
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ ส ำนักปลัด 2,150.00            2,150.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนทุ่งหวัช้ำงอิเลคทริค ร้ำนทุ่งหวัช้ำงอิเลคทริค 64-45-00111-5320400-00016

2 ค่ำซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส ำนักปลัด 950.00               950.00         เฉพำะเจำะจง COMFIX BY BIE COMFIX BY BIE 64-45-00111-5320400-00017

3 ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 450.00               450.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนทุ่งหวัช้ำงอิเลคทริค ร้ำนทุ่งหวัช้ำงอิเลคทริค 64-45-00111-5320400-00018

4 ค่ำหนังสือพิมพ์ 440.00               440.00         เฉพำะเจำะจง บุ๊คมำร์กเซ็นเตอร์ บุ๊คมำร์กเซ็นเตอร์ 64-45-00111-5330100-00018

5 ค่ำวัสดุส ำนักงำน ส ำนักปลัด 4,060.00            4,060.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ำกัด บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ำกัด 64-45-00111-5330100-00019

6 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ส ำนักปลัด 340.00               340.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ำกัด บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ำกัด 64-45-00111-5330100-00020

7 ค่ำวัสดุส ำนักงำน ส ำนักปลัด 175.00               175.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนทุ่งหวัช้ำงอิเลคทริค ร้ำนทุ่งหวัช้ำงอิเลคทริค 64-45-00111-5330100-00021

8 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง 5,000.00            5,000.00       เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด บวัหำ พำณิชย์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด บวัหำ พำณิชย์ 64-45-00111-5330600-00004

9 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 23,876.48          23,876.48     เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งหวัช้ำง จ ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งหวัช้ำง จ ำกัด 64-45-00111-5330800-00008

10 ค่ำหมึกเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  ส ำนักปลัด 2,670.00            2,670.00       เฉพำะเจำะจง วีซำยน์ โอเอ เซอร์วิส วีซำยน์ โอเอ เซอร์วิส 64-45-00111-5331400-00008

11 ค่ำหมึกเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  ส ำนักปลัด 3,800.00            3,800.00       เฉพำะเจำะจง วีซำยน์ โอเอ เซอร์วิส วีซำยน์ โอเอ เซอร์วิส 64-45-00111-5331400-00009

12 ค่ำปำ้ยโครงกำรปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 500.00               500.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ปอ้มกรุ๊ป ปร้ินท ์แอนด์ มีเดีย เซ็นเตอร์ หจก.ปอ้มกรุ๊ป ปร้ินท ์แอนด์ มีเดีย เซ็นเตอร์ 64-45-00123-5320300-00012

13 ค่ำน้ ำด่ืม โครงกำรปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 600.00               600.00         เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมช้ำงทพิย์ น้ ำด่ืมช้ำงทพิย์ 64-45-00123-5320300-00013

14 ค่ำถ่ำนไฟฉำย โครงกำรปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 440.00               440.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุวรรณพำณิชย์ ร้ำนสุวรรณพำณิชย์ 64-45-00223-5320300-00002

15 ค่ำน้ ำด่ืมศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ประจ ำเดือน มีนำคม 2564 1,315.00            1,315.00       เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมช้ำงทพิย์ น้ ำด่ืมช้ำงทพิย์ 64-45-00211-5330100-00003

16 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ กองกำรศึกษำ 450.00               450.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ทเีอ็น ไอทแีอนทเ์ทคโนโลยี 999 จ ำกัด บริษัท ทเีอ็น ไอทแีอนทเ์ทคโนโลยี 999 จ ำกัด 64-45-00211-5331400-00004

17 ค่ำซ่อมคอมพิวเตอร์ กองกำรศึกษำ 350.00               350.00         เฉพำะเจำะจง COMFIX BY BIE COMFIX BY BIE 64-45-00211-5331400-00005

18 ค่ำซ่อมคอมพิวเตอร์ กองกำรศึกษำ 500.00               500.00         เฉพำะเจำะจง ธีระคอมพิวเตอร์ ธีระคอมพิวเตอร์ 64-45-00211-5331400-00006

19 ค่ำปำ้ยไวนิลโครงกำรปอ้งกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบำ้ 500.00               500.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ปอ้มกรุ๊ป ปร้ินท ์แอนด์ มีเดีย เซ็นเตอร์ หจก.ปอ้มกรุ๊ป ปร้ินท ์แอนด์ มีเดีย เซ็นเตอร์ 64-45-00223-5320300-00003

20 ค่ำจ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบยีนสัตว์ 3,645.00            3,645.00       เฉพำะเจำะจง นำยจิระเดช ทำธิ นำยจิระเดช ทำธิ 64-45-00223-5320300-00004

21 ค่ำซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิกำรสังคม 900.00               900.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ทเีอ็น ไอทแีอนทเ์ทคโนโลยี 999 จ ำกัด บริษัท ทเีอ็น ไอทแีอนทเ์ทคโนโลยี 999 จ ำกัด 64-45-00231-5320400-00001

22 ค่ำซ่อมคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิกำรสังคม 1,800.00            1,800.00       เฉพำะเจำะจง COMFIX BY BIE COMFIX BY BIE 64-45-00231-5320400-00002

23 ค่ำวัสดุส ำนักงำน กองสวัสดิกำรสังคม 2,920.00            2,920.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ำกัด บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ำกัด 64-45-00231-5330100-00002

24 ค่ำล้ำงแอร์ส ำนักงำน กองช่ำง 1,300.00            1,300.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนทุ่งหวัช้ำงอิเลคทริค ร้ำนทุ่งหวัช้ำงอิเลคทริค 64-45-00241-5320400-00005

25 ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ กองช่ำง 320.00               320.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนทุ่งหวัช้ำงวัสดุ ร้ำนทุ่งหวัช้ำงวัสดุ 64-45-00241-5330200-00002

26 ค่ำปำ้ยโครงกำรส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีศิลปวัฒนธรรมฯ 500.00               500.00         เฉพำะเจำะจง ส่ีออกำรพิมพ์ ส่ีออกำรพิมพ์ 64-45-00263-5320300-00004

-              

59,951.48         59,951.48    

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหวัช้ำง

วันที่ 30 เดือนเมษำยน พ.ศ. 2564


