
ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 ซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและล่อล่ืน 150,000              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทุ่งใหญ่ 150,000            หจก.ทุ่งใหญ่ 150,000 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/ 1/2564

(รถยนตส่์วนกลาง) ของปีงบประมาณ 2564 ศรีเดชรักษา ศรีเดชรักษา ลว. 12/10/2563

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 จา้งเขา้เล่มขอ้บญัญติังบประมาณ 1,820                  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฐานรัฐการพิมพ์ 1,820                 ร้านฐานรัฐการพิมพ์ 1,820 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  3/2564

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พศ.2564 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  14/10/2563

 โดยวิธีพิเศษ

3 จา้งก่อสร้างระบบประปาหมูบ่า้น 5,200,000           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั วอเทอร์ป๊อก จ ากดั 5,200,000         บริษทั วอเทอร์ป๊อก จ ากดั 5,200,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  1/2564

 แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ท่ี 5   ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  15/10/2563

 บา้นทุ่งกรวด ต าบลบางรูป 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 เช่าสญัญาณอินเตอร์เน็ต 10,000                วิธีเฉพาะเจาะจง นายพิเชญฐ ์บุญจูง 10,000               ร้านฐานรัฐการพิมพ์ 10,000                 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง /  1/2564

 และค่าเช่าเวบ็ไซตป์ระจ าปี 2564 ลว. 16/10/2563

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ซ้ือพวงมาลา การจดังานรัฐพิธี 1,500                  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแตนฟลอรีสท์ 1,500                 ร้านแตนฟลอรีสท์ 1,500 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  4/2564

วนัปิยมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.  16/10/2563

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม   2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป

วนัที ่1-31   เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.  2563

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

6 จา้งท าป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ 5,740                  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฐานรัฐการพิมพ์ 5,740                 ร้านฐานรัฐการพิมพ์ 5,740 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  5/2564

อนุรักษแ์ละสืบสวนประเพณีลอยกระทง ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  19/10/2563

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ซ้ือวสัดุส าหรับตกแต่งสถานท่ี 18,200                วิธีเฉพาะเจาะจง ไสหร้าวสัดุภณัฑ์ 18,200               ไสหร้าวสัดุภณัฑ์ 18,200 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  2/2564

โครงการอนุรักษแ์ละสืบสวนประเพณี ลว.  19/10/2563

ลอยกระทง จ านวน 6 รายการ

8  เช่าเตน้ เคร่ืองเสียง ไฟส่องสว่าง เวทีแสดง 76,000                วิธีเฉพาะเจาะจง นายทรงวฒิุ เพชรอาวธุ 76,000               นายทรงวฒิุ เพชรอาวธุ 76,000 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  2/2564

โครงการอนุรักษแ์ละสืบสานประเพณี ลว.  26/10/2563

ลอยกระทง จ านวน 5 รายการ 

9 จา้งโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ลานกีฬา 113,500              วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พิสมยั มาจนัทร์แดง 113,500            น.ส.พิสมยั มาจนัทร์แดง 113,500 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/ 2/2564

หมู่บา้นบริเวณศนูยป์ระชุมพรุนาพรี ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  27/10/2563

หมู่ท่ี 4 ต.บางรูป

10 จา้งโครงการปรับปรุงต่อเติม 277,000              วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมโชค ผลสด 277,000            นายสมโชค ผลสด 277,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  3/2564

โครงหลงัคาเมทลัชีทพร้อมก่อสร้าง ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  29/10/2563

ห้องน ้า ศนูยป์ระชุมพรุนาพรี หมู่ท่ี 4 

ต าบลบางรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม   2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป

วนัที ่1-31   เดือน    ตุลาคม  พ.ศ.  2563



1 จดัซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3                    169,700              -

2 จดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7                    5,684,060           -

รวม 10                  5,853,760.00

ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง ตามแบบ (สขร.1)  ประจ าเดือน   ตุลาคม   2563

   เผยแพร่  เม่ือวนัท่ี    3     เดือน  พฤศจิกายน  2563  โดยอินเทอร์เน็ต  www.bangroob.go.th

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

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

                            ต  าแหน่ง     เจา้พนกังานพสัดุปฎิบติังาน

5,853,760.00

169,700                                           

5,684,060                                        

วงเงินต ่าหรือสูง

หมายเหตุคดัเลือก กว่าราคากลาง

(-ต ่า ) ( + สูง)

-

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2563

ล าดับที่ วธีิการจัดซ้ือ / จัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมเงนิงบประมาณ รวมราคากลาง

ราคาที่พิจารณา

-

งบหนา้สรุปผลการพิจารณาจดัซ้ือ/จดัจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 60,000                วิธีเฉพาะเจาะจง อาร์.เอส.ที ออโตเมชัน่ 60,000               อาร์.เอส.ที ออโตเมชัน่ 60,000 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  1/2564

ลว.  12/11/2563

2 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 22,000                วิธีเฉพาะเจาะจง อาร์.เอส.ที ออโตเมชัน่ 22,000               อาร์.เอส.ที ออโตเมชัน่ 22,000 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  2/2564

ลว.  12/11/2563

3 ซ้ือเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 12,900                วิธีเฉพาะเจาะจง อาร์.เอส.ที 12,900               อาร์.เอส.ที 12,900 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  3/2564

วสัดุหมึกพิมพ ์(Ink Tank Pronter) ออโตเมชัน่ ออโตเมชัน่ ลว.  12/11/2563

4 ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 800 VA 5,000                  วิธีเฉพาะเจาะจง อาร์.เอส.ที 5,000                 อาร์.เอส.ที 5,000 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  5/2564

ออโตเมชัน่ ออโตเมชัน่ ลว.  12/11/2563

5 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 60,000                วิธีเฉพาะเจาะจง ไบออสคอมพิวเตอร์ 60,000               ไบออสคอมพิวเตอร์ 60,000 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  3/2564

จ านวน 2 เคร่ือง ลว.  16/11/2563

6 ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ (ส านกัปลดั) 30,000                วิธีเฉพาะเจาะจง ไบออสคอมพิวเตอร์ 30,000               ไบออสคอมพิวเตอร์ 30,000 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  4/2564

ลว.  16/11/2563

7 ซ้ือเคร่ืองออกก าลงักายใช้ส าหรับ 82,500                วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็นนคร 82,500               หจก.ทีเอ็นนคร 82,500 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  5/2564

บริหารกลา้มเน้ือสนามกีฬา หมู่ท่ี 4 ลว.  16/11/2563

(ส่วนกลาง) จ านวน 4 ชุด

8 ซ้ือเคร่ืองออกก าลงักายใช้ส าหรับ 60,000                วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็นนคร 60,000               หจก.ทีเอ็นนคร 60,000 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  6/2564

บริหารกลา้มเน้ือสนามกีฬา หมู่ท่ี 4 ลว.  16/11/2563

(กลา้มเน้ือส่วนกลาง) จ านวน 2 ชุด

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน   2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป

วนัที ่1-30   เดือน    พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก



      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

9 ซ้ือเคร่ืองออกก าลงักายใช้ส าหรับ 59,000                วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็นนคร 59,000               หจก.ทีเอ็นนคร 59,000 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  7/2564

บริหารกลา้มเน้ือสนามกีฬา หมู่ท่ี 4 ลว.  16/11/2563

(กลา้มเน้ือดา้นบน) จ านวน 3 ชุด

10 ซ้ือเคร่ืองออกก าลงักายใช้ส าหรับ 46,000                วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็นนคร 46,000               หจก.ทีเอ็นนคร 46,000 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  8/2564

บริหารกลา้มเน้ือสนามกีฬา หมู่ท่ี 4 ลว.  16/11/2563

(กลา้มเน้ือส่วนหลงั) 

11 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์) 12,620                วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านตรัยคอมฯ 12,620               ร้านตรัยคอมฯ 12,620 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  9/2564

จ านวน 5 รายการ ลว.  16/11/2563

12 ซ้ือเคร่ืองพิมพแ์บบถ่ายหมึกจากโรงงาน 4,300                  วิธีเฉพาะเจาะจง ไบออสคอมพิวเตอร์ 4,300                 ไบออสคอมพิวเตอร์ 4,300 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/ 10/2564

EPSON L3110 แอนเซอร์วิส แอนเซอร์วิส ลว. 16/11/2563

13 ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 1000VA-500W 2,500                  วิธีเฉพาะเจาะจง ไบออสคอมพิวเตอร์ 2,500                 ไบออสคอมพิวเตอร์ 2,500 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/ 11/2564

แอนเซอร์วิส แอนเซอร์วิส ลว. 16/11/2563

14 ซ้ือเคร่ืองพิมพแ์บบถ่ายหมึกจากโรงงาน 4,300                  วิธีเฉพาะเจาะจง ไบออสคอมพิวเตอร์ 4,300                 ไบออสคอมพิวเตอร์ 4,300 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/ 12/2564

EPSON L3110 แอนเซอร์วิส แอนเซอร์วิส ลว. 16/11/2563

15 ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน (กองคลงั) 10,965                วิธีเฉพาะเจาะจง ซินนิวโกลท ์ 10,965               ซินนิวโกลท ์ 10,965 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/ 13/2564

จ านวน 3 รายการ เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ ลว. 18/11/2563

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

วนัที ่1-30   เดือน    พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน   2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

16 จา้งซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 15,350                วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไฮเทค ออโตเมชัน่ 15,350               หจก.ไฮเทค ออโตเมชัน่ 15,350 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  9/2564

 ณ ศนูยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือ  แอนดเ์ซอร์วิส  แอนดเ์ซอร์วิส ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  18/11/2563

ประชาชน ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

 (ส านกังานทอ้งถ่ินอ าเภอทุ่งใหญ่) 

จา้งจดัหาอาหารกลางวนั อาหารว่าง

 และเคร่ืองด่ืม 

17 จา้งโครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและ 499,000              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแสนชยัคอมพิวเตอร์ 499,000            ร้านแสนชยัคอมพิวเตอร์ 499,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  8/2564

ทะเบียนทรัพยสิ์น ประจ าปี 2564 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  23/11/2563

18 จดัจา้งอาหารกลางวนั อาหารวา่ง 4,200                  วิธีเฉพาะเจาะจง นอ้งใบบวัการคา้ 4,200                 นอ้งใบบวัการคา้ 4,200 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  10/2564

และเคร่ืองด่ืม ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  23/11/2563

19 จา้งโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 308,000              วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติศกัด์ิ เดะ 308,000            นายกิตติศกัด์ิ เดะ 308,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  4/2564

เสริมเหล็ก สนานกีฬากลาง หมู่ท่ี 1 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  24/11/2563

20 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้กบัโรงเรียน 116,387.04        วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.นครแดร่ีพลสั 116,387.04       116,387 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/ 33/2564

บา้นบางรูป ลว.  30/11/2563

21 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้กบัโรงเรียน 204,980.16        วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.นครแดร่ีพลสั 204,980.16       204,980 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/ 34/2564

บา้นทุ่งกรวด ลว.  30/11/2563

22 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้กบัโรงเรียน 160,394.08        วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.นครแดร่ีพลสั 160,394.08       160,394.08 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/ 35/2564

วดัประดิษฐาราม ลว.  30/11/2563

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน   2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป

วนัที ่1-30   เดือน    พฤศจิกายน พ.ศ.  2563

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก



      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

23 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้กบัโรงเรียน 28,372.96           วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.นครแดร่ีพลสั 28,372.96         28,372.96 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/ 36/2564

วดัวิสุทธิวงศ์ ลว.  30/11/2563

24 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหก้บัศูนย์ 24,832.92           วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.นครแดร่ีพลสั 24,832.92         24,832.92 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/ 37/2564

พฒันาเด็กเล็กบา้นไสหร้า ลว.  30/11/2563

25 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้กบัศนูยพ์ฒันา 47,652.36           วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.นครแดร่ีพลสั 47,652.36         47,652.36 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/ 38/2564

เด็กเล็กบา้นบางรูป ลว.  30/11/2564

26 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้กบัศนูยพ์ฒันา 42,954.24           วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.นครแดร่ีพลสั 42,954.24         42,954.24 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/ 39/2564

เด็กเล็กบา้นทุ่งกรวด ลว.  30/11/2564

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน   2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป

วนัที ่1-30   เดือน    พฤศจิกายน พ.ศ.  2563

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก



1 จดัซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22                  1,097,658.76 -

2 จดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4                    826,550.00 -

รวม 26                  1,924,208.76

ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง ตามแบบ (สขร.1)  ประจ าเดือน  พฤศจิกายน 2563

   เผยแพร่  เม่ือวนัท่ี    3   เดือน  ธนัวาคม  2563  โดยอินเทอร์เน็ต  www.bangroob.go.th

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

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

งบหนา้สรุปผลการพิจารณาจดัซ้ือ/จดัจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน 2563

ล าดับที่ วธีิการจัดซ้ือ / จัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมเงนิงบประมาณ รวมราคากลาง

ราคาที่พิจารณา วงเงินต ่าหรือสูง

หมายเหตุคดัเลือก กว่าราคากลาง

(-ต ่า ) ( + สูง)

1,097,658.76 -

826,550.00 -

                            ต  าแหน่ง     เจา้พนกังานพสัดุปฎิบติังาน

1,924,208.76



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1
จา้งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บา้นโคกแตว้ ถึง ถนนชลประทาน
350,000              วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติศกัด์ิ เดชะ 350,000            นายกิตติศกัด์ิ เดชะ 350,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  6/2564

 หมู่ท่ี 9 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  1/12/2563

2 ซ้ือเคร่ืองอุปโภค บริโภค เพ่ือช่วย 140,560              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านถวิลการคา้ 140,560            ร้านถวิลการคา้ 140,560 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/ 14/2564

เหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน ลว. 4/12/2563

 (อุทกภยั) ในพ้ืนท่ีต ำบลบำงรูป

3 จา้งเหมาด าเนินการซ่อมแซมถนนลาดยาง 15,000                วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พิสมยั 15,000               น.ส.พิสมยั 15,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  11/2564

ภายในต าบลบางรูป มาจนัทร์แดง มาจนัทร์แดง ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  8/12/2563

4 จา้งซ่อมเปล่ียนหัวพิมพ ์บราเธอร์ 2,500                  วิธีเฉพาะเจาะจง ไบออสคอมพิวเตอร์ 2,500                 ไบออสคอมพิวเตอร์ 2,500 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  12/2564

DCP-J125 (ห้องช่าง) แอนเซอร์วิส แอนเซอร์วิส ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  9/12/2563

5 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ Hard Disk SSD 3,400                  วิธีเฉพาะเจาะจง ไบออสคอมพิวเตอร์ 3,400                 ไบออสคอมพิวเตอร์ 3,400 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  13/2564

480GB พร้อมติดตั้งโปรแกรม แอนเซอร์วิส ลว. 17/12/2563

และยา้ยขอ้มูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 จา้งซ่อมป้ายไวนิล 400                     วิธีเฉพาะเจาะจง ฐานรัฐการพิมพ์ 400                    ฐานรัฐการพิมพ์ 400 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  14/2564

ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  17/12/2563

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม   2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป

วนัที ่1-31   เดือน   ธันวาคม  พ.ศ.  2563

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

7 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง 490,000              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทองธนาเศรษฐ์ 490,000            หจก.ทองธนาเศรษฐ์ 490,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  7/2564

แบบแอสฟัลร์คอนกรึต ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  18/12/2563

สายบา้นยา่ยเช่ียว-สามแยก รพช.

บา้นหนองหร่ัง หมู่ท่ี 7

8 จา้งโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน 490,000              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทองธนาเศรษฐ์ 490,000            หจก.ทองธนาเศรษฐ์ 490,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/ 8/2564

ลาดยางสายบา้นควนพุน ถึง ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  18/12/2563

ถนนโยธาธิการ หมู่ท่ี 4 

9 จา้งโครงการซ่อมแซมปรับปรุง 320,000              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทองธนาเศรษฐ์ 320,000            หจก.ทองธนาเศรษฐ์ 320,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  9/2564

ถนนลาดยางสายบา้นนอก หมู่ท่ี่ 1 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  18/12/2563

10 จา้งโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ 300,000              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทองธนาเศรษฐ์ 300,000            หจก.ทองธนาเศรษฐ์ 300,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  10/2564

แอสฟัลทติ์กคอนกรีต สายบา้นลุงแกว้ ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  18/12/2563

หมู่ท่ี 1 

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม   2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป

วนัที ่1-31   เดือน   ธันวาคม  พ.ศ.  2563

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

11 จา้งโครงการซ่อมแซมปรับปรุง 490,000              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทองธนาเศรษฐ์ 490,000            หจก.ทองธนาเศรษฐ์ 490,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  11/2564

ถนนลาดยางสายบา้นโคกแตว้ - ถนน ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  18/12/2563

ชลประทาน หมู่ท่ี 9

12 จา้งโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน 490,000              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทองธนาเศรษฐ์ 490,000            หจก.ทองธนาเศรษฐ์ 490,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  12/2564

ลาดยางสายส่ีแยกถนนชลประทาน ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  18/12/2563

- หอประชุม หมู่ท่ี 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 จา้งโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน 490,000              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทองธนาเศรษฐ์ 490,000            หจก.ทองธนาเศรษฐ์ 490,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  13/2564

ลาดยางสายสามแยกบา้นควนพุน ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  18/12/2563

ถึง บา้นหนองหร่ัง หมู่ท่ี 2 

14 ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน 5,500                  วิธีเฉพาะเจาะจง ซินนิวโกลท ์ 5,500                 ซินนิวโกลท ์ 5,500 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/ 15/2564

(ตูเ้หล็ก แบบ 2 บาน) เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ ลว. 22/12/2563

15 ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน 28,900                วิธีเฉพาะเจาะจง ซินนิวโกลท ์ 28,900               ซินนิวโกลท ์ 28,900 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/ 16/2564

 (เคร่ืองปรับอากาศ) จ านวน 1 เคร่ือง เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ ลว. 22/12/2563

16 จา้งจดัหาอาหารกลางวนั อาหารว่าง 42,000                วิธีเฉพาะเจาะจง ใบบวัการคา้ 42,000               ใบบวัการคา้ 42,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  17/2564

และเคร่ืองด่ืม ส าหรับประชุม ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว. 25/12/2563

สภา อบต.บางรูป 1/2563 วนัท่ี 28 ธค 63

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม   2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป

วนัที ่1-31   เดือน   ธันวาคม  พ.ศ.  2563



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

17 เช่าเตน๊ท ์ส าหรับโครงการป้องกนัและ 7,000                  วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิทยา ยกยอ่ง 7,000                 นายวิทยา ยกยอ่ง 7,000 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  3/2564

ลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ลว.  28/12/2563

วนัส าคญัต่างๆ 

18 จา้งท าปฏิทิน ประจ าปี พ.ศ 2564 79,200                วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพป์ระยรู 79,200               หจก.โรงพิมพป์ระยรู 79,200 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  15/2564

ภายในต าบลบางรูป การพิมพ์ การพิมพ์ ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  28/12/2563

19 จา้งท าป้ายไวนิล ด่านชุมขน/จุดบริการประชาชน 600                     วิธีเฉพาะเจาะจง ฐานรัฐการพิมพ์ 600                    ฐานรัฐการพิมพ์ 600 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  16/2564

(7 วนัอนัตราย) ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  28/12/2563

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม   2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป

วนัที ่1-31   เดือน   ธันวาคม  พ.ศ.  2563

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก



1 จดัซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5                    185,360.00 -

2 จดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14                  3,559,700.00 -

รวม 19                  3,745,060.00

ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง ตามแบบ (สขร.1)  ประจ าเดือน   ธนัวาคม   2563

   เผยแพร่  เม่ือวนัท่ี    3     เดือน  มกราคม 2564  โดยอินเทอร์เน็ต  www.bangroob.go.th

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

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

                            ต  าแหน่ง     เจา้พนกังานพสัดุปฎิบติังาน

3,745,060.00

3,559,700.00 -

-

คดัเลือก กว่าราคากลาง

(-ต ่า ) ( + สูง)

185,360.00 -

งบหนา้สรุปผลการพิจารณาจดัซ้ือ/จดัจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป

ประจ าเดือน   ธนัวาคม 2563

ล าดับที่ วธีิการจัดซ้ือ / จัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมเงนิงบประมาณ รวมราคากลาง

ราคาที่พิจารณา วงเงินต ่าหรือสูง

หมายเหตุ



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 เช่าเตน๊ท ์โตะ๊ เกา้อ้ี ไฟส่องสวา่ง 30,000                วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิทยา ยกยอ่ง 30,000               นายวิทยา ยกยอ่ง 30,000 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  4/2564
 เพ่ือด าเนินโครงการควบคุมการแพร่ระบาด ลว.  1/1/2564

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 

2 ซ้ือนมสด ยเูอสที รถจืด ขนาด 200 CC 21,661                วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.นครแดร่ีพลสั 21,661.40         บจ.นครแดร่ีพลสั 21,661.40 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  26/2564

 (โรงเรียนวดัประดิษฐาราม) ลว. 5/1/2564

3 ซ้ือนมสด ยเูอสที รถจืด ขนาด 200 CC 15,718.20           วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.นครแดร่ีพลสั 15,718.20         บจ.นครแดร่ีพลสั 15,718.20 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  27/2564

 (โรงเรียนบา้นบางรูป) ลว. 5/1/2564

4 ซ้ือนมสด ยเูอสที รถจืด ขนาด 200 CC 27,682.80           วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.นครแดร่ีพลสั 27,682.80         บจ.นครแดร่ีพลสั 27,682.80 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  28/2564

(โรงเรียนบา้นทุ่งกรวด) ลว. 5/1/2564

5 ซ้ือนมสด ยเูอสที รถจืด ขนาด 200 CC 2,893.40             วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.นครแดร่ีพลสั 2,893.40           บจ.นครแดร่ีพลสั 2,893.40 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  29/2564

 (ศพด.บา้นไสหร้า) ลว. 5/1/2564

6 ซ้ือนมสด ยเูอสที รถจืด ขนาด 200 CC 5,552.20             วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.นครแดร่ีพลสั 5,552.20           บจ.นครแดร่ีพลสั 5,552.20 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  30/2564

(ศพด.บา้นบางรูป) ลว. 5/1/2564

7 ซ้ือนมสด ยเูอสที รถจืด ขนาด 200 CC 5,004.80             วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.นครแดร่ีพลสั 5,004.80           บจ.นครแดร่ีพลสั 5,004.80 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  31/2564

(ศพด.บา้นทุุ่งกรวด) ลว. 5/1/2564

8 ซ้ือนมสด ยเูอสที รถจืด ขนาด 200 CC 3,831.80             วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.นครแดร่ีพลสั 3,831.80           บจ.นครแดร่ีพลสั 3,831.80 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  32/2564

 (โรงเรียนวดัวิสุทธิวงศ)์ ลว. 5/1/2564

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม   2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป

วนัที ่1-31   เดือน   มกราคม  พ.ศ.  2564

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

9 ซ้ือชุดอุปกรณ์ส าหรับหอ้งเรียน 30,700                วิธีเฉพาะเจาะจง ซินนิวโกล เฟอร์นิเจอร์ 30,700               ซินนิวโกล เฟอร์นิเจอร์ 30,700 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  17/2564

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ย ลว. 14/1/2564

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV

 ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นไสหร้า องคก์าร

บริหารส่วนต าบลบางรูป อ าเภอทุ่งใหญ่

10 จา้งซ่อมแซมรถยนตส่์วนราชการ 2,070                  วิธีเฉพาะเจาะจง เพชรนรา คาร์เซอร์วิส 2,070                 เพชรนรา คาร์เซอร์วิส 2,070 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  18/2564

ของ อบต.บางรูป ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  18/1/2564

11 จา้งซ่อมบ ารุงกลอ้งวงจรปิด พร้อม 2,000                  วิธีเฉพาะเจาะจง ตรัยคอมเซอร์วิส 2,000                 ตรัยคอมเซอร์วิส 2,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/ 19/2564

อุปกรณ์ จ  านวน 5 รายการ (กองช่าง) ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว. 18/1/2564

12 ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 27 รายการ 30,055                วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเจริญทรัพย ์ศึกษาภณัฑ์ 30,055               ร้านเจริญทรัพย ์ศึกษาภณัฑ์ 30,055 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  18/2564

(กองคลงั) ลว. 18/1/2564

13 ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 37 รายการ 20,000                วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเสรีบุ๊ค 20,000               ร้านเสรีบุ๊ค 20,000 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  19/2564

 (ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นบางรูป) ลว. 18/1/2564

14 ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 25 รายการ 23,095                วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเสรีบุ๊ค 23,095               ร้านเสรีบุ๊ค 23,095 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  20/2564

 (ส านกัปลดั) ลว. 18/1/2564

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม   2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป

วนัที ่1-31   เดือน   มกราคม  พ.ศ.  2564

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

15 ซ้ือวสัดุตามโครงการเฝ้าระวงัป้องกนั 323,000              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็นนคร 323,000            หจก.ทีเอ็นนคร 323,000 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  21/2564

และควบคุมโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ลว. 19/1/2564

(Covid-19) ประจ าปีงบประมาณ 2564

 (งบประมาณจากกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพอบต.บางรูป)

16  ซ้ือวสัดุตามโครงการเฝ้าระวงัป้องกนั 382,440              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็น นคร 382,440            หจก.ทีเอ็น นคร 382,440 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  22/2564

และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ลว. 19/1/2564

 (Covid-19 ) ประจ าปีงบประมาณ 2564

17 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินผุ 33,000                วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทองธนาเศรษฐ์ 33,000               หจก.ทองธนาเศรษฐ์ 33,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  19/2564

สายบา้นนายจอมพล หมู่ท่ี 5 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  25/1/2564

ต.บางรูป

18 จา้งโครงการซ่อมแซมปรับปรุง 55,000                วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทองธนาเศรษฐ์ 55,000               หจก.ทองธนาเศรษฐ์ 55,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/ 20/2564

ถนนหินผ ุสายนางวิลาวลัย ์วงคร์าช หมู่ท่ี 3 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  25/1/2564

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

การพิจารณาคดัเลือก

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป

วนัที ่1-31   เดือน   มกราคม  พ.ศ.  2564

การเสนอราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม   2564



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

19 จา้งโครงการซ่อมแซมปรับปรุง 142,000              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทองธนาเศรษฐ์ 142,000            หจก.ทองธนาเศรษฐ์ 142,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  21/2564

ถนนหินผ ุสายบา้นนายสุพรชยั ใจสว่าง ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  25/1/2564

ถึง ถนนโยธาธิการ หมู่ท่ี 8

20 จา้งโครงการซ่อมแซมปรับปรุง 160,000              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทองธนาเศรษฐ์ 160,000            หจก.ทองธนาเศรษฐ์ 160,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  22/2564

ถนนหินผ ุสายบา้นนายสิงห์ พุ่มดว้ง หมู่ท่ี 9 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  25/1/2564

21  จา้งโครงการซ่อมแซมปรับปรุง 47,000                วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทองธนาเศรษฐ์ 47,000               หจก.ทองธนาเศรษฐ์ 47,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  23/2564

ถนนหินผ ุสายบา้นนายใจเด็ด หมู่ท่ี 5 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  25/1/2564

22 จา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 438,600              วิธีเฉพาะเจาะจง นายนิวฒัน์ ขวญัเมือง 438,600            นายนิวฒัน์ ขวญัเมือง 438,600 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  24/2564

เสริมเหล็กสายโคกแต๋ว ถึง ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  25/1/2564

ถนนชลประทาน หมู่ท่ี 9  (ต่อเน่ือง)

23 จา้งโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน 44,000                วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ไพศาลเมืองทอง 44,000               บจ.ไพศาลเมืองทอง 44,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/ 14/2564

หินผ ุสายบา้นนายสมศกัด์ิ เช้ือพุทธ หมู่ท่ี 3 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว. 28/1/2564

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม   2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป

วนัที ่1-31   เดือน   มกราคม  พ.ศ.  2564

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

24 จา้งโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินผ ุ 94,000                วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ไพศาลเมืองทอง 94,000               บจ.ไพศาลเมืองทอง 94,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  15/2564

สายหนา้เขาใหญ่ ถึง ถนนโยธาธิการ หมู่ท่ี 5 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว. 28/1/2564

25 จา้งโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินผ ุ 120,000              วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ไพศาลเมืองทอง 120,000            บจ.ไพศาลเมืองทอง 120,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  16/2564

สายบา้นท่าหิน ถึง ควนธมัมงั หมู่ท่ี 5 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว. 28/1/2564

26 จา้งโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินผุ 151,000              วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ไพศาลเมืองทอง 151,000            บจ.ไพศาลเมืองทอง 151,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  17/2564

 สายสามแยกควนพุน หมู่ท่ี 4 ถึง ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว. 28/1/2564

ส่ีแยกอ่างน ้า หมู่ท่ี 5 

27 จา้งโครงการ ก่อสร้างถนน 76,300                วิธีเฉพาะเจาะจง นายนิวฒัน์ ขวญัเมือง 76,300               นายนิวฒัน์ ขวญัเมือง 76,300 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  18/2564

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนน ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  29/1/2564

ชลประทาน ถึง  บา้นโคกแตว้ หมู่ท่ี 9 

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม   2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป

วนัที ่1-31   เดือน   มกราคม  พ.ศ.  2564

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก



1 จดัซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14                  921,634.60 -

2 จดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13                  1,364,970.00 -

รวม 27                  2,286,604.60

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

   เผยแพร่  เม่ือวนัท่ี    3     เดือน  มกราคม  2564  โดยอินเทอร์เน็ต  www.bangroob.go.th

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

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

งบหนา้สรุปผลการพิจารณาจดัซ้ือ/จดัจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป

ประจ าเดือน   มกราคม 2564

ล าดับที่ วธีิการจัดซ้ือ / จัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมเงนิงบประมาณ รวมราคากลาง

ราคาที่พิจารณา วงเงินต ่าหรือสูง

หมายเหตุคดัเลือก กว่าราคากลาง

(-ต ่า ) ( + สูง)

921,634.60 -

1,364,970.00 -

2,286,604.60

                            ต  าแหน่ง     เจา้พนกังานพสัดุปฎิบติังาน



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 ประกวดราคาจา้งก่อสร้างซ่อมสร้าง 2,449,998           ประกวดราคาอิเล็ก หจก.ไทยจิรโรจน์ก่อสร้าง 2,449,998         หจก.ไทยจิรโรจน์ก่อสร้าง 2,449,998 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  25/2564
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลทค์อนกรีต ทรอนิกส์ (e-bidding) ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  22/2/2564

รหัสทางหลวงทอ้งถ่ิน นศ.ถ.133-19 

สายสามแยกบา้นควนพุน - ควนส าเริง 

หมู่ท่ี 4 บา้นควนพุน ต าบลบางรูป ฯ

2 จา้งเหมาท าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์ 8,600                  วิธีเฉพาะเจาะจง ฐานรัฐการพิมพ์ 8,600.00           ฐานรัฐการพิมพ์ 8,600.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  20/2564

การช าระภาษี ประจ าปี ๒๕๖๔ ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  9/2/2564

3 จา้งเหมาจดัหาอาหารกลางวนั อาหารวา่ง 4,200.00             วิธีเฉพาะเจาะจง นอ้งใบบวัการคา้ 4,200.00           นอ้งใบบวัการคา้ 4,200.00 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  21/2564

และเคร่ืองด่ืม ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว. 11/2/2564

4 ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 52 รายการ 20,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเสรีบุ๊ค 20,000.00         ร้านเสรีบุ๊ค 20,000.00 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  23/2564

(ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นไสหร้้า) ลว. 1/2/2564

5 ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 28 รายการ 20,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเสรีบุ๊ค 20,000.00         ร้านเสรีบุ๊ค 20,000.00 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  24/2564

(ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นทุ่งกรวด) ลว. 1/1/2564

6 ซ้ือวสัดุการแพทย ์จ  านวน 12 รายการ 53,576.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ทีเอ็นมีเดีย 53,576.00         ร้าน ทีเอ็นมีเดีย 53,576.00 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  25/2564

(โครงการอาสาบริบาลทอ้งถ่ินเพ่ือดูแล ลว. 2/1/2564

ผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพ่ึงพิงประจ า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กมุภาพันธ์   2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป

วนัที ่1-28   เดือน  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  2564

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก



1 จดัซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3                    2,462,798.00 -

2 จดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3                    93,576.00 -

รวม 6                    2,556,374.00

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

   เผยแพร่  เม่ือวนัท่ี    3     เดือน กุมภาพนัธ์  2564  โดยอินเทอร์เน็ต  www.bangroob.go.th

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

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

งบหนา้สรุปผลการพิจารณาจดัซ้ือ/จดัจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป

ประจ าเดือน   กุมภาพนัธ์ 2564

ล าดับที่ วธีิการจัดซ้ือ / จัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมเงนิงบประมาณ รวมราคากลาง

ราคาที่พิจารณา วงเงินต ่าหรือสูง

หมายเหตุคดัเลือก กว่าราคากลาง

(-ต ่า ) ( + สูง)

2,462,798.00 -

93,576.00 -

2,556,374.00

                            ต  าแหน่ง     เจา้พนกังานพสัดุปฎิบติังาน



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 ประกวดราคาจา้งก่อสร้างก่อสร้าง 9,898,000           ประกวดราคาอิเล็ก กิจการร่วมคา้ ภทัราภรณ์ 9,898,000         กิจการร่วมคา้ ภทัราภรณ์ 9,898,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  26/2564
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลทค์อนกรีต ทรอนิกส์ (e-bidding) คอนกรีต (1999) ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  2/3/2564

รหัสทางหลวงทอ้งถ่ิน นศ.ถ.133-05 

สายแยกบา้นควนพุน - บา้นหนองหร่ัง 

หมู่ท่ี 2,4 บา้นหนองหร่ัง, บา้นควนพุน 

ต าบลบางรูป 

2 จา้งโครงการซ่อมแซมปรับปรุง 122,000              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทองธนาเศรษฐ 122,000            หจก.ทองธนาเศรษฐ 122,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  27/2564

ถนนหินผสุายบา้นนายวิโรจน ์ศรีเทพ ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  4/3/2564

 ถึง ถนนโยธาธิการ หมู่ท่ี 7

3 จา้งโครงการซ่อมแซมปรับปรุง 150,000              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทองธนาเศรษฐ 150,000            หจก.ทองธนาเศรษฐ 150,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  28/2564

ถนนหินผ ุสายพรุนาพรี ถึง ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  4/3/2564

 ห้วยนาชลเขต หมู่ท่ี 4

4 จา้งโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินผุ 110,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทองธนาเศรษฐ 110,000            หจก.ทองธนาเศรษฐ 110,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  29/2564

สายบา้น นายประจบ จนัทร์ส่องแสง หมู่ท่ี 4 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  4/3/2564

5 จา้งโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินผ ุ 180,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ไพศาลเมืองทอง 65 180,000            บจ.ไพศาลเมืองทอง 65 180,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  30/2564

สายควนทองสมัฤทธ์ิ หมู่ท่ี 4 ถึง ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  8/3/2564

บา้นไสหร้า หมู่ท่ี 1

6 จา้งโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินผ ุ 175,000              วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ไพศาลเมืองทอง 65 175,000            บจ.ไพศาลเมืองทอง 65 175,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  31/2564

สายบา้นนายจดั ธราพร ถึง ศนูยป์ระชุม ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  8/3/2564

หมู่ท่ี 6

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม   2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป

วนัที ่1-31   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2564

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

7 จา้งโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินผ ุ 110,000              วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ไพศาลเมืองทอง 65 110,000            บจ.ไพศาลเมืองทอง 65 110,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  32/2564

สายถนน รพช. ถึง ควนทองสมัฤทธ์ิ หมู่ท่ี 6 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  8/3/2564

8 จา้งโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินผุ 130,000              วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ไพศาลเมืองทอง 65 130,000            บจ.ไพศาลเมืองทอง 65 130,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  33/2564

 สายวงัขนุกล หมู่ท่ี 7 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  8/3/2564

9 จา้งโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินผ ุ 90,000                วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ไพศาลเมืองทอง 65 90,000               บจ.ไพศาลเมืองทอง 65 90,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  34/2564

สายบา้นนายประดิษฐ์ เมฆี หมู่ท่ี 2 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  8/3/2564

10 จา้งโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินผ ุ 72,000                วิธีเฉพาะเจาะจง นายนิวฒัน์ ขวญัเมือง 72,000               นายนิวฒัน์ ขวญัเมือง 72,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  35/2564

สายวงัพลบั หมู่ท่ี 7 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  8/3/2564

11 จา้งโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน 172,000              วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ไพศาลเมืองทอง 65 172,000            บจ.ไพศาลเมืองทอง 65 172,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  36/2564

ลาดยางสายบา้นนอก ถึง บา้นลุงแกว้ ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  19/3/2564

หมู่ท่ี 1 ต.บางรูป

12 จา้งโครงการซ่อมแซมปรับปรุง 484,000              วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ไพศาลเมืองทอง 65 484,000            บจ.ไพศาลเมืองทอง 65 484,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  37/2564

ถนนลาดยางบา้นโคกแตว้ ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  19/3/2564

ถึง ถนนชลประทาน หมู่ท่ี 9

13 จา้งโครงการซ่อมแซมปรับปรุง 472,000              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทองธนาเศรษฐ 472,000            หจก.ทองธนาเศรษฐ 472,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  38/2564

ถนนลาดยางสายส่ีแยกบา้นหนองหร่ัง ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  19/3/2564

ถึง รร.วดัวิสุทธิวงศ ์หมู่ท่ี 2

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม   2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป

วนัที ่1-31   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2564

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

14 จา้งโครงการซ่อมแซมปรับปรุง 495,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทองธนาเศรษฐ 495,000            หจก.ทองธนาเศรษฐ 495,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั ใบสัง่จา้ง/  39/2564

ถนนลาดยางสายส่ีแยกถนนชลประทาน ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  19/3/2564

ถึง หอประชุมหมู่ท่ี 8

15 ซ้ืออาหารเสริม (นม) 11,112.22           วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.นครแดร่ีพลสั 11,112.22         บจ.นครแดร่ีพลสั 11,112.22 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  40/2564

ให้กบัโรงเรียนวดัวิสุทธิวงศ์ ลว. 25/3/2564

16 ซ้ืออาหารเสริม (นม) 80,280.12           วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.นครแดร่ีพลสั 80,280.12         บจ.นครแดร่ีพลสั 80,280.12 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  41/2564

ให้กบัโรงเรียนบา้นทุ่งกรวด ลว. 25/3/2564

17 ซ้ืออาหารเสริม (นม) 62,818.06           วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.นครแดร่ีพลสั 62,818.06         บจ.นครแดร่ีพลสั 62,818.06 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  42/2564

ให้กบัโรงเรียนวดัประดิษฐาราม ลว. 25/3/2564

18 ซ้ืออาหารเสริม (นม) 45,582.78           วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.นครแดร่ีพลสั 45,582.78         บจ.นครแดร่ีพลสั 45,582.78 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  43/2564

ให้กบัโรงเรียนบา้นบางรูป ลว. 25/3/2564

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป

วนัที ่1-31   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2564

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม   2564



1 จดัซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4                    199,793.18 -

2 จดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14                  12,660,000.00 -

รวม 18                  12,859,793.18

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

   เผยแพร่  เม่ือวนัท่ี    3     เดือน  มีนาคม  2564  โดยอินเทอร์เน็ต  www.bangroob.go.th

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

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

งบหนา้สรุปผลการพิจารณาจดัซ้ือ/จดัจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป

ประจ าเดือน   มีนาคม 2564

ล าดับที่ วธีิการจัดซ้ือ / จัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมเงนิงบประมาณ รวมราคากลาง

ราคาที่พิจารณา วงเงินต ่าหรือสูง

หมายเหตุคดัเลือก กว่าราคากลาง

(-ต ่า ) ( + สูง)

199,793.18 -

12,660,000.00 -

12,859,793.18

                            ต  าแหน่ง     เจา้พนกังานพสัดุปฎิบติังาน



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 ซ้ือวสัดุครุภณัฑ ์ส านกังาน 61,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ซินนิวโกล์ 61,000               ซินนิวโกล์ 61,000                 ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ /  53/2564

เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ ลว. 10/04/2564

2 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง ส าหรับ 64,534 วิธีเฉพาะเจาะจง กิตติกร  พรหมรักษ ์ 64,534               กิตติกร  พรหมรักษ ์ 64,534                 ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ/  54/2564

บา้นผูย้ากไร้ หมูท่ี่ 6  (สุวะดี อินทกูล) ลว.13/04/2564

3 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง ส าหรับ 66,834 วิธีเฉพาะเจาะจง กิตติกร  พรหมรักษ ์ 66,834               กิตติกร  พรหมรักษ ์ 66,834                 ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ/  55/2564

บา้นผูย้ากไร้ หมู่ท่ี 9 (นางบุญน า พุม้ดว้ง) ลว. 13/03/2564

4 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง ส าหรับ 64,534 วิธีเฉพาะเจาะจง กิตติกร  พรหมรักษ ์ 64,534               กิตติกร  พรหมรักษ ์ 64,534                 ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ  / 56/2564

บา้นผูย้ากไร้ หมูท่ี่ 1  ) ลว. 13/03/2564

5 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง ส าหรับ 66,834 วิธีเฉพาะเจาะจง กิตติกร  พรหมรักษ ์ 66,834 กิตติกร  พรหมรักษ ์ 66,834 ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ /  57/2564

บา้นผูย้ากไร้ หมูท่ี่ 4 ) ลว. 13/04/2564

6 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์   3,300 วิธีเฉพาะเจาะจง ตรัยคอมเซอร์วิส 3,300 ตรัยคอมเซอร์วิส 3,300 ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ /  58/2564

(กองช่าง) ลว. 17/04/2564

7 ซ้ือชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน 30,700 วิธีเฉพาะเจาะจง ซินนิวโกลดเ์ฟอรฺนิเจอร์ 30,700 บ.นครแดร่ีพลสั จ  ากดั 30,700 ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ /  59/2564

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา (DLTV) (เงินอุดหนุน) ลว.  17/04/2564

8 ซ้ือครุภณัฑกี์ฬา ส าหรับ หมู่ท่ี 8 247,500 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ที.เอ็น.นคร 247,500 หจก. ที.เอ็น.นคร 247,500 ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ /  60/2564

ลว.  17/04/2564

9 ซ้ือครุภณัฑกี์ฬา ส าหรับ หมู่ท่ี 1 247,500 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ที.เอ็น.นคร 247,500 หจก. ที.เอ็น.นคร 247,500 ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ /  61/2564

ลว.  17/04/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   เมษายน   2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรุป

วนัที ่1-30   เดือน    เมษายน   พ.ศ.  2564

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

10 ซ้ือน ้าด่ืมส านกังาน ประจ าปี 5,550 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านใบบวัการคา้ 5,550 ร้านใบบวัการคา้ 5,550 ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ /  62/2564

งบประมาณ พ.ศ.2563 ลว.  17/04/2564

11 จา้งเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ือง รถยนต์ 1,420 วิธีเฉพาะเจาะจง เพชรนราคาร์เซอร์วิส 1,420 เพชรนราคาร์เซอร์วิส 1,420 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง /  63/2564

สาวนราชการ อบต.บางรูป ลว.  17/04/2564

12 จา้งซ่อมแซมรถยนตส่์วนราชการ 67,297.65           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เขาแกว้ การช่าง 67,297.65         หจก.เขาแกว้ การช่าง 67,297.65           ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง / 33/2564

อบต.บางรูป ลว.  21/04/2564

13 จา้งปรับปรุงภูมิทศันล์านกีฬาบริเวณศนูย์ 96,000                วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวิศมยั 96,000               นางสาวิศมยั 96,000                 เป็นผูมี้คุณสมบติั สญัญาจา้ง/  14/2564

ประชุมบา้นหนองหร่ัง หมู่ท่ี 2 มาจนัทร์แดง มาจนัทร์แดง ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว. 30/04/2564

14 จา้งก่อสร้างระบบประปาชนบท 475,000              วิธีเฉพาะเจาะจง นายนิวตัน์ ขวญัเมือง 475,000            นายนิวตัน์ ขวญัเมือง 475,000              เป็นผูมี้คุณสมบติั สญัญาจา้ง/  15/2564

(แบบถงัแชมเปญ)บา้นควนธมัมงั ม.5 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว. 30/04/2564

15 จา้งซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินผสุายบา้น 93,000                วิธีเฉพาะเจาะจง นายนิวตัน์ ขวญัเมือง 93,000               นายนิวตัน์ ขวญัเมือง 93,000                 เป็นผูมี้คุณสมบติั สญัญาจา้ง  18/2564

หนองผกัฉีด-ทุ่งพอ หมู่ท่ี 6 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว. 30/04/2564

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

งบหนา้สรุปผลการพิจารณาจดัซ้ือ/จดัจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน    เมษายน  2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรุป

วนัที ่ 1-30  เดือน   เมษายน  พ.ศ.  2564

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก

                            ต  าแหน่ง     เจา้พนกังานพสัดุปฎิบติังาน



1 จดัซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 858,286.00 -

2 จดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 732,718.00 -

รวม 15 1,591,004.00

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

   เผยแพร่  เม่ือวนัท่ี     5     เดือน  พฤษภาคม  2564  โดยอินเทอร์เน็ต  www.bangroob.go.th

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

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

ประจ าเดือน  เมษายน  2564

ล าดับที่ วธีิการจัดซ้ือ / จัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมเงนิงบประมาณ รวมราคากลาง

ราคาที่พิจารณา วงเงินต ่าหรือสูง

หมายเหตุคดัเลือก กว่าราคากลาง

(-ต ่า ) ( + สูง)

858,286.00 -

732,718.00 -

                            ต  าแหน่ง     เจา้พนกังานพสัดุปฎิบติังาน

1,591,004.00



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 ซ้ืออาหารเสริมนม ให้กบัศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 16,242.14           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นครแดร่ีพลสัจ ากดั 16,242.14         บ.นครแดร่ีพลสัจ ากดั 16,242.14           ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ /  64/2564

บา้นทุ่งกรวด ลว. 08/05/2564

2 ซ้ืออาหารเสริมนม ให้กบัศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 17,939.08           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นครแดร่ีพลสัจ ากดั 17,939.08         บ.นครแดร่ีพลสัจ ากดั 17,939.08           ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ/  65/2564

บา้นบางรูป ลว.08/05/2564

3 ซ้ืออาหารเสริมนม ให้กบัศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 12,605.84           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นครแดร่ีพลสัจ ากดั 12,605.84         บ.นครแดร่ีพลสัจ ากดั 12,605.84           ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ/  66/2564

บา้นไสหร้า ลว. 08/05/2564

4 ซ้ืออาหารเสริมนม ให้กบั 84,847 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นครแดร่ีพลสัจ ากดั 84,847               บ.นครแดร่ีพลสัจ ากดั 84,847                 ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ  / 67/2564

รร.บา้นทุ่งกรวด ลว. 08/05/2564

5 ซ้ืออาหารเสริมนม ให้กบั 11,878.58           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นครแดร่ีพลสัจ ากดั 11,878.58         บ.นครแดร่ีพลสัจ ากดั 11,878.58           ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ /  68/2564

รร.วดัวิสุทธิวงศ์ ลว. 08/05/2564

6 ซ้ืออาหารเสริมนม ให้กบั 50,908.20           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นครแดร่ีพลสัจ ากดั 50,908.20         บ. นครแดร่ีพลสัจ ากดั 50,908.20           ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ /  69/2564

รร.บา้นบางรูป ลว. 08/05/2564

7 ซ้ืออาหารเสริมนม ให้กบั 72,241.16           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นครแดร่ีพลสัจ ากดั 72,241.16         บ.นครแดร่ีพลสัจ ากดั 72,241.16           ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ /  70/2564

รร.วดัประดิษฐาราม ลว.  08/05/2564

8 จา้งก่อสร้างถนนแบบแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 5,890,000 เงินอุดหนุน e-bidding หจก.ไพศาลเมืองทอง 5,890,000 หจก.ไพศาลเมืองทอง 5,890,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั สญัญาจา้ง/  16/2564

รหสัทางหลวทอ้งถ่ิน นศ.ถ.133-04 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  08/05/2564

9 จา้งก่อสร้างถนนแบบแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 6,380,000 เงินอุดหนุน e-bidding หจก.ไพศาลเมืองทอง 6,380,000 หจก.ไพศาลเมืองทอง 6,380,000 เป็นผูมี้คุณสมบติั สญัญาจา้ง/  17/2564

รหสัทางหลวทอ้งถ่ิน นศ.ถ.133-10 ถูกตอ้งตามเง่ือนไข ลว.  08/05/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม  2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรุป

วนัที ่1-31   เดือน    พฤษภาคม   พ.ศ.  2564

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

10 จา้งเหมาด าเนินการปรับปรุงสระน ้า 253,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พิสมยั มาจนัทร์แดง 253,000.00       น.ส.พิสมยั มาจนัทร์แดง 253,000.00         ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  34/2564

พรุนาพรี หมูท่ี่ 4 ต าบลบางรูป ลว. 25/05/2564

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม  2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรุป

วนัที ่1-31   เดือน    พฤษภาคม   พ.ศ.  2564

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก

                            ต  าแหน่ง     เจา้พนกังานพสัดุปฎิบติังาน



1 จดัซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 266,662.00 -

2 จดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 12,523,000.00 -

รวม 10 12,789,662.00

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

   เผยแพร่  เม่ือวนัท่ี    2     เดือน  มิถุนายน  2564  โดยอินเทอร์เน็ต  www.bangroob.go.th

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

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

งบหนา้สรุปผลการพิจารณาจดัซ้ือ/จดัจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป

ประจ าเดือน พฤษภาคม    2564

ล าดับที่ วธีิการจัดซ้ือ / จัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมเงนิงบประมาณ รวมราคากลาง

ราคาที่พิจารณา วงเงินต ่าหรือสูง

หมายเหตุคดัเลือก กว่าราคากลาง

(-ต ่า ) ( + สูง)

266,662.00 -

12,523,000.00 - เงินอุดหนุน 12,270,000

                            ต  าแหน่ง     เจา้พนกังานพสัดุปฎิบติังาน

12,789,662.00



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 จา้งท าป้ายประชาสมัพนัธ์ ตามโครงการ 1,000                  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฐานรัฐการพิมพ ์ 1,000                 ร้านฐานรัฐการพิมพ ์ 1,000                   ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง /  36/2564

สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ ลว. 01/06/2564

2 ซ้ือวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ ขนาด 1 CC 99,000                วิธีเฉพาะเจาะจง ฟิวเจอร์เทคซพัพลาย 99,000               ฟิวเจอร์เทคซพัพลาย 99,000                 ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ/  71/2564

ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัฯ ลว.01/06/2564

3 จา้งเหมารถประชาสมัพนัธ์โครงการสตัว์ 7,500                  วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชยัรัตน์ ชูหนู 7,500                 นายวิชยัรัตน์ ชูหนู 7,500                   ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  37/2564

ปลอดโรค คนปลอดภยัฯ ลว. 02/06/2564

4 ซ้ือพสัดุตามโครงการช่วยเหลือประชาชนใน 60,000                วิธีเฉพาะเจาะจง ถวิลการคา้ 60,000               ถวิลการคา้ 60,000                 ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ  / 72/2564

ระดบัต าบลบางรูป (กิจกรรมแบ่งปันความสุข) ลว. 04/06/2564

5 ซ้ือพสัดุตามโครงการช่วยเหลือประชาชนใน 40,200                วิธีเฉพาะเจาะจง ถวิลการคา้ 40,200               ถวิลการคา้ 40,200                 ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ /  73/2564

ระดบัต าบลบางรูป (กิจกรรมแบ่งปันความสุข) ลว. 05/06/2564

6 จา้งจดัหาพสัดุตามโครงการแบ่งปันความสุข 13,500                วิธีเฉพาะเจาะจง นางสมใจ ปิลวาสน์ 13,500               นางสมใจ ปิลวาสน์ 13,500                 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง /  38/2564

เสริมสร้างก าลงัใจแก่ผูด้อ้ยโอกาส ลว. 05/06/2564

7 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 5,160.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ตรัยคอมเซอร์วิส 5,160                 ตรัยคอมเซอร์วิส 5,160                   ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ /  74/2564

(หมึกเติมเคร่ืองปร้ินเตอร์ส านกัปลดั) ลว.  09/06/2564

8 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 5,700 วิธีเฉพาะเจาะจง ตรัยคอมเซอร์วิส 5,700                 ตรัยคอมเซอร์วิส 5,700 ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ/  75/2564

(หมึกเติมเคร่ืองปร้ินเตอร์ กองคลงั) ลว.  09/06/2564

9 ซ้ือวสัดุก่อสร้างส าหรับปรับปรุงซ่อมแซม 46,635 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติกร  พรมรักษ์ 46,635               นายกิตติกร  พรมรักษ์ 46,635 ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือง/  76/2564

บา้นเรือนผูย้ากไร้ นางพรรณี หนูแสงม.6 ลว.  16/06/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน   2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรุป

วนัที ่1-30   เดือน    มิถุนายน   พ.ศ.  2564

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

10 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์กีฬา ใหก้บั (หมูท่ี่ 1-9) 132,078              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็นนคร 132,078            หจก.ทีเอ็นนคร 132,078              ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ/  77/2564

ศูนยกี์ฬาหมูบ่า้น ลว. 17/06/2564

11 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 9,990                  วิธีเฉพาะเจาะจง นอ้งใบบวัการคา้ 9,990                 นอ้งใบบวัการคา้ 9,990                   ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ/  78/2564

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ลว. 24/06/2564

12 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 6,080                  วิธีเฉพาะเจาะจง อาร์.เอส.ที ออโตเมชัน่ 6,080                 อาร์.เอส.ที ออโตเมชัน่ 6,080                   ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ/  79/2564

กองช่าง จ  านวน 3 รายการ ลว. 24/06/2564

13 ซ้ือวสัดุส านกังาน 1,880                  วิธีเฉพาะเจาะจง ซินนิวโกลด์ 1,880                 ซินนิวโกลด์ 1,880                   ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ/  80/2564

กองช่าง เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ ลว. 24/06/2564

14 ซ้ืออาหารเสริม (นม) 48,205.08           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั นครแดร่ีพลสั 48,205.08         บริษทั นครแดร่ีพลสั 48,205.08           ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ/  81/2564

ใหก้บั ศพด.บา้นบางรูป จ ากดั จ ากดั ลว. 25/06/2564

15 ซ้ืออาหารเสริม (นม) 33,873.84           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั นครแดร่ีพลสั 33,874               บริษทั นครแดร่ีพลสั 33,873.84           ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ/  82/2564

ใหก้บั ศพด.บา้นไสหร้า จ ากดั จ ากดั ลว. 25/06/2564

16 ซ้ืออาหารเสริม (นม) 43,645.14           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั นครแดร่ีพลสั 43,645.14         บริษทั นครแดร่ีพลสั 43,645.14           ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ/  83/2564

ใหก้บั ศพด.บา้นทุ่งกรวด จ ากดั จ ากดั ลว. 25/06/2564

17 ซ้ืออาหารเสริม (นม) 194,123.16        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั นครแดร่ีพลสั 194,123.16       บริษทั นครแดร่ีพลสั 194,123.16         ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ/  84/2564

ใหก้บั รร.วดัประดิษฐาราม จ ากดั จ ากดั ลว. 25/06/2564

18 ซ้ืออาหารเสริม (นม) 31,919.58           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั นครแดร่ีพลสั 31,920               บริษทั นครแดร่ีพลสั 31,919.58           ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ/  85/2564

ใหก้บั รร.วดัวิสุทธฺวงศ์ จ ากดั จ ากดั ลว. 25/06/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มิภุนายน  2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรุป

วนัที ่1-30   เดือน    มิถุนายน  พ.ศ.  2564

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

19 ซ้ืออาหารเสริม (นม) 130,935.42        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั นครแดร่ีพลสั 135,935.42       บริษทั นครแดร่ีพลสั 135,935.42         ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ/  86/2564

ใหก้บั รร.บา้นบางรูป จ ากดั จ ากดั ลว. 25/06/2564

20 ซ้ืออาหารเสริม (นม) 227,997.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั นครแดร่ีพลสั 227,997            บริษทั นครแดร่ีพลสั 227,997.00         ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ/  87/2564

ใหก้บั รร.บา้นทุ่งกรวด จ ากดั จ ากดั ลว. 25/06/2564

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรุป

วนัที ่1-30   เดือน    มิถุนายน  พ.ศ.  2564

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   มิภุนายน  2564

                            ต  าแหน่ง     เจา้พนกังานพสัดุปฎิบติังาน



1 จดัซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 758,489.80 -

2 จดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 22,000.00 -

รวม 20 780,489.80

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

   เผยแพร่  เม่ือวนัท่ี    2    เดือน  กรกฎาคม  2564  โดยอินเทอร์เน็ต  www.bangroob.go.th

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

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

งบหนา้สรุปผลการพิจารณาจดัซ้ือ/จดัจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป

ประจ าเดือน มิถุนายน   2564

ล าดับที่ วธีิการจัดซ้ือ / จัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมเงนิงบประมาณ รวมราคากลาง

ราคาที่พิจารณา วงเงินต ่าหรือสูง

หมายเหตุคดัเลือก กว่าราคากลาง

(-ต ่า ) ( + สูง)

758,489.80 -

22,000.00 -

780,489.80

                            ต  าแหน่ง     เจา้พนกังานพสัดุปฎิบติังาน



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 จา้งซ่อมแซมปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบประปา 75,000                วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติศกัด์ิ  เดชะ 75,000               นายกิตติศกัด์ิ  เดชะ 75,000                 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง /  39/2564

 หมู่ท่ี 3, 4 ,5  และ 6 โดยท าการซ่อมแซมและเปล่ียนทรายกรองฯ ลว. 01/07/2564

2 ซ้ือตน้กลา้ทองอุไรพร้อมปลูกขนาดความสูง 60 70,000                วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.พี เทรดด้ิง 70,000               ร้าน เอ.พี เทรดด้ิง 70,000                 ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ/  88/2564

ซม. และดินปลูกตน้ไมโ้ครงการ 1 อปท. 1 ถนนทอ้งถ่ินใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม ลว.09/07/2564

3 ซ้ือเคร่ืองอ่านบตัรแบบอเนกประสงค ์ 2,800                  วิธีเฉพาะเจาะจง อาร์.เอส.ที ออโตเมชัน่ 2,800                 นายวิชยัรัตน์ ชูหนู 2,800                   ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ/  89/2564

(Smart Card Rider) ลว. 15/07/2564

4 ซ้ือวสัดุเฝ้าระวงัป้องกนัและควบคุมโรค 150,000              วิธีเฉพาะเจาะจง ทีเอ็น มีเดีย 150,000            ทีเอ็น มีเดีย 150,000              ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ  / 90/2564

ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ลว. 15/07/2564

5 ซ้ือน ้าด่ืมของส านกังาน 5,100                  วิธีเฉพาะเจาะจง นอ้งใบบวัการคา้ 5,100                 นอ้งใบบวัการคา้ 5,100                   ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ /  92/2564

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ลว. 21/07/2564

6 ซ้ือพระบรมฉายาลกัษณ์ ร.10 ฯ 800                     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเจริญทรัพย์ 800                    ร้านเจริญทรัพย์ 800                      ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ /  91/2564

28-ก.ค.-63 ศีกษาภณัฑ์ ศีกษาภณัฑ์ ลว. 22/07/2564

7 จา้งด าเนินการโครงการวนัเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จ1,500.00             วิธีเฉพาะเจาะจง นางศรีประภา 1,500                 นางศรีประภา 1,500                   ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง /  40/2564

พระบามสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ร.10 28 กค63 ช่างคิด ช่างคิด ลว.  22/07/2564

8 จา้งส ารวจขอ้มูลสุนขัและแมว หมู่ท่ี 1 1,197 วิธีเฉพาะเจาะจง นางจารึก มฎัฐารักษ์ 1,197                 นางจารึก มฎัฐารักษ์ 1,197 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  41/2564

โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยั ลว.  22/07/2564

9 จา้งส ารวจขอ้มูลสุนขัและแมว หมู่ท่ี 2 1,113 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ ศรีกุมาร 1,113                 นายณัฐวุฒิ ศรีกุมาร 1,113 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  42/2564

โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยั ลว.  22/07/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม   2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรุป

วนัที ่1-31   เดือน    กรกฎาคม   พ.ศ.  2564

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

10 จา้งส ารวจขอ้มูลสุนขัและแมว หมู่ท่ี 3 855                     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวโสภา  เพชรอาวธุ 855                    นางสาวโสภา  เพชรอาวธุ 855                      ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  43/2564

โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยั ลว. 22/07/2564

11 จา้งส ารวจขอ้มูลสุนขัและแมว หมู่ท่ี 4 1,056                  วิธีเฉพาะเจาะจง นายรักชาติ  ค  าภาส 1,056                 นายรักชาติ  ค  าภาส 1,056                   ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  44/2564

โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยั ลว. 23/07/2564

12 จา้งส ารวจขอ้มูลสุนขัและแมว หมู่ท่ี 5 1,311                  วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุพรชยั ทองค ายาน 1,311                 นายสุพรชยั ทองค ายาน 1,311                   ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  45/2564

โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยั ลว. 23/07/2564

13 จา้งส ารวจขอ้มูลสุนขัและแมว หมู่ท่ี 6 747                     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววนัวิสา 747                    นางสาววนัวิสา 747                      ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ/  46/2564

โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยั หมวดศรี หมวดศรี ลว. 23/07/2564

14 จา้งส ารวจขอ้มูลสุนขัและแมว หมู่ท่ี 7 1,050.00             วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุวิทย ์  เสนา 1,050.00           นายสุวิทย ์  เสนา 1,050.00             ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  47/2564

โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยั ลว. 23/07/2564

15 จา้งส ารวจขอ้มูลสุนขัและแมว หมู่ท่ี 8 969.00                วิธีเฉพาะเจาะจง นายสรรชยั  แกว้เมฆา 969                    นายสรรชยั  แกว้เมฆา 969.00                 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  48/2564

โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยั ลว. 23/07/2564

16 จา้งส ารวจขอ้มูลสุนขัและแมว หมู่ท่ี 9 702.00                วิธีเฉพาะเจาะจง นายเจริญ  เช้ือกูลชาติ 702.00               นายเจริญ  เช้ือกูลชาติ 702.00                 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  49/2564

โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยั ลว. 23/07/2564

17 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 13,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง อาร์.เอส.ที ออโตเมชัน่ 13,500.00         อาร์.เอส.ที ออโตเมชัน่ 13,500.00           ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ/  93/2564

หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ ากดั จ ากดั ลว. 24/07/2564

18 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 272,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพิศมยั 272,000            นางสาวพิศมยั 272,000.00         ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ/  94/2564

( หินผุถมหลุมบ่อ ) มาจนัทร์แดง มาจนัทร์แดง ลว. 24/07/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรุป

วนัที ่1-31  เดือน    กรกฎาคม  พ.ศ.  2564

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

19 จา้งเหมาด าเนินการขดุดินซ่อมแซม 12,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พิสมยั มาจนัทร์แดง 12,000.00         น.ส.พิสมยั มาจนัทร์แดง 12,000.00           ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง 50/2564

ท่อเมนระบบประปา ต.บางรูป ม. 5 ลว. 24/07/2564

20 จา้งเหมาด าเนินการขดุดินซ่อมแซม 3,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พิสมยั มาจนัทร์แดง 3,000                 น.ส.พิสมยั มาจนัทร์แดง 3,000.00             ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  51/2564

ท่อเมนระบบประปา ต.บางรูป ม. 8 ลว. 24/07/2564

21 จา้งเหมาด าเนินการขดุดินซ่อมแซม 7,500.00             วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พิสมยั มาจนัทร์แดง 7,500.00           น.ส.พิสมยั มาจนัทร์แดง 7,500.00             ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง 50/2564

ท่อเมนระบบประปา ต.บางรูป ม. 3 ลว. 24/07/2564

22 จา้งเหมาด าเนินการขดุดินซ่อมแซม 3,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พิสมยั มาจนัทร์แดง 3,000                 น.ส.พิสมยั มาจนัทร์แดง 3,000.00             ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  51/2564

ท่อเมนระบบประปา ต.บางรูป ม. 9 ลว. 24/07/2564

23 จา้งเหมาด าเนินการขดุดินซ่อมแซม 3,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พิสมยั มาจนัทร์แดง 3,000.00           น.ส.พิสมยั มาจนัทร์แดง 3,000.00             ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง 50/2564

ท่อเมนระบบประปา ต.บางรูป ม. 4 ลว. 24/07/2564

24 จา้งเหมาด าเนินการขดุดินซ่อมแซม 1,500.00             วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พิสมยั มาจนัทร์แดง 1,500                 น.ส.พิสมยั มาจนัทร์แดง 1,500.00             ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  51/2564

ท่อเมนระบบประปา ต.บางรูป ม. 7 ลว. 24/07/2564

25 จา้งเหมาด าเนินการขดุดินซ่อมแซม 3,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พิสมยั มาจนัทร์แดง 3,000                 น.ส.พิสมยั มาจนัทร์แดง 3,000.00             ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  51/2564

ท่อเมนระบบประปา ต.บางรูป ม. 2 ลว. 24/07/2564

26 จา้งจดัหาอาหารเล้ียงรับรองคณะกรรมการ 1,740.00             วิธีเฉพาะเจาะจง นอ้งใบบวัการคา้ 1,740                 นอ้งใบบวัการคา้ 1,740.00             ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  57/2564

มาประเมินประสิทธิภาพ (LPA) ลว. 08/07/2564

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรุป

วนัที ่1-31   เดือน    กรกฎาคม  พ.ศ.  2564

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก

4สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฎาคม  2564



1 จดัซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 514,200.00 -

2 จดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 120,240.00 -

รวม 26 634,440.00

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

   เผยแพร่  เม่ือวนัท่ี    4     เดือน  กรกฎาคม  2564  โดยอินเทอร์เน็ต  www.bangroob.go.th

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

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

งบหนา้สรุปผลการพิจารณาจดัซ้ือ/จดัจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป

ประจ าเดือน  กรกฎาคม    2564

ล าดับที่ วธีิการจัดซ้ือ / จัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมเงนิงบประมาณ รวมราคากลาง

ราคาที่พิจารณา วงเงินต ่าหรือสูง

หมายเหตุคดัเลือก กว่าราคากลาง

(-ต ่า ) ( + สูง)

514,200.00 -

120,240.00 -

634,440.00

                            ต  าแหน่ง     เจา้พนกังานพสัดุปฎิบติังาน



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 จา้งซ่อมแซมปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบประปา 27,000                วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติศกัด์ิ  เดชะ 27,000               นายกิตติศกัด์ิ  เดชะ 27,000                 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง /  58/2564

สายบา้นหนองผกัฉีด-ทุ่งพอ หมู่ท่ี 6 ลว. 03/08/2564

2 ซ้ือวสัดุส านกังาน (กองช่าง) จ านวน 38 รายการ 13,843                วิธีเฉพาะเจาะจง นายเสรีบุค๊ 13,843               นายเสรีบุค๊ 13,843                 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง /  95/2564

โดยนายเสรี มัน่คง โดยนายเสรี มัน่คง ลว. 03/08/2564

3 จา้งเหมาโครงการจดักิจกรรมวนัเฉลิม 1,500                  วิธีเฉพาะเจาะจง นางศรีประภา ช่างคิด 1,500                 นอ้งใบบวัการคา้ 1,500                   ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ / 59/2564

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ ลว. 04/08/2564

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พนัปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 จ านวน 2 จุด

4 ซ้ือวสัดุส านกังาน (ผงหมึกคอมพิวเตอร์) 13,800                วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไบออสคอมพิวเตอร์ 13,800               ร้านไบออสคอมพิวเตอร์ 13,800 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  96/2564

 HP รุ่น Leser Jet Pro MEP M 227 fdw แอนดเ์ซอร์วิส แอนดเ์ซอร์วิส ลว.  10/08/2564

 ณ ศนูยป์ฏิบติัการ ร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(ส านกังานทอ้งถ่ินอ าเภอทุ่งใหญ่)

5 ซ้ือวสัดุส านกังาน (ผงหมึกคอมพิวเตอร์) 5,160                  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไบออสคอมพิวเตอร์ 5,160                 ร้านไบออสคอมพิวเตอร์ 5,160 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  97/2564

 brother รุ่น DCP-T310 ณ ศนูยป์ฏิบติัการ แอนดเ์ซอร์วิส แอนดเ์ซอร์วิส ลว.  10/08/2564

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(ส านกังานทอ้งถ่ินอ าเภอทุ่งใหญ่)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม   2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรุป

วนัที ่1-31   เดือน    สิงหาคม   พ.ศ.  2564

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

6 ซ้ือวสัดุส านกังาน หมึกเคร่ืองแฟกซ์ 12,000                วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไบออสคอมพิวเตอร์ 12,000               ร้านไบออสคอมพิวเตอร์ 12,000 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  98/2564

Ricoh SP 311 SEN และ หมึก แอนดเ์ซอร์วิส แอนดเ์ซอร์วิส ลว.  10/08/2564

เคร่ืองถ่ายเอกสาร Ricoh MP ๒๓๕๒ SP

 ณ ศนูยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

 (ส านกังานทอ้งถ่ินอ าเภอทุ่งใหญ่)

7 ซ้ืออาหารกลางวนั อาหารวา่ง 2,500                  วิธีเฉพาะเจาะจง นอ้งใบบวัการคา้ 2,500                 นอ้งใบบวัการคา้ 2,500 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  99/2564

 และเคร่ืองด่ืม ลว.  11/08/2564

8 ซ้ือวสัดุส านกังาน (ส านกัปลดั) 17,090                วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเจริญทรัพย์ 17,090               ร้านเจริญทรัพย์ 17,090 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  100/2564

จ านวน 18 รายการ ศึกษาภณัฑ์ ศึกษาภณัฑ์ ลว.  13/08/2564

9 จา้งเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายใน 92,000                วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติศกัด์ิ  บูรพา 92,000               นายกิตติศกัด์ิ  บูรพา 92,000                 ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ /  60/2564

ต าบลบางรูป ลว. 17/08/2564

10 จา้งปรับปรุงต่อเติมโครงหลงัคาเมทลัชีท 240,000              วิธีเฉพาะเจาะจง นายนิวฒัน์ ขวญัเมือง 237,000            นายนิวฒัน์ ขวญัเมือง 237,000              ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ/  19/2564

พร้อมเทลานคอนกรีตศูนยป์ระชุม ลว. 17/08/2564

บา้นหนองหร่ัง หมูท่ี่ 2

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม   2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรุป

วนัที ่1-31   เดือน    สิงหาคม   พ.ศ.  2564

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

11 จา้งก่อสร้างลานกีฬา หมู่ท่ี 6 460,000              วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติศกัด์ิ  เดชะ 460,000            นายกิตติศกัด์ิ  เดชะ 460,000              ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ  / 20/2564

ลว. 20/08/2564

12 ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 8 รายการ 13,490                วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเจริญทรัพย์ 13,490               ร้านเจริญทรัพย์ 13,490 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  101/2564

ศึกษาภณัฑ์ ศึกษาภณัฑ์ ลว.  23/08/2564

13 ช้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน(รถยนต์ส่วนกลาง) 50,000                วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทุ่งใหญ่ 50,000               หจก.ทุ่งใหญ่ 50,000 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  102/2564

ของปีงบประมาณ 2563 ศรีเดชรักษา ศรีเดชรักษา ลว.  23/08/2564

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรุป

วนัที ่1-31   เดือน    สิงหาคม   พ.ศ.  2564

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม   2564



1 จดัซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 127,883.00 -

2 จดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 820,500.00 -

รวม 13 948,383.00

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

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

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

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

งบหนา้สรุปผลการพิจารณาจดัซ้ือ/จดัจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป

ประจ าเดือน  สิงหาคม    2564

ล าดับที่ วธีิการจัดซ้ือ / จัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมเงนิงบประมาณ รวมราคากลาง

ราคาที่พิจารณา วงเงินต ่าหรือสูง

หมายเหตุคดัเลือก กว่าราคากลาง

(-ต ่า ) ( + สูง)

127,883.00 -

817,500.00 -

945,383.00

                            ต  าแหน่ง     เจา้พนกังานพสัดุปฎิบติังาน



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 จา้งท าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์โครงการ 500                     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฐานรัฐการพิมพ์ 500                    ร้านฐานรัฐการพิมพ์ 500                      ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง /  61/2564

 (ส าหรับโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ลว. 1/09/2564

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563

2 จา้งท าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์โครงการ 500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฐานรัฐการพิมพ์ 500                    ร้านฐานรัฐการพิมพ์ 500 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  62/2564

 (ส าหรับโครงการอบรมหมอหมูบ่า้น ลว.  01/09/2564

ในพระราชประสงค ์)

 ประจ าปีงบประมาณ 2563

3 จา้งท าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์โครงการ 500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฐานรัฐการพิมพ์ 500                    ร้านฐานรัฐการพิมพ์ 500 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  63/2564

(ส าหรับโครงการพฒันาระบบสุขาภิบาล ลว.  01/09/2564

ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 ประจ าปีงบประมาณ 2563 )

4 จา้งจดัหาอาหารวา่ง อาหารกลางวนั 27,000                วิธีเฉพาะเจาะจง นางจิราพร โพธิวิจิตร 27,000               นางจิราพร โพธิวิจิตร 27,000 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  64/2564

 และเคร่ืองด่ืม (ส าหรับโครงการ ลว.  03/09/2564

อบรมหมอหมู่่บา้นในพระราชประสงค ์)

 ประจ าปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กนัยายน   2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรุป

วนัที ่1-30   เดือน    กนัยายน  พ.ศ.  2564

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

5 จา้งด าเนินการจดัหาอาหารวา่ง 27,000                วิธีเฉพาะเจาะจง นางจิราพร โพธิวิจิตร 27,000               นางจิราพร โพธิวิจิตร 27,000 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  65/2564

อาหารกลางวนัและเคร่ืองด่ืม ลว.  03/09/2564

(ส าหรับโครงกาพฒันาระบบสุขภิบาล

ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี)

 ประจ าปีงบประมาณ 2563

6 จา้งด าเนินการจดัท าอุปกรณ์คดัแยกขยะ 39,000                วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติศกัด์ิ บูรพา 39,000               นายกิตติศกัด์ิ บูรพา 39,000 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  66/2564

 (ส าหรับโครงการพฒันาระบบสุขภิบาล ลว.  03/09/2564

ในโรงเรียนแลฃะชุมชนของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี)

 ประจ าปีงบประมาณ 2563

7 ซ้ือเกลือเสริมไอโอดีน (ส าหรับ 10,890                วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็นนคร 10,890               หจก.ทีเอ็นนคร 10,890 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  103/2564

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ลว.  03/09/2564

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563

8 ซ้ือเคร่ืองวดัความดนัโลหิต แบบดิจิตอล 28,400                วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็นนคร 28,400               หจก.ทีเอ็นนคร 28,400 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  104/2564

(ส าหรับโครงการอบรมหมอหมู่บา้น ลว.  03/09/2564

ในพระราชประสงค)์ ประจ าปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กนัยายน   2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรุป

วนัที ่1-30   เดือน    กนัยายน  พ.ศ.  2564

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

9 จา้งจดัหาอาหารวา่ง อาหารกลางวนั 27,000                วิธีเฉพาะเจาะจง นางจิราพร โพธิวิจิตร 27,000               นางจิราพร โพธิวิจิตร 27,000 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  67/2564

และเคร่ืองด่ืม (ส าหรับโครงการควบคุม ลว.  08/09/2564

โรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ) ประจ าปีงบประมาณ 2563

10 ซ้ือเคร่ืองจดัการจราจร 90,800                วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็นนคร 90,800               หจก.ทีเอ็นนคร 90,800 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  105/2564

(ครุภณัฑส์ านกังาน) ลว.  08/09/2564

11 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ จ  านวน 4 รายการ 3,700                  วิธีเฉพาะเจาะจง ตรัยคอมเซอร์วิส 3,700                 ตรัยคอมเซอร์วิส 3,700 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  68/2564

ลว.  09/09/2564

12 ซ้ือวสัดุส านกังาน ณ ศูนยป์ฏิบติักา 48,540                วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเสรีบุ๊ค 48,540               ร้านเสรีบุ๊ค 48,540 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  106/2564

รร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ ลว.  10/09/2564

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(ส านกังานทอ้งถ่ินอ าเภอทุ่งใหญ่)

13 ซ้ือน ้าด่ืม ในส านกังานของ 4,095                  วิธีเฉพาะเจาะจง นอ้งใบบวัการคา้ 4,095                 นอ้งใบบวัการคา้ 4,095 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  109/2564

ปีงบประมาณ 2563 ลว.  10/09/2564

14 จา้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสวา่ง 57,500                วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติศกัด์ิ บูรพา 57,500               นายกิตติศกัด์ิ บูรพา 57,500 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  69/2564

ภายในต าบลบางรูป หมู่ท่ี 1-9 ลว.  11/09/2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรุป

วนัที ่1-30   เดือน    กนัยายน  พ.ศ.  2564

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กนัยายน   2564



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

15 ซ้ือครุภณัฑกี์ฬา ( ลานกีฬาหมูท่ี่ 2 ) 247,500              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็นนคร 247,500            หจก.ทีเอ็นนคร 247,500 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  107/2564

ลว.  11/09/2564

16 ซ้ือครุภณัฑกี์ฬา ( ลานกีฬาหมูท่ี่ 6) 247,500              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็นนคร 247,500            หจก.ทีเอ็นนคร 247,500 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  108/2564

ลว.  11/09/2564

17 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง (หินผ)ุ 497,000              วิธีเฉพาะเจาะจง พิสมยั มาจนัทร์แดง 497,000            พิสมยั มาจนัทร์แดง 497,000 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  118/2564

ลว.  18/09/2564

18 จา้งท าป้ายไวนิลรณรงคป์ระชาสมัพนัธ ์ 13,500                วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฐานรัฐการพิมพ์ 13,500               ร้านฐานรัฐการพิมพ์ 13,500 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  70/2564

คนบางรูปไม่ทิ้งขยะ ในท่ีสาธารณะ ลว.  21/09/2564

(ส าหรับโครงการบริหารจดัการขยะชุมชน)

19 จา้งเหมาท าโครงไมพ้ร้อมติดตั้งป้าย 36,450                วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติศกัด์ิ บูรพา 36,450               นายกิตติศกัด์ิ บูรพา 36,450 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  71/2564

 (ส าหรับโครงการบริหารจดัการขยะในชุมชน) ลว.  21/09/2564

20 จา้งเหมาตีเส้นจราจร 114,000              วิธีเฉพาะเจาะจง ธนกร กราฟฟิค 114,000            ธนกร กราฟฟิค 114,000 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  72/2564

ลว.  21/09/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กนัยายน   2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรุป

วนัที ่1-30   เดือน    กนัยายน  พ.ศ.  2564

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

21 จา้งบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,700.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ซนันิวโกลด ์เฟอร์นิเจอร์ 3,700                 ซนันิวโกลด ์เฟอร์นิเจอร์ 3,700 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  73/2564

ท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศส านกังาน ลว.  21/09/2564

จ านวน 5 รายการ

22 ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 4 รายการ 9,925                  วิธีเฉพาะเจาะจง เขมพงศศึ์กษาภณัฑ์ 9,925                 เขมพงศศึ์กษาภณัฑ์ 9,925 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  110/2564

ลว.  21/09/2564

23 ซ้ือวสัดุการเกษตร 50,000                วิธีเฉพาะเจาะจง ทุ่งใหญ่การเกษตร 48,080               ทุ่งใหญ่การเกษตร 48,080 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  111/2564

(ประจ าปีงบประมาณ 2563) ลว.  21/09/2564

24 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง (ยางมะตอย)  67,000                วิธีเฉพาะเจาะจง บงัอร คุณุ 67,000               บงัอร คุณุ 67,000 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  112/2564

ลว.  21/09/2564

25  ซ้ือวสัดุก่อสร้าง(ประปา) 75,049                วิธีเฉพาะเจาะจง ท่ายางการคา้ 75,049               ท่ายางการคา้ 75,049 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  113/2564

ลว.  21/09/2564

26 ซ้ือตวัวดัอุณหภูมิยางมะตอย(แอสฟัลท)์ 3,500                  วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นเอ.เซอร์วิส 3,500                 หจก.เอ็นเอ.เซอร์วิส 3,500 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  114/2564

ลว.  21/09/2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรุป

วนัที ่1-30   เดือน    กนัยายน  พ.ศ.  2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กนัยายน   2564

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง เหตุผลทีค่ดั เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ราคา    เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

27 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง (กระเบ้ือง) 50,601                วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติกร พรมรักษ์ 50,601               นายกิตติกร พรมรักษ์ 50,601 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  115/2564

ลว.  21/09/2564

28 ซ้ือวสัดุส านกังาน (กองคลงั) 19,015                วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเจริญทรัพย์ 19,015               ร้านเจริญทรัพย์ 19,015 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  116/2564

จ านวน 32 รายการ ศึกษาภณัฑ์ ศึกษาภณัฑ์ ลว.  21/09/2564

29 ซ้ือวสัดุส านกังาน (กองคลงั) 2,995                  วิธีเฉพาะเจาะจง ซินนิวโกลด์ 2,995                 ซินนิวโกลด์ 2,995 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  117/2564

จ านวน 1 รายการ เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ ลว.  21/09/2564

30 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า และวิทยุ 107,430              วิธีเฉพาะเจาะจง ท่ายางการคา้ 107,430            ท่ายางการคา้ 107,430 ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง/  119/2564

ลว.  22/09/2564

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กนัยายน   2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรุป

วนัที ่1-30   เดือน    กนัยายน  พ.ศ.  2564

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก



1 จดัซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 1,560,240.00 -

2 จดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 350,350.00 -

รวม 30 1,910,590.00

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

   เผยแพร่  เม่ือวนัท่ี    4     เดือน  ตุลาคม  2564  โดยอินเทอร์เน็ต  www.bangroob.go.th

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

(ลงช่ือ).......................................ผูร้ายงาน

      (นางสาวอาธิญา เพชรนาคินทร์)

งบหนา้สรุปผลการพิจารณาจดัซ้ือ/จดัจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางรูป

ประจ าเดือน  กนัยายน    2564

ล าดับที่ วธีิการจัดซ้ือ / จัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมเงนิงบประมาณ รวมราคากลาง

ราคาที่พิจารณา วงเงินต ่าหรือสูง

หมายเหตุคดัเลือก กว่าราคากลาง

(-ต ่า ) ( + สูง)

1,558,320.00 -

350,350.00 -

1,908,670.00

                            ต  าแหน่ง     เจา้พนกังานพสัดุปฎิบติังาน




