แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
วันที่ 1 - 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
25,466.00

1

จ้างซ่อมเครือ่ งพ่นหมอกควัน ยีห่ ้อ
พันซ์ฟอกซ์ และยีห่ ้อ SS FOX

2

จ้างซ่อมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 10
บ้านดอนทอง ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า
จ.สุพรรณบุรี
จัดซือ้ วัสดุไฟฟ้าส่องสว่างหมู่บ้าน
ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า
จ.สุพรรณบุรี
จัดซือ้ น้ามันเชื้อเพลิง ประจาเดือน
มี.ค.-61

43,280.00

5

รำคำกลำง
(บำท)
25,466.00

43,280.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง
วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีเฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
บริษัท ทีเอสเอ็น เซอร์วิส
(ประเทศไทย) จากัด
/เสนอราคา 25,466 บาท
พีอาร์เอสเอ็นจิเนียริง่ แอนด์
ซัพพลาย /เสนอราคา
43,280 บาท
พีอาร์เอสเอ็นจิเนียริง่ แอนด์
ซัพพลาย /เสนอราคา
42,325 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด หวลบุดตา
/เสนอราคา 7,847 บาท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท ทีเอสเอ็น เซอร์วิส
(ประเทศไทย) จากัด
/ราคาที่จ้าง 25,466 บาท
พีอาร์เอสเอ็นจิเนียริง่ แอนด์
ซัพพลาย /ราคาที่จ้าง
43,280 บาท
พีอาร์เอสเอ็นจิเนียริง่ แอนด์
ซัพพลาย /ราคาที่จ้าง
42,325 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด หวลบุดตา
/ราคาที่จ้าง 7,847 บาท

42,325.00

42,325.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

7,847.00

7,847.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซือ้ น้ามันดีเซลให้แก่ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย เขต 2 สุพรรณบุรี

18,751.00

18,751.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด หวลบุดตา
/เสนอราคา 18,751 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด หวลบุดตา
/ราคาที่จ้าง 18,751 บาท

6

จ้างทาป้ายไวนิล ขนาด 1.50*3 เมตร

585.00

585.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท
/เสนอราคา 585 บาท

ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท
/ราคาที่จ้าง 585 บาท

7

จ้างซ่อมเครือ่ งปั๊มลม

588.50

588.50

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จากัด บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จากัด
/เสนอราคา 588.50 บาท
/ราคาที่จ้าง 588.50 บาท

8

จัดซือ้ อาหารว่างและน้าดืม่ สาหรับ
บริการประชาชน ตามโครงการป้องกัน
และลดอุบัติภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี 2561

4,220.00

4,220.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด แสงตะวัน
อีควิปเมนท์ /เสนอราคา
4,220 บาท

3

4

ห้างหุ้นส่วนจากัด แสงตะวัน
อีควิปเมนท์ /ราคาที่จ้าง
4,220 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 97/2561
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 23 มี.ค.61
วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 101/2561
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 4 เม.ย.61
วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 106/2561
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 30 มี.ค.61
วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 96/2561
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 23 มี.ค.61
วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่
วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 103/2561
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 5 เม.ย.61
วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 99/2561
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 30 มี.ค.61
วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 110/2561
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 10 เม.ย.61
วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
วันที่ 1 - 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9

จ้างไฟฟ้าส่องสว่างละไฟประดับ ตาม
โครงการป้องกันละลดอุบัติภัยบนท้อง
ถนนช่วงเทสกาลสงกรานต์ ปี 2561
จ้างเช่าเต็นท์จานวน 2 หลัง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
จ้างก่อสร้างคันกั้นน้า บริเวณข้างที่นา
นายอร่าม เงินอนันต์ หมู่ที่ 9 ต.วัดโบสถ์
อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
จัดซือ้ ยางมะตอยสาเร็จรูป บรรจุถุง
20 กก. จานวน 900 ถุง

10

11

12

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
2,500.00

รำคำกลำง
(บำท)
2,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

1,400.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

491,416.39

491,416.39

วิธีเฉพาะเจาะจง

81,000.00

81,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

20,340.00

20,340.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

1,400.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

13

จัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)

14

จ้างซ่อมแซมถนนดิน ผิวจราจรหินคลุก
จานวน 2 เส้น หมู่ที่ 4 บ้านคลองขุด
ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
จัดซือ้ กระดาษ Double A4 80 แกรม
จานวน 100 รีม

244,000.00

244,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

11,000.00

11,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

16

จัดซือ้ หินเกร็ด เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชารุด
เสียหาย

2,100.00

2,100.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

17

จ้างเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร ประจาเดือน
มี.ค.-61

8,387.47

8,387.47

วิธีเฉพาะเจาะจง

15

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
นายสุทัศน์ พุมมาฑา
/เสนอราคา 2,500 บาท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
นายสุทัศน์ พุมมาฑา
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 107/2561
/ราคาที่จ้าง 2,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 10 เม.ย.61
วงเงินงบประมาณ
อุดมเต็นท์ โต๊ะเช่า
อุดมเต็นท์ โต๊ะเช่า
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 106/2561
/เสนอราคา 1,400 บาท
/ราคาที่จ้าง 1,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 10 เม.ย.61
วงเงินงบประมาณ
ห้างหุ้นส่วนจากัด ส.บารุงดิน ห้างหุ้นส่วนจากัด ส.บารุงดิน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่
/เสนอราคา 491,416.39 /ราคาที่จ้าง 491,416.39 เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่
บาท
บาท
วงเงินงบประมาณ
นางสวาท เชื้อทิม
นางสวาท เชื้อทิม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 100/2561
/เสนอราคา 81,000 บาท
/ราคาที่จ้าง 81,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 27 มี.ค.61
วงเงินงบประมาณ
ห้างหุ้นส่วนจากัด สตาร์กรุป๊
ห้างหุ้นส่วนจากัด สตาร์กรุป๊ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 115/2561
คอมพิวเตอร์ซัพพลาย
คอมพิวเตอร์ซัพพลาย
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 20 เม.ย.61
/เสนอราคา 20,340 บาท
/ราคาที่จ้าง 20,340 บาท วงเงินงบประมาณ
นางสาวอินทิรา ริอุบล
นางสาวอินทิรา ริอุบล
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 20/2561
/เสนอราคา 244,000 บาท /ราคาที่จ้าง 244,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 11 เม.ย.61
วงเงินงบประมาณ
ร้านสุพรรณ ไอ.ซี
ร้านสุพรรณ ไอ.ซี
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 118/2561
/เสนอราคา 11,000 บาท
/ราคาที่จ้าง 11,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 24 เม.ย.61
วงเงินงบประมาณ
นางสาวอินทิรา ริอุบล
นางสาวอินทิรา ริอุบล
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 114/2561
/เสนอราคา 2,100 บาท
/ราคาที่จ้าง 2,100 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 20 เม.ย.61
วงเงินงบประมาณ
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็ม เอฟ พี ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็ม เอฟ พี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่
พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส
พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่
/เสนอราคา 8,387.47 บาท /ราคาที่จ้าง 8,387.47 บาท วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
วันที่ 1 - 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
ลำดับที่
18

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
จ้างซ่อมรถยนต์ มาสด้า ทะเบียน
กต 9421 สพ.

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
10,964.29

รำคำกลำง
(บำท)
10,964.29

วิธีซอื้ หรือจ้ำง
วิธีเฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
บริษัท สตาร์มาสด้า จากัด
/เสนอราคา 10,964.29
บาท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท สตาร์มาสด้า จากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 107/2561
/ราคาที่จ้าง 10,964.29 เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 10 เม.ย.61
บาท
วงเงินงบประมาณ

