
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำบริกำรประชำชนกองช่ำง 32,725.00        32,725.00     เฉพำะเจำะจง นำยอภิมงคล ยำแปง นำยอภิมงคล ยำแปง 64-45-00241-5320100-00003

2 ค่ำน้ ำมันประจ ำเดือน 12,130.00        12,130.00     เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งหวัฃ้ำง สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งหวัฃ้ำง 64-45-00111-5330800-00011

3 วัสดุก่อสร้ำง 11,475.00        11,475.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนทุ่งหวัฃ้ำงวัสดุ ร้ำนทุ่งหวัฃ้ำงวัสดุ 022/2564

4 วัสดุก่อสร้ำง 18,200.00        18,200.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนนัฎฐินีภัณฑ์ ร้ำนนัฎฐินีภัณฑ์ 023/2564

5 วัสดุส ำนักงำน (กองคลัง) 6,327.00          6,327.00      เฉพำะเจำะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ำกัด บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ำกัด 024/2564

6 ค่ำบริกำรถ่ำยเอกสำร 22,921.12        22,921.12     เฉพำะเจำะจง ร้ำนทุ่งหวัฃ้ำงวัสดุ ร้ำนทุ่งหวัฃ้ำงวัสดุ 025/2564

7 ค่ำวัสดุไฟฟำ่และวิทยุ 16,885.00        16,885.00     เฉพำะเจำะจง ณัฎฐ์มนกำรไฟฟำ้ ณัฎฐ์มนกำรไฟฟำ้ 027/2564

8 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถบรรทกุน้ ำ ทะเบยีน 81-1222 7,800.00          7,800.00      เฉพำะเจำะจง สยำมไฟร์แอนด์เรสคิวส์อีควิปเม้นท์ สยำมไฟร์แอนด์เรสคิวส์อีควิปเม้นท์ 030/2564

9 โครงกำรปรับปรุงหอ้งน้ ำเด็กศูนย์พฒันำเด็กเล็กบำ้นโปง่แดง 60,000.00        60,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำเนตรกำรค้ำ ร้ำนมำเนตรกำรค้ำ 31/2564

10 วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 16,500.00        16,500.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกอุดมทรัพย์ ร้ำนเอกอุดมทรัพย์ 116/2564

11 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้ำ 280.00             280.00         เฉพำะเจำะจง ทวีโชค ทวีโชค 64-45-00111-5320400-00019

12 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง ทะเบยีน กค8875 ลพ. 1,300.00          1,300.00      เฉพำะเจำะจง ยำนยนต์อะไหล่ยนต์ ยำนยนต์อะไหล่ยนต์ 64-45-00111-5320400-00020

13 ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองพมิพ ์ส่วนส ำนักปลัด 350.00             350.00         เฉพำะเจำะจง COMFIX BY BIE COMFIX BY BIE 64-45-00111-5320400-00021

14 ค่ำจัดซ้ือหนังสือพมิพ ์ประจ ำเดือน เมษำยน 2564 360.00             360.00         เฉพำะเจำะจง บุ๊คมำกร์กเซ็นเตอร์ บุ๊คมำกร์กเซ็นเตอร์ 64-45-00111-5330100-00022

15 จัดซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 1,950.00          1,950.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนทุ่งหวัช้ำงอิเลคทริค ร้ำนทุ่งหวัช้ำงอิเลคทริค 64-45-00111-5330200-00005

16 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน(น้ ำมันไฮดรอริค) 1,000.00          1,000.00      เฉพำะเจำะจง ยำนยนต์อะไหล่ยนต์ ยำนยนต์อะไหล่ยนต์ 64-45-00111-2330800-00009

17 ค่ำเปล่ียนน้ ำมันเคร่ืองรถจักรยำนยนต์ส่วนกลำง 260.00             260.00         เฉพำะเจำะจง ทวีโชค ทวีโชค 64-45-00111-5330800-00010

18 ค่ำน้ ำมันประจ ำเดือน เมษำยน 2564 12,130.63        12,130.63     เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งหวัฃ้ำง สหกรณ์กำรเกษตรทุ่งหวัฃ้ำง 64-45-00111-5330800-00011

19 ค่ำจัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิล ส่วนส ำนักปลัด 2,300.00          2,300.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ปอ้มกรุ๊ป ฯ หจก.ปอ้มกรุ๊ป ฯ 64-45-00111-5331100-00004

20 ค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ส่วนส ำนักปลัด 250.00             250.00         เฉพำะเจำะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ำกัด บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ำกัด 64-45-00111-5331400-00010

21 ค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ส่วนส ำนักปลัด 195.00             195.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนทุ่งหวัช้ำงอิเลคทริค ร้ำนทุ่งหวัช้ำงอิเลคทริค 64-45-00111-5331400-00011

22 ค่ำจัดจ้ำงท ำตรำยำง 250.00             250.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำวันถ้วยรำงวัล ร้ำนมหำวันถ้วยรำงวัล 64-45-00113-5330100-00007

23 ค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1,456.00          1,456.00      เฉพำะเจำะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ำกัด บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ำกัด 64-45-00113-5330100-00008

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งหวัช้ำง

วันที่ 31 เดือนพฤษภำคม  พ.ศ. 2564
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24 ค่ำวัสดุส ำนักงำน กองกำรศึกษำ 2,825.00          2,825.00      เฉพำะเจำะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ำกัด บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ำกัด 64-45-00211-5330100-00004

25 ค่ำจัดซ้ือน้ ำด่ืมในศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 685.00             685.00         เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมช้ำงทพิย์ น้ ำด่ืมช้ำงทพิย์ 64-45-00211-5330100-00005

26 ค่ำล้ำงแอร์ส ำนักงำน (กองช่ำง) 1,300.00          1,300.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนทุ่งหวัช้ำงอิเลคทริค ร้ำนทุ่งหวัช้ำงอิเลคทริค 64-45-00241-5320400-00005

-             

-             

231,854.75      231,854.75  


