
แบบ สขร.1

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 05/2564

 ลว. 1 ต.ค. 
2563

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บนัทกึตกลงจ้าง
เลขที ่   03/2564
 ลว. 1 ต.ค. 2563

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 54,000.- 54,000.- เฉพาะเจาะจง นางฉันทนา บัวกลาง   
เสนอราคา 54,000.-

นางฉันทนา บัวกลาง   
ราคา 54,000.-

บนัทกึตกลงจ้าง
เลขที ่   04/2564
 ลว. 1 ต.ค. 2563

นางสาวพิมพรรณวดี 
ชังดี ราคา 54,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บนัทกึตกลงจ้าง
เลขที ่02/2564 
ลว.1 ต.ค.2563

3 จ้างเหมาเพื่อปฏบิัติงาน
ช่วยเหลืองานพัสดุ (กอง
คลัง)

54,000.- 54,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพรรณวดี ชัง
ดี  เสนอราคา 54,000.-

2 จ้างเหมาเพื่อปฏบิัติงาน
ช่วยเหลืองานธรุการ (กอง
คลัง)

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

นางสาวฤทัย  ใจใส 
ราคา 54,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บันทึกตกลงจา้งเลขที ่
   01/2564 ลว. 1 

ต.ค. 2563

1 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ือง
ถ่ายเอกสารเลขครุภณัฑ์ 
บข.417-61-0007

4,750.- 4,750.- เฉพาะเจาะจง ไลออนคิง เซลล์แอนด์ 
เซอร์วสิ  เสนอราคา 

4,750.-

ไลออนคิง เซลล์แอนด์ 
เซอร์วสิ  เสนอราคา 

4,750.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่   
 01/2564 ลว.
 29 ต.ค. 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร

วันที่  30  เดอืนตลุาคม  พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง
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12 จา้งเหมาเพือ่ปฏบิัติงานท าความ
สะอาดทัง้ 2 ศูนย ์(ศพด.บ้านชุม

ทอง และศพด.บ้านน้ าค า)

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

54,000.-

นางดอกอ้อย  ทนพล
กรังกลาง เสนอราคา 

54,000.-

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

นางสาววชัรภรณ์ พาผล
 ราคา 54,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

บนัทกึตกลงจ้าง
เลขที ่   09/2564
 ลว. 1 ต.ค. 2563

11 จ้างเหมาเพื่อปฏบิัติงาน
ช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็ก 
ศพด.บ้านน้ าค า

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

เสนอราคา 54,000.-

นางสาวพัชรี  จารึก
กลาง                 

เสนอราคา 54,000.-

10 จ้างเหมาเพื่อปฏบิัติงาน
ช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็ก 
ศพด.บ้านชุมทอง

54,000.- 54,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาววชัรภรณ์ พาผล
  เสนอราคา 54,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บนัทกึตกลงจ้าง
เลขที ่   10/2564
 ลว. 1 ต.ค. 2563

9 จ้างเหมาเพื่อปฏบิัติงาน
ช่วยเหลืองานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

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

นายสนั่น  อนันต์     
ราคา 108,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บนัทกึตกลงจ้าง
เลขที ่08/2564 
ลว.1 ต.ค.2563

8 จ้างเหมาเพื่อปฏบิัติงาน
ช่วยเหลืองานการเจ้าหน้าที่

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

108,000.-

นางสาวทมลวรรณ  
เพาะขาว  ราคา 

108,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บันทึกตกลงจา้งเลขที ่
   07/2564 ลว. 1 

ต.ค. 2563

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 ่06/2564  
ลว.1 ต.ค.2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร

วันที่  30  เดอืนตลุาคม  พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง
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นางสาวปิยะธดิา  ทางดี
 ราคา 316,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที ่   
01/2564 ลว. 21

 ต.ค. 2563

16 ปรับปรุงศาลาประชาคม
หมูบ่้าน หมูท่ี่ 1 บ้านน้ าค า

316,000.- 316,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะธดิา  ทางดี 
เสนอราคา 316,000.-

15 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง
(ส านักปลัด)

20,000.- 20,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.จิรพัฒน์  ปิโตเลียม
 เสนอราคา 20,000.-

หจก.จิรพัฒน์  ปิโต
เลียม ราคา 20,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

สัญญาซ้ือเลขที ่
02/2564 ลว.1 

ต.ค.2563

14 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง
(ส านักปลัด)

130,000.- 130,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.จิรพัฒน์  ปิโตเลียม
 เสนอราคา 130,000.-

หจก.จิรพัฒน์  ปิโต
เลียม ราคา 130,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

สัญญาซ้ือเลขที ่   
01/2564 ลว. 1 

ต.ค. 2563

13 จ้างเหมาเพื่อปฏบิัติงาน
ช่วยเหลืองานกองช่าง

108,000.- 108,000.- เฉพาะเจาะจง นายเร่ิมพงษ์  คงเหม็ง  
เสนอราคา 108,000.-

นายเร่ิมพงษ์  คงเหม็ง  
ราคา 108,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บนัทกึตกลงจ้าง
เลขที ่12/2564  
ลว.1 ต.ค.2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร

วันที่  30  เดอืนตลุาคม  พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง


