
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 วัสดุส านักงาน กองช่าง 740.00               740.00           เฉพาะเจาะจง ส่ีออการพมิพ์ ส่ีออการพมิพ์ 65-45-00231-5330100-00002

2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,780.00             1,780.00         เฉพาะเจาะจง ทวีโชค ทวีโชค 65-45-00111-5330800-00004

3 วัสดุคอมพวิเตอร์ ส่วนส านักปลัด 4,900.00             4,900.00         เฉพาะเจาะจง วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส 65-45-00111-5331400-00001

4 ค่าปา้ย โครงการปอ้งกันการเกิดหมอกควันและไฟปา่ 500.00               500.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ปอ้มกรุ๊ป ปร้ินท ์ฯ หจก.ปอ้มกรุ๊ป ปร้ินท ์ฯ 65-45-00123-5320300-00003

5 ค่าน้ าด่ืม กองการศึกษา 2,010.00             2,010.00         เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมช้างทพิย์ น้ าด่ืมช้างทพิย์ 65-45-00211-5330100-00003

6 ค่าซ่อมคอมพวิเตอร์ กองช่าง 400.00               400.00           เฉพาะเจาะจง COMFIX BY BIE COMFIX BY BIE 65-45-00311-5320400-00002

7 วัสดุการเกษตร 4,950.00             4,950.00         เฉพาะเจาะจง ร้านจิรนันทพ์านิชย์ ร้านจิรนันทพ์านิชย์ 65-45-00321-5331000-00001

8 วัสดุคอมพวิเตอร์ กองคลัง 275.00               275.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหวัช้างอิเลคทริค ร้านทุ่งหวัช้างอิเลคทริค 65-45-00113-5331400-00002

9 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ ส่วนส านักปลัด 408.00               408.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหวัช้างอิเลคทริค ร้านทุ่งหวัช้างอิเลคทริค 65-45-00111-5330200-00004

10 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส่วนส านักปลัด 1,180.00             1,180.00         เฉพาะเจาะจง ทวีโชค ทวีโชค 65-45-00111-5320400-00005

11 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส่วนส านักปลัด 1,670.00             1,670.00         เฉพาะเจาะจง ทวีโชค ทวีโชค 65-45-00111-5320400-00006

12 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส่วนส านักปลัด 610.00               610.00           เฉพาะเจาะจง ทวีโชค ทวีโชค 65-45-00111-5320400-00007

13 ค่าน้ าด่ืม ส่วนส านักปลัด 3,920.00             3,920.00         เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมช้างทพิย์ น้ าด่ืมช้างทพิย์ 65-45-00111-5330100-00010

14 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส่วนส านักปลัด 1,400.00             1,400.00         เฉพาะเจาะจง ทวีโชค ทวีโชค 65-45-00111-5330800-00005

15 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส่วนส านักปลัด 1,550.00             1,550.00         เฉพาะเจาะจง ทวีโชค ทวีโชค 65-45-00111-5330800-00006

16 น้ ามันประจ าเดือน มกราคม 2565 17,332.15           17,332.15       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรทุ่งหวัช้าง สหกรณ์การเกษตรทุ่งหวัช้าง 65-45-00111-5330800-00007

17 วัสดุส านักงาน กองคลัง 870.00               870.00           เฉพาะเจาะจง ส่ืออการพมิพ์ ส่ืออการพมิพ์ 65-45-00113-5330100-00005

18 น้ าด่ืม กองคลัง 1,785.00             1,785.00         เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมช้างทพิย์ น้ าด่ืมช้างทพิย์ 65-45-00113-5330100-00006

19 วัสดุก่อสร้างกองการศึกษา 705.00               705.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหชั้างวัสดุ ร้านทุ่งหชั้างวัสดุ 65-45-00211-5330600-00001

20 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 7,240.00             7,240.00         เฉพาะเจาะจง ยานยนต์อะไหล่ยนต์ ยานยนต์อะไหล่ยนต์ 650114309170

21 วัสดุก่อสร้างซ่อมแซมฝายทุ่งเด่น 39,190.00           39,190.00       เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหวัช้างวัสดุ ร้านทุ่งหวัช้างวัสดุ 650114358672

22 วัสดุก่อสร้างปรับปรุงถนนสายสุสาน หมู่ทื่ 12 5,800.00             5,800.00         เฉพาะเจาะจง วิรัตน์โยธาการ วิรัตน์โยธาการ 650114373739

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหวัช้าง

วันที่ 28 เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565
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23 จ้างเหมาวางทอ่ระบายน้ า ศพด.ม่ปนัเดง 43,640.00           43,640.00       เฉพาะเจาะจง วิรัตน์โยธาการ วิรัตน์โยธาการ 650114379323

24 วัสดุงานบา้นงานครัว 8,159.00             8,159.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บวัหาพาณิขย์ หจก.บวัหาพาณิขย์ 650114361939

25 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศพด.หนองผ า 5,580.00             5,580.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหวัช้างวัสดุ ร้านทุ่งหวัช้างวัสดุ 650214061540

26 จ้างเหมาย้ายแอร์ 2 จุดพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 7,685.00             7,685.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหวัช้างอิเลคทริค ร้านทุ่งหวัช้างอิเลคทริค 650214135354

27 จัดซ้ือถังน้ าแข็ง ส านักปลัด 17,500.00           17,500.00       เฉพาะเจาะจง จักรพรรดิ พาณิชย์ จักรพรรดิ พาณิชย์ 650214088802

28 ค่าถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2565 12,825.60           12,825.60       เฉพาะเจาะจง วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส 650214168163

29 จัดซ้ือถังน้ าแข็ง กองการศึกษา 17,500.00           17,500.00       เฉพาะเจาะจง จักรพรรดิ พาณิชย์ จักรพรรดิ พาณิชย์ 650214209019

212,104.75        212,104.75     

.


