
แบบ สขร.1

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่   
 16/2564 ลว.
 17 ม.ีค. 2564

ร้านคลองหาดปา้ยสวย  
เสนอราคา 720.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่   
 15/2564 ลว.
 17 ม.ีค. 2564

6 จ้างเหมาจัดท าสมุดจดบนัทกึ 
ตามโครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการคัด
แยกขยะทีต้่นทาง ชุดที ่3

8,000.- 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวพกิุลทอง สุริวงศ์  
เสนอราคา 8,000.-

นางสาวพกิุลทอง สุริวงศ์  
เสนอราคา 8,000.-

5 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล ตาม
โครงการรณรงค์สวมหมวก
นิรภยัในเด็กเล็ก จ านวน 2 ปา้ย

720.- 720.- เฉพาะเจาะจง ร้านคลองหาดปา้ยสวย  
เสนอราคา 720.-

4 จัดซ้ือวัสดุในการฝึกอบรม ตาม
โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะทีต้่นทาง ชุดที ่3

30,000.- 30.000.- เฉพาะเจาะจง ร้านสองพาณิชย์     เสนอ
ราคา 30,000.-

ร้านสองพาณิชย์     เสนอ
ราคา 30,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
25/2564 ลว. 
17 ม.ีค. 2564

3 จัดซ้ือวัสดุ(วงขอบซีเมนต์)ตาม
โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะทีต้่นทาง ชุดที ่3

2,400.- 2,400.- เฉพาะเจาะจง หจก.วังสมบรูณ์โลหะ 
จ ากัด เสนอราคา 2,400.-

หจก.วังสมบรูณ์โลหะ 
จ ากัด เสนอราคา 2,400.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
24/2564 ลว. 
17 ม.ีค. 2564

หจก.วังสมบรูณ์โลหะ 
จ ากัด เสนอราคา 960.-

หจก.วังสมบรูณ์โลหะ 
จ ากัด เสนอราคา 960.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
22/2564 ลว. 
8 ม.ีค. 2564

2 จัดซ้ือวัสดุถังคัดแยกขยะ
อันตราย จ านวน 5 ชุด

25,000.- 25,000.- เฉพาะเจาะจง สมหมาย อลูมิเนียม   
เสนอราคา 25,000.-

สมหมาย อลูมิเนียม   
เสนอราคา 25,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
23/2564 ลว.
17 ม.ีค. 2564

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564
องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร

วันที่ 31  เดอืนมนีาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง
1 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและ

หล่อล่ืน จ านวน 2 รายการ
960.- 960.- เฉพาะเจาะจง



แบบ สขร.1

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่   
 11/2564 ลว.
 25 ม.ีค. 2564

ร้านสองพาณิชย์     เสนอ
ราคา 30,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
25/2564 ลว. 
17 ม.ีค. 2564

11 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 3 
โรงเรียน ภาคเรียนที ่2 ปี
การศึกษา 2563 (1มี.ค.64 -
 15พ.ค.64)

171,101.60 171,101.60   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด  เสนอราคา 

171,101.60

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด  เสนอราคา 

171,101.60

10 จัดซ้ือวัสดุในการฝึกอบรม ตาม
โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะทีต้่นทาง ชุดที ่3

30,000.- 30.000.- เฉพาะเจาะจง ร้านสองพาณิชย์     เสนอ
ราคา 30,000.-

9 จ้างเหมาจัดท าปา้ย
ประชาสัมพนัธ์ พรบ.ภาษทีีดิ่น
และส่ิงปลูกสร้าง ประจ าป ี
2564

2,948.- 2,948.- เฉพาะเจาะจง ร้านล้านแชมปอ์ิงค์เจ็ท 
เสนอราคา 2,948.-

ร้านล้านแชมปอ์ิงค์เจ็ท 
เสนอราคา 2,948.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่   
 19/2564 ลว.
 23 ม.ีค. 2564

8 จ้างเหมาปรับปรุงแผนทีภ่าษี
และทะเบยีนทรัพย์สิน(แผนที่
แม่บท)ด้วยโปรแกรม 
LTAX3000

30,000- 30,000.- เฉพาะเจาะจง เอ็ม เอ็น ดี เซอร์เวย์   
เสนอราคา 30,000.-

เอ็ม เอ็น ดี เซอร์เวย์   
เสนอราคา 30,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่   
 18/2564 ลว.
19 ม.ีค. 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง
7 จ้างท าปา้ยไม้อัด ตามโครงการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะทีต้่น
ทาง ชุดที ่3

3,600.- 3,600.- เฉพาะเจาะจง สมหมาย อลูมิเนียม   
เสนอราคา 3,600.-

สมหมาย อลูมิเนียม   
เสนอราคา 3,600.-

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
17/2564 ลว. 
17 ม.ีค. 2564

-2-

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564
องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร

วันที่ 31  เดอืนมนีาคม  พ.ศ. 2564



แบบ สขร.1

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่   
 12/2564 ลว.
 25 ม.ีค. 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง
12 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ ภาค
เรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2563 
(1มี.ค.64 - 15พ.ค.64)

41,265.68  41,265.68    เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด  เสนอราคา 

41,265.68

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด  เสนอราคา 

41,265.68

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

                                 -3-

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564
องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร

วันที่ 31  เดอืนมนีาคม  พ.ศ. 2564

13 จ้างเหมาเพือ่ปฏบิติังานท า
ความสะอาดทัง้ 2 ศูนย์ 
(ศพด.บา้นชุมทองและศพด. 
บา้นน้ าค า

27,000.- 27,000.- เฉพาะเจาะจง นางดอกอ้อย ทนพลกรัง  
 เสนอราคา 27,000.-

นางดอกอ้อย ทนพลกรัง  
ราคา 27,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

บันทึกตกลงจ้าง
เลขที่    

15/2564 ลว. 
31 ม.ีค. 2564

14 จ้างเหมาเพือ่ปฏบิติังาน
ช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นชุมทอง

27,000.- 27,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอนงค์  ธงชัย   
เสนอราคา 27,000.-

นางดอกอ้อย ทนพลกรัง  
ราคา 27,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

บันทึกตกลงจ้าง
เลขที่    

16/2564 ลว. 
31 ม.ีค. 2564

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บันทึกตกลงจ้าง
เลขที่    

18/2564 ลว. 
31 ม.ีค. 2564

15 จ้างเหมาเพือ่ปฏบิติังาน
ช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นน้ าค า

27,000.- 27,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรี จารึกกลาง  
 เสนอราคา 27,000.-

นางสาวพชัรี จารึกกลาง  
 ราคา 27,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

บันทึกตกลงจ้าง
เลขที่    

17/2564 ลว. 
31 ม.ีค. 2564

16 จ้างเหมาเพือ่ปฏบิติังาน
ช่วยเหลืองานพสัดุและลง
ระบบ(กองคลัง)

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

นางสาวพมิพรรณวดี ชังดี 
 ราคา 54,000.-



แบบ สขร.1
                                 -4-

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

วธิซ้ืีอหรือจ้างราคากลาง

วันที่ 31  เดอืนมนีาคม  พ.ศ. 2564
องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564

 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
ล าดับ

ที่

บันทึกตกลงจ้าง
เลขที่    

19/2564 ลว. 
31 ม.ีค. 2564

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

18 ก่อสร้างขยายผิวจราจร แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
สก.ถ46003 สายทางบ้านวังไหม-
ต่อเขต อบต.ทับพริก (บ้านสระปทุม)
 หมู่ที่ 9 บ้านวังไหม

3,202,000.- 3,499,883.75 เฉพาะเจาะจง หจก.วัชรพงษก์ารโยธา
เสนอราคา 3,041,000.-

หจก.วัชรพงษก์ารโยธา
ราคา 3,041,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่  
  04/2564 ลว.
 31 ม.ีค. 2564

นางสาวฤทยั  ใจใส  ราคา
 54,000.-

นางสาวฤทยั  ใจใส  
เสนอราคา 54,000.-

เฉพาะเจาะจง54,000.-54,000.-จ้างเหมาเพือ่ปฏบิติังาน
ช่วยเหลืองานธุรการ(กองคลัง)

17

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง


