แบบ สขร. 1

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

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1

จ้างเช่าเต็นท์ จานวน 2 หลัง ตาม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
จัดซือ้ อาหารว่างสาหรับบริการ
ประชาชน ตามโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ ปี 2561
จ้างเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร ประจา
เดือน ธันวาคม 2560

2

3

4

5

6

7

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
1,400.00

รำคำกลำง
(บำท)
1,400.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง
วิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00

5,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

3,800.00

3,800.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซือ้ น้าดืม่ สาหรับบริการประชาชน
ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติภัย
บนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
ปี 2561
จัดซือ้ น้ามันเชื้อเพลิง ประจาเดือน
ธ.ค.-60

2,000.00

2,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

4,201.00

4,201.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
อบต.วัดโบสถ์ ขนาด 15x21
กระดาษอาร์ตมัน 200 แกรม
อาบยูวี ด้านบนเข้าเหล็กสาหรับ
แขวน ด้านล่างติดปฎิทินรายเดือน
จานวน 1500 ฉบับ
จัดซือ้ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(ซือ้ ยาง ML245/70R16
LTX FORCE)

73,500.00

73,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

19,200.00

19,200.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
อุดมเต็นท์ โต๊ะเช่า
อุดมเต็นท์ โต๊ะเช่า
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 41/2561
/เสนอราคา 1,400 บาท
/ราคาทีจ่ ้าง 1,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 26 ธ.ค.60
วงเงินงบประมาณ
ห้างหุ้นส่วนจากัด แสงตะวัน ห้างหุ้นส่วนจากัด แสงตะวัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 47/2561
อีควิปเมนท์ /เสนอราคา
อีควิปเมนท์ /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 28 ธ.ค.60
5,000 บาท
5,000 บาท
วงเงินงบประมาณ
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็ม เอฟ พี ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็ม เอฟ พี
พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส
พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส
/เสนอราคา 3,800 บาท
/ราคาทีจ่ ้าง 3,800 บาท
นางสาวเกษร หอมสุวรรณ นางสาวเกษร หอมสุวรรณ
/เสนอราคา 2,000 บาท /ราคาที่แจ้ง 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ห้างหุ้นส่วนจากัด หวลบุดตา ห้างหุ้นส่วนจากัด หวลบุดตา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/เสนอราคา 4,201 บาท
/ราคาที่จ้าง 4,201 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
อาร์ เอ็ม แอล ซัพพลาย
อาร์ เอ็ม แอล ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/เสนอราคา 73,500 บาท /ราคาที่จ้าง 73,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บริษัท เอส.โอ.ไทร์ เซ็นเตอร์ บริษัท เอส.โอ.ไทร์ เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
จากัด /เสนอราคา 19,200 จากัด /ราคาที่จ้าง 19,200 เสนอราคาเหมาะสมภายใน
บาท
บาท
วงเงินงบประมาณ

เลขที่
วันที่
เลขที่ 46/2561
วันที่ 25 ธ.ค.60

เลขที่
วันที่
เลขที่ 37/2561
วันที่ 25 ธ.ค.60

เลขที่ 41/2561
วันที่ 8 ธ.ค.60

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
วันที่ 1 - 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
ลำดับที่
8

9

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง
จ้างทาป้ายโครงการฯ จานวน 22
ป้าย ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี พ.ศ.2561
จัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ จัดกิจกรรมเล่น
เกม ลูกไข่ เม็ดโฟม สระน้าเป่าลม

10 จัดซือ้ ของรางวัลสาหรับจัดกิจกรรม
การละเล่นกลางแจ้งและกิจกรรม
แสดงบนเวที
11 จัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในงาน
เช่น จานกระดาษ ชามกระดาษ
ช้อน แก้วน้า ถุงขยะดา
12 จ้างเช่าเต็นท์ จานวน 16 หลัง

13 จ้างเช่าเครือ่ งขยายเสียง จานวน
2 ชุด
14 จัดสถานที่ซมุ้ ลูกโป่ง จานวน 2 ซุม้
พร้อมทาความสะอาดก่อนและหลัง
จัดงาน
15 จ้างทาป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์
ขนาด3*4 เมตร จานวน 1 ป้าย
ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีบุญกาฟ้า ประจาปี
พ.ศ. 2561

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
4,904.00

2,440.00

รำคำกลำง
(บำท)
4,904.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง
วิธีเฉพาะเจาะจง

2,440.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท
ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 51/2561
/เสนอราคา 4,904 บาท
/ราคาที่จ้าง 4,904 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 11 ม.ค.61
วงเงินงบประมาณ
ห้างหุ้นส่วนจากัด แสงตะวัน ห้างหุ้นส่วนจากัด แสงตะวัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 52/2561
อีควิปเมนท์ /เสนอราคา
อีควิปเมนท์ /ราคาที่แจ้ง เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 9 ม.ค.61
2,440 บาท
2,440 บาท
วงเงินงบประมาณ

8,700.00

8,700.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านเจริญรัตน์
/เสนอราคา 8,700 บาท

16,000.00

16,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายชัยยัญ อินทร์สุข
/เสนอราคา 16,000 บาท

11,200.00

11,200.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

อุดมเต็นท์ โต๊ะเช่า
/เสนอราคา 11,200 บาท

7,000.00

7,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสุทัศน์ พุมมาฑา
/เสนอราคา 7,000 บาท

10,000.00

10,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท
/เสนอราคา 10,000 บาท

1,560.00

1,560.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท
/เสนอราคา 1,560 บาท

ร้านเจริญรัตน์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/ราคาที่จ้าง 8,700 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
นายชัยยัญ อินทร์สุข
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/ราคาที่จ้าง 16,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
อุดมเต็นท์ โต๊ะเช่า
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/ราคาที่จ้าง 11,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
นายสุทัศน์ พุมมาฑา
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/ราคาที่จ้าง 7,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/ราคาที่จ้าง 10,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/ราคาที่จ้าง 1,560 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 54/2561
วันที่ 10 ม.ค.61
เลขที่ 55/2561
วันที่ 10 ม.ค.61
เลขที่ 48/2561
วันที่ 10 ม.ค.61
เลขที่ 49/2561
วันที่ 10 ม.ค.61
เลขที่ 52/2561
วันที่ 11 ม.ค.61
เลขที่ 57/2561
วันที่ 18 ม.ค.61

แบบ สขร. 1

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

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

16 จ้างเช่าเครือ่ งขยายเสียงในการจัด
งาน ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีบุญกาฟ้า ประจาปี 2561
18 จ้างเหมาการตกแต่ง จัดสถานที่ ตาม
โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี
บุญกาฟ้า ประจาปี 2561
19 จ้างเหมาอาหารและเครือ่ งดืม่ ผูเ้ ข้า
ร่วมโครงการฯ ตามโครงการสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีบุญกาฟ้า
ประจาปี 2561
20 จัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น เช่น ไม้ฟืน
กระบอกไม้ไผ่ ฯลฯ ตามโตรงการสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีบุญกาฟ้า
ประจาปี 2561
21 จัดซือ้ ยางมะตอยสาเร็จรูป จานวน
200 ถุง
22 จัดซือ้ วัสดุสานักงาน ส่วนกองคลัง

23 จัดซือ้ ชุดเครือ่ งแยกสัญญาณอินเทอร์
เน็ต 8 ช่อง Switch 8 port ยีห่ ้อ
D-LINK จานวน 1 ตัว
24 จ้างกาจัดวัชพืชในคลองโดยจ้างเหมา
เรือฟันผัก หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 11

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
4,000.00

รำคำกลำง
(บำท)
4,000.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง
วิธีเฉพาะเจาะจง

5,500.00

5,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

11,000.00

11,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

1,600.00

1,600.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

18,000.00

18,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

12,109.00

12,109.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

2,500.00

2,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

80,000.00

80,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
นายสุทัศน์ พุมมาฑา
นายสุทัศน์ พุมมาฑา
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 58/2561
/เสนอราคา 4,000 บาท
/ราคาที่จ้าง 4,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 18 ม.ค.61
วงเงินงบประมาณ
นายสมนึก ทิวาลัย
นายสมนึก ทิวาลัย
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 56/2561
/เสนอราคา 5,500 บาท
/ราคาที่จ้าง 5,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 18 ม.ค.61
วงเงินงบประมาณ
นางสมเกียรติ ภาษิต
นางสมเกียรติ ภาษิต
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เลขที่ 55/2561
/เสนอราคา 11,000 บาท /ราคาที่จ้าง 11,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วันที่ 18 ม.ค.61
วงเงินงบประมาณ
นางสาวอุทัยวรรณ หอมสุวรรณนางสาวอุทัยวรรณ หอมสุวรรณ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/เสนอราคา 1,600 บาท
/ราคาที่จ้าง 1,600 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
สุดารัตน์ แสงหิรัญ
/เสนอราคา 18,000 บาท

สุดารัตน์ แสงหิรัญ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/ราคาที่จ้าง 18,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
ห้างหุ้นส่วนจากัด แสงตะวัน ห้างหุ้นส่วนจากัด แสงตะวัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
อีควิปเมนท์ /เสนอราคา
อีควิปเมนท์ /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน
12,109 บาท
12,109 บาท
วงเงินงบประมาณ
ชัยยัญวัสดุแอนด์ซัพพลาย ชัยยัญวัสดุแอนด์ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/เสนอราคา 2,500 บาท
/ราคาที่จ้าง 2,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
นายสุรเดช อาพันทอง
นายสุรเดช อาพันทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/เสนอราคา 80,000 บาท /ราคาที่จ้าง 80,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 61/2561
วันที่ 18 ม.ค.61

เลขที่ 49/2561
วันที่ 10 ม.ค.61
เลขที่ 63/2561
วันที่ 23 ม.ค.61
เลขที่ 66/2561
วันที่ 24 ม.ค.61
เลขที่ 46/2561
วันที่ 9 ม.ค.61

