
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าวัสดุส านักงาน กองการศึกษา 8,389.00             8,389.00         เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด 64-45-00211-5330100-00001

2 ค่าจ้างเหมาท าดอกไม้สด 1,000.00             1,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร์ อุตสา นางสาวพัชรินทร์ อุตสา 64-45-00111-5320100-00023

3 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 27 ชุด 450.00                450.00           เฉพาะเจาะจง นางปวิชชา วงค์ษา นางปวิชชา วงค์ษา 64-45-00111-5320200-00001

4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 593.00                593.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหัวช้างอิเล็คทริค ร้านทุ่งหัวช้างอิเล็คทริค 64-45-00111-5330200-00002

5 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,850.00             2,850.00         เฉพาะเจาะจง วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส 64-45-00111-5331400-00002

6 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 520.00                520.00           เฉพาะเจาะจง ทวีโชค ทวีโชค 64-45-00111-5320400-00005

7 ค่าถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 16,957.44            16,957.44       เฉพาะเจาะจง วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส 64-45-00111-5320100-00024

8 วัสดุส านักงาน หนังสือพิมพ์ 400.00                400.00           เฉพาะเจาะจง บุคมาร์กเซ็นเตอร์ บุคมาร์กเซ็นเตอร์ 64-45-00111-5330100-00001

9 ค่าน้ าด่ืม ประจ าส านักงาน 1,520.00             1,520.00         เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมช้างทิพย์ น้ าด่ืมช้างทิพย์ 64-45-00111-5330100-00002

10 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 500.00                500.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ป้อมกรุ๊ปปร้ินท์แอนด์มีเดียเซ็นเตอร์ หจก.ป้อมกรุ๊ปปร้ินท์แอนด์มีเดียเซ็นเตอร์ 64-45-00111-5331100-00001

11 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,500.00             1,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ป้อมกรุ๊ปปร้ินท์แอนด์มีเดียเซ็นเตอร์ หจก.ป้อมกรุ๊ปปร้ินท์แอนด์มีเดียเซ็นเตอร์ 64-45-00111-5331100-00002

12 ค่าชุดกีฬา 4,550.00             4,550.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสปอร์ตไลฟ์ ร้านสปอร์ตไลฟ์ 64-45-00262-5320300-00002

13 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 12,038.80            12,038.80       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรทุ่งหัวช้าง สหกรณ์การเกษตรทุ่งหัวช้าง 64-45-00111-5330800-00001

14 วัสดุคอมพิวเตอร์ 990.00                990.00           เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด 64-45-00111-5331400-00003

15 วัสดุคอมพิวเตอร์ 159.00                159.00           เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด 64-45-00111-5331400-00004

16 ค่าพลุเปิดงาน 900.00                900.00           เฉพาะเจาะจง นายโสมมนัส ไพรศรี นายโสมมนัส ไพรศรี 64-45-00263-5320300-00003

17 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา 6,650.00             6,650.00         เฉพาะเจาะจง วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส 64-45-00211-5331400-00001

18 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 1,250.00             1,250.00         เฉพาะเจาะจง วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส 64-45-00113-5331400-00001

19 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 ป้าย 3,750.00             3,750.00         เฉพาะเจาะจง นายศรีเมฆ พยุงศักดาภาส นายศรีเมฆ พยุงศักดาภาส 64-45-00111-5320100-00025

20 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 360.00                360.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหัวช้างอิเล็คทริค ร้านทุ่งหัวช้างอิเล็คทริค 64-45-00111-5330200-00003

21 ค่าอาหารกลางวัน โครงการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอยิ้ม เคล่ือนที่ 2,500.00             2,500.00         เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญนภา กายาเมา นางเพ็ญนภา กายาเมา 64-45-00111-5320100-00026

22 ค่าอาหารกลางวัน ประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 2 3,600.00            3,600.00         เฉพาะเจาะจง นางปวิชชา วงค์ษา นางปวิชชา วงค์ษา 64-45-00111-5320200-00002

23 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ ากล่ัน) 430.00                430.00           เฉพาะเจาะจง ทวีโชค ทวีโชค 64-45-00111-5330700-00001

24 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนส านักปลัด 730.00                730.00           เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด 64-45-00111-5331400-00005

25 วัสดุส านักงาน ส่วนส านักปลัด 25,000.00            25,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด 64-45-00111-5330100-00003

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

26 ค่าถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 9,857.44             9,857.44         เฉพาะเจาะจง วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส 64-45-00111-5320100-00027

27 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ 1กก6551 1,110.00             1,110.00         เฉพาะเจาะจง ทวีโชค ทวีโชค 64-45-00111-5320400-00006

28 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เคร่ืองตัดหญ้า 2,830.00             2,830.00         เฉพาะเจาะจง ทวีโชค ทวีโชค 64-45-00111-5320400-00007

29 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนส านักปลัด 200.00                200.00           เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด 64-45-00111-5331400-00006

30 ค่าอาหารเสริม (นม) 841,744.80          841,744.80      เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 64-45-00212-5330400-00002

-                

953,329.48         953,329.48     


