
แบบ สขร.1

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
47/2564 ลว. 13 

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.-

สมหมาย บริสุทธิ์       
เสนอราคา 14,000.- เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม

เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่   
46/2564 ลว. 8 

ก.ค.2564

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

เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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.-

3 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 
จ านวน 2 รายการ(กอง
การศึกษา)

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

เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่   
45/2564 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.- เปน็ผู้มีคุณสมบติัตรงตาม

เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
43/2564 ลว. 
8 ก.ค.2564

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมทองและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าค า จ านวน 16
 รายการ

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

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

เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
42/2564 ลว. 
8 ก.ค.2564

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม 2564
องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร

วันที่ 30 เดอืนกรกฎาคม 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



แบบ สขร.1

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

บนัทกึตกลงจ้าง
เลขที ่  25/2564 
ลว. 30 ก.ค. 2564

นางดอกอ้อย ทนพลกรัง 
เสนอราคา 27,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

บนัทกึตกลงจ้าง
เลขที ่  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                  
เสนอราคา 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.-

9 ค่าจ้างเหมาเพือ่ปฏบิติังาน
ช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นน้ าค า

27,000.- 27,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.พชัรี จารึกกลาง 
เสนอราคา 27,000.-

น.ส.พชัรี จารึกกลาง 
เสนอราคา 27,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

บนัทกึตกลงจ้าง
เลขที ่  23/2564 
ลว. 1 ก.ค. 2564

8 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมร้ัวบริเวณ
รอบศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
ชุมทอง (กองการศึกษา)

3,500.- 3,500.- เฉพาะเจาะจง นายก าพล ทนพลกรัง 
เสนอราคา 3,500.-

นายก าพล ทนพลกรัง 
เสนอราคา 3,500.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่   
 27/2564 ลว.
19 ก.ค. 2564

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.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่    
48/2564 ลว. 
15 ก.ค. 2564
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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
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง
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-3-

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 
เสนอราคา 337,000.-

ร้านรุ่งทรัพย์ก่อสร้าง 
เสนอราคา 337,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที ่
07/2564 ลว.22 

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

สัญญาซ้ือเลขที ่ 
19/2564 ลว. 30

 ก.ค. 2564

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 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตามเง่ือนไขโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

สัญญาซ้ือเลขที ่ 
18/2564 ลว. 30

 ก.ค. 2564

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม 2564
องค์การบรหิารส่วนต าบลเบญจขร

วันที่ 30  เดอืนกรกฎาคม  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


