
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน ธันวาคม 2564) 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง
ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น  
             องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
               
  

  

ประกาศ ณ วันที่  4 เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕65 
 
 
 

  

(นายอนันต์  สวัสดี) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตบลเบญจขร ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
  
  

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 

ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี 

เลขประจ าตัวประชาชน 

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพสัดุที่จดัซื้อจัดจ้าง จ านวนเงินรวม 

ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง  
เหตุผล

สนับสนุน 
วันท่ี เลขท่ี 

1 1130200171906 นางสาวพิมพรรณวดี ชังด ี จ้างเหมาเพื่อปฏบิัติงานช่วยเหลืองานการเงินและ
บัญช ี

4,750.- 1 ต.ค. 64 สั่งจ้าง
01/2565 

1 

2 1270500024410 นางสาวฤทัย  ใจใส จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลอืงานธุรการ 
(กองคลัง) 

54,000.- 1 ต.ค. 64 บันทึกตกลงจ้าง
02/2565 

1 

3 3251200398389 นางสาวพิชญาภา เพาะขาว 
 

จ้างเหมาเพื่อปฏบิัติงานด้านช่วยเหลืองานพัสดุ
และลงระบบ (กองคลัง) 

9,000.- 1 ต.ค. 64 บันทึกตกลงจ้าง
03/2565 

1 

4 1251200011011   นางสาวตลุยดา เงนิหล่อ จ้างเหมาเพื่อปฏบิัติงานด้านช่วยเหลืองานพัสดุ
และลงระบบ (กองคลัง) 

9,000.- 1 ต.ค. 64 บันทึกตกลงจ้าง
04/2565 

1 

5 3330600284036 นายประมวล  ไชยโชติ ค่าจ้างเหมาเพื่อปฏิบัตงิานผู้ดูแลความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ 

108,000.- 1 ต.ค. 64 บันทึกตกลงจ้าง
05/2564 

1 

6 1251200112683 นางสาวศิณนีาท ประชากลาง ค่าจ้างเหมาผูช้่วยปฏิบัติงานดา้นผู้ช่วย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

108,000.- 1 ต.ค. 64 บันทึกตกลงจ้าง 
06/2565 

1 

7 1259700058723 นางสาวโสรยา  ประชากลาง ค่าจ้างเหมาเพื่อปฏิบัตงิานช่วยเหลืองานธุรการ 
(ส านักปลัด) 

108,000.- 1 ต.ค.64 บันทึกตกลงจ้าง 
07/2565 

1 

8 3251200398397 นางสาวทมลวรรณ  เพาะขาว ค่าจ้างเหมาเพื่อปฏิบัตงิานช่วยเหลืองานการ
เจ้าหน้าที่  

108,000.- 1 ต.ค. 64 บันทึกตกลงจ้าง 
08/2565 

1 

9 3251200389568 นายสนั่น  อนันต์ ค่าจ้างเหมาเพื่อปฏิบัตงิานเพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

108,000.- 1 ต.ค. 64 บันทึกตกลงจ้าง 
09/2565 

1 

10 1411600092955 นางสาวพชัรี  จารึกกลาง ค่าจ้างเหมาเพื่อปฏิบัตงิานช่วยเหลือครูผู้ดูแล
เด็ก ศพด.บ้านน้ าค า 

54,000.- 1 ต.ค. 64 บันทึกตกลงจ้าง 
10/2565 

1 

11 3251200358263 นางดอกอ้อย  ทนพลกรัง ค่าจ้างเหมาเพื่อปฏิบัตงิานท าความสะอาดทั้ง 
2 ศูนย์ 

54,000.- 1 ต.ค.64 บันทึกตกลงจ้าง 
11/2565 

1 

12 1270500033931 นางสาวอรัญญา แก้ววงศ์ตระกูล ค่าจ้างเหมาเพื่อปฏิบัตงิานช่วยเหลืองานธุรการ
(กองช่าง) 

54,000.- 1 ต.ค.64 บันทึกตกลงจ้าง 
12/2565 

1 



13 1279800092354 นายภาณุพงษ์ มุขทั่ง ค่าจ้างเหมาเพื่อปฏิบัตงิานช่วยเหลืองานกอง
ช่าง  

54,000.- 1 ต.ค. 64 บันทึกตกลงจ้าง 
13/2565 

1 

14 127020009296 นายวงษ์กร หอมนิยม ค่าจ้างเหมาเพื่อปฏิบัตงิานช่วยเหลืองานกอง
ช่าง 

54,000.- 1 ต.ค. 64 บันทึกตกลงจ้าง 
14/2565 

1 

15 1270400015079 นายกิตติพนัธ์  ปรางศรี ค่าจ้างเหมาเพื่อปฏิบัตงิานช่วยเหลืองานกอง
ช่าง 

52,548.- 1 ต.ค. 64 บันทึกตกลงจ้าง 
15/2565 

1 

16 0273550000187 หจก.จิรพัฒน์ ปิโตเลียม จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงน้ ามันหล่อลืน่ (ส านักปลัด) 120,000.- 1 ต.ค. 64 สัญญาซื้อ 
01/2565 

1 

17 0273550000187 หจก.จิรพัฒน์ ปิโตเลียม จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงน้ ามันหล่อลืน่ (กองช่าง) 24,000.- 1 ต.ค. 64 สัญญาซื้อ 
02/2565 

1 

18 0253528000234 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.อรัญเจริญการ
โยธา 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 
บ้านเขาจานแก่น 

365,000.- 29 ต.ค. 64 สัญญาจา้ง 
01/2565 

1 

19 0253528000234 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.อรัญเจริญการ
โยธา 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 
บ้านห้วยไคร้เหนือ 

438,000.- 29 ต.ค. 64 สัญญาจา้ง 
01/2565 

1 

                                                 รวมทั้งสิ้น                              1,886,298.-  

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบนัทึกข้อมูล 

(1) ระบุวันที่เรยีงตามล าดับวันท่ีที่มีการจัดซื้อจดัจ้าง 
(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสยีภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ 
(3) ระบุช่ือผู้ประกอบการ 
(4) ระบุรายการพสัดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดสุ านักงาน ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น 
(5) ระบุจ านวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจดัจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรบัเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนท่ีจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ 
(6) ระบุวันที่/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจดัซื้อจัดจ้างนั้น โดยใหร้ะบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้ 

1 หมายถึง การจดัซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 
        ยกเว้นการจัดซื้อจดัจ้างตามระเบยีบฯ ข้อ 79 วรรคสอง 
2 หมายถึง การจดัซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง 



3 หมายถึง การจดัซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 
       ด่วนท่ีสุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561 
4 หมายถึง การจดัซื้อจัดจ้างกรณอีื่น ๆ นอกเหนือจาก 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


