แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
วันที่ 1 - 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
ลำดับที่
1

2

3

4

5

6

7

8

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
1,800.00
จ้างเหมาแรงงานคนใช้เครือ่ งพ่นหมอกควัน
สาหรับกาจัดยุงลาย หมู่ที่ 1 ตาบลวัดโบสถ์
อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
1,800.00
จ้างเหมาแรงงานคนใช้เครือ่ งพ่นหมอกควัน
สาหรับกาจัดยุงลาย หมู่ที่ 5 ตาบลวัดโบสถ์
อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
2,044.00
จัดซือ้ น้ามันดีเซล และน้ามันแก๊สโซฮอล์
สาหรับฉีดพ่นหมอกควัน กาจดยุงลาย
จ้างทาป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
ขนาด 1.20*2.40 เมตร จานวน 1 ป้าย
ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว 66
พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
จ้างทาป้ายโครงการฯ ตามโครงการส่งเสริม
การออกกาลังกายของประชาชน ประจาปี
2561 จพนวน 12 ป้าย
จ้างเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร ประจาเดือน
ก.ค.-61
จ้างเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ศุนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอนไข่เต่าประจาเดือน
ก.ค.-61
จ้างเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ศุนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านไผ่เดีย่ วประจาเดือน
ก.ค.-61

773.00

1,200.00

3,800.00

631.30

631.30

รำคำกลำง
วิธีซอื้ หรือจ้ำง
(บำท)
1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
นายยงยุทธ ใจเก่งดี
/เสนอราคา 1,800 บาท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
นายยงยุทธ ใจเก่งดี
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 176/2561
/ราคาที่จ้าง 1,800 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 25 ก.ค.61
วงเงินงบประมาณ
1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายยงยุทธ ใจเก่งดี
นายยงยุทธ ใจเก่งดี
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 179/2561
/เสนอราคา 1,800 บาท
/ราคาที่จ้าง 1,800 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 26 ก.ค.61
วงเงินงบประมาณ
2,044.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด หวลบุดตา ห้างหุ้นส่วนจากัด หวลบุดตา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 207/2561
/เสนอราคา 2,044 บาท
/ราคาที่จ้าง 2,044 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 6 ส.ค.61
วงเงินงบประมาณ
773.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท
ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 1
/เสนอราคา 773 บาท
/ราคาที่จ้าง 773 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่
วงเงินงบประมาณ

1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท
/เสนอราคา 1,200 บาท

ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/ราคาที่จ้าง 1,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
3,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็ม เอฟ พี ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็ม เอฟ พี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส
พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคาเหมาะสมภายใน
/เสนอราคา 3,800 บาท
/ราคาที่จ้าง 3,800 บาท วงเงินงบประมาณ
631.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์- บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เน็ต จากัด /เสนอราคา
เน็ต จากัด /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน
631.30 บาท
631.30 บาท
วงเงินงบประมาณ
631.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์- บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เน็ต จากัด /เสนอราคา
เน็ต จากัด /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน
631.30 บาท
631.30 บาท
วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 185/2561
วันที่ 2 ส.ค.61
เลขที่
วันที่
เลขที่
วันที่
เลขที่
วันที่

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
วันที่ 1 - 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
ลำดับที่
9

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
จัดซือ้ ยากาจัดวัชพืช

10 จัดซือ้ น้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลืน่
สาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อบต.
วัดโบสถ์ ประจาเดือน กรกฎาคม 2561
11 จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินพื้นทางหินคลุก สายดอนขาด (ท่าข้าว) หมู่ที่ 3
ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
12 จ้างทาป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
(รูปราชินี) ขนาด 1.20*2.40 เมตร
จานวน 1 ป้าย
13 จ้างป้ายไวนิลโครงการประชาคมเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลีย่ นแปลงฉบับที่ 2 จานวน
1 ป้าย ขนาด 1.50 x 3 เมตร
14 จัดซือ้ กระดาษ DOUBLE A 80 แกรม
จานวน 100 รีม
15 จัดซือ้ อุปกรณ์กีฬาโครงการส่งเสริมการออก
กาลังกายของประชาชน ประจาปี 2561
16 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยการแก้ไข
โปรแกรมสแกนไวรัส เก็บข้อมูล กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
40,040.00

6,690.00

รำคำกลำง
วิธีซอื้ หรือจ้ำง
(บำท)
40,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

6,690.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
บริษัท มงกุฎทอง จากัด
บริษัท มงกุฎทอง จากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 206/2561
/เสนอราคา 40,040 บาท /เสนอราคา 40,040 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 3 ส.ค.61
วงเงินงบประมาณ
ห้างหุ้นส่วนจากัด หวลบุดตา ห้างหุ้นส่วนจากัด หวลบุดตา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 204/2561
/เสนอราคา 6,690 บาท
/ราคาที่จ้าง 6,690 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 31 ก.ค.61
วงเงินงบประมาณ
นางสาวอินทิรา ริอุบล
นางสาวอินทิรา ริอุบล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 41/2561
/เสนอราคา 157,000 บาท /ราคาที่จ้าง 157,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 23 ก.ค.61
วงเงินงบประมาณ
ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท
ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 198/2561
/เสนอราคา 370 บาท
/ราคาที่จ้าง 370 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 8 ส.ค.61
วงเงินงบประมาณ
ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท
ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 199/2561
/เสนอราคา 585 บาท
/ราคาที่จ้าง 585 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 8 ส.ค.61
วงเงินงบประมาณ

157,000.00

157,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

370.00

370.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

585.00

585.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

11,000.00

11,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านสุพรรณ ไอ.ซี
/เสนอราคา 11,000 บาท

98,672.00

98,672.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านเจริญรัตน์
/เสนอราคา 98,672 บาท

500.00

500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด สตาร์กรุป๊
คอมพิวเตอร์ซัพพลาย
/เสนอราคา 500 บาท

ร้านสุพรรณ ไอ.ซี
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/ราคาที่จ้าง 11,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
ร้านเจริญรัตน์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/ราคาที่จ้าง 98,672 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
ห้างหุ้นส่วนจากัด สตาร์กรุป๊ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
คอมพิวเตอร์ซัพพลาย เสนอราคาเหมาะสมภายใน
/ราคาที่จ้าง 500 บาท วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 210/2561
วันที่ 8 ส.ค.61
เลขที่ 205/2561
วันที่ 3 ส.ค.61
เลขที่ 196/2561
วันที่ 8 ส.ค.61

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
วันที่ 1 - 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
500.00
17 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยการแก้ไขโปรแกรม
สแกนไวรัส หมายเลขครุภัณฑ์ 416-590028 จานวน 1 เครือ่ ง
1,800.00
18 จ้างเหมาแรงานคนใช้เครือ่ งพ่นหมอกควัน
สาหรับกาจัดยุงลาย หมุ่ที่ 1

รำคำกลำง
วิธีซอื้ หรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
(บำท)
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด สตาร์กรุป๊ ห้างหุ้นส่วนจากัด สตาร์กรุป๊
คอมพิวเตอร์ซัพพลาย
คอมพิวเตอร์ซัพพลาย
/เสนอราคา 500 บาท
/ราคาที่จ้าง 500 บาท
1,800.00
วิธีเฉพาะเจาะจง
นายยงยุทธ ใจเก่งดี
นายยงยุทธ ใจเก่งดี
/เสนอราคา 1,800 บาท
/ราคาที่จ้าง 1,800 บาท

15 จ้างเหมาอรงงานคนใช้เครือ่ งพ่นหมอกควัน
สาหรับกาจัดยุงลาย หมู่ที่ 11

1,800.00

1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายยงยุทธ ใจเก่งดี
/เสนอราคา 1,800 บาท

16 จัดซือ้ เครือ่ งปรับอากาศแบบแขวน ยีห่ ้อ
Star Air ขนาด 18,000 BTU จานวน
2 เครือ่ ง ส่วนการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์
17 จัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดโครงการ
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพิ์ ระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระนมพรรษา 86
พรรษา 12 สิงหาคม 2561 1.ธง สก.
ขนาด 60*90 Cm 2.ชุดกรวยสมา
18 จ้างซ่อมปริน้ เตอร์ โดยการรือ้ ทาความสะอาด
ชุดเฟือง กองสานักปลัด องค์การบริหารส่วน
ตาบลวัดโบสถ์
19 จ้างขุดคลองระบายน้า เริม่ ต้นจากคลอง
ระบายน้า 1 ซ้าย สองพี่น้อง ถึงคลองส่งน้า
ชลประทาน 1 ซ้าย 1 ขวา หมู่ที่ 8
ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

57,200.00

57,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

มนัสแอร์
/เสนอราคา 57,200 บาท

3,500.00

3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แสงตะวัน
อีควิปเมนท์ /เสนอราคา
3,500 บาท

500.00

500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด สตาร์กรุป๊
คอมพิวเตอร์ซัพพลาย
/เสนอราคา 500 บาท
371,355.18 วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวอินทิรา ริอุบล
/เสนอราคา 371,355.18
บาท

371,355.18

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 206/2561
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 16 ส.ค.61
วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 190/2561
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 6 ส.ค.61
วงเงินงบประมาณ
นายยงยุทธ ใจเก่งดี
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 197/2561
/ราคาที่จ้าง 1,800 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 8 ส.ค.61
วงเงินงบประมาณ
มนัสแอร์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 216/2561
/ราคาที่จ้าง 57,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 15 ส.ค.61
วงเงินงบประมาณ

ห้างหุ้นส่วนจากัด แสงตะวัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
อีควิปเมนท์ /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน
3,500 บาท
วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 213/2561
วันที่ 9 ส.ค.61

ห้างหุ้นส่วนจากัด สตาร์กรุป๊
คอมพิวเตอร์ซัพพลาย
/ราคาที่จ้าง 500 บาท
นางสาวอินทิรา ริอุบล
/ราคาที่จ้าง 371,355.18
บาท

เลขที่ 202/2561
วันที่ 10 ส.ค.61

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 205/2561
วันที่ 3 ส.ค.61

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
วันที่ 1 - 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
300,000.00
20 จ้างปรับปรุงคันกั้นน้าบริเวณที่นานายเกษม
ดาผิวดี ถึงบ่อปลายนายเซ็ง สถาปนพิทักษ์
หมู่ที่ 7 ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า
จ.สุพรรณบุรี
156,000.00
21 จ้างโครงการก่อสร้าง,ปรับปรุง,ซ่อมแซม
ถนนดินพื้นทางหินคลุก เส้นทางที่ 1 จาก
บริเวณลาดยาง สายคลองขุด-ดอนขาด ถึง
บริเวณที่นานายสุเทพ ดอกไม้ทอง (บางจิก4)
เส้นทางที่ 2 บริเวณถนนลาดยาง สาย
คลองขุด-ดอนขาด ถึงบริเวณบ้านนายเงียบ
สะอิ้งทอง (บางจิก 3) หมู่ที่ 7 ต.วัดโบสถ์
อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
74,300.00
22 จัดซือ้ หินฝุน่ ไม้เสาเข็ม ไม้ลวก

23 จัดซือ้ รีโมทแอร์ เนื่องจากของเก่าชารุด
เสียหาย

รำคำกลำง
วิธีซอื้ หรือจ้ำง
(บำท)
300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

156,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

74,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

800.00

800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

24 จ้างซ่อมแซมคันกันน้า จานวน 1 เส้นทาง
หมู่ที่ 7 ตาบลวัดโบสถ์ อาเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี
25 จัดซือ้ หินฝุน่ ไม้เสาเข็ม หมู่ที่ 11 ต.วัดโบสถ์
อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

86,000.00

86,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

81,600.00

81,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

26 จัดซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 4
รายการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์

11,560.00

11,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
นายวงเดือน บรรดาศักดิ์
นายวงเดือน บรรดาศักดิ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 44/2561
/เสนอราคา 300,000 บาท /ราคาทีจ่ ้าง 300,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 7 ส.ค.61
วงเงินงบประมาณ
นายวงเดือน บรรดาศักดิ์
นายวงเดือน บรรดาศักดิ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/เสนอราคา 156,000 บาท /ราคาที่จ้าง 156,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 42/2561
วันที่ 3 ส.ค.61

นางงามจิต ขันธ์ทอง
/เสนอราคา 74,300 บาท

เลขที่ 224/2561
วันที่ 23 ส.ค.61

นางงามจิต ขันธ์ทอง
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/ราคาที่จ้าง 74,300 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มนัสแอร์
มนัสแอร์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/เสนอราคา 800 บาท
/เสนอราคา 800 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
ห้างหุ้นส่วนจากัด ส.บารุงดิน ห้างหุ้นส่วนจากัด ส.บารุงดิน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/เสนอราคา 86,000 บาท /ราคาที่จ้าง 86,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
นางงามจิต ขันธ์ทอง
นางงามจิต ขันธ์ทอง
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/เสนอราคา 81600 บาท /ราคาที่จ้าง 81600 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
ห้างหุ้นส่วนจากัด แสงตะวัน ห้างหุ้นส่วนจากัด แสงตะวัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
อีควิปเมนท์ /เสนอราคา
อีควิปเมนท์ /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน
11,560 บาท
11,560 บาท
วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 219/2561
วันที่ 17 ส.ค.61
เลขที่ 47/2561
วันที่ 20 ส.ค.61
เลขที่ 233/2561
วันที่ 27 ส.ค.61
เลขที่ 232/2561
วันที่ 27 ส.ค.61

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
วันที่ 1 - 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

27 จัดซือ้ วัสดุสานักงาน เพื่อใช้ในการเข้าเล่ม
แผนพัฒนาสีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 2 และเล่ม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
28 จ้างซ่อมแซมถนนสไลด์ จานวน 1 เส้นทาง
หมู่ที่ 8 ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลม้า
จ.สุพรรณบุรี
29 จัดซือ้ ยากาจัดวัชพืช

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
1,760.00

รำคำกลำง
วิธีซอื้ หรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
(บำท)
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
1,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แสงตะวัน ห้างหุ้นส่วนจากัด แสงตะวัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 228/2561
อีควิปเมนท์ /เสนอราคา
อีควิปเมนท์ /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 24 ส.ค.61
1,760 บาท
1,760 บาท
วงเงินงบประมาณ

61,600.00

61,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายวงเดือน บรรดาศักดิ์
/เสนอราคา 61,600 บาท

40,040.00

40,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มงกุฎทอง จากัด
/เสนอราคา 40,040 บาท

นายวงเดือน บรรดาศักดิ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/ราคาที่จ้าง 61,600 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
บริษัท มงกุฎทอง จากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/ราคาที่จ้าง 40,040 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 214/2561
วันที่ 23 ส.ค.61
เลขที่ 206/2561
วันที่ 3 ส.ค.61

