แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร
วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)
10,440.-

10,440.-

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
เหตุผลที่คัดเลือกโดย
ผู
้
ไ
ด้
ร
บ
ั
การคั
ด
เลื
อ
กและ
ราคาที่เสนอ
สรุป
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเครื่องขียน
บ.ศรีกิจเครื่องขียน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
จากัด เสนอราคา
จากัด เสนอราคา
ตามเงือ่ นไขโดยวิธี
10,440.10,440.เฉพาะเจาะจง

2 จัดซื้อวัสดุสานักงาน
(สานักปลัด)จานวน 5
รายการ
3 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สานักปลัด)

2,760.-

2,760.-

เฉพาะเจาะจง

475.-

475.-

4 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(สานักปลัด) จานวน 4
รายการ
5 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กอง
ช่าง) จานวน 8 รายการ

1,580.-

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
HARD DISK EXTERNAL
1 TB (กองช่าง)
7 จัดซื้อวัสดุสานักงาน (กอง
ช่าง)จานวน 25 รายการ

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(สานักปลัด) จานวน 6
รายการ

จานวน 5 รายการ

ราคากลาง

วิธซี ื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งซื้อเลขที่
12/2565 ลว.
5 ม.ค. 2565

บ.ศรีกิจเครื่องเขียน
จากัด เสนอราคา
2,760.เฉพาะเจาะจง หจก.วังสมบูรณ์โลหะ
เสนอราคา 475.-

บ.ศรีกิจเครื่องเขียน
จากัด เสนอราคา
2,760.หจก.วังสมบูรณ์โลหะ
เสนอราคา 475.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ใบสั่งซื้อเลขที่
13/2565 ลว.
5 ม.ค. 2565

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ใบสั่งซื้อเลขที่
14/2565 ลว.
5 ม.ค. 2565

1,580.-

เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
เสนอราคา 1,580.-

ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า
เสนอราคา 1,580.-

1,985.-

1,985.-

เฉพาะเจาะจง หจก.วังสมบูรณ์โลหะ
เสนอราคา 1,985.-

หจก.วังสมบูรณ์โลหะ
เสนอราคา 1,985.-

1,690.-

1,690.-

4,794.-

4,794.-

เฉพาะเจาะจง บ.ฟีนิกซ์ซีซีทีวี โซลูชั่น บ.ฟีนิกซ์ซีซีทีวี โซลูชั่น
(ประเทศไทย) จากัด
(ประเทศไทย) จากัด
เสนอราคา 1,690.- เสนอราคา 1,690.เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเครื่องเขียน
บ.ศรีกิจเครื่องเขียน
จากัด เสนอราคา
จากัด เสนอราคา
4,794.4,794.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
ตามเงื่อนไขโดยวิธี 15/2565 ลว.
เฉพาะเจาะจง
7 ม.ค. 2565
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
ตามเงื่อนไขโดยวิธี 16/2565 ลว.
เฉพาะเจาะจง
7 ม.ค. 2565
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
ตามเงื่อนไขโดยวิธี 17/2565 ลว.7
เฉพาะเจาะจง
ม.ค. 2565
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
ตามเงื่อนไขโดยวิธี 18/2565 ลว.
เฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2565

-2สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร
วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565
ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

8 จ้างเหมาจัดทาตรายาง
จานวน 5 รายการ (สานัก
ปลัด)
9 จ้างเหมาปฏิบัติงาน
ช่วยเหลืองาน(กองช่าง)
10

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 3 โรงเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
(ระหว่าง 4 ม.ค. -31 มี.ค.65)

11

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 2 ศพด. ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
(ระหว่าง 4 ม.ค. -31 มี.ค.65)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)
1,980.-

23,510.-

ราคากลาง
1,980.-

23,510.-

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่
10/2565 ลว.
28 ม.ค. 2565

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
เหตุผลที่คัดเลือกโดย
ผู
้
ไ
ด้
ร
บ
ั
การคั
ด
เลื
อ
กและ
ราคาที่เสนอ
สรุป
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง ศูนย์ตรายางสระแก้ว ศูนย์ตรายางสระแก้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
เสนอราคา 1,980.- เสนอราคา 1,980.ตามเงือ่ นไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง นายอนุสรณ์ แต้มทอง นายอนุสรณ์ แต้มทอง
บันทึกตกลงจ้างเลขที่
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เสนอราคา 23,510.- เสนอราคา 23,510.18/2565 ลว.13
วิธซี ื้อหรือจ้าง

เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

######### ######### เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น
จากัด เสนอราคา
162,906.24
37,817.52 37,817.52 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น
จากัด เสนอราคา
37,817.52

สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
จากัด เสนอราคา
เงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
162,906.24
สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
จากัด เสนอราคา
ตามเงือ่ นไขโดยวิธี
37,817.52
เฉพาะเจาะจง

ม.ค. 2565

สัญญาซื้อเลขที่
05/2565 ลว.4
ม.ค. 2565

สัญญาซื้อเลขที่
06/2565 ลว.
4 ม.ค. 2565

