แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร
วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564
ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

1 จัดซื้อวัสดุในการอบรม ตาม

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่
ต้นทาง ชุดที่ 3

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)
21,100.-

ราคากลาง
21100.-

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 2 รายการ

396.-

396.-

3 จัดซื้อวัสดุป้องกันและควบคุม

15,500.-

15,500.-

4 จัดซื้อวัสดุสานักงาน (กอง
การศึกษา) จานวน 20
รายการ
5 จัดซื้อวัสดุสานักงาน
ศพด.บ้านน้าคาและศพด.
บ้านชุมทอง จานวน 45
6 รายการ
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ศพด.บ้านน้าคาและศพด.
บ้านชุมทอง จานวน 34
7 รายการ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)
จานวน 5 รายการ

4,955.-

โรคติดต่อน้ายาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
เชื่อราและเชื้อไวรัส Tornado
ขนาดบรรจุ 1 ลิตร

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
เหตุผลที่คัดเลือกโดย
ผู
้
ไ
ด้
ร
บ
ั
การคั
ด
เลื
อ
กและ
ราคาที่เสนอ
สรุป
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง
ร้านสองพาณิชย์
ร้านสองพาณิชย์
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
วิธซี ื้อหรือจ้าง

เฉพาะเจาะจง

บ.ศรีกิจเครื่องเขียน
จากัด เสนอราคา
396.เฉพาะเจาะจง เคมิคอลแอนด์เซฟตี้
เสนอราคา 15,500.-

บ.ศรีกิจเครื่องเขียน
จากัด เสนอราคา
396.เคมิคอลแอนด์เซฟตี้
เสนอราคา 15,500.-

4,955.-

เฉพาะเจาะจง

11,814.-

11,814.-

เฉพาะเจาะจง

13,001.-

13,001.-

เฉพาะเจาะจง

6,800.-

6,800.-

เฉพาะเจาะจง

บ.ศรีกิจเครื่องเขียน
จากัด เสนอราคา
4,955.บ.ศรีกิจเครื่องเขียน
จากัด เสนอราคา
11,814.บ.ศรีกิจเครื่องเขียน
จากัด เสนอราคา
13,001.บ.ศรีกิจเครื่องเขียน
จากัด เสนอราคา
6,800.-

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งซื้อเลขที่
11/2564 ลว.
12 ม.ค. 2564

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ใบสั่งซื้อเลขที่
13/2564 ลว.
15 ม.ค. 2564

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ใบสั่งซื้อเลขที่
14/2564 ลว.
19 ม.ค. 2564

บ.ศรีกิจเครื่องเขียน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
จากัด ราคา 4,955.- ตามเงื่อนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
บ.ศรีกิจเครื่องเขียน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
จากัด ราคา
ตามเงื่อนไขโดยวิธี
11,814.เฉพาะเจาะจง
บ.ศรีกิจเครื่องเขียน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
จากัด เสนอราคา
ตามเงื่อนไขโดยวิธี
13,001.เฉพาะเจาะจง
บ.ศรีกิจเครื่องเขียน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
จากัด เสนอราคา
ตามเงื่อนไขโดยวิธี
6,800.เฉพาะเจาะจง

ใบสั่งซื้อเลขที่
15/2564 ลว.
21 ม.ค. 2564
ใบสั่งซื้อเลขที่
16/2564 ลว.
21 ม.ค. 2564
ใบสั่งซื้อเลขที่
17/2564 ลว.
21 ม.ค. 2564
ใบสั่งซื้อเลขที่
18/2564 ลว.
22 ม.ค. 2564

-2สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร
วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564
ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

8 จัดซื้อวัสดุสานักงาน
(สานักปลัด) จานวน 9
รายการ
9 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(สานักปลัด) จานวน 6
รายการ
10 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง ทะเบียน กค
5965 สระแก้ว
11 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้น

เตอร์ RICOH รุ่น SP230SFNw
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ บ.ข.
483-62-0027

12 จ้างเหมาซ่อมแซม
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
(กองคลัง) จานวน 3
13 รายการ
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน (กอง
14 คลั
จัดซืง)้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
(กองช่าง)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง (เงิน
งบประมาณ)
5,237.-

ราคากลาง
5,237.-

6,210.-

6,210.-

2,950.-

2,950.-

850.-

850.-

2,970.-

2,970.-

80,100.-

80,100.-

30,000.-

30,000.-

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
เหตุผลที่คัดเลือกโดย
ผู
้
ไ
ด้
ร
บ
ั
การคั
ด
เลื
อ
กและ
ราคาที่เสนอ
สรุป
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง บ.ศรีกิจเครื่องเขียน
บ.ศรีกิจเครื่องเขียน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
จากัด เสนอราคา
จากัด เสนอราคา
ตามเงือ่ นไขโดยวิธี
5,237.5,237.เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า ร้านรุ่งเรืองการไฟฟ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
เสนอราคา 6,210.- เสนอราคา 6,210.ตามเงื่อนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง บ.วังน้าเย็นออโต้แอร์ บ.วังน้าเย็นออโต้แอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
จากัด เสนอราคา
จากัด เสนอราคา
ตามเงื่อนไขโดยวิธี
2,950.2,950.เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง บ.ฟีนิกซ์ ซีซีทีวี โซลูชั่น บ.ฟีนิกซ์ ซีซีทีวี โซลูชั่น เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
(ประเทศไทย) จากัด
(ประเทศไทย) จากัด
ตามเงื่อนไขโดยวิธี
เสนอราคา 850.เสนอราคา 850.เฉพาะเจาะจง
วิธซี ื้อหรือจ้าง

เฉพาะเจาะจง บ.ฟีนิกซ์ ซีซีทีวี โซลูชั่น บ.ฟีนิกซ์ ซีซีทีวี โซลูชั่น
(ประเทศไทย) จากัด
(ประเทศไทย) จากัด
เสนอราคา 2,970.- เสนอราคา 2,970.เฉพาะเจาะจง นางสาวตุลยดา เงินหล่อ นางสาวตุลยดา เงิน
เสนอราคา 80,100.หล่อ เสนอราคา
80,100.เฉพาะเจาะจง บ.ฟีนิกซ์ ซีซีทีวี โซลูชั่น บ.ฟีนิกซ์ ซีซีทีวี โซลูชั่น
(ประเทศไทย) จากัด
(ประเทศไทย) จากัด
เสนอราคา 30,000.- เสนอราคา 30,000.-

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งซื้อเลขที่
19/2564 ลว.
22 ม.ค. 2564
ใบสั่งซื้อเลขที่
20/2564 ลว.
22 ม.ค. 2564
ใบสั่งจ้างเลขที่
09/2564 ลว.
12 ม.ค. 2564
ใบสั่งจ้างเลขที่
10/2564 ลว.
15 ม.ค. 2564

ใบสั่งจ้างเลขที่
12/2564 ลว.
26 ม.ค. 2564
ใบสั่งจ้างเลขที่
13/2564 ลว.
4 ม.ค. 2564
สัญญาซื้อขาย
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
เลขที่ 07/2564
ตามเงื่อนไขโดยวิธี
ลว. 5ม.ค.
เฉพาะเจาะจง
2564

15 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่อง
สารองไฟฟ้า ขนาด
1000VA
16 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
จานวน 13 สาย ม.3,4,5
17 โครงการซ่อมแซมลูกรัง
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
จานวน 28 สาย ม.
1,2,6,7,8,9,10

2,500.-

206,000.-

356,000.-

-3สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร
วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564
2,500.- เฉพาะเจาะจง บ.ฟีนิกซ์ ซีซีทีวี โซลูชั่น บ.ฟีนิกซ์ ซีซีทีวี โซลูชั่น เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ใบสั่งซื้อเลขที่
(ประเทศไทย) จากัด
(ประเทศไทย) จากัด
ตามเงื่อนไขโดยวิธี 08/2564 ลว.
เสนอราคา 2,500.- เสนอราคา 2,500.เฉพาะเจาะจง
7 ม.ค. 2564
206,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ พุ่มพวง
นายสมศักดิ์ พุ่มพวง
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง สัญญาจ้างเลขที่
เสนอราคา 206,000.- เสนอราคา 206,000.- ตามเงื่อนไขโดยวิธี
02/2564 ลว.
เฉพาะเจาะจง
5 ม.ค. 2564
356,000.- เฉพาะเจาะจง นายภูริศ นิลวิสุทธิ์
นายภูริศ นิลวิสุทธิ์
เสนอราคา 356,000.- เสนอราคา 356,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง สัญญาจ้างเลขที่
ตามเงื่อนไขโดยวิธี
03/2564 ลว.
เฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2564

