แบบ สขร. 1

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

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1

จ้างซ่อมแซมถนนดิน ผิวจราจรหินคลุก
จานวน 2 สาย (ดอนทอง 1 ดอนทอง 5)
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,392 เมตร
หมู่ที่ 10 ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า
จ.สุพรรณบุรี
จัดซือ้ น้ามันดีเซล และน้ามันแก๊สโซฮอล์
เพื่อใช้พ่นหมอกควัน ป้องกันยุงลาย

2

3

4

5

6

7

8

จ้างเหมาแรงงานคน เพื่อพ่นหมอกควัน
สาหรับกาจัดยุงลาย หมู่ที่ 1 ต.วัดโบสถ์
อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
จ้างเหมาแรงงานคน เพื่อพ่นหมอกควัน
สาหรับกาจัดยุงลาย หมู่ที่ 11 ต.วัดโบสถ์
อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
จ้างซ่อมแซมถนนดิน ผิวจราจรหินคลุก
บ้านท่าตลาดบริเวณที่นานายทวิช ชาวโพธิห์ ลวง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,800
เมตร หมู่ที่ 11 ต.วัดโบสถ์
จ้างเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ศุนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านไผ่เดีย่ วประจาเดือน
มิ.ย.-61
จัดซือ้ หลอดไฟจานวน 24 หลอด

จัดซือ้ น้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลืน่
สาหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อบต.
วัดโบสถ์ ประจาเดือน มิถุนายน 2561

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
219,000.00

รำคำกลำง
(บำท)
219,000.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง
วิธีเฉพาะเจาะจง

1,197.00

1,197.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

1,800.00

1,800.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

1,800.00

1,800.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

211,000.00

211,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

631.30

631.30

วิธีเฉพาะเจาะจง

4,632.00

4,632.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

6,959.00

6,959.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลที่คัดเลือก
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
โดยสรุป
นายวงเดือน บรรดาศักดิ์
นายวงเดือน บรรดาศักดิ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/เสนอราคา 219,000 บาท /ราคาทีจ่ ้าง 219,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
เลขที่ 28/2561
วันที่ 20 มิ.ย.61

ห้างหุ้นส่วนจากัด หวลบุดตา ห้างหุ้นส่วนจากัด หวลบุดตา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/เสนอราคา 1,197 บาท /ราคาที่จ้าง 1,197 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
นายยงยุทธ ใจเก่งดี
นายยงยุทธ ใจเก่งดี
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/เสนอราคา 1,800 บาท /ราคาที่จ้าง 1,800 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
นายยงยุทธ ใจเก่งดี
นายยงยุทธ ใจเก่งดี
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/เสนอราคา 1,800 บาท /ราคาที่จ้าง 1,800 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
นายวงเดือน บรรดาศักดิ์
นายวงเดือน บรรดาศักดิ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/เสนอราคา 211,000 บาท /ราคาที่จ้าง 211,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 184/2561
วันที่ 29 มิ.ย.61

บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จากัด /เสนอราคา
631.30 บาท
พีอาร์เอสเอ็นจิเนียริง่ แอนด์
ซัพพลาย /เสนอราคา
4,632 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด หวลบุดตา
/เสนอราคา 6,959 บาท

บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จากัด /ราคาที่จ้าง
631.30 บาท
พีอาร์เอสเอ็นจิเนียริง่ แอนด์
ซัพพลาย /ราคาที่จ้าง
4,632 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด หวลบุดตา
/ราคาที่จ้าง 6,959 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 155/2561
วันที่ 2 ก.ค.61
เลขที่ 172/2561
วันที่ 23 ก.ค.61
เลขที่ 29/2561
วันที่ 26 มิ.ย.61

เลขที่
วันที่
เลขที่ 188/2561
วันที่ 3 ก.ค.61
เลขที่ 185/2561
วันที่ 29 มิ.ย.61

แบบ สขร. 1

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

10
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14

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
จ้างเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ศุนย์พัฒนา
631.30
เด็กเล็กบ้านดอนไข่เต่า ประจาเดือน
มิ.ย.-61
22,685.00
จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 3
บ้านดอนขาด ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า
จ.สุพรรณบุรี
1,600.00
จัดซือ้ วัสดุสานักงาน เพื่อใช้ภายในกองคล้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์

รำคำกลำง
(บำท)
631.30

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

1,600.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ FUJI
XEROX P265DW หมึกพิมพ์ OKI
MC361BK) กองคลัง อบต.วัดโบสถ์
จัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ CANNON) กองการศึกษาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์
จ้างซ่อมแซมระบบสาย Lan และปลัก๊ ไฟ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์

12,100.00

12,100.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

16,640.00

16,640.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

2,600.00

2,600.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีเฉพาะเจาะจง

22,685.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

15

จ้างต่ออายุเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วน
ตาบลวัดโบสถ์

5,300.00

5,300.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

16

จ้างเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร ประจาเดือน
มิ.ย.-61

7,492.78

7,492.78

วิธีเฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จากัด /เสนอราคา
631.30 บาท
พีอาร์เอสเอ็นจิเนียริง่ แอนด์
ซัพพลาย /เสนอราคา
22,685 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด แสงตะวัน
อีควิปเมนท์ /เสนอราคา
1,600 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด สตาร์กรุป๊
คอมพิวเตอร์ซัพพลาย
/เสนอราคา 12,100 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด สตาร์กรุป๊
คอมพิวเตอร์ซัพพลาย
/เสนอราคา 16,640 บาท
พีอาร์เอสเอ็นจิเนียริง่ แอนด์
ซัพพลาย /เสนอราคา
2,600 บาท
เอ็นเธอร์ คอม
/เสนอราคา 5,300 บาท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
โดยสรุป
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เน็ต จากัด /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน
631.30 บาท
วงเงินงบประมาณ
พีอาร์เอสเอ็นจิเนียริง่ แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ซัพพลาย /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน
22,685 บาท
วงเงินงบประมาณ
ห้างหุ้นส่วนจากัด แสงตะวัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
อีควิปเมนท์ /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน
1,600 บาท
วงเงินงบประมาณ
ห้างหุ้นส่วนจากัด สตาร์กรุป๊ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
คอมพิวเตอร์ซัพพลาย เสนอราคาเหมาะสมภายใน
/ราคาที่จ้าง 12,100 บาท วงเงินงบประมาณ
ห้างหุ้นส่วนจากัด สตาร์กรุป๊ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
คอมพิวเตอร์ซัพพลาย เสนอราคาเหมาะสมภายใน
/ราคาที่จ้าง 16,640 บาท วงเงินงบประมาณ
พีอาร์เอสเอ็นจิเนียริง่ แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ซัพพลาย /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน
2,600 บาท
วงเงินงบประมาณ
เอ็นเธอร์ คอม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/ราคาที่จ้าง 5,300 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
ห้างหุ้นส่วนจกัด เอ็ม เอฟ พี ห้างหุ้นส่วนจกัด เอ็ม เอฟ พี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส
พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคาเหมาะสมภายใน
/เสนอราคา 7,492.78 บาท /ราคาที่จ้าง 7,492.78 บาท วงเงินงบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
เลขที่
วันที่
เลขที่ 154/2561
วันที่ 2 ก.ค.61
เลขที่ 181/2561
วันที่ 18 มิ.ย.61
เลขที่ 160/2561
วันที่ 11 ก.ค.61
เลขที่ 192/2561
วันที่ 11 ก.ค.61
เลขที่ 167/2561
วันที่ 19 ก.ค.61
เลขที่ 164/2561
วันที่ 18 ก.ค.61
เลขที่
วันที่

แบบ สขร. 1

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

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

17

จัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์สาหรับโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว 66 พรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
จัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์

18

19

จ้างทาป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
ขนาด 1.20*2.40 เมตร จานวน 1 ป้าย
ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว 66
พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
11,250.00

19,500.00

773.00

รำคำกลำง
(บำท)
11,250.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง
วิธีเฉพาะเจาะจง

19,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

773.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลที่คัดเลือก
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
โดยสรุป
ห้างหุ้นส่วนจากัด แสงตะวัน ห้างหุ้นส่วนจากัด แสงตะวัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
อีควิปเมนท์
อีควิปเมนท์
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
/เสนอราคา 11,250 บาท /ราคาที่จ้าง 11,250 บาท วงเงินงบประมาณ
ห้างหุ้นส่วนจากัด สตาร์กรุป๊ ห้างหุ้นส่วนจากัด สตาร์กรุป๊
คอมพิวเตอร์ซัพพลาย
คอมพิวเตอร์ซัพพลาย
/เสนอราคา 19,500 บาท /ราคาที่จ้าง 19,500 บาท
ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท
ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท
/เสนอราคา 773 บาท
/ราคาที่จ้าง 773 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
เลขที่ 197/2561
วันที่ 18 ก.ค.61

เลขที่ 201/2561
วันที่ 26 ก.ค.61
เลขที่ 1
วันที่

