
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ปา้ยประกาศผลการเลือกต้ัง 2,470.00             2,470.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ปอ้มกรุ๊ป ฯ หจก.ปอ้มกรุ๊ป ฯ 65-45-00111-5320300-00005

2 ปา้ยอบรมความรู้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง 500.00               500.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ปอ้มกรุ๊ป ฯ หจก.ปอ้มกรุ๊ป ฯ 65-45-00111-5320300-00006

3 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม ส านักปลัด 650.00               650.00           เฉพาะเจาะจง บ.ทเีอ็นไอทแีอนด์เทคโนโลยี999 บ.ทเีอ็นไอทแีอนด์เทคโนโลยี999 65-45-00111-5320400-00004

4 วัสดุก่อสร้าง 2,613.00             2,613.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหวัช้างวัสดุ ร้านทุ่งหวัช้างวัสดุ 65-45-00111-5330600-00002

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 24,431.71           24,431.71       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรทุ่งหวัช้าง สหกรณ์การเกษตรทุ่งหวัช้าง 65-45-00111-5330800-00002

6 จ้างเหมาส่งเอกสารแบบบญัชีรายชื่อที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 1,310.00             1,310.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวน้ าผ้ึง อุน่เรือน นางสาวน้ าผ้ึง อุน่เรือน 65-45-00113-5320100-00004

7 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม กองคลัง 1,880.00             1,880.00         เฉพาะเจาะจง COMFIX BY BIE COMFIX BY BIE 65-45-00113-5320400-00001

4 วัสดุส านักงาน กองคลัง 1,535.00             1,535.00         เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด 65-45-00113-5330100-00002

8 ท าตรายาง กองคลัง 420.00               420.00           เฉพาะเจาะจง ส่ีออการพมิพ์ ส่ีออการพมิพ์ 65-45-00113-5330100-00003

9 ท าตรายาง กองคลัง 420.00               420.00           เฉพาะเจาะจง ส่ีออการพมิพ์ ส่ีออการพมิพ์ 65-45-00113-5330100-00004

10 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองการศึกษา 1,800.00             1,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.ทเีอ็นไอทแีอนด์เทคโนโลยี999 บ.ทเีอ็นไอทแีอนด์เทคโนโลยี999 65-45-00211-5320400-00001

11 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง 1,550.00             1,550.00         เฉพาะเจาะจง COMFIX BY BIE COMFIX BY BIE 65-45-00311-5320400-00001

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหสัสายทางลพ.ถ.41023 454,000.00         454,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.วังตาลก่อสร้าง หจก.วังตาลก่อสร้าง 64112201932

บา้นแม่ปนัเดง หมู่ที่ 6

13 วัสดุก่อสร้าง 23,100.00           23,100.00       เฉพาะเจาะจง วิรัตน์โยธาการ วิรัตน์โยธาการ 641214041434

14 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7,200.00             7,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.ฮอสปติอล ซัพพลายกรู๊ป จ ากัด บ.ฮอสปติอล ซัพพลายกรู๊ป จ ากัด 641214045934

15 ค่าบริการถ่ายเอกสาร 14,904.60           14,904.60       เฉพาะเจาะจง วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส 641214089275

16 วัสดุก่อสร้าง 7,875.00             7,875.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหวัช้างวัสดุ ร้านทุ่งหวัช้างวัสดุ 641214092842

17 ค่าปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยูอ่าศัยใหค้นพกิาร 21,405.00           21,405.00       เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์ค า หว้ยไร่ ร้านจันทร์ค า หว้ยไร่ 641214006503

18 ค่าปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยูอ่าศัยใหค้นพกิาร 30,765.00           30,765.00       เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์ค า หว้ยไร่ ร้านจันทร์ค า หว้ยไร่ 641214008648

19 วัสดุส านักงาน กองช่าง 5,884.00             5,884.00         เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด 641214174743

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหวัช้าง

วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
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20 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 23,820.00           23,820.00       เฉพาะเจาะจง ณัฎฐ์ธมนการไฟฟา้ ณัฎฐ์ธมนการไฟฟา้ 641214172880

21 วัสดุก่อสร้าง 13,850.00           13,850.00       เฉพาะเจาะจง วิรัตน์โยธาการ วิรัตน์โยธาการ 641214262245

22 จ้างเหมาวางทอ่ประปา หมู่ 7 20,000.00           20,000.00       เฉพาะเจาะจง วิรัตน์โยธาการ วิรัตน์โยธาการ 641114267126

23 ค่าวัสดุส านักงาน (ผ้าม่าน) 11,000.00           11,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสมพธิญ์ จันทราชา นางสมพธิญ์ จันทราชา 641214290116

673,383.31        673,383.31     

.


