
แบบ สขร. 1

ล าดับท่ี งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 96,000.00          96,000.00        เฉพาะเจาะจง นายญาณกร ยาวลิะ นายญาณกร ยาวลิะ 64-45-00111-5320100-00007

2 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ 42,000.00          42,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ สุภา นางสาวอรพรรณ สุภา 64-45-00111-5320100-00001

3 จา้งเหมารักษาความปลอดภยั 144,000.00        144,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภยั ช .ชนะมาร จ ากดั บ.รักษาความปลอดภยั ช .ชนะมาร จ ากดั 64-45-00111-5320100-00002

4 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านสาธารณสุข 96,000.00          96,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภญิญา  ยศเมา นางสาวสุภญิญา  ยศเมา 64-45-00111-5320100-00008

5 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านบริการประชาชน ส่วนส านักปลัด 99,600.00          99,600.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัแพ  ดาวเงิน นางสาวจนัแพ  ดาวเงิน 64-45-00111-5320100-00009

6 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านดูแลรักษาต้นไม้และสนามหญา้ 99,600.00          99,600.00        เฉพาะเจาะจง นายอนิทร  อุน่เรือน นายอนิทร  อุน่เรือน 64-45-00111-5320100-00010

7 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานท าความสะอาดส านักงาน 96,000.00          96,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสิบมอน  สุต๋า นางสิบมอน  สุต๋า 64-45-00111-5320100-00011

8 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านธรุการคลัง 98,400.00          98,400.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษรา ปญัญาแดง นางสาวเกษรา ปญัญาแดง 64-45-00113-5320100-00001

9 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านบริการประชาชน กองคลัง 96,000.00          96,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวศันสนีย ์ ตะนะเรือน นางสาวศันสนีย ์ ตะนะเรือน 64-45-00113-5320100-00002

10 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านพสัดุกองการศึกษา 98,400.00          98,400.00        เฉพาะเจาะจง นางสางเพญ็ศิริ ปนัอา้ย นางสางเพญ็ศิริ ปนัอา้ย 64-45-00211-5320100-00001

11 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านการเงินและบญัชีกองการศึกษา 96,000.00          96,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา  ยาวลิะ นางสาวนิตยา  ยาวลิะ 64-45-00211-5320100-00002

12 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านการเงินและบญัชีและพสัดุกองการศึกษา 99,600.00          99,600.00        เฉพาะเจาะจง นางสาววนัเพญ็  ค าออ่น นางสาววนัเพญ็  ค าออ่น 64-45-00211-5320100-00003

13 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านช่วยดูแลเด็ก ศพด .โปง่แดง 96,000.00          96,000.00        เฉพาะเจาะจง นายรัตนภมูิ อดุสา นายรัตนภมูิ อดุสา 64-45-00211-5320100-00004

14 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านช่วยดูแลเด็ก ศพด .แม่ปนัเดง 96,000.00          96,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวมนทกานต์ เบีย้แดง นางสาวมนทกานต์ เบีย้แดง 64-45-00211-5320100-00005

15 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านช่วยดูแลเด็ก ศพด .ดอยวงค์ 96,000.00          96,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาววนัเพญ็  สุต๋า นางสาววนัเพญ็  สุต๋า 64-45-00211-5320100-00006

16 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านช่วยดูแลเด็ก ศพด .สันดอนมูล 96,000.00          96,000.00        เฉพาะเจาะจง นางพชัรินทร์ ทาวี นางพชัรินทร์ ทาวี 64-45-00211-5320100-00007

17 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านช่วยดูแลเด็ก ศพด .หวัขวั 96,000.00          96,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา นาวา นางสาวณัฐชยา นาวา 64-45-00211-5320100-00008

18 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านกองทุนสวสัดิการสังคม 96,000.00          96,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิษา บญุปัน๋ นางสาวสุนิษา บญุปัน๋ 64-45-00231-5320100-00001

19 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ 90,000.00          90,000.00        เฉพาะเจาะจง นายธนโชติ โปธวินั นายธนโชติ โปธวินั 64-45-00111-5320100-00013

20 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ 90,000.00          90,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอานนท์ ยาแปง นายอานนท์ ยาแปง 64-45-00111-5320100-00014

21 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ 90,000.00          90,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวรพล  สุต๋า นายวรพล  สุต๋า 64-45-00111-5320100-00015

22 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นายต้ังปณิธาน ต๊ิบแกว้ นายต้ังปณิธาน ต๊ิบแกว้ 64-45-00111-5320100-00016

23 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ 90,000.00          90,000.00        เฉพาะเจาะจง นายเดชชัย ปญัญา นายเดชชัย ปญัญา 64-45-00111-5320100-00017

24 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านประชาสัมพนัธ์ 96,000.00          96,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิศา  ปญัญาแดง นางสาวปาณิศา  ปญัญาแดง 64-45-00111-5320100-00018

25 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองพมิพ ์เลขครุภณัฑ์ 416-58-0002 690.00              690.00            เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอน็ไอทีแอนด์เทคโนโลย ี999จ ากดั บ.ทีเอน็ไอทีแอนด์เทคโนโลย ี999จ ากดั 64-45-00111-5320400-00001

26 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ ส่วนส านักปลัด 900.00              900.00            เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอน็ไอทีแอนด์เทคโนโลย ี999จ ากดั บ.ทีเอน็ไอทีแอนด์เทคโนโลย ี999จ ากดั 64-45-00111-5331400-00001

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนตุลาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหวัช้าง

วนัที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดับท่ี งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนตุลาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหวัช้าง

วนัที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

27 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานขบัรถ 99,600.00          99,600.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกยทุธ อุน่เรือน นายเอกยทุธ อุน่เรือน 64-45-00111-5320100-00019

28 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านสาธารณสุข ช่วยงานกองทุน สสส . 37,025.00          37,025.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวพขิญน์ิธ ี  จมุปู นางสาวพขิญน์ิธ ี  จมุปู 64-45-00111-5320100-00020

29 ค่าซ่อมแซมเคร่ือง FAX 1,590.00            1,590.00          เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอน็ไอทีแอนด์เทคโนโลย ี999จ ากดั บ.ทีเอน็ไอทีแอนด์เทคโนโลย ี999จ ากดั 64-45-00111-5320400-00002

30 ค่าจดัท าพวงมาลัยดอกไม้สด 1,000.00            1,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรินทร์ อตุสา นางสาวพชัรินทร์ อตุสา 64-45-00111-5320100-00021

31 ค่าถา่ยเอกสารขอ้บญัญติั 3,090.00            3,090.00          เฉพาะเจาะจง ส่ืออการพมิพ์ ส่ืออการพมิพ์ 64-45-00111-5320100-00022

32 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานบริการประชาชนกองช่าง 99,600.00          99,600.00        เฉพาะเจาะจง นายวฒิุชัย  ปนัไก่ นายวฒิุชัย  ปนัไก่ 64-45-00241-5320100-00001

33 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานธรุการกองช่าง 96,000.00          96,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวศิิษฎ ์ หวัยาว นายวศิิษฎ ์ หวัยาว 64-45-00241-5320100-00002

34 ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 18,740.00          18,740.00        เฉพาะเจาะจง ณัฎฐ์มนการไฟฟา้ ณัฎฐ์มนการไฟฟา้ 64-45-00241-5330200-00001

35 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า ทะเบยีน 81-1222 5,400.00            5,400.00          เฉพาะเจาะจง ยานยนต์อะไหล่ยนต์ ยานยนต์อะไหล่ยนต์ 64-45-00111-5320400-00003

36 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองพมิพ ์เลขครุภณัฑ์ 416-56-0019 1,900.00            1,900.00          เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอน็ไอทีแอนด์เทคโนโลย ี999จ ากดั บ.ทีเอน็ไอทีแอนด์เทคโนโลย ี999จ ากดั 64-45-00111-5320400-00004

37 ค่าเช่าเวทีจดัเตรียมสนามแขง่ขนัพร้อมอปุกรณ์เคร่ืองเสียง 39,000.00          39,000.00        เฉพาะเจาะจง นายแทนเกีย่ง หวัออ่น นายแทนเกีย่ง หวัออ่น 64-45-00111-5320100-00021

38 ค่าจา้งเหมาเวที เคร่ืองเสียง ไฟประดับไฟส่องสวา่ง 65,000.00          65,000.00        เฉพาะเจาะจง MR.J GROUP MR.J GROUP 64-45-00263-5320300-00001

39 ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่งานลอยกระทง 5,000.00            5,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวขวญัทิพย ์ต๋ันตานะ นางสาวขวญัทิพย ์ต๋ันตานะ 64-45-00263-5320300-00002

-                 

2,758,135.00     2,758,135.00   



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าวัสดุส านักงาน กองการศึกษา 8,389.00             8,389.00         เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด 64-45-00211-5330100-00001

2 ค่าจ้างเหมาท าดอกไม้สด 1,000.00             1,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร์ อุตสา นางสาวพัชรินทร์ อุตสา 64-45-00111-5320100-00023

3 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 27 ชุด 450.00                450.00           เฉพาะเจาะจง นางปวิชชา วงค์ษา นางปวิชชา วงค์ษา 64-45-00111-5320200-00001

4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 593.00                593.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหัวช้างอิเล็คทริค ร้านทุ่งหัวช้างอิเล็คทริค 64-45-00111-5330200-00002

5 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,850.00             2,850.00         เฉพาะเจาะจง วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส 64-45-00111-5331400-00002

6 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 520.00                520.00           เฉพาะเจาะจง ทวีโชค ทวีโชค 64-45-00111-5320400-00005

7 ค่าถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 16,957.44            16,957.44       เฉพาะเจาะจง วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส 64-45-00111-5320100-00024

8 วัสดุส านักงาน หนังสือพิมพ์ 400.00                400.00           เฉพาะเจาะจง บุคมาร์กเซ็นเตอร์ บุคมาร์กเซ็นเตอร์ 64-45-00111-5330100-00001

9 ค่าน้ าด่ืม ประจ าส านักงาน 1,520.00             1,520.00         เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมช้างทิพย์ น้ าด่ืมช้างทิพย์ 64-45-00111-5330100-00002

10 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 500.00                500.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ป้อมกรุ๊ปปร้ินท์แอนด์มีเดียเซ็นเตอร์ หจก.ป้อมกรุ๊ปปร้ินท์แอนด์มีเดียเซ็นเตอร์ 64-45-00111-5331100-00001

11 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,500.00             1,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ป้อมกรุ๊ปปร้ินท์แอนด์มีเดียเซ็นเตอร์ หจก.ป้อมกรุ๊ปปร้ินท์แอนด์มีเดียเซ็นเตอร์ 64-45-00111-5331100-00002

12 ค่าชุดกีฬา 4,550.00             4,550.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสปอร์ตไลฟ์ ร้านสปอร์ตไลฟ์ 64-45-00262-5320300-00002

13 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 12,038.80            12,038.80       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรทุ่งหัวช้าง สหกรณ์การเกษตรทุ่งหัวช้าง 64-45-00111-5330800-00001

14 วัสดุคอมพิวเตอร์ 990.00                990.00           เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด 64-45-00111-5331400-00003

15 วัสดุคอมพิวเตอร์ 159.00                159.00           เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด 64-45-00111-5331400-00004

16 ค่าพลุเปิดงาน 900.00                900.00           เฉพาะเจาะจง นายโสมมนัส ไพรศรี นายโสมมนัส ไพรศรี 64-45-00263-5320300-00003

17 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา 6,650.00             6,650.00         เฉพาะเจาะจง วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส 64-45-00211-5331400-00001

18 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 1,250.00             1,250.00         เฉพาะเจาะจง วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส 64-45-00113-5331400-00001

19 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 ป้าย 3,750.00             3,750.00         เฉพาะเจาะจง นายศรีเมฆ พยุงศักดาภาส นายศรีเมฆ พยุงศักดาภาส 64-45-00111-5320100-00025

20 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 360.00                360.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหัวช้างอิเล็คทริค ร้านทุ่งหัวช้างอิเล็คทริค 64-45-00111-5330200-00003

21 ค่าอาหารกลางวัน โครงการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอยิ้ม เคล่ือนที่ 2,500.00             2,500.00         เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญนภา กายาเมา นางเพ็ญนภา กายาเมา 64-45-00111-5320100-00026

22 ค่าอาหารกลางวัน ประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 2 3,600.00            3,600.00         เฉพาะเจาะจง นางปวิชชา วงค์ษา นางปวิชชา วงค์ษา 64-45-00111-5320200-00002

23 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ ากล่ัน) 430.00                430.00           เฉพาะเจาะจง ทวีโชค ทวีโชค 64-45-00111-5330700-00001

24 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนส านักปลัด 730.00                730.00           เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด 64-45-00111-5331400-00005

25 วัสดุส านักงาน ส่วนส านักปลัด 25,000.00            25,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด 64-45-00111-5330100-00003

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

26 ค่าถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 9,857.44             9,857.44         เฉพาะเจาะจง วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส 64-45-00111-5320100-00027

27 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ 1กก6551 1,110.00             1,110.00         เฉพาะเจาะจง ทวีโชค ทวีโชค 64-45-00111-5320400-00006

28 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เคร่ืองตัดหญ้า 2,830.00             2,830.00         เฉพาะเจาะจง ทวีโชค ทวีโชค 64-45-00111-5320400-00007

29 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนส านักปลัด 200.00                200.00           เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด 64-45-00111-5331400-00006

30 ค่าอาหารเสริม (นม) 841,744.80          841,744.80      เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 64-45-00212-5330400-00002

-                

953,329.48         953,329.48     



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,700.00             3,700.00         เฉพาะเจาะจง เอกอุดมทรัพย์ เอกอุดมทรัพย์ 64-45-00223-5330900-00001

2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม คอมพวิเตอร์ ทะเบียน 416-56-0018 700.00               700.00           เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด 64-45-00111-5320400-00008

3 ค่าวัสดุส านักงาน หนังสือพมิพ์ 380.00               380.00           เฉพาะเจาะจง บุคมาร์กเซ็นเตอร์ บุคมาร์กเซ็นเตอร์ 64-45-00111-5330100-00004

4 ค่าซ่อมคอมพวิเตอร์ ทะเบียน 487-61-0002 1,000.00             1,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พอช.คอม(ส านักงานใหญ)่ หจก.พอช.คอม(ส านักงานใหญ)่ 64-45-00113-5320400-00002

5 วัสดุส านักงาน ส่วนส านักปลัด 20,180.00           20,180.00       เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด 64-45-00111-5330100-00005

6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 11,452.07           11,452.07       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรทุ่งหัวช้าง สหกรณ์การเกษตรทุ่งหัวช้าง 64-45-00111-5330800-00002

7 วัสดุคอมพวิเตอร์ 4,750.00             4,750.00         เฉพาะเจาะจง วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส 64-45-00111-5331400-00007

8 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง สายม.11 142,900.00         142,900.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟองตาเทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟองตาเทรดด้ิง 64-45-00312-5421000-00001

บ้านสันดอนมูล

9 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง สาย ม.6 229,800.00         229,800.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟองตาเทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟองตาเทรดด้ิง 64-45-00312-5421000-00005

บ้านแม่ปันเดง

10 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง สาย ม.5 132,600.00         132,600.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟองตาเทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟองตาเทรดด้ิง 64-45-00312-5421000-00003

บ้านโป่งแดง

11 วัสดุส านักงาน กองคลัง 4,828.00             4,828.00         เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด 64-45-00113-5330100-00001

12 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง สาย ม.10 62,500.00           62,500.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สวัสด์ินิยม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สวัสด์ินิยม 64-45-00312-5421000-00004

บ้านหนองผ า

13 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง สาย ม.7 63,600.00           63,600.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สวัสด์ินิยม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สวัสด์ินิยม 64-45-00312-5421000-00005

บ้านสัญชัย

14 ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์ภาษี 4,000.00             4,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ป้อมกรุ๊ปปร้ินท์แอนด์มีเดียเซ็นเตอร์ หจก.ป้อมกรุ๊ปปร้ินท์แอนด์มีเดียเซ็นเตอร์ 64-45-00113-5320100-00003

15 ค่าวัสดุส านักงาน กองคลัง 3,075.00             3,075.00         เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด 64-45-00113-5320100-00002

16 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ กองคลัง 750.00               750.00           เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด 64-45-00113-5331400-00002

17 ค่าชุดอุแกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 29,500.00           29,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด 64-45-00212-5410200-00001

สารสนเทศ DLTV ศพด.ดอยวงค์

18 ค่าชุดอุแกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 29,500.00           29,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด 64-45-00212-5410200-00002

สารสนเทศ DLTV ศพด.หัวขัว

19 ค่าชุดอุแกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 29,500.00           29,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด 64-45-00212-5410200-00003

สารสนเทศ DLTV ศพด.แม่ปันเด็ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

20 ค่าชุดอุแกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 29,500.00           29,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด 64-45-00212-5410200-00004

สารสนเทศ DLTV ศพด.สัญชัย

21 ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน 15,000.00           15,000.00       เฉพาะเจาะจง นายจิระเดช ทาธิ นายจิระเดช ทาธิ 64-45-00262-5320300-00003

22 ค่าเคร่ืองเสียง 5,000.00             5,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอาชญาสิทธิ ตีนยอด นายอาชญาสิทธิ ตีนยอด 64-45-00262-5320300-00004

23 ค่าชุดกีฬา 20,715.00           20,715.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสปอร์ตไลฟ์ ร้านสปอร์ตไลฟ์ 64-45-00262-5320300-00005

24 ค่าถ้วยรางวัล 10,000.00           10,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมหาวันถ้วยรางวัล ร้านมหาวันถ้วยรางวัล 64-45-00262-5320300-00006

25 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีตสายบ้านหัวขัว-บ้านดอยวงค์ หมู่4 839,000.00         839,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินทวีเคหะกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินทวีเคหะกิจ 64-42-00312-5420900-00001

26 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีตสายที่ 2สายดอยแก้ว-ห้วยแม่นาว๊ะ 839,001.00         839,001.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินทวีเคหะกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินทวีเคหะกิจ 64-42-00312-5420900-00002

หมู่ 5 บ้านโป่งแดง

27 ค่าวัสดุส านักงาน น้ าด่ืม 1,370.00             1,370.00         เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมช้างทิพย์ น้ าด่ืมช้างทิพย์ 64-45-00111-5330100-00006

28 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองส ารองไฟ กองช่าง 800.00               800.00           เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด 64-45-00241-5320400-00001

29 ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ กองช่าง 950.00               950.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหัวช้างอิเล็กทริค ร้านทุ่งหัวช้างอิเล็กทริค 64-45-00241-5320400-00002

30 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ กองช่าง 990.00               990.00           เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด 64-45-00241-5331400-00001

31 ค่าป้ายโครงการแขงขันกีฬาเยาวชน 600.00               600.00           เฉพาะเจาะจง จิงจิง ดีไซน์ จิงจิง ดีไซน์ 64-45-00262-5320300-00007

32 ค่าวัสดุส านักงาน กองคลัง 2,740.00             2,740.00         เฉพาะเจาะจง ส่ีออการพมิพ์ ส่ีออการพมิพ์ 64-45-00113-5330100-00003

33 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน 1,750.00             1,750.00         เฉพาะเจาะจง หจก.จ าเรียงการค้า ทุ่งหัวช้าง หจก.จ าเรียงการค้า ทุ่งหัวช้าง 64-45-00262-5320300-00008

-                

2,542,131.07      2,542,131.07  



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ค่าบริการถา่ยเอกสาร 18,131.12               18,131.12       เฉพาะเจาะจง วซีายน์ โอเอ เซอร์วสิ วซีายน์ โอเอ เซอร์วสิ 64-45-00111-5320100-00028

2 ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม 350.00                   350.00            เฉพาะเจาะจง นางปวชิชา  วงค์ษา นางปวชิชา  วงค์ษา 64-45-00111-5320200-00003

3 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 6719 810.00                   810.00            เฉพาะเจาะจง ทวโีชค ทวโีชค 64-45-00111-5320400-00009

4 ค่าวสัดุกอ่สร้าง 1,530.00                1,530.00         เฉพาะเจาะจง ร้านณินีภัณฑ์ ร้านณินีภัณฑ์ 64-45-00111-5330600-00001

5 ค่าอาหารกลางวนัโครงการแขง่ขนักฬีาเยาวชน 3,500.00                3,500.00         เฉพาะเจาะจง นางประนอม ปัญญาแดง นางประนอม ปัญญาแดง 64-45-00262-5320300-00010

6 ค่าวสัดุกอ่สร้าง 3,900.00                3,900.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหัวชา้งวสัดุ ร้านทุ่งหัวชา้งวสัดุ 64-45-00241-5330600-00001

7 ค่าวสัดุกอ่สร้าง 5,200.00                5,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหัวชา้งวสัดุ ร้านทุ่งหัวชา้งวสัดุ 64-45-00241-5330600-00002

8 ค่ายาสามญัประจ าบ้าน 1,000.00                1,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมโีชคเภสัช ร้านมโีชคเภสัช 64-45-00262-5320300-00011

9 ค่าน้ าด่ืมโครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนชว่งเทศการปีใหม่ 840.00                   840.00            เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมชา้งทิพย์ น้ าด่ืมชา้งทิพย์ 64-45-00123-5320300-00001

10 ค่าป้ายโครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนชว่งเทศการปีใหม่ 500.00                   500.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ป้อมกรุ๊ปปร้ินท์แอนด์มเีดียเซ็นเตอร์ หจก.ป้อมกรุ๊ปปร้ินท์แอนด์มเีดียเซ็นเตอร์ 64-45-00123-5320300-00002

11 ค่าวสัดุกอ่สร้าง 8,195.00                8,195.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหัวชา้งวสัดุ ร้านทุ่งหัวชา้งวสัดุ 64-45-00123-5330600-00003

12 วสัดุส านักงาน ส่วนส านักปลัด 400.00                   400.00            เฉพาะเจาะจง บุคมาร์กเซ็นเตอร์ บุคมาร์กเซ็นเตอร์ 64-45-00111-5330100-00007

13 ค่าน้ าด่ืม 815.00                   815.00            เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมชา้งทิพย์ น้ าด่ืมชา้งทิพย์ 64-45-00111-5330100-00008

14 วสัดุส านักงาน ส่วนส านักปลัด 4,542.00                4,542.00         เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ จ ากดั บ.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ จ ากดั 64-45-00111-5330100-00009

15 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า ทะเบียน 81-1222 10,940.00               10,940.00       เฉพาะเจาะจง อู่การุณบริการ อู่การุณบริการ 64-45-00111-5330400-00010

16 วสัดุส านักงาน ส่วนส านักปลัด 1,560.00                1,560.00         เฉพาะเจาะจง ส่ีออการพิมพ์ ส่ีออการพิมพ์ 64-45-00111-5330100-00010

17 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 19,578.35               19,578.35       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรทุ่งหัวชา้ง สหกรณ์การเกษตรทุ่งหัวชา้ง 64-45-00111-5330800-00003

18 วสัดุวทิยาศาตร์หรือการแพทย์ 8,200.00                8,200.00         เฉพาะเจาะจง เอกอดุมทรัพย์ เอกอดุมทรัพย์ 64-45-00223-5330900-00003

19 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองกระจายเสียงเคร่ืองส ารองไฟส าหรับCCTV 3,500.00                3,500.00         เฉพาะเจาะจง ทากาศ คอมพิวเตอร์ ทากาศ คอมพิวเตอร์ 64-45-00111-5320400-00011

20 ค่างานบ้านงานครัว 9,600.00                9,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บัวหาพาณิชย์ หจก.บัวหาพาณิชย์ 64-45-00111-5330300-00001

21 ค่าวสัดุเคร่ืองดับเพลิง 36,800.00               36,800.00       เฉพาะเจาะจง กณุทิราภัณฑ์ กณุทิราภัณฑ์ 64-45-00123-5331600-00001

22 วสัดุคอมพิวเตอร์ 1,432.00                1,432.00         เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ จ ากดั บ.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ จ ากดั 64-45-00231-5331400-00001

23 วสัดุส านักงาน กองคลัง 1,160.00                1,160.00         เฉพาะเจาะจง ส่ีออการพิมพ์ ส่ีออการพิมพ์ 64-45-00113-5330100-00004

24 วสัดุส านักงาน กองสวสัดิการสังคมสงเคราะห์ 1,425.00                1,425.00         เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ จ ากดั บ.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ จ ากดั 64-45-00231-5330100-00001

25 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บต 7588 3,070.00                3,070.00         เฉพาะเจาะจง ทวโีชค ทวโีชค 64-45-00241-5320400-00003

26 ค่าวสัดุส านักงาน กองชา่ง 400.00                   400.00            เฉพาะเจาะจง ส่ือการพิมพ์ ส่ือการพิมพ์ 64-45-00241-5330100-00001

27 ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ทะเบียน 416-57-0001 1,550.00                1,550.00         เฉพาะเจาะจง COMFIX BY BIE COMFIX BY BIE 64-45-00111-5320400-00012

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มกราคม 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวชา้ง

วนัที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มกราคม 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวชา้ง

วนัที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564

28 วสัดุส านักงาน ส่วนส านักปลัด 1,156.00                1,156.00         เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ จ ากดั บ.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ จ ากดั 64-45-00111-5320100-00011

29 วสัดุส านักงาน ส่วนส านักปลัด 575.00                   575.00            เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ จ ากดั บ.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ จ ากดั 64-45-00111-5320100-00012

30 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,350.00                1,350.00         เฉพาะเจาะจง ยานยนต์อะไหล่ยนต์ ยานยนต์อะไหล่ยนต์ 64-45-00111-5330800-00004

31 วสัดุส านักงาน กองคลัง 620.00                   620.00            เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหัวชา้งอเิลคทริค ร้านทุ่งหัวชา้งอเิลคทริค 64-45-00113-5330100-00005

32 วสัดุส านักงาน กองการศึกษา 440.00                   440.00            เฉพาะเจาะจง ร้านมหาวนัถว้ยรางวลั ร้านมหาวนัถว้ยรางวลั 64-45-00211-5330100-00002

33 วสัดุคอมพิวเตอร์ 890.00                   890.00            เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอน็ไอทีแอนด์เทคโนโลย ี999จ ากดั บ.ทีเอน็ไอทีแอนด์เทคโนโลย ี999จ ากดั 64-45-00211-5331400-00002

34 ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ทะเบียน 416-61-0003 350.00                   350.00            เฉพาะเจาะจง COMFIX BY BIE COMFIX BY BIE 64-45-00111-5320400-00013

35 ค่าซ่อแซมรถบรรทุกน้ า ทะเบียน 81-1222 700.00                   700.00            เฉพาะเจาะจง ยานยนต์อะไหล่ยนต์ ยานยนต์อะไหล่ยนต์ 64-45-00111-5320400-00014

36 ค่าวสัดุกอ่สร้าง 1,200.00                1,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหัวชา้งวสัดุ ร้านทุ่งหัวชา้งวสัดุ 64-45-00111-5330600-00002

37 ค่าวสัดุส านักงาน กองคลัง 3,216.00                3,216.00         เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ จ ากดั บ.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ จ ากดั 64-45-00113-5330100-00006

38 ค่าซ่อมรถจกัรยานยนต์ ทะเบียน 1 กค 2556 420.00                   420.00            เฉพาะเจาะจง ปอนด์มอเตอร์ ปอนด์มอเตอร์ 64-45-00241-5320400-00004

-                

159,845.47            159,845.47     



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 วสัดุกอ่สร้าง 1,235.00             1,235.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทุง่หวัชา้งวสัดุ ร้านทุง่หวัชา้งวสัดุ 64-45-00241-5330600-00004

2 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 10,400.50           10,400.50       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรทุง่หวัชา้ง จ ากดั สหกรณ์การเกษตรทุง่หวัชา้ง จ ากดั 64-45-00111-5330800-00005

3 วสัดุส านกังาน 400.00               400.00            เฉพาะเจาะจง บุค๊มาร์กเซ็นเตอร์ บุค๊มาร์กเซ็นเตอร์ 64-45-00111-5330100-00013

4 ค่าปา้ยโครงการปอ้งกนัปญัหาหมอกควนัและไฟปา่ 500.00               500.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ปอ้มกรุ๊ป ปร้ินท ์แอนด์ มเีดีย เซ็นเตอร์ หจก.ปอ้มกรุ๊ป ปร้ินท ์แอนด์ มเีดีย เซ็นเตอร์ 64-45-00123-5320300-00003

5 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,050.00             1,050.00         เฉพาะเจาะจง ยานยนต์อะไหล่ยนต์ ยานยนต์อะไหล่ยนต์ 64-45-00111-5330800-00006

6 วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,050.00             1,050.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทเีอน็ไอทแีอนด์ เทคโนโลย ี999 จ ากดั บริษทั ทเีอน็ไอทแีอนด์ เทคโนโลย ี999 จ ากดั 64-45-00211-5331400-00003

7 วสัดุกอ่สร้าง 2,340.00             2,340.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทุง่หวัชา้งวสัดุ ร้านทุง่หวัชา้งวสัดุ 64-45-00241-5330600-00005

8 วสัดุกอ่สร้าง 1,950.00             1,950.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทุง่หวัชา้งวสัดุ ร้านทุง่หวัชา้งวสัดุ 64-45-00241-5330600-00006

9 ค่าอาหารกลางวนัโครงการปอ้งกนัหมอกควนัและไฟปา่ ม.11 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทร์นภา วงค์ษา นางสาวจนัทร์นภา วงค์ษา 64-45-00123-5320300-00004

10 ค่าอาหารกลางวนัโครงการปอ้งกนัหมอกควนัและไฟปา่ ม.12 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววะรน ีกา้งวงค์ นางสาววะรน ีกา้งวงค์ 64-45-00123-5320300-00004

11 ค่ารับรอง 1,940.00             1,940.00         เฉพาะเจาะจง นางบวัแกว้ ปนิตา นางบวัแกว้ ปนิตา 64-45-00111-5320200-00004

12 ค่าวสัดุส านกังาน 1,770.00             1,770.00         เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมชา้งทพิย์ น้ าด่ืมชา้งทพิย์ 64-45-00111-5330100-00014

13 ค่าอาหารกลางวนัโครงการปอ้งกนัหมอกควนัและไฟปา่ ม.5 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายผัด ดีงุ้น นายผัด ดีงุ้น 64-45-00123-5320300-00006

14 ค่าอาหารกลางวนัโครงการปอ้งกนัหมอกควนัและไฟปา่ ม.4 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายกติติพงค์ ค าออ่น นายกติติพงค์ ค าออ่น 64-45-00123-5320300-00007

15 ค่าอาหารกลางวนัโครงการปอ้งกนัหมอกควนัและไฟปา่ ม.7 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง นางธดิา ค าต๋ัน นางธดิา ค าต๋ัน 64-45-00123-5320300-00008

16 วสัดุส านกังาน 1,515.00             1,515.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์ จ ากดั บริษทั โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์ จ ากดั 64-45-00111-5330100-00015

17 ค่าอาหารกลางวนัโครงการปอ้งกนัหมอกควนัและไฟปา่ ม.9 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทร์จริา สุภา นางสาวจนัทร์จริา สุภา 64-45-00123-5320300-00009

18 ค่าอาหารกลางวนัโครงการปอ้งกนัหมอกควนัและไฟปา่ ม.10 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษมณี มอยทา นางสาวเกษมณี มอยทา 64-45-00123-5320300-00010

19 ค่าอาหารกลางวนัโครงการปอ้งกนัหมอกควนัและไฟปา่ ม.6 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายณคร ปญัญา นายณคร ปญัญา 64-45-00123-5320300-00011

20 วสัดุกอ่สร้าง 625.00               625.00            เฉพาะเจาะจง ร้านณัฎฐินภีณัฑ์ ร้านณัฎฐินภีณัฑ์ 64-45-00241-5330600-00007

-                

48,775.50          48,775.50      

แบบสรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนกมุภาพนัธ ์2564

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่หวัชา้ง

วนัที ่28 เดือนกมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ค่าใชร้ะบบสารบรรณ E-Book 2,000.00           2,000.00         เฉพาะเจาะจง ริมไทรคอมพวิเตอร์ ริมไทรคอมพวิเตอร์ 64-45-00111-5320100-00029

2 ค่าจา้งเปล่ียนและซ่อมประตูภายในส านกังาน 3,600.00           3,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสิริวฒันก์ระจกอลูมเินยีม ร้านสิริวฒันก์ระจกอลูมเินยีม 64-45-00111-5320400-00015

3 ค่ารับรองการประชมุคณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันา 750.00              750.00            เฉพาะเจาะจง นางปวชิชา วงค์ษา นางปวชิชา วงค์ษา 64-45-00111-5320200-00005

4 ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,050.00           1,050.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ปอ้มกรุ๊ป ปร้ินท ์แอนด์ มเีดีย เซ็นเตอร์ หจก.ปอ้มกรุ๊ป ปร้ินท ์แอนด์ มเีดีย เซ็นเตอร์ 64-45-00111-5331100-00003

5 ค่าวสัดุกอ่สร้าง 275.00              275.00            เฉพาะเจาะจง ร้านทุง่หวัชา้งวสัดุ ร้านทุง่หวัชา้งวสัดุ 64-45-00241-5330600-00008

6 ค่าอาหารกลางวนัโครงการรักน้ า รักปา่ รักษาแผ่นดิน 2,000.00           2,000.00         เฉพาะเจาะจง นางนาว ีนาวา นางนาว ีนาวา 64-45-00322-5320300-00001

7 ค่าปา้ยโครงการรักน้ า รักปา่ รักษาแผ่นดิน 500.00              500.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ปอ้มกรุ๊ป ปร้ินท ์แอนด์ มเีดีย เซ็นเตอร์ หจก.ปอ้มกรุ๊ป ปร้ินท ์แอนด์ มเีดีย เซ็นเตอร์ 64-45-00322-5320300-00002

8 ค่าวสัดุส านกังาน 935.00              935.00            เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมชา้งทพิย์ น้ าด่ืมชา้งทพิย์ 64-45-00111-5330100-00016

9 ค่าวสัดุส านกังาน 360.00              360.00            เฉพาะเจาะจง บุค๊มาร์กเซ็นเตอร์ บุค๊มาร์กเซ็นเตอร์ 64-45-00111-5330100-00017

10 ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 2,500.00           2,500.00         เฉพาะเจาะจง ทวโีชค ทวโีชค 64-45-00111-5330700-00002

11 ค่าวสัดุกอ่สร้าง 3,450.00           3,450.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทุง่หวัชา้งวสัดุ ร้านทุง่หวัชา้งวสัดุ 64-45-00241-5330600-00009

12 ค่าวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 17,042.14          17,042.14       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรทุง่หวัชา้ง จ ากดั สหกรณ์การเกษตรทุง่หวัชา้ง จ ากดั 64-45-00111-5330800-00007

13 ค่าปา้ยโครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาโรคเอดส์ 500.00              500.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ปอ้มกรุ๊ป ปร้ินท ์แอนด์ มเีดีย เซ็นเตอร์ หจก.ปอ้มกรุ๊ป ปร้ินท ์แอนด์ มเีดีย เซ็นเตอร์ 64-45-00223-5320300-00001

14 ค่าวสัดุฝึกอบรมโครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาโรคเอดส์ 1,700.00           1,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์ จ ากดั บริษทั โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์ จ ากดั 64-45-00223-5320300-00002

15 ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 1,200.00           1,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทุง่หวัชา้งอเิลคทริค ร้านทุง่หวัชา้งอเิลคทริค 64-45-00111-5330200-00004

16 ค่าวสัดุกอ่สร้าง 1,140.00           1,140.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทุง่หวัชา้งวสัดุ ร้านทุง่หวัชา้งวสัดุ 64-45-00111-5330600-00003

17 ค่าจา้งเหมาบคุคลสาธารณสุข ชว่ยงาน สสส. 42,000.00          42,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวพชิญ์นธิ ีจมุปู นางสาวพชิญ์นธิ ีจมุปู 64-45-00111-5320100-00030

18 ค่าจา้งเหมาบคุคลทางการแพทยฉ์กุเฉนิ 42,000.00          42,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ สุภา นางสาวอรพรรณ สุภา 64-45-00111-5320100-00031

123,002.14       123,002.14     

แบบสรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมนีาคม 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่หวัชา้ง

วนัที ่31 เดือนมนีาคม พ.ศ. 2564


