
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ๎าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ๎าง รายชื่อผ๎ูเสนอราคา ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ๎าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ๎าง หรือข๎อตกลงในการซ้ือหรือจ๎าง

1 วัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม)กองการศึกษา 730.00               730.00           เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมช๎างทพิย์ น้ าด่ืมช๎างทพิย์ 65-45-00211-5330100-00004

2 จ๎างเหมาสํงจดหมายภาษี 585.00               585.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรินทร์  อุตสา นางสาวพชัรินทร์  อุตสา 65-45-00113-5320100-00005

3 คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมรถยนต์สํวนกลาง 150.00               150.00           เฉพาะเจาะจง ทวีโชค ทวีโชค 65-45-00113-5320400-00002

4 จ๎างเหมาสํงจดหมายภาษี 290.00               290.00           เฉพาะเจาะจง นายนพดล  อุนํเรือน นายนพดล  อุนํเรือน 65-45-00113-5320100-00006

5 วัสดุกํอสร๎าง กองการศึกษา 1,050.00             1,050.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านทุํงหวัช๎างวัสดุ ร๎านทุํงหวัช๎างวัสดุ 65-45-00211-5330600-00002

6 วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน น้ ามัน 15,549.83           15,549.83       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรทุํงหวัช๎าง สหกรณ์การเกษตรทุํงหวัช๎าง 65-45-00111-5330800-00008

7 วัสดุคอมพวิเตอร์ 1,500.00             1,500.00         เฉพาะเจาะจง วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส 65-45-00113-5331400-00003

8 วัสดุกํอสร๎าง 110.00               110.00           เฉพาะเจาะจง ร๎านทุํงหวัช๎างวัสดุ ร๎านทุํงหวัช๎างวัสดุ 65-45-00311-5330600-00004

9 จ๎างเหมาสํงจดหมายภาษี 1,270.00             1,270.00         เฉพาะเจาะจง นายจิระเดช ทาธิ นายจิระเดช ทาธิ 65-45-00113-5320100-0007

10 จ๎างเหมาสํงจดหมายภาษี 2,245.00             2,245.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาดา  หวัอํอน นางสาววิภาดา  หวัอํอน 65-45-00113-5320100-00008

11 จัดซ้ือพานพุํมดอกไม๎สด 1,000.00             1,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรินทร์  อุตสา นางสาวพชัรินทร์  อุตสา 65-45-00111-5320200-00001

12 จ๎างซํอมรถยนต์สํวนกลาง หมายเลขทะเบยีน กง-6719 ล าพนู 3,500.00             3,500.00         เฉพาะเจาะจง ทากาศคอมพวิเตอร์ ทากาศคอมพวิเตอร์ 65-45-00111-5320400-00008

13 จ๎างซํอมรถยนต์สํวนกลาง หมายเลขทะเบยีน บธ 5251 ล าพนู  3,120.00             3,120.00         เฉพาะเจาะจง อูกํารุณบริการ อูกํารุณบริการ 65-45-00111-5320400-00009

14 วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 300.00               300.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ล าพนูปร้ินมีเดีย 999 หจก.ล าพนูปร้ินมีเดีย 999 65-45-00111-5331100-00006

15 คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม กองชําง 10,740.00           10,740.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านทุํงหวัช๎างอิเล็คทริค ร๎านทุํงหวัช๎างอิเล็คทริค 650214208311

16 วัสดุกีฬา 50,000.00           50,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านสปอร์ตไลฟ์ ร๎านสปอร์ตไลฟ์ 650314001275

17 คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม สํวนส านักปลัด 5,860.00             5,860.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อูมํานะกลการ (2536) หจก.อูมํานะกลการ (2536) 650314039896

18 คําเคร่ืองถํายเอกสาร 12,927.40           12,927.40       เฉพาะเจาะจง วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส 650314050605

19 จ๎างเหมาตัดตํอสายไฟเบอร์ออฟติกรวมอุปกรณ์ 7,000.00             7,000.00         เฉพาะเจาะจง ทากาศคอมพวิเตอร์ ทากาศคอมพวิเตอร์ 650314027837

20 คําซํอมแซมรถยนต์ บต 7588 7,590.00             7,590.00         เฉพาะเจาะจง เอก เซอร์วิส เอก เซอร์วิส 650314072944

21 โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรังสายทางหว๎ยปา่ปอ๋ 99,500.00           99,500.00       เฉพาะเจาะจง วิรัตน์โยธาการ วิรัตน์โยธาการ 650322014429

หมูํ6 บา๎นแมํปนัเดง -                0.00

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ๎างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงหวัช๎าง

วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
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22 โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรังสายหว๎ยปู่ตอง หมูํ 6 52,000.00           52,000.00       เฉพาะเจาะจง วิรัตน์โยธาการ วิรัตน์โยธาการ 650322013967

บา๎นแมํปนัเดง -                

23

 
โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรังสายหว๎ยแมํฮําง หมูํที่ 6 115,000.00         115,000.00      เฉพาะเจาะจง วิรัตน์โยธาการ วิรัตน์โยธาการ 650322014377

 บา๎นแมํปนัเดง -                

24 โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรังสายทางหว๎ยแคลง หมูํ 5 69,000.00           69,000.00       เฉพาะเจาะจง วิรัตน์โยธาการ วิรัตน์โยธาการ 650322014347

บา๎นโปง่แดง -                

25 โครงการปรับปรุงซํอมแซมประปาภเูขา หว๎ยสาย หมูํ 10 บา๎นหนองผ า 19,000.00           19,000.00       เฉพาะเจาะจง วิรัตน์โยธาการ วิรัตน์โยธาการ 650322014475

จ๎างออกแบบควบคุมงานกํอสร๎าง 21,000.00           21,000.00       เฉพาะเจาะจง นายชนก พรมมีเดช นายชนก พรมมีเดช 650308000005

26 โครงการกํอสร๎างถังเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 9 บา๎นดง 143,000.00         143,000.00      เฉพาะเจาะจง วิรัตน์โยธาการ วิรัตน์โยธาการ 650322016230

27 เก๎าอีส้ านักงานแบบมีพนักงานพงิ, ชุดรับแขกโซฟา, ชุดรับแขกไม๎, 108,540.00         108,540.00      เฉพาะเจาะจง ร๎าน ช.เฟอร์นิเจอร์ ร๎าน ช.เฟอร์นิเจอร์ 650314132485

 โต๏ะท างานเหล็ก -                

28 จัดซ้ือทอํนซัมเมร์ส 12,900.00           12,900.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านทุํงหวัช๎างอิเลคทริค ร๎านทุํงหวัช๎างอิเลคทริค 650314234339

29 จัดซ้ือวัสดุจราจร 9,844.00             9,844.00         เฉพาะเจาะจง หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด นวล-ประวัติ หา๎งหุ๎นสํวนจ ากัด นวล-ประวัติ 650314234024

30 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนายผัดซี เปี้ยแดง 256,000.00         256,000.00      เฉพาะเจาะจง ร๎านชัยกิจกํอสร๎าง ร๎านชัยกิจกํอสร๎าง 650322024161

หมูํ 11 บา๎นสันดอนมูล -                

1,031,301.23      1,031,301.23   

.


