แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
วันที่ 1 - 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
ลำดับ

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

1 จ้างเหมาแรงงานคนเพื่อพ่น
หมอกควันกาจัดยุงลาย หมู่ที่
5 และหมู่ที่ 6 ตาบลวัดโบสถ์
อาเภอบางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุรี
2 จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง ประจา
เดือนตุลาคม 2561

3 จัดซื้อน้ามันฉีดหมอกควัน

วงเงินที่จัดซือ้
รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
3,600.00

7,230.00

10,276.00

(กาจัดยุงลาย)

4 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติ

9,000.00

งานกองช่าง ประจาเดือน
ตุลาคม 2561
5 จัดซื้อเสาปูน,สีแดง

3,870.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
นายยงยุทธ ใจเก่งดี
/ราคาที่จ้าง 3,600 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 1/2562
วันที่ 1 ตุลาคม 2561

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
10,276.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.หวลบุดตา
หจก.หวลบุดตา
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมาลาตี เอี่ยมละออ นางสาวมาลาตี เอี่ยมละออ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
/เสนอราคา 9,000 บาท /ราคาที่จ้าง 9,000 บาท
วงเงินงบประมาณ
3,870.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิ์ เคหะภัณฑ์
ร้านสวัสดิ์ เคหะภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/เสนอราคา 3,870 บาท /ราคาที่จ้าง 3,870 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

เลขที่ 1/2562
วันที่ 1 ตุลาคม 2561

3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

7,230.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายยงยุทธ ใจเก่งดี
/เสนอราคา 3,600 บาท

หจก.หวลบุดตา

หจก.หวลบุดตา

เลขที่ 2/2562
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
สัญญาเลขที่ 11/2562
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
เลขที่ 6/2562
วันที่ 10 ตุลาคม 2561

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
วันที่ 1 - 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
ลำดับ

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซือ้
รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
บ.สตาร์มาสด้า จากัด
/เสนอราคา 3,675.45 บาท /ราคาที่จ้าง 3,675.45 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
วิธีเฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ ใจเก่งดี
นายยงยุทธ ใจเก่งดี
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
/เสนอราคา 1,800 บาท /ราคาที่จ้าง 1,800 บาท
วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
วิธีเฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ ใจเก่งดี
นายยงยุทธ ใจเก่งดี
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
/เสนอราคา 5,600 บาท /ราคาที่จ้าง 5,600 บาท
วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
วิธีเฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ ใจเก่งดี
นายยงยุทธ ใจเก่งดี
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
/เสนอราคา 1,800 บาท /ราคาที่จ้าง 1,800 บาท
วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ หอมสุวรรณ นายสมพงษ์ หอมสุวรรณ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
/เสนอราคา 3,900 บาท /ราคาที่จ้าง 3,900 บาท
วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพี อาร์ เอส เอ็นจิเนีย ร้านพี อาร์ เอส เอ็นจิเนีย
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
ริ่งแอนด์ ซัพพลาย
ริ่งแอนด์ ซัพพลาย
/เสนอราคา 55,020 บาท /ราคาที่จ้าง 55,020 บาท วงเงินงบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

6 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ ฟอร์ด
ทะเบียน กข 8733 สพ.

3,675.45

3,675.45 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สตาร์มาสด้า จากัด

เลขที่ 4/2562
วันที่ 10 ตุลาคม 2561

7 จ้างเหมาแรงงานคนเพื่อพ่น
หมอกควัน หมู่ที่ 8

1,800.00

1,800.00

เลขที่ 5/2562
วันที่ 10 ตุลาคม 2561

8 จ้างเหมาแรงงานคนเพื่อพ่น
หมอกควัน จานวน 5 หมู่บ้าน

5,600.00

5,600.00

9 จ้างเหมาแรงงานคนเพื่อพ่น
หมอกควัน หมู่ที่ 8

1,800.00

1,800.00

10 จ้างแรงงานคนเพื่อกั้นแนวเขต
สาธารณะประโยชน์

3,900.00

3,900.00

11 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภาย
นอก - ภายใน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอนไข่เต่า หมู่ที่ 8

55,020.00

55,020.00

เลขที่ 7/2562
วันที่ 12 ตุลาคม 2561
เลขที่ 10/2562
วันที่ 16 ตุลาคม 2561
เลขที่ 12/2562
วันที่ 18 ตุลาคม 2561
เลขที่ 14/2562
วันที่ 19 ตุลาคม 2561

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
วันที่ 1 - 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
ลำดับ

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

12 จ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
พื้นทางหินคลุก หมู่ที่ 5
13 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติ
งานกองคลัง การจัดเก็บรายได้
ประจาเดือน 2561
14 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติ
งานพัสดุ ประจาเดือนตุลาคม
2561
15 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติ
งานพัสดุ ประจาเดือนตุลาคม
2561
16 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติ
งานทาความสะอาดกองคลัง
อาคารที่ทาการ อบต.วัดโบสถ์
17 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติ
งานสานักปลัด ประจาเดือน
ตุลาคม 2561
18 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติ
งานทาความสะอาด ศ.ดอนไข่เต่า

ประจาเดือนตุลาคม 2561

วงเงินที่จัดซือ้
รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

113,000.00 113,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวงเดือน บรรดาศักดิ์
/เสนอราคา 113,000 บาท

4,645.00

4,645.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตินันท์ ศราธพันธุ์
/เสนอราคา 4,645 บาท

9,000.00

9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวแคทริยา ปัตเวก
/เสนอราคา 9,000 บาท

12,000.00

12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชฎาพร โพธิ์ทอง
/เสนอราคา 12,000 บาท

9,000.00

9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางพูลทรัพย์ วรรณปะเก
/เสนอราคา 9,000 บาท

9,000.00

9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพิทยารัตน์ แสนปัญญา
/เสนอราคา 9,000 บาท

9,000.00

9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธิตินันท์ พรหมมา
/เสนอราคา 9,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
นายวงเดือน บรรดาศักดิ์
/ราคาที่จ้าง 113,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
นางสาวฐิตินันท์ ศราธพันธุ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
/ราคาที่จ้าง 4,645 บาท
วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
นางสาวแคทริยา ปัตเวก
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
/ราคาที่จ้าง 9,000 บาท
วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
นางสาวชฎาพร โพธิ์ทอง
/ราคาที่จ้าง 12,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
นางพูลทรัพย์ วรรณปะเก
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
/ราคาที่จ้าง 9,000 บาท
วงเงินงบประมาณ
นางสาวพิทยารัตน์ แสนปัญญา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
/ราคาที่จ้าง 9,000 บาท
วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
นางสาวธิตินันท์ พรหมมา
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
/ราคาที่จ้าง 9,000 บาท
วงเงินงบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
สัญญาเลขที่ 7/2562
วันที่ 29 ตุลาคม 2561
สัญญาเลขที่ 14/2562
วันที่ 16 ตุลาคม 2561
สัญญาเลขที่ 5/2562
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
สัญญาเลขที่ 4/2562
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
สัญญาเลขที่ 1/2562
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
สัญญาเลขที่ 7/2562
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
สัญญาเลขที่ 10/2562
วันที่ 1 ตุลาคม 2561

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวัดโบสถ์
วันที่ 1 - 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
ลำดับ

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

19 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติ
งานทาความสะอาด ศ.ท่าตลาด
ประจาเดือนตุลาคม 2561
20 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติ

วงเงินที่จัดซือ้
รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

9,000.00

9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุรางค์ อินทรีย์วงศ์ นางสาวสุรางค์ อินทรีย์วงศ์
/เสนอราคา 9,000 บาท /ราคาที่จ้าง 9,000 บาท

9,000.00

9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววนัสนันท์ นวลจันทร์ นางสาววนัสนันท์ นวลจันทร์
/เสนอราคา 9,000 บาท /ราคาที่จ้าง 9,000 บาท

9,000.00

9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบี ปางยะพัน
นายบี ปางยะพัน
/เสนอราคา 1,500 บาท /ราคาที่จ้าง 1,500 บาท

9,000.00

9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบี ปางยะพัน
นายบี ปางยะพัน
/เสนอราคา 9,000 บาท /ราคาที่จ้าง 9,000 บาท

งานกองการศึกษาฯประจาเดือน

ตุลาคม 2561
21 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติ
งานดูแลรักษาสวนหย่อม ต้นไม้
ฯ ประจาเดือนตุลาคม 2561
22 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติ
งานรักษาความปลอดภัย อบต.
วัดโบสถ์ ประจาเดือน ตุลาคม
2561

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

สัญญาเลขที่ 9/2562
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
สัญญาเลขที่ 8/2562
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
สัญญาเลขที่ 11/2562
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
สัญญาเลขที่ 11/2562
วันที่ 1 ตุลาคม 2561

