
แบบ สขร.1

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
31/2565 ลว. 
14 ม.ีค. 2565

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด
 เสนอราคา 11,800.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
30/2565 ลว. 
8 ม.ีค. 2565

6 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ชุดตรวจโค
วิด Antigen Test Kit (กอง
การศึกษา)

16,700.- 16,700.- เฉพาะเจาะจง บ.วินวิน เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด เสนอราคา 

16,700.-

บ.วินวิน เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด เสนอราคา 

16,700.-

5 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 
(ส านักปลัด) จ านวน 1 รายการ

11,800.- 11,800.- เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด
 เสนอราคา 11,800.-

4 จัดซ้ือวัสดุส านักงานบา้นงาน
ครัว (ส านักปลัด) จ านวน 9 
รายการ

13,585.- 13,585.- เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด
 เสนอราคา 13,585.-

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด
 เสนอราคา 13,585.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
29/2565 ลว. 
8 ม.ีค. 2565

3 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน(ส านัก
ปลัด)

7,405.- 7,405.- เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด
 เสนอราคา 7,405.-

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด
 เสนอราคา 7,405.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
28/2565 ลว. 
8 ม.ีค. 2565

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด
 เสนอราคา 4,865.-

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด
 เสนอราคา 4,865.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
25/2565 ลว. 
3 ม.ีค. 2565

2 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง)
 จ านวน 29 รายการ

10,175.- 10,175.- เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด
 เสนอราคา 10,175.-

บ.ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด
 เสนอราคา 10,175.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
26/2565 ลว. 
3 ม.ีค. 2565

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2565
องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร

วันที่ 30  เดอืนมนีาคม  พ.ศ. 2565

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง
1 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 

(กองคลัง) จ านวน 3 
รายการ

4,865.- 4,865.- เฉพาะเจาะจง



แบบ สขร.1

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่   
 19/2565 ลว.
 28 ม.ีค. 2565

บ.สยามนิสสันสระแก้ว 
วัฒนา จ ากัด   เสนอราคา

 15,671.22

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่   
 18/2565 ลว.
 22 ม.ีค. 2565

11 จ้างเหมาปฏบิติังานช่วยเหลือ
งาน(กองช่าง)

28,161.- 28,161.- เฉพาะเจาะจง นายอภสิิทธิ  ดิษทบั  
เสนอราคา 28,161.-

นายอภสิิทธิ  ดิษทบั  
เสนอราคา 28,161.-

10 จ้างเหมาซ่อมแซมตรวจสภาพ
รถยนต์ส่วนกลางทะเบยีน กค
5965 สระแก้ว

15,671.22  15,671.22    เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันสระแก้ว 
วัฒนา จ ากัด   เสนอราคา

 15,671.22

9 จ้างเหมาจัดท าตรายาง จ านวน
 3 รายการ (กองช่าง)

1,310.- 1,310.- เฉพาะเจาะจง
ศูนย์ตรายาง            
เสนอราคา 1,310.-

ศูนย์ตรายาง            
เสนอราคา 1,310.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่   
 17/2565 ลว.
 3 ม.ีค. 2565

8 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ (ส านักปลัด)

40,500.- 40,500.- เฉพาะเจาะจง แสตมป ์โพสต์ แอนด์ 
เซอร์วิส  เสนอราคา 

40,500.-

แสตมป ์โพสต์ แอนด์ 
เซอร์วิส  เสนอราคา 

40,500.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
33/2564 ลว.
16ม.ีค. 2565

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง
7 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์ (ส านักปลัด)
49,500.- 49,500.- เฉพาะเจาะจง แสตมป ์โพสต์ แอนด์ 

เซอร์วิส  เสนอราคา 
49,500.-

แสตมป ์โพสต์ แอนด์ 
เซอร์วิส  เสนอราคา 

49,500.-

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
32/2565 ลว. 
16 ม.ีค. 2565
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สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2565
องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร

วันที่ 30  เดอืนมนีาคม  พ.ศ. 2565



แบบ สขร.1

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

สัญญาซ้ือเลขที่  
 09/2565 ลว.
 31 ม.ีค. 2565

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง
12 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) 3 

โรงเรียน ภาคเรียนที ่2 ปี
การศึกษา พ.ศ.2564 (ระหวา่ง
วนัที ่1 เม.ย.-16 พ.ค.65)

######### 119,786.76  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด  เสนอราคา 

119,786.76

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด  เสนอราคา 

119,786.76

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

                                 -3-

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2565
องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร

วันที่ 30  เดอืนมนีาคม  พ.ศ. 2565

13 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 2 
ศพด. ภาคเรียนที ่2 ปี
การศึกษา พ.ศ.2564 
(ระหว่างวันที ่1 เม.ย.-16 
พ.ค.65)

28,058.16  28,058.16    เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด  เสนอราคา 

28,058.16

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด  เสนอราคา 

28,058.16

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

สัญญาซ้ือเลขที่  
 10/2565 ลว.
 31 ม.ีค. 2565

14 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นกึ่ง
ถาวรดาดด้วยคศล.คลอง
สีเสียด สันฝายกว้าง หมูท่ี ่8

370,000.- 370,000.- เฉพาะเจาะจง นายสัญญา  อินทรประสพ
  เสนอราคา 370,000.-

นายสัญญา  อินทรประสพ
  เสนอราคา 370,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่  
  04/2565 ลว.
 25 ม.ีค. 2565


