อปฏบิัติงาน
ช่วยเหลืองานกองช่าง

52,548.- 52,548.- เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ ์ ปรางศรี
เสนอราคา 52,548.-

นายกิตติพันธ ์ ปรางศรี
เสนอราคา 52,548.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บนัทกึตกลงจ้าง
เลขที ่15/2565  
ลว.1 ต.ค.2564

14 จ้างเหมาเพื่อปฏบิัติงาน
ช่วยเหลืองานกองช่าง

54,000.- 54,000.-



แบบ สขร.1

19 โคงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านเขาจานแก่น

438,000.- 438,000.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.
อรัญเจริญการโยธา 

เสนอราคา 438,000.-

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.
อรัญเจริญการโยธา 

เสนอราคา 438,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที ่
02/2565  ลว.29

 ต.ค.2564

18 โคงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านเขาจานแก่น

365,000.- 365,000.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.
อรัญเจริญการโยธา 

เสนอราคา 365,000.-

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.
อรัญเจริญการโยธา 

เสนอราคา 365,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที ่
01/2565  ลว.29

 ต.ค.2564

-4-

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2564
องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร

วันที่  30  เดอืนตลุาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง


