แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
วันที่ 1 - 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1

จ้างเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร ประจาเดือน มกราคม 2561

2

จัดซือ้ น้ามันเชื้อเพลิง ประจาเดือน
ม.ค.-61

3

โครงการรือ้ คันดินบนไหล่ทางถนน
พร้อมลงหินคลุก หมูที่ 9 ต.วัดโบสถ์
อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
จ้างกาจัดวัชพืชในคลองโดยจ้างเหมา
เรือฟันผัก หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8
ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า
จ.สุพรรณบุรี
จ้างถมหินคลุกเพื่อตัง้ เครือ่ งสูบน้า
จานวน 4หมู่บ้าน

4

5

6

7

8

จัดซือ้ ใบเสร็จรับเงินทั่วไป สมุดคุมฎีกา
เบิกเงิน อต.16 ใบเสร็จรับเงิน
ค่าขนส่งสินค้าบริการทาง บ.พัสดุภัณฑ์
จ้างย้ายดินเพื่อปรับพื้นที่เอนกประสงค์
หมู่ที่ 4 ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า
จ.สุพรรณบุรี
จัดซือ้ หมึกเครือ่ งปริน้ เตอร์ HP
OFFICEJET PRO 8100 และแผ่นซีดี
ของส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
4,108.84

รำคำกลำง
(บำท)
4,108.84

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็ม เอฟ พี
พาร์ท แอรด์ เซอร์วิส
/เสนอราคา 4,108.84 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด หวลบุดตา
/เสนอราคา 8,196 บาท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็ม เอฟ พี
พาร์ท แอรด์ เซอร์วิส
/ราคาที่จ้าง 4,108.84 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด หวลบุดตา
/ราคาที่จ้าง 8,196 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง

8,196.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

295,400.00

295,400.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ส.บารุงดิน
/เสนอราคา 295,400 บาท

26,200.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุรเดช อาพันทอง
/เสนอราคา 26,200 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด ส.บารุงดิน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/ราคาที่จ้าง 295,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
นายสุรเดช อาพันทอง
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/ราคาที่จ้าง 26,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

26,200.00

50,000.00

50,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวอินทิรา ริอุบล
/เสนอราคา 50,000 บาท

4,901.90

4,901.90

วิธีเฉพาะเจาะจง

22,000.00

22,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

13,490.00

13,490.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

8,196.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่
วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่
วงเงินงบประมาณ

นางสาวอินทิรา ริอุบล
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/ราคาที่จ้าง 50,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
/เสนอราคา 4,901.90 บาท /ราคาที่จ้าง 4,901.90 บาท วงเงินงบประมาณ
ห้างหุ่นส่วนจากัด ส.บารุงดิน ห้างหุ่นส่วนจากัด ส.บารุงดิน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/เสนอราคา 22,000 บาท /ราคาที่จ้าง 22,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
ห้างหุ้นส่วนจากัด สตาร์กรุป๊
ห้างหุ้นส่วนจากัด สตาร์กรุป๊ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
คอมพิวเตอร์ซัพพลาย
คอมพิวเตอร์ซัพพลาย
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
/เสนอราคา 13,490 บาท /ราคาที่จ้าง 13,490 บาท วงเงินงบประมาณ

เลขที่
วันที่
เลขที่ 61/2561
วันที่ 30 ธ.ค.60

เลขที่ 63/2561
วันที่ 1 ก.พ.61
เลขที่ 72/2561
วันที่ 6 ก.พ.61
เลขที่ 60/2561
วันที่ 30 ม.ค.61
เลขที่ 76/2561
วันที่ 13 ก.พ.61

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
วันที่ 1 - 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

9

จ้างทาป้ายไวนิล ขนาด 1.50*3 เมตร
โครงการเพิ่มเติมแผนพัมนาท้องถิ่นสีป่ ี
(พ.ศ.2561-2564) ครัง้ ที่ 1/2561
10 จ้างเข้าเล่มละถ่ายเอกสาร

11 จ้างซ่อมเครือ่ งปริน้ เตอร์ OKI MC361
และซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ส่วนการคลัง
12 จัดซือ้ ชุดไส้กรอง+หลอดไวโอเล็ท

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
630.00

รำคำกลำง
(บำท)
630.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท
/เสนอราคา 630 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง

504.00

504.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านสุพรรณ ไอ ซี
/เสนอราคา 504 บาท

16,200.00

16,200.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

4,840.00

4,840.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด สตาร์กรุป๊
คอมพิวเตอร์ซัพพลาย
/เสนอราคา 16,200 บาท
นางบุษยา โสดากุล
/เสนอราคา 4,840 บาท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 71/2561
/ราคาที่จ้าง 630 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 14 ก.พ.61
วงเงินงบประมาณ
ร้านสุพรรณ ไอ ซี
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 77/2561
/ราคาที่จ้าง 504 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 20 ก.พ.61
วงเงินงบประมาณ
ห้างหุ้นส่วนจากัด สตาร์กรุป๊
คอมพิวเตอร์ซัพพลาย
/ราคาที่จ้าง 16,200 บาท
นางบุษยา โสดากุล
/ราคาที่จ้าง 4,840 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 69/2561
วันที่ 13 ก.พ.61
เลขที่ 73/2561
วันที่ 6 ก.พ.61

