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ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คดั เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 จา้งจดัหาอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม 900                    วิธีเฉพาะเจาะจง นางทิพาภรณ์ ไกรนรา 900.00              นางทิพาภรณ์ ไกรนรา 900.00                ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  14/2565
ลว. 3/1/2565

2 จา้งท าป้ายไวนิล ด่านชุมชน/จุดบริหาร 600                    วิธีเฉพาะเจาะจง ฐานรัฐการพิมพ์ 600.00              ฐานรัฐการพิมพ์ 600.00                ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  15/2565
ประชาชน ขนาดความกวา้ง ลว. 3/1/2565
๑.๕ เมตร x ยาว ๒.๕ ม.

3 เช่าเตน้ทข์นาด 5x8 เมตร พร้อมโตะ๊เกา้อ้ี 7,000                 วิธีเฉพาะเจาะจง นางจิราพร โพธิวิจิตร 7,000.00           นางจิราพร โพธิวิจิตร 7,000.00             ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  16/2565
และไฟส่องสวา่ง (โครงการป้องกนัและ ลว. 3/1/2565
ลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

วนัส าคญัต่างๆ)

4 ซ้ือโตะ๊ท างานเหล็กพร้อมกระจก จ านวน ๓ ตวั 20,800               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ปุก กะ โด่ง จ  ากดั 20,800.00         บริษทั ปุก กะ โด่ง จ  ากดั 20,800.00           ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  12/2565
ลว. 7/1/2565

5 จา้งจดัหาอาหารกลางวนั อาหารวา่ง 3,600                 วิธีเฉพาะเจาะจง ชุปเปอร์ ไอที 3,600.00           ชุปเปอร์ ไอที 3,600.00             ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  18/2565
 และเคร่ืองด่ืม ลว. 7/1/2565

6 จา้งท าป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์ 500                    วิธีเฉพาะเจาะจง ฐานรัฐการพิมพ์ 500.00              ฐานรัฐการพิมพ์ 500.00                ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  19/2565
 ตามโครงการชุมชนนอ้มน าเศรษฐกิจพอเพียง ลว. 14/1/2565
กิจกรรมจดัท าแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 

ตามแนวพระราชด าริ

7 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลงั) 23,100               วิธีเฉพาะเจาะจง ตรัยคอมเซอร์วิส 23,100.00         ตรัยคอมเซอร์วิส 23,100.00           ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  13/2565
ลว. 18/1/2565

8 ซ้ือวสัดุส านกังาน (กองคลงั) 5,990.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ซินนิวโกลดเ์ฟอร์นิเจอร์ 5,990.00           ซินนิวโกลดเ์ฟอร์นิเจอร์ 5,990.00             ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  14/2565
จ านวน ๑ รายการ  ลว. 18/1/2565

9 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (กองคลงั) 10,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านใบบวัการคา้ 10,000.00         ร้านใบบวัการคา้ 10,000.00           ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  15/2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป

วนัที่ 1-31   เดือน มกราคม  พ.ศ.  2565

การเสนอราคา การพจิารณาคดัเลือก
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ลว. 18/1/2565

10 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองคลงั) 4,900                 วิธีเฉพาะเจาะจง ชุปเปอร์ ไอที 4,900.00           ชุปเปอร์ ไอที 4,900.00             ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  17/2565
ลว. 18/1/2565

11 ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน ๒๓ รายการ 20,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเสรีบุค๊ 20,000.00         ร้านเสรีบุค๊ 20,000.00           ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  16/2565
 (ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นบางรูป) ลว. 19/1/2565
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

12  ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน ๕๗ รายการ 20,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเสรีบุค๊ 20,000.00         ร้านเสรีบุค๊ 20,000.00           ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  17/2565
(ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นไสหร้า) ลว. 19/1/2565
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

13 ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน ๒๙ รายการ 20,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเสรีบุค๊ 20,000.00         ร้านเสรีบุค๊ 20,000.00           ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  18/2565
 (ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นทุุ่งกรวด) ลว. 19/1/2565
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

14 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ  านวน ๒๓ รายการ 20,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเสรีบุค๊ 20,000.00         ร้านเสรีบุค๊ 20,000.00           ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  19/2565
 (ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นทุุ่งกรวด) ลว. 19/1/2565
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

15  ซ้ืออาหารเสริม (นม) 49,813.40          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั นครแดร่ีพลสั จ  ากดั 49,813.40         บริษทั นครแดร่ีพลสั จ  ากดั 49,813.40           ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  20/2565
ให้กบัโรงเรียนวดัวิสุทธิวงศ์ ลว. 21/1/2565

16 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้กบัศพด.บา้นไสหร้า 39,647.40          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั นครแดร่ีพลสั จ  ากดั 39,647.40         บริษทั นครแดร่ีพลสั จ  ากดั 39,647.40           ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  22/2565
ลว. 21/1/2565
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17 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้กบัโรงเรียนวดัประดิษฐาราม 265,332.60        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั นครแดร่ีพลสั จ  ากดั 265,332.60       บริษทั นครแดร่ีพลสั จ  ากดั 265,332.60         ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  27/2565
ลว. 21/1/2565

18 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหก้บัโรงเรียนบา้นทุง่กรวด 353,776.80        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั นครแดร่ีพลสั จ  ากดั 353,776.80       บริษทั นครแดร่ีพลสั จ  ากดั 353,776.80         ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  25/2565
ลว. 21/1/2565

19 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้กบัโรงเรียนบา้นบางรูป 204,336.60        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั นครแดร่ีพลสั จ  ากดั 204,336.60       บริษทั นครแดร่ีพลสั จ  ากดั 204,336.60         ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  24/2565
ลว. 21/1/2565

20 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหก้บั ศพด.บา้นทุ่งกรวด 58,962.80          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั นครแดร่ีพลสั จ  ากดั 58,962.80         บริษทั นครแดร่ีพลสั จ  ากดั 58,962.80           ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  23/2565
ลว. 21/1/2565

21 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหก้บั ศพด.บา้นบางรูป 49,813.80          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั นครแดร่ีพลสั จ  ากดั 49,813.80         บริษทั นครแดร่ีพลสั จ  ากดั 49,813.80           ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  23/2565
ลว. 21/1/2565

22 ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA 7,500                 วิธีเฉพาะเจาะจง ไบออส คอมฯ 7,500.00           ไบออส คอมฯ 7,500.00             ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  30/2565
จ านวน ๓ เคร่ือง ลว. 28/1/2565

23 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล 30,000               วิธีเฉพาะเจาะจง ไบออส คอมฯ 30,000.00         ไบออส คอมฯ 30,000.00           ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  31/2565
 จ  านวน ๑ เคร่ือง ลว. 28/1/2565

24 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ  านวน ๒๐ รายการ 20,000               วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเสรีบุค๊ 20,000.00         ร้านเสรีบุค๊ 20,000.00           ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  28/2565
 (ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นไสหร้า) ลว. 31/1/2565
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25 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ  านวน ๒๓ รายการ 20,000               วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเสรีบุค๊ 20,000.00         ร้านเสรีบุค๊ 20,000.00           ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  29/2565
(ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นทุุ่งกรวด) ลว. 31/1/2565
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน
      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)



5

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คดั เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
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1 จดัซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 1,239,073.40 -
2 จดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 17,500.00 -

รวม 25 1,256,573.40

ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง ตามแบบ (สขร.1)  ประจ าเดือน   มกราคม   2565

   เผยแพร่  เม่ือวนัท่ี    6     เดือน  มกราคม  2565  โดยอินเทอร์เน็ต  www.bangroob.go.th

   ไม่ไดน้ าขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง  ตามแบบ (สขร.1) เผยแพร่  เพราะ..................

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน
      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

1,256,573.40

                            ต  าแหน่ง     เจา้พนกังานพสัดุปฎิบติังาน

17,500.00 -

กว่าราคากลาง

(-ต ่า ) ( + สูง)

1,239,073.40 -

ประจ าเดือน   มกราคม 2565

ล าดับที่ วธีิการจัดซ้ือ / จัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมเงนิงบประมาณ รวมราคากลาง

ราคาที่พิจารณา วงเงนิต ่าหรือสูง

หมายเหตุคัดเลือก

งบหนา้สรุปผลการพิจารณาจดัซ้ือ/จดัจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป


