แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
วันที่ 1 - 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
ลำดับที่
1

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
จัดซือ้ กระดาษ Double A ขนาด

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
11,000.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

(บำท)
11,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

และรำคำที่เสนอ
ร้านสุพรรณ ไอ.ซี

ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
ร้านสุพรรณ ไอ.ซี

โดยสรุป
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

รำคำกลำง

A 4 (80 แกรม)
2

จัดจ้างท้าอาหารว่างและน้้าดืม่

2,575.00

2,575.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ตามโครงการมอบถุงยังชีพโดยสภา

/เสนอราคา 11,000 บาท

/ราคาที่จ้าง 11,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วันที่ 29 พ.ย.60

นางสาวเกษร หอมสุวรรณ

นางสาวเกษร หอมสุวรรณ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เลขที่ 25/2561

/เสนอราคา 2,575 บาท

/ราคาที่จ้าง 2,575 บาท

วันที่ 30 พ.ย.60

กาชาดไทย ประจ้าปี 2561
3

จ้างจัดดอกไม้ตามโครงการมอบ

1,800.00

1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางกนกนภัส สุขจินดา

นางกนกนภัส สุขจินดา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เลขที่ 26/2561

/เสนอราคา 1,800 บาท

/ราคาที่จ้าง 1,800 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วันที่ 30 พ.ย.60

ประจ้าปี 2561
จัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)

วงเงินงบประมาณ
23,590.00

23,590.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สตาร์กรุป๊ คอมพิวเตอร์ หจก.สตาร์กรุป๊ คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ้านวน 6 รายการ

ซัพพลาย
/เสนอราคา 23,590 บาท

5

จ้างเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร ประจ้า

4,909.37

จัดซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว จ้านวน

5,393.00

ซัพพลาย

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

เซอร์วิส /เสนอราคา

เซอร์วิส /ราคาที่จ้าง

4,909.37 บาท

4,909.37 บาท

5,393.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวัน อีควิปเม้นท์

11รายการ

/เสนอราคา 5,393 บาท

เลขที่ 29/2561
วันที่ 1 ธ.ค.60

/ราคาที่จ้าง 23,590 บาท วงเงินงบประมาณ

4,909.37 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม เอฟ พี พาร์ท แอนด์ หจก.เอ็ม เอฟ พี พาร์ท แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เดือนพฤศจิกายน 2560
6

เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ถุงยังชีพโดยสภากาชาดไทย
4

เลขที่ 27/2561

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

เลฃที่ 7/2561
วันที่ 5 ต.ค.60

วงเงินงบประมาณ

หจก.แสงตะวัน อีควิปเม้นท์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เลขที่ 32/2561

/ราคาที่จ้าง 5,393 บาท

วันที่ 4 ธ.ค.60

เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

7

จัดซือ้ น้้ามันดีเซล จ้านวน 20 ลิตร
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2561

1,065.00

1,065.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.หวลบุดตา

หจก.หวลบุดตา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เลขที่ 33/2561

/เสนอราคา 1,065 บาท

/ราคาที่จ้าง 1,065 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วันที่ 30 พ.ย.60

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
วันที่ 1 - 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

8 จัดซือ้ น้้ามันเชื้อเพลิง ประจ้าเดือน
พฤศจิกายน 2560

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

6,276.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

6,276.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ
หจก.หวลบุดตา

ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
หจก.หวลบุดตา

โดยสรุป
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

/เสนอราคา 6,276 บาท

/ราคาที่จ้าง 6,276 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

เลขที่ 15/2561
วันที่ 1 พ.ย.60

วงเงินงบประมาณ

9 จัดซือ้ วัสดุส้านักงาน จ้านวน 19
รายการ (ส้านักปลัด)

10,825.00

10,825.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวัน อีควิปเม้นท์

หจก.แสงตะวัน อีควิปเม้นท์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

/เสนอราคา 10,825 บาท /ราคาที่จ้าง 10,825 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

เลขที่ 40/2561
วันที่ 8 ธ.ค.60

วงเงินงบประมาณ

10 จัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์)
(ส้านักปลัด)

31,000.00

31,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สตาร์กรุป๊ คอมพิวเตอร์
ซัพพลาย /เสนอราคา

31,000 บาท
11 จัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์)
(กองการศึกษาฯ)
12 จ้างท้าป้ายไวนิล ขนาด 2*4 เมตร
ตามโครงการมอบถุงยังชีพโดย
สภากาชาดไทยฯ ปี 2561
13 จัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์)
(กองคลัง)

16,720.00

16,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สตาร์กรุป๊ คอมพิวเตอร์
ซัพพลาย /เสนอราคา

800

800.00

16,720 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท
/เสนอราคา 800 บาท

หจก.สตาร์กรุป๊ คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ซัพพลาย /ราคาที่จ้าง

31,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

หจก.สตาร์กรุป๊ คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ซัพพลาย /ราคาที่จ้าง

16,720 บาท
ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท
/ราคาที่จ้าง 800 บาท

เลขที่ 37/2561
วันที่ 8 ธ.ค.60

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

เลขที่ 38/2561
วันที่ 8 ธ.ค.60

วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

เลขที่ 16/2561
วันที่ 7 พ.ย.60

วงเงินงบประมาณ

19,550.00

19,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สตาร์กรุป๊ คอมพิวเตอร์ หจก.สตาร์กรุป๊ คอมพิวเตอร์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ซัพพลาย /เสนอราคา

ซัพพลาย /ราคาที่จ้าง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

31,000 บาท

31,000 บาท

วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 39/2561
วันที่ 8 ธ.ค.60

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
วันที่ 1 - 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

14 จัดซือ้ ของรางวัล(ผ้าเช็ดตัว)ขนาด
30*60 จ้านวน 33 ผืน

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

2,640.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

2,640.00 วิธีเฉพาะเจาพจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ
เฮียบเซ้ง /เสนอราคา

ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
เฮียบเซ้ง /ราคาที่จ้าง

โดยสรุป
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

2,640 บาท

2,640 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

เลขที่45/2561
วันที่ 12 ธ.ค.60

วงเงินงบประมาณ

15 จ้างเหมาจัดสถานที่และสนามกีฬา
พร้อมท้าความสะอาดตามโครงการ
แข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
ท้องที่ - ท้องถิ่น สัมพันธ์ต้าบลวัดโบสถ์ ประจ้าปี 2560
16 จ้างเช่าเครื่องขยายเสียง โครงการ
แข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
ท้องที่ - ท้องถิ่น สัมพันธ์ต้าบลวัดโบสถ์ ประจ้าปี 2560
17 จ้างเช่าเต็นท์ จ้านวน 4 หลัง ตาม
โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ท้องที่ - ท้องถิ่น สัมพันธ์
ต้าบลวัดโบสถ์ ประจ้าปี 2560
18 จัดท้าป้ายโครงการฯ ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
ท้องที่ - ท้องถิ่น สัมพันธ์ต้าบลวัดโบสถ์ ประจ้าปี 2560

4,000.00

40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเศรษฐ์ปพน กาญจนะกิตต์ นายเศรษฐ์ปพน กาญจนะกิตต์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/เสนอรา 4,000 บาท

/ราคาที่จ้าง 4,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

เลขที่ 34/2561
วันที่ 13 ธ.ค.60

วงเงินงบประมาณ

4,000.00

4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุทัศน์ พุมมาฑา

นายสุทัศน์ พุมมาฑา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

/เสนอรา 4,000 บาท

/ราคาที่จ้าง 4,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

เลขที่ 30/2561
วันที่ 12 ธ.ค.60

วงเงินงบประมาณ

2,800.00

2,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อุดมเต็นท์ โต๊ะเช่า/เสนอราคา อุดมเต็นท์ โต๊ะเช่า/ราคาที่จ้าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
2,800 บาท

2,800 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

เลขที่ 29/2561
วันที่ 12 ธ.ค.60

วงเงินงบประมาณ

1,528.00

1,528.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท
/เสนอราคา 1,528 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท
/ราคาที่จ้าง 1,528 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 31/2561
วันที่ 12 ธ.ค.60

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
วันที่ 1 - 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

19 จัดซือ้ เสือ้ นักกีฬา จ้านวน 24 ตัว
ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัย
ยาเสพติด ท้องที่ -ท้องถิ่น สัมพันธ์
ต้าบลวัดโบสถ์ ประจ้าปี 2560
20 จ้างท้าอาหารกลางวัน จ้านวน
151คน ตามโครงการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด ท้องที่ - ท้องถิ่น
สัมพันธ์ต้าบลวัดโบสถ์ ประจ้าปี
2560
21 จ้างท้าป้ายไวนิล ขนาด
1.50x2.50 เมตร (ป้ายภาษี จ้านวน 9 ป้าย
22 จ้างไฟฟ้าส่องสว่างและไฟประดับ
ตามโครงการป้องกันและลด
อุบัตภิ ัยบนท้องถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ ปี 2561
23 จ้างท้าป้ายไวนิล ขนาด 1.20x3
เมตร จุดบริการประชาชนเพื่อป้อง
กันและลดอุบัตเิ หตุบนท้องถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

4,320.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

4,320.00 วิธีเฉพาะเจาพจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ
ร้านเจริญรัตน์ /เสนอราคา

ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
ร้านเจริญรัตน์ /ราคาที่จ้าง

โดยสรุป
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

4,320 บาท

4,320 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

เลขที่44/2561
วันที่ 12 ธ.ค.60

วงเงินงบประมาณ

13,590.00

13,590.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นางประนอม เอี่ยมศรี
/เสนอราคา 13,590 บาท

นางประนอม เอี่ยมศรี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

/ราคาที่จ้าง 13,590 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

เลขที่ 33/2561
วันที่ 13 ธ.ค.60

วงเงินงบประมาณ

4,383.00

4,383.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท

ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

/เสนอราคา 4,383 บาท

/ราคาที่จ้าง 4,383 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

เลขที่ 36/2561
วันที่ 20 ธ.ค.60

วงเงินงบประมาณ

2,500.00

2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุทัศน์ พุมมาฑา

นายสุทัศน์ พุมมาฑา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

/เสนอราคา 2,500 บาท

/ราคาที่จ้าง 2,500 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

เลขที่ 42/2561
วันที่ 26 ธ.ค.60

วงเงินงบประมาณ

468.00

468.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท
/เสนอราคา 468 บาท

ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท
/ราคาที่จ้าง 468 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 38/2561
วันที่ 12 ธ.ค.60

