
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 500.00               500.00           เฉพาะเจาะจง บ.ทเีอ็นไอทแีอนด์เทคโนโลยี999 บ.ทเีอ็นไอทแีอนด์เทคโนโลยี999 65-45-00111-5320400-00002

2 ค่าอาหารเสริมนม 838,695.00         838,695.00      เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 65-45-00212-5330300-00001

3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,800.00             1,800.00         เฉพาะเจาะจง อูก่ารุณบริการ อูก่ารุณบริการ 65-45-00111-5320400-00003

4 ค่าวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 380.00               380.00           เฉพาะเจาะจง บุ๊คมาร์กเซ็นเตอร์ บุ๊คมาร์กเซ็นเตอร์ 65-45-00111-5330100-00002

5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 19,729.45           19,729.45       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรทุ่งหวัช้าง สหกรณ์การเกษตรทุ่งหวัช้าง 65-45-00111-5330800-00001

6 ค่าท าตรายาง 400.00               400.00           เฉพาะเจาะจง มหาวัลถ้วยรางวัล มหาวัลถ้วยรางวัล 65-45-00111-5320300-00001

7 ค่าวัสดุก่อสร้าง 190.00               190.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหวัช้างวัสดุ ร้านทุ่งหวัช้างวัสดุ 65-45-00111-5330600-00001

4 ค่าท าตรายาง 880.00               880.00           เฉพาะเจาะจง ส่ีออการพมิพ์ ส่ีออการพมิพ์ 65-45-00111-5320300-00002

8 วัสดุส านักงาน ส านักปลัด 2,956.00             2,956.00         เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด 65-45-00111-5330100-00003

9 วัสดุส านักงาน ส านักปลัด 2,260.00             2,260.00         เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด 65-45-00111-5330100-00004

10 ค่าวัสดุก่อสร้าง 4,470.00             4,470.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหวัช้างวัสดุ ร้านทุ่งหวัช้างวัสดุ 65-45-00311-5330600-00001

11 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,730.00             2,730.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ปอ้มกรุ๊ป ฯ หจก.ปอ้มกรุ๊ป ฯ 65-45-00111-5331100-00004

12 ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 1,800.00             1,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหวัช้างอิเล็คทริค ร้านทุ่งหวัช้างอิเล็คทริค 65-45-00111-5330200-00001

13 จ้างเหมาสูบส่ิงปฎกิูล 1,500.00             1,500.00         เฉพาะเจาะจง นายประหยัด นิตย์รัตน์ นายประหยัด นิตย์รัตน์ 65-45-00211-5320100-00011

14 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ กองการศึกษา 4,830.00             4,830.00         เฉพาะเจาะจง วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส 65-45-00211-5331400-00001

15 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านักปลัด 1,200.00             1,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ปอ้มกรุ๊ป ฯ หจก.ปอ้มกรุ๊ป ฯ 65-45-00111-5331100-00005

16 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ กองคลัง 300.00               300.00           เฉพาะเจาะจง ธีระคอมพวิเตอร์ ธีระคอมพวิเตอร์ 65-45-00113-5331400-00001

17 ปา้ยไวนิลรณรงค์เลือกต้ัง 5,000.00             5,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ปอ้มกรุ๊ป ฯ หจก.ปอ้มกรุ๊ป ฯ 65-45-00111-5320300-00003

18 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเลือกต้ัง 3,300.00             3,300.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บวัหาพาณิชย์ หจก.บวัหาพาณิชย์ 65-45-00111-5320300-00004

ค่าวัสดุอุปกรณ์การเลือกต้ัง 5,300.00             5,300.00         เฉพาะเจาะจง COMFIX BY BIE COMFIX BY BIE 641014218436

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลพ.ถ.41017 สายซอย 418,000.00         418,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านชัยกิจก่อสร้าง ร้านชัยกิจก่อสร้าง 641122001047

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหวัช้าง

วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
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หว้ยปู่ตอง หมู่ที่ 6

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลพ.ถ.41016 สายหว้ย 460,000.00         460,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน 257ค้าวัสดุ ร้าน 257ค้าวัสดุ 641122001133

น้ าขาว-บา้นสันดอนมูล หมู่ที่ 6

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลพ.ถ.41032 สายซอย 491,000.00         491,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านมาเนตรการค้า ร้านมาเนตรการค้า 641122001996

ทุ่งหนองบวั หมู่ที่ 5

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลพ.ถ.41069สาย 491,000.00         491,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.กรีน อินโนวา ซัพพลาย หจก.กรีน อินโนวา ซัพพลาย 641122001999

23 สันดอนมูล-แม่ตืน หมู่ที่ 11

ค่าบริการถ่ายเอกสาร 15,937.00           15,937.00       เฉพาะเจาะจง วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส 641114015808

24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางหนองผ า- 64,000.00           64,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กรีน อินโนวา ซัพพลาย หจก.กรีน อินโนวา ซัพพลาย 641122001692

แม่แสม หมู่ 10 -                เฉพาะเจาะจง 0.00

25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางดอยแก้ว 110,000.00         110,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.กรีน อินโนวา ซัพพลาย หจก.กรีน อินโนวา ซัพพลาย 641122001808

แม่อุย -                เฉพาะเจาะจง 0.00

26 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางหลังอ่าง 90,000.00           90,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กรีน อินโนวา ซัพพลาย หจก.กรีน อินโนวา ซัพพลาย 641122001954

27 เก็บน้ าแม่ปนัเดง -                เฉพาะเจาะจง 0.00

28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหว้ยน้ าขาว 90,000.00           90,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กรีน อินโนวา ซัพพลาย หจก.กรีน อินโนวา ซัพพลาย 641122001997

29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหว้ยบอ่ฮ้อ 99,000.00           99,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กรีน อินโนวา ซัพพลาย หจก.กรีน อินโนวา ซัพพลาย 641122001992

30 ค่าโต๊ะท างาน 11,000.00           11,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.เฟอร์นิเจอร์ ร้าน ช.เฟอร์นิเจอร์ 641014242512

31 ค่าวัสดุจ าท าบอร์ดปา้ยประชาสัมพนัธ์ 24,230.00           24,230.00       เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหวัช้างวัสดุ ร้านทุ่งหวัช้างวัสดุ 64117089744

32 ค่าซ้ือแบบพมิพส์ าหรับใช้ในการเลือกต้ัง 8,764.50             8,764.50         เฉพาะเจาะจง โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน 641114087072

33 โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 66,000.00           66,000.00       เฉพาะเจาะจง จรัลการกระจก จรัลการกระจก 641122007421

34 ค่าวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 5,097.00             5,097.00         เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด 6411141669832

35 ค่าซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 14,640.00           14,640.00       เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองการแพทย์พลาสติก รุ่งเรืองการแพทย์พลาสติก 641114166039

36 ค่าวัสดุก่อสร้าง 77,000.00           77,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ล าพนู ธนวัฒน์ก่อสร้าง หจก.ล าพนู ธนวัฒน์ก่อสร้าง 641114204332

37 ค่าวัสดุก่อสร้าง 9,000.00             9,000.00         เฉพาะเจาะจง วิรัตน์โยธาการ วิรัตน์โยธาการ 641114203499



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหวัช้าง

วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

38 ค่าวัสดุก่อสร้าง 46,290.00           46,290.00       เฉพาะเจาะจง วิรัตน์โยธาการ วิรัตน์โยธาการ 641114202676

ค่าวัสดุก่อสร้าง 34,800.00           34,800.00       เฉพาะเจาะจง วิรัตน์โยธาการ วิรัตน์โยธาการ 641114199760

39 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต รหสัสายทาง 870,000.00         870,000.00      คัดเลือก บ.ทแีพค แอสฟลัทติ์กแอนด์ บ.ทแีพค แอสฟลัทติ์กแอนด์ 641122009752

 ลพ.ถ.41027บา้นดง หมู่ 9 คอนกรีต จ ากัด คอนกรีต จ ากัด

40 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต รหสัสายทาง 493,000.00         493,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ต้ันอ้ายวิศวกรรม หจก.ต้ันอ้ายวิศวกรรม 641122014975

ลพ.ถ.41026 บา้นดง หมู่ที่ 9

41 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต รหสัสายทาง 1,960,000.00       1,960,000.00   คัดเลือก หจก.ต้ันอ้ายวิศวกรรม หจก.ต้ันอ้ายวิศวกรรม 641122014460

42 ลพ.ถ.41001 บา้นแม่บนัเดง,บา้นโปง่แดง หมู่ที่ 6,5 -                

วัสดุก่อสร้าง 6,740.00             6,740.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหวัช้างวัสดุ ร้านทุ่งหวัช้างวัสดุ 641114230948

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสัสายทาง 496,000.00         496,000.00      เฉพาะเจาะจง วิรัตน์โยธาการ วิรัตน์โยธาการ 641122016278

ลพ.ถ. 41004 บา้นหนองผ า หมู่ที่ 10 -                

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสัสายทาง 1,860,000.00       1,860,000.00   คัดเลือก หจก.หริภญุชัยการโยธา หจก.หริภญุชัยการโยธา 641122015631

45 ลพ.ถ.41025บา้นแม่ปนัเดง หมู่ที่ 6 -                

46 ค่าแบบพมิพ ์ส านักปลัด 14,006.00           14,006.00       เฉพาะเจาะจง โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน 641114223599

47 ค่าวัสดุคัดกรองโรคโควิค 19 19,660.00           19,660.00       เฉพาะเจาะจง บ.ฮอสปติอล ซัพพลายกรู๊ป จ ากัด บ.ฮอสปติอล ซัพพลายกรู๊ป จ ากัด 641114262261

48 ค่าวัสดุส านักงาน กองการศึกษา 5,883.00             5,883.00         เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด 641114319263

49 ค่าวัสดุอุปกรณ์แบบพมิพป์ระจ าหน่วยเลือกต้ัง 82,838.33           82,838.33       เฉพาะเจาะจง บ.เอบลีอค กลาสโค้ตต้ิงไทยแลนด์ บ.เอบลีอค กลาสโค้ตต้ิงไทยแลนด์ 641114318113

9,332,106.28      9,332,106.28   

.


