
ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คดั เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 จา้งซ่อมเคร่ืองโปรเจค็เตอร์ 4,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายจิรศกัด์ิฺ สุขสวสัด์ิ 4,500.00           นายจิรศกัด์ิฺ สุขสวสัด์ิ 4,500.00             ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  3/2565
เลขทะเบียน ๔๗๗-๖๐-๐๐๐๑ ลว. 8/11/2564

2 จา้งซ่อมรถยนตส่์วนราชการ ของ 2,996                 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เขาแกว้การช่าง 89 2,996                หจก. เขาแกว้การช่าง 89 2,996.00             ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  2/2565
 อบต.บางรูป ลว. 9/11/2564

3 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 9,000                 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.อาร์เอสที ออโตเมชัน่ 9,000.00           บจ.อาร์เอสที ออโตเมชัน่ 9,000.00             ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  5/2565
 (ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารสาร TK-๗๑๒๐) ลว. 9/11/2564

4 ซ้ือวสัดุส านกังาน (ส านกัปลดั) 79,596               วิธีเฉพาะเจาะจง เจริญทรัพยศึ์กษาภณัฑ์ 79,596.00         เจริญทรัพยศึ์กษาภณัฑ์ 79,596.00           ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  6/2565
จ านวน ๕๓ รายการ ลว. 9/11/2564

5 เช่าเตน๊ท ์โตะ๊ เกา้อ้ี วนัรับสมคัรฯ 18,000               วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิทยา ยกยอ่ง 18,000.00         นายวิทยา ยกยอ่ง 18,000.00           ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  10/2565
และวนัส่งมอบหีบบตัรเลือกตั้ง เป็นเวลา ๗ วนั ลว. 10/11/2564
จ านวน ๒ รายการ ตามโครงการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล

และนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป

6 เช่าสถานท่ีวนัอบรม กปน. 3,000                 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุทยั ขวญัเมือง 3,000.00           นายอุทยั ขวญัเมือง 3,000.00             ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  8/2565
ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์าร ลว. 19/11/2564
บริหารส่วนต าบลและนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบางรูป

7 จา้งจดัหาอาหาร อาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม 11,790               วิธีเฉพาะเจาะจง นางอุไร ขวญัเมือง 11,790.00         นางอุไร ขวญัเมือง 11,790.00           ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  9/2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน  2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป

วนัที่ 1-30   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564

การเสนอราคา การพจิารณาคดัเลือก



ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์าร ลว. 23/11/2564
บริหารส่วนต าบลและนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบางรูป วนัท่ี ๒๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔ จ านวน ๑ ม้ือ

8 จา้งจดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง 292,358.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งเร่ือง กราฟฟิก 292,358.00       หจก.รุ่งเร่ือง กราฟฟิก 292,358.00         ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  4/2565
ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์าร ลว. 25/11/2564
บริหารส่วนต าบลและนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบางรูป จ านวน ๒๓ รายการ

9 จา้งเหมาท าตรายางประทบับตัรเลือกตั้ง 1,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จกัรภทัรการพิมพ์ 1,500.00           หจก.จกัรภทัรการพิมพ์ 1,500.00             ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  5/2565
ขนาด ๓ x ๓ ซม. ตามโครงการเลือกตั้ง ลว. 25/11/2564
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล

และนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป

10 จา้งแผน่พบัยาสามญัประจ าหน่วยเลือกตั้ง 4,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ปร้ินซ์ ที ดีไซน์ 4,500.00           หจก. ปร้ินซ์ ที ดีไซน์ 4,500.00             ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  6/2565
กระดาษขาว เทา บอกจุดคดักรอง ลว. 25/11/2564
และสต๊ิกเกอร์ติดหีบบตัรนายก,สมาชิก 

ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์าร

บริหารส่วนต าบลและนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป

11 จา้งจดัหาป้ายไวนิล วสัดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง 20,414.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. รุ่งเรืองกราฟฟิก 20,414.00         หจก. รุ่งเรืองกราฟฟิก 20,414.00           ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  7/2565
ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์าร ลว. 25/11/2564
บริหารส่วนต าบลและนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบางรูป จ านวน ๑๑ รายการ

12 ซ้ือปลัก๊ไฟ ๕ เมตร ตามโครงการเลือกตั้ง 2,100                 วิธีเฉพาะเจาะจง เจริญทรัพยศึ์กษาภณัฑ์ 2,100.00           เจริญทรัพยศึ์กษาภณัฑ์ 2,100.00             ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  7/2565
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ลว. 25/11/2564
และนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป

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



1 จดัซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 11,100.00 -
2 จดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 359,058.00 -

รวม 12 370,158.00

ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง ตามแบบ (สขร.1)  ประจ าเดือน  พฤศจิกายน   2564

   เผยแพร่  เม่ือวนัท่ี    6     เดือน พฤศจิกายน  2564  โดยอินเทอร์เน็ต  www.bangroob.go.th

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

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

370,158.00

                            ต  าแหน่ง     เจา้พนกังานพสัดุปฎิบติังาน

359,058.00 -

กว่าราคากลาง

(-ต ่า ) ( + สูง)

11,100.00 -

ประจ าเดือน   พฤศจิกายน 2564

ล าดับที่ วธีิการจัดซ้ือ / จัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมเงนิงบประมาณ รวมราคากลาง

ราคาที่พิจารณา วงเงนิต ่าหรือสูง

หมายเหตุคัดเลือก

งบหนา้สรุปผลการพิจารณาจดัซ้ือ/จดัจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป


