แบบ สขร.1
สรุปผลการจัดซื้อ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ประจําเดือนมีนาคม 2564
องคการบริหารสวนตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

1.

ซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟาและ
วิทยุ

9,730.-บาท

9,730.-บาท

2.

ซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบา

59,624.-บาท

59,624.-บาท

3.

ซื้อรถบรรทุกขยะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรวบรวม
ขยะมูลฝอย ตําบลบานกอก

2,394,500.-บาท

2,400,000

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง
ราน ป.การ
ไฟฟา
9,730.-บาท
คลินิกรักษาสัตว
59,624.-บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
เฉพาะเจาะจง ราน ป.การไฟฟา
ราคาตาม เลขที่ 17/2564
9,730.-บาท
ทองตลาด วันที่ 9 มี.ค.2564
ราคาต่ําสุด
เฉพาะเจาะจง คลินิกรักษาสัตว
ราคาตาม เลขที่ 18/2564
59,624.-บาท
ทองตลาด วันที่ 15 มี.ค.2564
ราคาต่ําสุด
E -bidding
บริษัทอีคอน เอ็นจิ บริษัทอีคอน ราคาต่ําสุด เลขที่ 1/2564
เนียรพลัสจํากัด เอ็นจิเนียรพลัส
ลงวันที่ 17 มี.ค.
2,394,500.-บาท
จํากัด
2564
บริษัทมาสเตอร
2,394,500.เทควิปคลปเมนท
บาท
จํากัด
2,397,000.-บาท

แบบ สขร.1
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

4.

ซื้อวัสดุกอสรางตาม
โครงการปรับ
สภาพแวดลอมที่อยูอาศัย
สําหรับคนพิการ
ซื้อวัสดุสํานักงานกองคลัง
อบต.บานกอก

20,000.-บาท

20,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

รานหนองบัวใหญ
พานิช
20,000.-บาท

16,313.-บาท

16,313.-บาท

เฉพาะเจาะจง

รานจิตราภัณฑ
16,313.-บาท

6.

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
สํานักปลัด

7,860.-บาท

7,860.-บาท

เฉพาะเจาะจง

รานจิตราภัณฑ
7,860.-บาท

7.

ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
สํานักปลัด

34,400.-บาท

34,400.-บาท

เฉพาะเจาะจง

รานไอทีเน็ต
34,400.-บาท

8.

ซื้อเครื่องพิมพกองคลัง

15,000.-บาท

15,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

รานไอทีเน็ต
15,000.-บาท

5.

ผูที่ไดรับการ
เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
คัดเลือกและ
คัดเลือก
สัญญาหรือ
ราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป ขอตกลงในการซือ้
หรือจาง
หรือจาง
รานหนองบัว ราคาตาม เลขที่ 19/2564
ใหญพานิช
ทองตลาด วันที่ 22 มี.ค.2564
20,000.-บาท ราคาต่ําสุด
รานจิตราภัณฑ
16,313.-บาท

ราคาตาม
ทองตลาด
ราคาต่ําสุด
รานจิตราภัณฑ ราคาตาม
9,860-บาท ทองตลาด
ราคาต่ําสุด
รานไอทีเน็ต ราคาตาม
34,400.-บาท ทองตลาด
ราคาต่ําสุด
รานไอทีเน็ต ราคาตาม
15,000.-บาท ทองตลาด
ราคาต่ําสุด

เลขที่ 20/2564
วันที่ 26 มี.ค.2564
เลขที่ 21/2564
วันที่ 26 มี.ค.2564
เลขที่ 22/2564
วันที่ 30 มี.ค.2564
เลขที่ 23/2564
วันที่ 30 มี.ค.2564

แบบ สขร.1
ลําดับ
ที่

9.

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
กองชาง

10. ซื้อน้ําดื่มน้ําแข็ง ตาม
โครงการกําจัดวัชพืชใน
แหลงน้ําและปรับภูมิทัศน
11. ซื้อเขงพลาสติกเบอร 1
ตามโครงการกําจัดวัชพืชใน
แหลงน้ําและปรับภูมิทัศน
12. ซื้อน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอ
ลื่น

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

34,400.-บาท

34,400.-บาท

2,350.-บาท

2,350.-บาท

2,500.-บาท

2,500.-บาท

15,100.-บาท

15,100.-บาท

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการ
เหตุผลที่
คัดเลือกและ
คัดเลือก
ราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป
หรือจาง
เฉพาะเจาะจง
รานไอทีเน็ต
รานไอทีเน็ต ราคาตาม
34,400.-บาท
34,400.-บาท ทองตลาด
ราคาต่ําสุด
เฉพาเจาะจง
รานยุทธพงษ
รานยุทธพงษ ราคาตาม
ธนโชติ
ธนโชติ
ทองตลาด
2,350.-บาท
2,350.-บาท ราคาต่ําสุด
เฉพาะเจาะจง ราน NAMO Shop ราน NAMO ราคาตาม
2,500.-บาท
Shop
ทองตลาด
2,500.-บาท ราคาต่ําสุด
เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร
สหกรณ
ราคาตาม
จัตุรัสจํากัด
การเกษตร
ทองตลาด
15,100.-บาท
จัตุรัสจํากัด ราคาต่ําสุด
15,100.-บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
เลขที่ 24/2564
วันที่ 30 มี.ค.2564
เลขที่ 25/2564
วันที่ 31 มี.ค.2564
เลขที่ 25/2564
วันที่ 31 มี.ค.2564
วันที่ 1-31 มี.ค.
2564

