
รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร

อ าเภอคลองหาด  จงัหวัดสระแก้ว



บันทึกตกลงจ้าง
เลขที่ 05/2564 
ลว. 1 ต.ค. 2563

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บนัทกึตกลงจ้างเลขที ่ 
  04/2564 ลว. 1 

ต.ค. 2563

6 จ้างเหมาเพื่อปฏบิัติงาน
ช่วยเหลืองานวเิคราะห์
นโยบายและแผนส านักปลัด

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

 108,000.-

นางสาวศิณีนาท 
ประชากลาง  ราคา 

108,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

นางฉันทนา บัวกลาง   
ราคา 54,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

บนัทกึตกลงจ้างเลขที ่ 
  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.-

4 จ้างเหมาเพื่อปฏบิัติงาน
ช่วยเหลืองานจัดเก็บ
รายได้และบันทึกข้อมูลลง
ระบบ (กองคลัง)

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

บันทึกตกลงจา้งเลขที ่  
 01/2564 ลว. 1 ต.ค.

 2563

3 จ้างเหมาเพื่อปฏบิัติงาน
ช่วยเหลืองานพัสดุ (กอง
คลัง)

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

นางสาวพิมพรรณวดี 
ชังดี ราคา 54,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บนัทกึตกลงจ้างเลขที ่
02/2564 ลว.1 

ต.ค.2563

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่    
01/2564 ลว. 29

 ต.ค. 2563
2 จ้างเหมาเพื่อปฏบิัติงาน

ช่วยเหลืองานธรุการ (กอง
คลัง)

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

นางสาวฤทัย  ใจใส 
ราคา 54,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

1 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ือง
ถ่ายเอกสารเลขครุภณัฑ์ 
บข.417-61-0007

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

4,750.-

ไลออนคิง เซลล์แอนด์ 
เซอร์วสิ  เสนอราคา 

4,750.-

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร

วันที่  30  เดอืนตลุาคม  พ.ศ. 2563 



เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บนัทกึตกลงจ้างเลขที ่
11/2564 ลว. 1 ต.ค.

 2563

นางสาวพัชรี  จารึก
กลาง                 

เสนอราคา 54,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บนัทกึตกลงจ้างเลขที ่ 
  10/2564 ลว. 1 

ต.ค. 2563

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.-

11 จ้างเหมาเพื่อปฏบิัติงาน
ช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็ก 
ศพด.บ้านน้ าค า

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

เสนอราคา 54,000.-

บนัทกึตกลงจ้างเลขที ่
08/2564 ลว.1 

ต.ค.2563

10 จ้างเหมาเพื่อปฏบิัติงาน
ช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็ก 
ศพด.บ้านชุมทอง

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

นางสาววชัรภรณ์ พาผล
 ราคา 54,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

บนัทกึตกลงจ้างเลขที ่ 
  09/2564 ลว. 1 

ต.ค. 2563

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บันทึกตกลงจา้งเลขที ่  
 07/2564 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

นางสาวโสรยา  ประชา
กลาง  เสนอราคา 

108,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บนัทกึตกลงจ้างเลขที ่
06/2564  ลว.1 

ต.ค.2563

8 จ้างเหมาเพื่อปฏบิัติงาน
ช่วยเหลืองานการเจ้าหน้าที่

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

108,000.-

นางสาวทมลวรรณ  
เพาะขาว  ราคา 

108,000.-

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

7 จ้างเหมาเพื่อปฏบิัติงาน
ช่วยเหลืองานธรุการ 
(ส านักปลัด)

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

108,000.-

-2-

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร

วันที่  30  เดอืนตลุาคม  พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง



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.-

สัญญาซ้ือเลขที ่   
01/2564 ลว. 1 ต.ค. 

2563

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

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บนัทกึตกลงจ้างเลขที ่
12/2564  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

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

13 จ้างเหมาเพื่อปฏบิัติงาน
ช่วยเหลืองานกองช่าง

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

นายเร่ิมพงษ์  คงเหม็ง  
ราคา 108,000.-

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

-3-
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร
วันที่  30  เดอืนตลุาคม  พ.ศ. 2563 



สัญญาซ้ือเลขที่    
03/2564 ลว. 30

 พ.ย. 2563
4 จัดซ้ือวสัดุอาหารเสริม(นม)

 ศพด. ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563

7,553.84    7,553.84    เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
จ ากัด   เสนอราคา 

7,553.84

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
จ ากัด   ราคา 
7,553.84

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

สัญญาซ้ือเลขที่    
04/2564 ลว. 30

 พ.ย. 2563

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่    
02/2564 ลว. 4 

พ.ย.2563
3 จัดซ้ือวสัดุอาหารเสริม(นม)

 3 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2
 ปีการศึกษา 2563

31,132.56  31,132.56  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวงัน้ าเย็น 
จ ากัด   เสนอราคา 

31,132.56

สหกรณ์โคนมวงัน้ าเย็น
 จ ากัด   ราคา 
31,132.56

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

หจก.วงัสมบูรณ์ โลหะ
เสนอราคา 2,550.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
01/2564 ลว. 18

 พ.ย.2563
2 จ้างเหมาตรวจสอบและ

ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง
 ทะเบียน กค5965 
สระแก้ว

10,355.46  10,355.46  เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันสระแก้ว
วฒันา จ ากัด  เสนอ
ราคา 10,355.46

บ.สยามนิสสันสระแก้ว
วฒันา จ ากัด         
ราคา 10,355.46

1 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน
 8 รายการ

2,550.- 2,550.- เฉพาะเจาะจง หจก.วงัสมบูรณ์ โลหะ
เสนอราคา 2,550.-

วันที่  30  เดอืนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

-4-
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร



ใบส่ังซ้ือเลขที่    
07/2564 ลว. 1 

ธ.ค.2563
7 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส ารวจ 

ไม้สต๊าฟ
2,800.- 2,800.- เฉพาะเจาะจง บ.แปซิฟิค อินเตอร์แพ

ลนเน็ต จ ากัด  เสนอ
ราคา 2,800.-

บ.แปซิฟิค อินเตอร์แพ
ลนเน็ต จ ากัด   ราคา 

2,800.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
08/2564 ลว. 23

 ธ.ค.2563

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
06/2564 ลว. 1 

ธ.ค.2563
6 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว

(ส านักปลัด) จ านวน 31 
รายการ

12,774.- 12,774.- เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
จ ากัด   เสนอราคา 

12,774.-

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
จ ากัด   ราคา 

12,774.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
จ ากัด    ราคา 2,190.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
05/2564 ลว. 1 

ธ.ค.2563
5 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 

จ านวน 3 รายการ
10,169.- 10,169.- เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 

จ ากัด   เสนอราคา 
10,169.-

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
จ ากัด     ราคา 

10,169.-

4 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
และวทิยุ จ านวน 4 
รายการ

2,190.- 2,190.- เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
จ ากัด   เสนอราคา 

2,190.-

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
03/2564 ลว. 1 

ธ.ค.2563
3 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน

(ส านักปลัด) จ านวน 37 
รายการ

19,260.- 19,260.- เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
จ ากัด   เสนอราคา 

19,260.-

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
จ ากัด   ราคา 

19,260.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
04/2564 ลว. 1 

ธ.ค.2563

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
02/2564 ลว. 1 

ธ.ค.2563
2 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 

จ านวน 1 รายการ
3,750.- 3,750.- เฉพาะเจาะจง หจก.วงัน้ าเย็นสหภณัฑ์

เสนอราคา 3,750.-
หจก.วงัน้ าเย็นสหภณัฑ์

 ราคา 3,750.-
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน
 3 รายการ

705.- 705.- เฉพาะเจาะจง หจก.วงัน้ าเย็นสหภณัฑ์
เสนอราคา 705.-

หจก.วงัน้ าเย็นสหภณัฑ์
 ราคา 705.-

-5-
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม 2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร
วันที่ 30  เดอืนธนัวาคม  พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ



สัญญาเลขที่    
05/2564 ลว. 22

 ธ.ค.2563
14 จัดซ้ือวสัดุอาหารเสริมนม 

ศพด. ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563

16,062.16  16,062.16  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวงัน้ าเย็น  
 เสนอราคา 
16,062.16

สหกรณ์โคนมวงัน้ าเย็น 
  ราคา 16,062.16

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

สัญญาเลขที่    
06/2564 ลว. 22

 ธ.ค.2563

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่    
08/2564 ลว. 1 

ธ.ค.2563
13 จัดซ้ือวสัดุอาหารเสริมนม

 3 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2
 ปีการศึกษา 2563

66,599.20  66,599.20  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวงัน้ าเย็น  
 เสนอราคา 
66,599.20

สหกรณ์โคนมวงัน้ าเย็น 
  ราคา 66,599.20

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ร้านคลองหาดป้ายสวย 
  ราคา 280.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่    
07/2564 ลว. 1 

ธ.ค.2563
12 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ือง

ตัดหญ้า   เลขรหัสครุภณัฑ์
 442-57-0002

850.- 850.- เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ ผลใหญ่   
เสนอราคา 850.-

นายอภชิาติ ผลใหญ่   
ราคา 850.-

11 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 
จ านวน 2 ป้าย (กองช่าง)

280.- 280.- เฉพาะเจาะจง ร้านคลองหาดป้ายสวย  
 เสนอราคา 280.-

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
10/2564 ลว. 29

 ธ.ค.2563
10 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 

กองช่าง ทะเบียน บจ
3093 สระแก้ว

6,680.- 6,680.- เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ ผลใหญ่   
เสนอราคา 6,680.-

นายอภชิาติ ผลใหญ่   
ราคา 6,680.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่    
06/2564 ลว. 1 

ธ.ค.2563

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
09/2564 ลว. 23

 ธ.ค.2563
9 จัดซ้ือวสัดุที่ใช้ในการ

ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ จ านวน 3 
รายการ

11,850.- 11,850.- เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
จ ากัด   เสนอราคา 

11,850.-

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
จ ากัด  ราคา 11,850.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

8 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 
(กระบอกเพชรเจาะ
คอนกรีต)

12,000.- 12,000.- เฉพาะเจาะจง บ.แปซิฟิค อินเตอร์แพ
ลนเน็ต จ ากัด  เสนอ

ราคา 12,000.-

บ.แปซิฟิค อินเตอร์แพ
ลนเน็ต จ ากัด  เสนอ

ราคา 12,000.-

-6-
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม 2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร
วันที่ 30  เดอืนธนัวาคม  พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ



ใบส่ังซ้ือเลขที่    
17/2564 ลว. 21

 ม.ค. 2564
7 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) 
จ านวน 5 รายการ

6,800.- 6,800.- เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
จ ากัด   เสนอราคา 

6,800.-

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
จ ากัด   เสนอราคา 

6,800.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
18/2564 ลว. 22

 ม.ค. 2564

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
16/2564 ลว. 21

 ม.ค. 2564
6 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว

 ศพด.บ้านน้ าค าและศพด.
บ้านชุมทอง จ านวน 34 
รายการ

13,001.- 13,001.- เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
จ ากัด   เสนอราคา 

13,001.-

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
จ ากัด   เสนอราคา 

13,001.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
จ ากัด    ราคา 4,955.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
15/2564 ลว. 21

 ม.ค. 2564
5 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 

ศพด.บ้านน้ าค าและศพด.
บ้านชุมทอง จ านวน 45 
รายการ

11,814.- 11,814.- เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
จ ากัด   เสนอราคา 

11,814.-

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
จ ากัด     ราคา 

11,814.-

4 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (กอง
การศึกษา) จ านวน 20 
รายการ

4,955.- 4,955.- เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
จ ากัด   เสนอราคา 

4,955.-

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
13/2564 ลว. 15

 ม.ค. 2564
3 จดัซ้ือวสัดุป้องกนัและควบคุม

โรคติดต่อน้ ายาฆา่เชื้อแบคทีเรีย 
เชื่อราและเชื้อไวรัส Tornado 
ขนาดบรรจ ุ1 ลิตร

15,500.- 15,500.- เฉพาะเจาะจง เคมิคอลแอนด์เซฟต้ี   
เสนอราคา 15,500.-

เคมิคอลแอนด์เซฟต้ี   
เสนอราคา 15,500.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
14/2564 ลว. 19

 ม.ค. 2564

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
11/2564 ลว. 12

 ม.ค. 2564

2 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 รายการ

396.- 396.- เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
จ ากัด   เสนอราคา 

396.-

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
จ ากัด   เสนอราคา 

396.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จดัซ้ือวสัดุในการอบรม ตาม
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่
ต้นทาง ชุดที ่3

21,100.- 21,100.- เฉพาะเจาะจง ร้านสองพาณิชย์ เสนอ
ราคา 21,100.-

ร้านสองพาณิชย์ เสนอ
ราคา 21,100.-

-7-
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร
วันที่ 31  เดอืนมกราคม  พ.ศ. 2564

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ



ใบส่ังจ้างเลขที่    
13/2564 ลว.4 

ม.ค. 2564
14 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

 (กองช่าง)
30,000.- 30,000.- เฉพาะเจาะจง บ.ฟีนิกซ์ ซีซีทีว ีโซลูชั่น 

(ประเทศไทย) จ ากัด   
เสนอราคา 30,000.-

บ.ฟีนิกซ์ ซีซีทีว ีโซลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด   
เสนอราคา 30,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

สัญญาซ้ือขายเลขที่
 07/2564 ลว. 5

ม.ค. 2564

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่    
12/2564 ลว.26

 ม.ค. 2564
13 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ

ปฏบิัติงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน (กอง
คลัง)

80,100.- 80,100.- เฉพาะเจาะจง นางสาวตุลยดา เงินหล่อ
 เสนอราคา 80,100.-

นางสาวตุลยดา เงิน
หล่อ เสนอราคา 

80,100.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บ.ฟีนิกซ์ ซีซีทีว ีโซลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด   

เสนอราคา 850.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่    
10/2564 ลว. 15

 ม.ค. 2564

12 จ้างเหมาซ่อมแซม
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
(กองคลัง) จ านวน 3 
รายการ

2,970.- 2,970.- เฉพาะเจาะจง บ.ฟีนิกซ์ ซีซีทีว ีโซลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด   
เสนอราคา 2,970.-

บ.ฟีนิกซ์ ซีซีทีว ีโซลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด   
เสนอราคา 2,970.-

11 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ิน
เตอร์ RICOH รุ่น SP230SFNw
 หมายเลขครุภณัฑ์ บ.ข. 
483-62-0027

850.- 850.- เฉพาะเจาะจง บ.ฟีนิกซ์ ซีซีทีว ีโซลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด   

เสนอราคา 850.-

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
20/2564 ลว. 22

 ม.ค. 2564
10 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์

ส่วนกลาง ทะเบียน กค 
5965 สระแก้ว

2,950.- 2,950.- เฉพาะเจาะจง บ.วงัน้ าเย็นออโต้แอร์ 
จ ากัด   เสนอราคา 

2,950.-

บ.วงัน้ าเย็นออโต้แอร์ 
จ ากัด   เสนอราคา 

2,950.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่    
09/2564 ลว.12

 ม.ค. 2564

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
19/2564 ลว. 22

 ม.ค. 2564
9 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ

(ส านักปลัด) จ านวน 6 
รายการ

6,210.- 6,210.- เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า 
เสนอราคา 6,210.-

ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า 
เสนอราคา 6,210.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

8 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 
(ส านักปลัด) จ านวน 9 
รายการ

5,237.- 5,237.- เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
จ ากัด   เสนอราคา 

5,237.-

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 
จ ากัด   เสนอราคา 

5,237.-

-8-
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร
วันที่ 31  เดอืนมกราคม  พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ



สัญญาจ้างเลขที่    
03/2564 ลว. 20

 ม.ค. 2564

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่    
02/2564 ลว. 5 

ม.ค. 2564
17 โครงการซ่อมแซมลูกรัง

พร้อมปรับเกล่ียเรียบ 
จ านวน 28 สาย ม.
1,2,6,7,8,9,10

356,000.- 356,000.- เฉพาะเจาะจง นายภริูศ นิลวสุิทธิ์   
เสนอราคา 356,000.-

นายภริูศ นิลวสุิทธิ์   
เสนอราคา 356,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

บ.ฟีนิกซ์ ซีซีทีว ีโซลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด   
เสนอราคา 2,500.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
08/2564 ลว. 7 

ม.ค. 2564
16 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังพร้อมปรับเกล่ียเรียบ
 จ านวน 13 สาย ม.3,4,5

206,000.- 206,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ พุ่มพวง   
เสนอราคา 206,000.-

นายสมศักด์ิ พุ่มพวง   
เสนอราคา 206,000.-

-9-
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร
วันที่ 31  เดอืนมกราคม  พ.ศ. 2564 

15 จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ือง
ส ารองไฟฟ้า ขนาด 
1000VA

2,500.- 2,500.- เฉพาะเจาะจง บ.ฟีนิกซ์ ซีซีทีว ีโซลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด   
เสนอราคา 2,500.-



เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

สัญญาซ้ือขายเลขที่ 
   10/2564 ลว. 

2 ก.พ. 2564

สหกรณ์โคนมวงัน้ าเย็น
 จ ากัด  เสนอราคา 

35,795.20

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

สัญญาซ้ือขายเลขที่ 
   09/2564 ลว. 

2 ก.พ. 2564

6 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ ภาค
เรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2563 
(เดือนกุมภาพนัธ)์

8,632.96    8,632.96    เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวงัน้ าเย็น 
จ ากัด  เสนอราคา 

8,632.96

สหกรณ์โคนมวงัน้ าเย็น
 จ ากัด  เสนอราคา 

8,632.96

5 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 3 
โรงเรียน ภาคเรียนที ่2 ปี
การศึกษา 2563 (เดือน
กุมภาพนัธ์)

35,795.20  35,795.20  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวงัน้ าเย็น 
จ ากัด  เสนอราคา 

35,795.20

ใบส่ังจ้างเลขที่    
14/2564 ลว. 25

 ก.พ. 2564

4 จ้างเหมาเพื่อปฏบิัติงาน
ช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ชุมทอง

18,000.- 18,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอนงค์ ธงชัย  
 เสนอราคา 18,000.-

นางสาวอรอนงค์ ธงชัย 
  เสนอราคา 18,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่    
15/2564 ลว. 1 

ก.พ. 2564

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่    
13/2564 ลว. 1 

ก.พ. 2564

3 จ้างเหมาจัดท าตรายาง
ส าหรับใช้ในราชการ (กอง
ช่าง)

280.- 280.- เฉพาะเจาะจง ศูนย์ตรายาง สระแก้ว   
เสนอราคา 280.-

ศูนย์ตรายาง สระแก้ว  
 เสนอราคา 280.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ร้านพิมพ์ไทย เซอร์วสิ 
เสนอราคา 5,900.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
21/2564 ลว. 4 

ก.พ. 2564

2 จ้างเหมาประกอบอาหารตาม
โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะทีต้่นทาง ชุดที ่3

7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง นางน้องนารถ คงเจริญ  
 เสนอราคา 7,000.-

นางน้องนารถ คงเจริญ 
  เสนอราคา 7,000.-

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 
(กองคลัง)

5,900.- 5,900.- เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ไทย เซอร์วสิ 
เสนอราคา 5,900.-

-10-
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร
วันที่ 28  เดอืนกุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2564

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง



ใบส่ังจ้างเลขที่    
16/2564 ลว. 17

 ม.ีค. 2564

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.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านสองพาณิชย์     เสนอ
ราคา 30,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
25/2564 ลว. 17

 ม.ีค. 2564

5 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล ตาม
โครงการรณรงค์สวมหมวก
นิรภยัในเด็กเล็ก จ านวน 2 ปา้ย

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

ร้านคลองหาดปา้ยสวย  
เสนอราคา 720.-

4 จัดซ้ือวัสดุในการฝึกอบรม ตาม
โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะทีต้่นทาง ชุดที ่3

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
23/2564 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

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   เสนอ
ราคา 25,000.-

สมหมาย อลูมิเนียม   
เสนอราคา 25,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน จ านวน 2 รายการ

960.- 960.- เฉพาะเจาะจง หจก.วังสมบรูณ์โลหะ จ ากัด
 เสนอราคา 960.-

หจก.วังสมบรูณ์โลหะ จ ากัด
 เสนอราคา 960.-

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

-11-
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร
วันที่ 31  เดอืนมนีาคม  พ.ศ. 2564



สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด  เสนอราคา 

171,101.60

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่    
11/2564 ลว. 25

 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

ใบส่ังจ้างเลขที่    
19/2564 ลว. 23

 ม.ีค. 2564

10 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

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่    
18/2564 ลว.19

 ม.ีค. 2564

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

สมหมาย อลูมิเนียม   
เสนอราคา 3,600.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
17/2564 ลว. 17

 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.-

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

7 จ้างท าปา้ยไม้อัด ตามโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะทีต้่น
ทาง ชุดที ่3

3,600.- 3,600.- เฉพาะเจาะจง สมหมาย อลูมิเนียม   เสนอ
ราคา 3,600.-

-12-
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร
วันที่ 31  เดอืนมนีาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง



นางสาวพมิพรรณวดี ชังดี  
ราคา 54,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

บันทึกตกลงจ้าง
เลขที่    18/2564

 ลว. 31 ม.ีค. 
2564

16 จ้างเหมาเพือ่ปฏบิติังาน
ช่วยเหลืองานพสัดุและลง
ระบบ(กองคลัง)

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

บันทึกตกลงจ้าง
เลขที่    16/2564

 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

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

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด  เสนอราคา 

41,265.68

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่    
12/2564 ลว. 25

 ม.ีค. 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.-

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

วันที่ 31  เดอืนมนีาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

                                 -13-
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร



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

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่    
04/2564 ลว. 31

 ม.ีค. 2564

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

3,202,000.- 3,499,883.75   ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-bidding)

หจก.วัชรพงษก์ารโยธา
เสนอราคา 3,041,000.-

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

17 จ้างเหมาเพือ่ปฏบิติังาน
ช่วยเหลืองานธุรการ(กองคลัง)

54,000.- 54,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวฤทยั  ใจใส  เสนอ
ราคา 54,000.-

นางสาวฤทยั  ใจใส  ราคา 
54,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

บันทึกตกลงจ้าง
เลขที่    19/2564

 ลว. 31 ม.ีค. 
2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร
วันที่ 31  เดอืนมนีาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

                                 -14-
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564



ใบส่ังซ้ือเลขที่    
28/2564 ลว. 30

 เม.ย. 2564

4 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กอง
คลัง) จ านวน 2 รายการ

5,500.- 5,500.- เฉพาะเจาะจง ร้านพมิพไ์ทย เซอร์วิส  
เสนอราคา 5,500.-

ร้านพมิพไ์ทย เซอร์วิส  
เสนอราคา 5,500.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
29/2564 ลว. 30

 เม.ย. 2564

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
27/2564 ลว.8 

เม.ย. 2564

3 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้
บนุวม (ส านักปลัด)

24,000.- 24,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านครุภณัฑ์รุ่งเรือง  เสนอ
ราคา 24,000.-

ร้านครุภณัฑ์รุ่งเรือง  ราคา
 24,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

หจก.วังสมบรูณ์โลหะ      
ราคา 4,600.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
26/2564 ลว. 5

เม.ย. 2564

2 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง(ทอ่ระบาย
น้ า คศล.) จ านวน 2 รายการ

37,800.- 37,800.- เฉพาะเจาะจง หจก.วังสมบรูณ์โลหะ  
เสนอราคา 37,800.-

หจก.วังสมบรูณ์โลหะ  
เสนอราคา 37,800.-

1 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ในการอบรม
ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ
ทีต้่นทาง ชุด 3

4,600.- 4,600.- เฉพาะเจาะจง หจก.วังสมบรูณ์โลหะ  
เสนอราคา 4,600.-

วันที่ 30  เดอืนเมษายน  พ.ศ. 2564

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

-15-
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร



บ.สยามนิสสันสระแก้ว
วัฒนา จ ากัด  เสนอ

3,004.56

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างลขที่    
21/2564 ลว. 21

 พ.ค. 2564

5 จ้างเหมาตรวจสภาพและ
ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง
ทะเบยีน กค 5965 สระแก้ว

3,004.56    3,004.56    เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันสระแก้ว
วัฒนา จ ากัด เสนอราคา

3,004.56

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
31/2564 ลว. 21

 พ.ค. 2564

4 จ้างเหมาย้ายจุดติดต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลข
ครุภณัฑ์ บ.ข. 402-64-0017

4,200.- 4,200.- เฉพาะเจาะจง           ร้านกิ่งกล้า           
   เสนอราคา  4,200.-

          ร้านกิ่งกล้า          
   ราคา  4,200.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างลขที่    
20/2564 ลว. 19

 พ.ค. 2564

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่    
06/2564 ลว.12

 พ.ค. 2564

3 จัดซ้ือวัสดคอมพวิเตอร์ 
(ส านักปลัด) จ านวน 7 รายการ

22,510.- 22,510.- เฉพาะเจาะจง บริษทัศรีกิจเคร่ืองเขียน 
จ ากัด  เสนอราคา 

22,510.-

บริษทัศรีกิจเคร่ืองเขียน 
จ ากัด   ราคา 22,510.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

บ.แปซิฟคิ อินเตอร์ แพลน
เน็ต จ ากัด  ราคา 7,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
30/2564 ลว. 12

 พ.ค. 2564

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยู) 
หมูที ่5 ถนนสายบา้นชุมทอง
 -บา้นนองคาย

279,000.- 279,000.- เฉพาะเจาะจง นางรัตนา  กุลบตุร    เสนอ
ราคา 279,000.-

นางรัตนา  กุลบตุร    
เสนอราคา 279,000.-

1 ครุภณัฑ์ก่อสร้าง (แบบ
เหล็กเก็บตัวอย่างปูน) 
(กองช่าง)

7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง บ.แปซิฟคิ อินเตอร์ แพลน
เน็ต จ ากัด  เสนอราคา 

7,000.-

วันที่ 31  เดอืนพฤษภาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง
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องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร



เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที ่   
22/2564 ลว. 4 มิ.ย.

 2564

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด 
ราคา  3,375.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่   
36/2564 ลว. 8 

ม.ิย. 2564

6 จ้างเหมาจัดท าตรายาง จ านวน
 3 รายการ (กองคลัง)

1,450.- 1,450.- เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด 
เสนอราคา  1,450.-

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด 
ราคา  1,450.-

5 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ โครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น 
ประจ าป ีพ.ศ.2564

3,375.- 3,375.- เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด 
เสนอราคา  3,375.-

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
34/2564 ลว. 2 

ม.ิย. 2564

4 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ตามโครงการปอ้งกัน
โรคไข้เลือดออก ประจ าป ี
2564

48,500.- 48,500.- เฉพาะเจาะจง เคมิคอลแอนด์เซฟต้ี เสนอ
ราคา  48,500.-

เคมิคอลแอนด์เซฟต้ี    
ราคา  48,500.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
35/2564 ลว. 8 

ม.ิย. 2564

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่   
33/2564 ลว.2มิ.ย. 

2564

3 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กอง
คลัง) จ านวน 13 รายการ

24,324.- 24,324.- เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด  
เสนอราคา 24,324.-

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด 
 ราคา 24,324.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด 
 ราคา 16,697.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
32/2564 ลว. 2 

ม.ิย. 2564

2 จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองย่อยสับกิ่ง
ไม้

44,000.- 44,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ซัพพลายเสนอ
ราคา 44,000.-

ร้านเพาเวอร์ซัพพลาย  
ราคา 44,000.-

1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง)
 จ านวน 53 รายการ

16,697.- 16,697.- เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด  
เสนอราคา 16,697.-

วันที่ 30 เดอืนมถุินายน  พ.ศ. 2564

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง
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สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร



เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บันทึกตกลงจ้าง
เลขที่ 22/2564 

ลว. 23 มิ.ย. 2564

นายวงษก์ร หอมนิยม   
ราคา 31,500.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

บันทึกตกลงจ้าง
เลขที่ 21/2564 

ลว. 16 มิ.ย. 2564

11 จ้างเหมาเพือ่ปฏบิติังาน
ช่วยเหลืองานกองช่าง

29,400.- 29,400.- เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงษ ์ มุขทัง่  
เสนอราคา 29,400.-

นายภาณุพงษ ์ มุขทัง่  
เสนอราคา 29,400.-

10 จ้างเหมาเพือ่ปฏบิติังาน
ช่วยเหลืองานกองช่าง

31,500.- 31,500.- เฉพาะเจาะจง นายวงษก์ร หอมนิยม   
เสนอราคา 31,500.-

ใบส่ังจ้างเลขที่    
24/2564 ลว.8 

ม.ิย. 2564

9 จ้างเหมาเพือ่ปฏบิติังาน
ช่วยเหลืองานธุรการ (กองช่าง)

17,100.- 17,100.- เฉพาะเจาะจง นางสาวอรัญญา  แก้ววงศ์
ตระกูล    เสนอราคา 

17,100.-

นางสาวอรัญญา  แก้ววงศ์
ตระกูล    ราคา 17,100.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

บันทึกตกลงจ้าง
เลขที่ 20/2564 
ลว. 4 ม.ิย. 2564

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่    
23/2564 ลว. 8 

ม.ิย. 2564

8 จ้างเหมาจัดท าปา้ย ตาม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

1,036.- 1,036.- เฉพาะเจาะจง ร้านคลองหาดปา้ยสวย 
เสนอราคา 1,036.-

ร้านคลองหาดปา้ยสวย 
ราคา 1,036.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

7 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล
โครงการปอ้งกันไข้เลือดออก
ประจ าปงีบประมาณ 2564 
ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร

518.- 518.- เฉพาะเจาะจง ร้านคลองหาดปา้ยสวย 
เสนอราคา  518.-

ร้านคลองหาดปา้ยสวย 
ราคา  518.-

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
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องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร
วันที่ 30  เดอืนมถุินายน  พ.ศ. 2564



สัญญาซ้ือเลขที่ 
15/2564 ลว. 15

 ม.ิย. 2564

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

สัญญาซ้ือเลขที่ 
14/2564 ลว. 15

 ม.ิย. 2564

14 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 3   
โรงเรียน ภาคเรียนที ่1 
ประจ าปกีารศึกษา 2564

38,591.70   38,591.70   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด เสนอราคา 

38,591.70

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด ราคา 38,591.70

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บ.คันทรีเฟรซแดร่ี จ ากัด
ราคา 70,728.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

สัญญาซ้ือเลขที่ 
13/2564 ลว. 15

 ม.ิย. 2564

13 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 3   
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ 
ภาคเรียนที ่1 ประจ าปี
การศึกษา 2564

8,211.- 8,211.- เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด เสนอราคา 8,211.-

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด ราคา 8,211.-

12 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) 3 
โรงเรียน 2 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
(ระหวา่ง 17 พ.ค. 64 - 9 มิ.ย.
 64

70,728.- 70,728.- เฉพาะเจาะจง บ.คันทรีเฟรซแดร่ี จ ากัด
เสนอราคา 70,728.-
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สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร
วันที่ 30  เดอืนมถุินายน  พ.ศ. 2564



เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
47/2564 ลว. 13 ก.ค.

2564

สมหมาย บริสุทธิ์       
เสนอราคา 14,000.- เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม

เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่   
46/2564 ลว. 8 

ก.ค.2564

6 ค่าจดัซ้ือวสัดุการศึกษา ศพด.
(กองการศึกษา)จ านวน 38 
รายการ

9,489.- 9,489.- เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด 
เสนอราคา 9,489.-

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด 
เสนอราคา 9,489.-

5 ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 
(ชั้นวางของ 8 ช่อง และ 9 
ช่อง) ศพด.บา้นน้ าค าและ
ศพด.บา้นชุมทอง

14,000.- 14,000.- เฉพาะเจาะจง สมหมาย บริสุทธิ์       
เสนอราคา 14,000.-

ใบส่ังซ้ือเลขที ่   
44/2564 ลว. 8 

ก.ค.2564

4 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ศพด.
น้ าค าและศพด.ชุมทอง) 
จ านวน 32 รายการ

8,186.- 8,186.- เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด 
เสนอราคา 8,186.-

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด 
เสนอราคา 8,186.- เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม

เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่   
45/2564 ลว. 8 

ก.ค.2564

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
43/2564 ลว. 8 

ก.ค.2564

3 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 
จ านวน 2 รายการ(กอง
การศึกษา)

5,100.- 5,100.- เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด 
เสนอราคา 5,100.-

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด 
เสนอราคา 5,100.- เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม

เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด 
เสนอราคา 6,975.- เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม

เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
42/2564 ลว. 8 

ก.ค.2564

2 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน(กอง
การศึกษา) จ านวน 13 รายการ

6,245.- 6,245.- เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด 
เสนอราคา 6,245.-

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด 
เสนอราคา 6,245.-

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมทองและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าค า จ านวน 16
 รายการ

6,975.- 6,975.- เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด 
เสนอราคา 6,975.-
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สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร
วันที่ 30 เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง



เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บนัทกึตกลงจ้างเลขที ่ 
 25/2564 ลว. 30 

ก.ค. 2564

นางดอกอ้อย ทนพลกรัง 
เสนอราคา 27,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

บนัทกึตกลงจ้างเลขที ่ 
 24/2564 ลว. 1 

ก.ค. 2564

11 ค่าจ้างเหมาเพือ่ปฏบิติังานท า
ความสะอาดทัง้ 2 ศูนย(์ศพด.
บา้นชุมทองและศพด.บา้น
น้ าค า)

18,000.- 18,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวอรัญญา แก้ววงศ์
ตระกูล                  เสนอ

ราคา 18,000.-

นางสาวอรัญญา แก้ววงศ์
ตระกูล                  
เสนอราคา 18,000.-

10 ค่าจ้างเหมาเพือ่ปฏบิติังานท า
ความสะอาดทัง้ 2 ศูนย(์ศพด.
บา้นชุมทองและศพด.บา้น
น้ าค า)

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

ใบส่ังจ้างเลขที่    
27/2564 ลว.19

 ก.ค. 2564

9 ค่าจ้างเหมาเพือ่ปฏบิติังาน
ช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นน้ าค า

27,000.- 27,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.พชัรี จารึกกลาง เสนอ
ราคา 27,000.-

น.ส.พชัรี จารึกกลาง เสนอ
ราคา 27,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

บนัทกึตกลงจ้างเลขที ่ 
 23/2564 ลว. 1 

ก.ค. 2564

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
48/2564 ลว. 15

 ก.ค. 2564

8 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมร้ัวบริเวณ
รอบศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
ชุมทอง (กองการศึกษา)

3,500.- 3,500.- เฉพาะเจาะจง นายก าพล ทนพลกรัง เสนอ
ราคา 3,500.-

นายก าพล ทนพลกรัง 
เสนอราคา 3,500.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

7 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน(กอง
ช่าง) จ านวน 40 รายการ

8,291.- 8,291.- เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วังน้ า
เย็นสหภณัฑ์ เสนอราคา 

8,291.-

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วังน้ า
เย็นสหภณัฑ์ เสนอราคา 

8,291.-

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
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สัญญาซ้ือเลขที ่ 
19/2564 ลว. 30 

ก.ค. 2564

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี ่4 ซอยปา่ยาง
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร
 ยาว 110 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 
550 ตร.ม. ลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.05  เมตร

337,000.- 337,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์ก่อสร้าง เสนอ
ราคา 337,000.-

ร้านรุ่งทรัพย์ก่อสร้าง เสนอ
ราคา 337,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที ่
07/2564 ลว.22 

ก.ค.2564

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

สัญญาซ้ือเลขที ่ 
18/2564 ลว. 30 

ก.ค. 2564

13 ค่าจดัซ้ือวสัดุอาหารเสริม(นม) 2
 ศพด. ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา
 2564 (สิงหาคม 64 – ตุลาคม
 64)  จ านวน 61 วนั

37,207.56  37,207.56  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
เสนอราคา 37,207.56

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
เสนอราคา 37,207.56 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

12 ค่าจดัซ้ือวสัดุอาหารเสริม(นม) 3 
โรงเรียน ภาคเรียนที ่1 ปี
การศึกษา 2564 (สิงหาคม 64
 – ตุลาคม 64)  จ านวน 61 วนั

######### 160,755.74   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
เสนอราคา 160,755.74

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
เสนอราคา 160,755.74

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
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ใบส่ังซ้ือเลขที่         ๕๕/
2564 ลว. 1๐ ส.ค. 

2564

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
54/2564 ลว.6 ส.ค. 

2564

6 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะ
อเนกประสงค์และตู้เหล็กเก็บ

เอกสาร (กองการศึกษา)

14,500.- 14,500.- เฉพาะเจาะจง ชัยเทพเฟอร์นิเจอร์ เสนอ
ราคา 1๔,๕๐๐.-

ชัยเทพเฟอร์นิเจอร์ เสนอ
ราคา 1๔,๕๐๐.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รุ่งเรืองการไฟฟา้       
เสนอราคา 6,380.- เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม

เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่   
53/2564 ลว.6 ส.ค.

 2564

5 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน
 8 รายการ (ส านักปลัด)

7,050.- 7,050.- เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด 
เสนอราคา 7,050.-

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด 
เสนอราคา 7,050.-

4 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 
จ านวน 11 รายการ (ส านัก
ปลัด)

6,380.- 6,380.- เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองการไฟฟา้       เสนอ
ราคา 6,380.-

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
50/2564 ลว.4 

ส.ค. 2564

3 ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 
พดัลมติดพนัง จ านวน 6 ตัว 
(กองการศึกษา)

5,880.- 5,880.- เฉพาะเจาะจง ร้านสุรชาติอิเลคโทรนิคส์ 
เสนอราคา 5,880.-

ร้านสุรชาติอิเลคโทรนิคส์ 
เสนอราคา 5,880.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
52/2564 ลว.5 

ส.ค. 2564

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
49/2564 ลว.4 

ส.ค.64

2 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 
4 รายการ (กองช่าง)

5,690.- 5,690.- เฉพาะเจาะจง หจก.วังสมบรูณ์โลหะ  
เสนอราคา 5,690.-

หจก.วังสมบรูณ์โลหะ  
เสนอราคา 5,690.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 
5 รายการ(กองช่าง)

45,250.- 45,250.- เฉพาะเจาะจง หจก.วังสมบรูณ์โลหะ  
เสนอราคา 45,250.-

หจก.วังสมบรูณ์โลหะ  
เสนอราคา 45,250.-
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ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ



ชัยเทพเฟอร์นิเจอร์ เสนอ
ราคา ๒,๕๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
๖๐/2564 ลว. 2๖

 ส.ค. 2564

11 ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 
(เก้าอี)้ ส านักปลัด

2,500.- 2,500.- เฉพาะเจาะจง ชัยเทพเฟอร์นิเจอร์ เสนอ
ราคา ๒,๕๐๐.-

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
๕๘/2564 ลว. ๑๗

 ส.ค. 2564

10 ค่าจัดซ้ือ/อุปกรณ์ ตามโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน
การระบาดติดเชื้อโรคโควิด-19 และ
เฝ้าระวังในประชาชนกลุ่มเส่ียงสูง 
จ านวน 15 รายการ

195,520.- 195,520.- เฉพาะเจาะจง บริษทั ล้านแชมปอ์ิงเจ็ท 
จ ากัด เสนอราคา 

๑๙๕,๕๒๐.-

บริษทั ล้านแชมปอ์ิงเจ็ท 
จ ากัด เสนอราคา 

๑๙๕,๕๒๐.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
๕๙/2564 ลว. 17

 ส.ค. 2564

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
๕๗/2564 ลว.1๓

 ส.ค. 2564

9 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 
จ านวน 3 รายการ (ส านักปลัด)

8,828.- 8,828.- เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด 
เสนอราคา ๘,๘๒๘.-

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด 
เสนอราคา ๘,๘๒๘.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

รุ่งเรืองการไฟฟา้       
เสนอราคา 6,๕๒๕.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
๕๖/2564 ลว. 1๓

 ส.ค. 2564

8 ค่าจัดซ้ือตู้ควบคุมไฟฟา้ 3 เฟส
 จ านวน 2 ตู้ (กองการศึกษาฯ)

14,600.- 14,600.- เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองการไฟฟา้       เสนอ
ราคา ๑๔,๖๐๐.-

รุ่งเรืองการไฟฟา้       
เสนอราคา ๑๔,๖๐๐.-

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

7 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟา้ ศพด.ทัง้ 2
 ศูนย์ จ านวน 13 รายการ 
(กองการศึกษา)

6,525.- 6,525.- เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองการไฟฟา้       เสนอ
ราคา 6,๕๒๕.-
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ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง



นายเกรียงศักด์ิ สงวน
เกียรติ เสนอราคา ๓,๓๒๕.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่    
๓๒/2564 ลว. ๓๑

 ส.ค. 2564

๑๖ ค่าจ้างเหมาบริการติดต้ังตู้ควบคุม
ไฟฟ้าพร้อมย้ายเบรกเกอร์ 3 เฟส 
และงานติดต้ังสายไฟฟ้า ภายใน
ศพด.บ้านชุมทอง

3,๓๒5.- 3,๓๒5.- เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศักด์ิ สงวนเกียรติ
 เสนอราคา ๓,๓๒๕.-

ใบส่ังจ้างเลขที่    
๓๐/2564 ลว. ๒๗

 ส.ค. 2564
๑๕ ค่าจ้างเหมาบริการติดต้ังตู้ควบคุม

ไฟฟ้าพร้อมย้ายเบรกเกอร์ 3 เฟส 
และงานติดต้ังสายไฟฟ้า ภายใน
ศพด.บ้านน้ าค า

3,175.- 3,175.- เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศักด์ิ สงวนเกียรติ
 เสนอราคา ๓,๑๗๕.-

นายเกรียงศักด์ิ สงวน
เกียรติ เสนอราคา ๓,๑๗๕.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่    
๓๑/2564 ลว. ๓๑

 ส.ค. 2564

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่    
๒๙/2564 ลว.๒๗

 ส.ค. 2564
๑๔ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์

ส่วนกลางทะเบยีน กค5965 
สระแก้ว

3,768.01    3,768.01    เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันสระแก้ว
วัฒนา จ ากัด เสนอราคา 

๓,๗๖๘.๐๑

บ.สยามนิสสันสระแก้ว
วัฒนา จ ากัด เสนอราคา 

๓,๗๖๘.๐๑

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ศูนย์ไอท ีวัฒนานคร      
เสนอราคา ๑,๙๕๐.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่    
๒๘/2564 ลว. ๔ 

ส.ค. 2564
๑๓ จ้างเหมาเช่าพืน้ทีบ่ริเวณ

อินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบยีน
โดเมนเนม(พืน้ทีไ่ม่จ ากัดรายป)ี

8,000.- 8,000.- เฉพาะเจาะจง บ.ไทม์สมีเดียเว็บดีไซด์ 
จ ากัด     เสนอราคา 

๘,๐๐๐.-

บ.ไทม์สมีเดียเว็บดีไซด์ 
จ ากัด     เสนอราคา 

๘,๐๐๐.-

๑๒ จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 
รายการ (กองการศึกษา)

1,950.- 1,950.- เฉพาะเจาะจง ศูนย์ไอท ีวัฒนานคร      
เสนอราคา ๑,๙๕๐.-

วันที่ 31  เดอืนสิงหาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง
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ร้านรุ่งทรัพย์ก่อสร้าง เสนอ
ราคา ๓๐๐,๐00.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่    
๑๐/2564 ลว. ๒๗

 ส.ค. 2564

๒๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านน้ าค า ซอย 4 
กลุ่มบ้านนางดวงพร

300,000.- 300,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์ก่อสร้าง เสนอ
ราคา ๓๐๐,๐00.-

สัญญาจ้างเลขที่    
๐๘/2564 ลว. ๑๖

 ส.ค. 2564
๒๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้านเขาดินแดง 
หมู่ที่ 7- บ้านน้อยเจริญสุข หมู่ที่ 10

๒๙๗,๖๐๐.- ๒๙๗,๖๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์ก่อสร้าง เสนอ
ราคา 297,600.-

ร้านรุ่งทรัพย์ก่อสร้าง เสนอ
ราคา 297,600.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่    
๐๙/2564 ลว. ๑๗

 ส.ค. 2564

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

สัญญาซ้ือเลขที่    
๒๑/2564 ลว.๓๑

 ส.ค. 2564
๑๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยหลังโรงเรียน
บ้านห้วยไคร้ สายบ้านนางดาว กิ่ง
อรุณ –บ้านนายอนันต์  ศรีนวล

310,000.- 310,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์ก่อสร้าง เสนอ
ราคา ๓๑๐,๐๐๐.-

ร้านรุ่งทรัพย์ก่อสร้าง เสนอ
ราคา ๓๑๐,๐๐๐.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

หจก.จิรพฒัน์ ปโิตรเลียม   
  เสนอราคา ๔,๐๐๐.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

สัญญาซ้ือเลขที่    
๒๐/2564 ลว. ๒ 

ส.ค. 2564
๑๘ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

(ส านักปลัด) จ านวน 2 รายการ
๓๑,๐๐๐.- ๓๑,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง บ.ฟนีิกซ์ ซีซีทวีี โซลูชั่น 

(ประเทศไทย) จ ากัด    
เสนอราคา ๓๑,๐๐๐.-

บ.ฟนีิกซ์ ซีซีทวีี โซลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด    
เสนอราคา ๓๑,๐๐๐.-

๑๗ ค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน
(กองช่าง)

๔,๐๐๐.- ๔,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.จิรพฒัน์ ปโิตรเลียม    
 เสนอราคา ๔,๐๐๐.-

วันที่ 31  เดอืนสิงหาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง
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6 ใบส่ังซ้ือเลขที่    ๖๖/
2564 ลว. ๑๖ ก.ย. 2564

หจก.วังสมบรูณ์โลหะ  
เสนอราคา 3,690.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
๖๕/2564 ลว. ๑๖

  ก.ย. 2564

ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์ รถตัดหญ้า
ล้อจักรยานเคร่ืองยนต์

13,000.- 13,000.- เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศักด์ิ เกยีรติด ารง
วงศ์ เสนอราคา ๑๓,๐๐๐.-

นายเกรียงศักด์ิ เกยีรติด ารง
วงศ์ เสนอราคา ๑๓,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขโดยวธิเีฉพาะเจาะจง

5 ค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง(ไดร์สตาร์ท) จ านวน 1 
รายการ(กองช่าง)

3,690.- 3,690.- เฉพาะเจาะจง หจก.วังสมบรูณ์โลหะ  
เสนอราคา 3,690.-

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
๖๓/2564 ลว. ๗ 

 ก.ย. 2564

4 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน(กอง
คลัง) จ านวน 50 รายการ

28,528.- 28,528.- เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด  
เสนอราคา 28,528.-

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด  
เสนอราคา 28,528.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
๖๔/2564 ลว. ๗ 

 ก.ย. 2564

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
๖๒/2564 ลว. ๗ 

ก.ย. 2564

3 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 
(กองคลัง) จ านวน 5 รายการ

1,318.- 1,318.- เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด  
เสนอราคา 1,318.-

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด  
เสนอราคา 1,318.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านรุ่งเรืองการไฟฟา้  
เสนอราคา ๓,๑๐๙.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
๖๑/2564 ลว. ๓ 

ก.ย. 2564

2 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์
(กองคลัง) จ านวน 3 รายการ

14,100.- 14,100.- เฉพาะเจาะจง ร้านพมิพไ์ทย เซอร์วิส  
เสนอราคา ๑๔,๑๐๐

ร้านพมิพไ์ทย เซอร์วิส  
เสนอราคา ๑๔,๑๐๐

1 ค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิย ุ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทัง้ 2 ศูนย์
(กองการศึกษาฯ)

3,109.- 3,109.- เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการไฟฟา้  เสนอ
ราคา ๓,๑๐๙.-

วันที่ 30 เดอืนกันยายน  พ.ศ. 2564

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง
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หจก.วังสมบรูณ์โลหะ 
เสนอราคา ๑๔,๓๒๕.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
๗๒/2564 ลว. ๒๓

 ก.ย. 2564

11 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 
จ านวน 6 รายการ(กองช่าง)

14,325.- 14,325.- เฉพาะเจาะจง หจก.วังสมบรูณ์โลหะ เสนอ
ราคา ๑๔,๓๒๕.-

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
๗๐/2564 ลว. ๒๑

 ก.ย. 2564

10 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ยางมะ
ตอยส าเร็จรูป (กองช่าง) 
จ านวน 500 ถุง

55,000.- 55,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านพฒันาพรีมิก โดยนาย
อนุสรณ์ดารดาษ เสนอราคา

 ๕๕,๐๐๐.-

ร้านพฒันาพรีมิก โดยนาย
อนุสรณ์ดารดาษ เสนอ

ราคา ๕๕,๐๐๐.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
๗๑/2564 ลว. ๒๑

 ก.ย. 2564

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
๖๘/2564 ลว. ๒๑

 ก.ย. 2564

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ผงหมึก
เคร่ืองถ่ายเอกสารหมายเลข
ครุภณัฑ์ บ.ข.
417-63-0008(กองช่าง)

36,000.- 36,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านพมิพไ์ทย เซอร์วิส 
เสนอราคา ๓๖,๐๐๐.-

ร้านพมิพไ์ทย เซอร์วิส 
เสนอราคา ๓๖,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ชัยเทพ เฟอร์นิเจอร์ เสนอ
ราคา ๑๑,๐๐๐.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
๖๗/2564 ลว. ๑๖

 ก.ย. 2564

8 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 
จ านวน 1 รายการ (กองคลัง)

6,400.- 6,400.- เฉพาะเจาะจง ร้านพมิพไ์ทย เซอร์วิส 
เสนอราคา ๖,๔๐๐.-

ร้านพมิพไ์ทย เซอร์วิส 
เสนอราคา ๖,๔๐๐.-

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

7 ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้
เก็บเอกสารและโต๊ะท างาน
(กองคลัง)

11,000.- 11,000.- เฉพาะเจาะจง ชัยเทพ เฟอร์นิเจอร์ เสนอ
ราคา ๑๑,๐๐๐.-
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วันที่ 30  เดอืนกันยายน พ.ศ. 2564

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
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เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างอเลขที่    
๓๖/2564 ลว.๒๑

 ก.ย. 2564

ร้านล้านแชมปอ์ิงค์เจ็ท 
เสนอราคา ๖๐๐.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างอเลขที่    
๓๕/2564 ลว. ๗ 

ก.ย. 2564
๑๖ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเปล่ียน

พดัลมระบายความร้อน
คอมพวิเตอร์โน๊ตบุก๊(กองช่าง)

2,000.- 2,000.- เฉพาะเจาะจง บ.ฟนิิกซ์ ซีซีทวีี โซลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด เสนอ

ราคา ๒,๐๐๐.-

บ.ฟนิิกซ์ ซีซีทวีี โซลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด เสนอ

ราคา ๒,๐๐๐.-

๑๕ ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
ในการรับช าระภาษีที่ดินและส่ิงปลูก
สร้าง ประจ าปี 2564 (กองคลัง)

600.- 600.- เฉพาะเจาะจง ร้านล้านแชมปอ์ิงค์เจ็ท 
เสนอราคา ๖๐๐.-

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
๗๔/2564 ลว. ๒๓

 ก.ย. 2564
๑๔ ค่าจ้างเหมาค่าบริการพืน้ทีเ่ก็บ

ข้อมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ป ี2564

6,955.- 6,955.- เฉพาะเจาะจง บ.บิก๊บโีซลูชั่น จ ากัด เสนอ
ราคา ๖,๙๕๕.-

บ.บิก๊บโีซลูชั่น จ ากัด เสนอ
ราคา ๖,๙๕๕.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่    
๓๓/2564 ลว. ๑ 

ก.ย. 2564

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
๗๓/2564 ลว. ๒๓

 ก.ย. 2564
๑๓ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 5 
เคร่ือง (กองคลัง)

12,500.- 12,500.- เฉพาะเจาะจง ร้านพมิพไ์ทย เซอร์วิส 
เสนอราคา ๑๒,๕๐๐.-

ร้านพมิพไ์ทย เซอร์วิส 
เสนอราคา ๑๒,๕๐๐.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

๑๒ ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ทอ่
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
0.80 ม.

3,640.- 3,640.- เฉพาะเจาะจง หจก.วังสมบรูณ์โลหะ เสนอ
ราคา ๓,๖๔๐.-

หจก.วังสมบรูณ์โลหะ 
เสนอราคา ๓,๖๔๐.-

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2564
องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร
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เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่    
๑๑/2564 ลว. ๒๑

 ก.ย. 2564

ร้านพมิพไ์ทย เซอร์วิส 
เสนอราคา 44,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

สัญญาซ้ือเลขที่    
๒๓/2564 ลว. ๒๘

 ก.ย. 2564
๒๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูท่ี ่5 ซอยนาย
จุ้น จัดการ

193,000.- 193,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์ก่อสร้าง เสนอ
ราคา 193,000.-

ร้านรุ่งทรัพย์ก่อสร้าง เสนอ
ราคา 193,000.-

๒๐ ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 รายการ (กองคลัง)

44,000.- 44,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านพมิพไ์ทย เซอร์วิส 
เสนอราคา 44,000.-

ใบส่ังจ้างเลขที่    
๓๘/2564 ลว. ๓๐

 ก.ย. 2564
๑๙ ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์กีฬาเคร่ือง

ออกก าลังกาย หมูท่ื ่10 บา้น
น้อยเจริญสุข

242,783.- 242,783.- เฉพาะเจาะจง หจก.พดีี ซัพพลาย โปรดักท์
 เสนอราคา 242,783.-

หจก.พดีี ซัพพลาย โปรดักท์
 เสนอราคา 242,783.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

สัญญาซ้ือเลขที่    
๒๒/2564 ลว. ๘ 

ก.ย. 2564

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่    
๓๗/2564 ลว. ๒๒

 ก.ย. 2564
๑๘ ค่าจ้างเหมาส ารวจความพงึ

พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลเบญจขร

25,000.- 25,000.- เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบรูพา เสนอ
ราคา ๒๕,๐๐๐.-

มหาวิทยาลัยบรูพา เสนอ
ราคา ๒๕,๐๐๐.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

๑๗ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลข
ครุภัณฑ์ บ.ข.416-63-0039.1

2,728.50    2,728.50    เฉพาะเจาะจง บ.ฟนิิกซ์ ซีซีทวีี โซลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด เสนอ

ราคา ๒,๗๒๘.๕๐

บ.ฟนิิกซ์ ซีซีทวีี โซลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด เสนอ

ราคา ๒,๗๒๘.๕๐

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
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สรปุผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
-การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวธิเีฉพาะเจาะจง จ านวน 162 คร้ัง รวมเป็นเงินงบประมาณ 6,833,039.73 บาท
-วงเงินจัดซ้ือจัดจ้าง 6,833,039.73 บาท
-การจัดจ้างด้วยวธิอีิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จ านวน 1 คร้ัง รวมเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  3,041,000.- บาท
-การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวธิคัีดเลือก จ านวน -  คร้ัง

ประเดน็ปัญหาและอุปสรรคการจัดซ้ือจัดจ้าง
- ไม่มี -

ขอ้เสนอแนะ
- ไม่มี -

สัญญาจ้างเลขที่    
๑๓/2564 ลว. ๒๙

 ก.ย. 2564

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่    
๑๒/2564 ลว. ๒๑

 ก.ย. 2564
๒๓ โครงการวางทอ่ประปาภายใน

หมูบ่า้น หมูท่ี ่9
299,000.- 299,000.- เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สระแก้ว

ไทย เอ็นจิเนียร่ิง เสนอราคา
 ๒๙๙,๐๐๐.-

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สระแก้ว
ไทย เอ็นจิเนียร่ิง เสนอ

ราคา ๒๙๙,๐๐๐.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๒๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี ่5 ซอยตาปู่

110,000.- 110,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์ก่อสร้าง เสนอ
ราคา 1๑๐,000.-

ร้านรุ่งทรัพย์ก่อสร้าง เสนอ
ราคา 1๑๐,000.-

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

-31-
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร
วันที่ 30  เดอืนกันยายน พ.ศ. 2564


