
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าน้ าด่ืม ประจ าเดือนธันวาคม 2564 ส านักปลัด 520.00               520.00           เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมช้างทพิย์ น้ าด่ืมช้างทพิย์ 65-45-00111-5330100-00005

2 ค่าวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 1,380.00             1,380.00         เฉพาะเจาะจง บ.ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด บ.ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด 65-45-00111-5330100-00006

3 ค่าน้ ามันประจ าเดือน ธันวาคม 2564 15,330.10           15,330.10       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรทุ่งหวัช้าง สหกรณ์การเกษตรทุ่งหวัช้าง 65-45-00111-5330800-00003

4 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ กองการศึกษา 750.00               750.00           เฉพาะเจาะจง วีซายน์ โอดอเซอร์วิส วีซายน์ โอดอเซอร์วิส 65-45-00211-5331400-00002

5 ค่าวัสดุส านักงาน กองการศึกษา 2,000.00             2,000.00         เฉพาะเจาะจง วีซายน์ โอดอเซอร์วิส วีซายน์ โอดอเซอร์วิส 65-45-00211-5330100-00001

6 ปา้ยโครงการลดอุบติัเหตุฯ 1,000.00             1,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ปอ้มกรุ๊ป ฯ หจก.ปอ้มกรุ๊ป ฯ 65-45-00123-5320300-00001

7 ค่าน้ าด่ีมโครงการปอ้งกันลดอุบติัเหตุฯ 2,100.00             2,100.00         เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมช้างทพิย์ น้ าด่ืมช้างทพิย์ 65-45-00123-5320300-00002

8 ค่าวัสดุก่อสร้าง 3,660.00             3,660.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหวัช้างวัสดุ ร้านทุ่งหวัช้างวัสดุ 65-45-00111-5330600-00003

9 ค่าวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 390.00               390.00           เฉพาะเจาะจง ร้านชนาชลการพมิพ์ ร้านชนาชลการพมิพ์ 65-45-00111-5330100-00007

10 ค่าวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 4,520.00             4,520.00         เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด 65-45-00111-5330100-00008

11 ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 1,300.00             1,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหวัช้างอิเลคทริค ร้านทุ่งหวัช้างอิเลคทริค 65-45-00111-5330200-00002

12 ค่าจ้างเหมาจัดท าของที่ระลึก กองการศึกษา 500.00               500.00           เฉพาะเจาะจง นายจิระเดช  ทาธิ นายจิระเดช  ทาธิ 65-45-00211-5320300-00001

13 ค่าซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ ศพด.หวัขัว 500.00               500.00           เฉพาะเจาะจง บ.ทเีอ็นไอทแีอนด์เทคโนโลยี999 บ.ทเีอ็นไอทแีอนด์เทคโนโลยี999 65-45-00211-5320400-00002

14 ค่าท าตรายาง กองการศึกษา 150.00               150.00           เฉพาะเจาะจง ส่ืออการพมิพ์ ส่ืออการพมิพ์ 65-45-00211-5330100-00002

15 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ กองการศึกษา 275.00               275.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหวัช้างอิเลคทริค ร้านทุ่งหวัช้างอิเลคทริค 65-45-00211-5331400-00003

16 ค่าวัสดุส านักงาน กองสวัสดิการสังคม 2,707.00             2,707.00         เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด 65-45-00231-5330100-00001

17 ค่าพานพุ่ม 3,960.00             3,960.00         เฉพาะเจาะจง นิตยาดอกไม้ นิตยาดอกไม้ 65-45-00111-5330100-00009

18 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเก็บอุปกรณ์ 680.00               680.00           เฉพาะเจาะจง วิรัตน์โยธาการ วิรัตน์โยธาการ 65-45-00311-5330600-00002

19 ค่าปรับปรุงหอ้งนายกและหอ้งปลัด 1,600.00             1,600.00         เฉพาะเจาะจง วิรัตน์โยธาการ วิรัตน์โยธาการ 65-45-00311-5330600-00003

20 ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์ช าระภาษทีี่ดิน 2,700.00             2,700.00         เฉพาะเจาะจง ส่ีออการพมิพ์ ส่ีออการพมิพ์ 65-45-00113-5331100-00001

21 ค่าปรับปรุงถนนสาย ศพด.เก่า หมู่ที่ 4 13,720.00           13,720.00       เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหวัช้างวัสดุ ร้านทุ่งหวัช้างวัสดุ 64127389037

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2565

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหวัช้าง

วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565
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22 ค่าบริการถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 12,501.00           12,501.00       เฉพาะเจาะจง วีซายน์ โอดอเซอร์วิส วีซายน์ โอดอเซอร์วิส 65017038167

23 ค่าซ่อแซมถนน2จุดหน้าบา้นนายศรชัย ปุ๊ดบี้ 9,840.00             9,840.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหวัช้างวัสดุ ร้านทุ่งหวัช้างวัสดุ 65017002954

24 ค่าวัสดุส านักงาน กองคลัง 6,750.00             6,750.00         เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด 65017098754

25 ค่าหมึกเคร่ืองพมิพ ์กองคลัง 7,000.00             7,000.00         เฉพาะเจาะจง วีซายน์ โอดอเซอร์วิส วีซายน์ โอดอเซอร์วิส 65017109477

26 ค่าซ่อมแซมถนนจุดที่ 1บา้นนายชัชวาล ใจแก้ว ม.11 9,715.00             9,715.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหวัช้างวัสดุ ร้านทุ่งหวัช้างวัสดุ 65017117032

105,548.10        105,548.10     

.


