
แบบ สขร. 1

ล าดับท่ี งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 96,000.00          96,000.00        เฉพาะเจาะจง นายญาณกร ยาวลิะ นายญาณกร ยาวลิะ 64-45-00111-5320100-00007

2 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ 42,000.00          42,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ สุภา นางสาวอรพรรณ สุภา 64-45-00111-5320100-00001

3 จา้งเหมารักษาความปลอดภยั 144,000.00        144,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภยั ช .ชนะมาร จ ากดั บ.รักษาความปลอดภยั ช .ชนะมาร จ ากดั 64-45-00111-5320100-00002

4 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านสาธารณสุข 96,000.00          96,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภญิญา  ยศเมา นางสาวสุภญิญา  ยศเมา 64-45-00111-5320100-00008

5 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านบริการประชาชน ส่วนส านักปลัด 99,600.00          99,600.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัแพ  ดาวเงิน นางสาวจนัแพ  ดาวเงิน 64-45-00111-5320100-00009

6 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านดูแลรักษาต้นไม้และสนามหญา้ 99,600.00          99,600.00        เฉพาะเจาะจง นายอนิทร  อุน่เรือน นายอนิทร  อุน่เรือน 64-45-00111-5320100-00010

7 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานท าความสะอาดส านักงาน 96,000.00          96,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสิบมอน  สุต๋า นางสิบมอน  สุต๋า 64-45-00111-5320100-00011

8 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านธรุการคลัง 98,400.00          98,400.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษรา ปญัญาแดง นางสาวเกษรา ปญัญาแดง 64-45-00113-5320100-00001

9 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านบริการประชาชน กองคลัง 96,000.00          96,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวศันสนีย ์ ตะนะเรือน นางสาวศันสนีย ์ ตะนะเรือน 64-45-00113-5320100-00002

10 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านพสัดุกองการศึกษา 98,400.00          98,400.00        เฉพาะเจาะจง นางสางเพญ็ศิริ ปนัอา้ย นางสางเพญ็ศิริ ปนัอา้ย 64-45-00211-5320100-00001

11 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านการเงินและบญัชีกองการศึกษา 96,000.00          96,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา  ยาวลิะ นางสาวนิตยา  ยาวลิะ 64-45-00211-5320100-00002

12 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านการเงินและบญัชีและพสัดุกองการศึกษา 99,600.00          99,600.00        เฉพาะเจาะจง นางสาววนัเพญ็  ค าออ่น นางสาววนัเพญ็  ค าออ่น 64-45-00211-5320100-00003

13 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านช่วยดูแลเด็ก ศพด .โปง่แดง 96,000.00          96,000.00        เฉพาะเจาะจง นายรัตนภมูิ อดุสา นายรัตนภมูิ อดุสา 64-45-00211-5320100-00004

14 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านช่วยดูแลเด็ก ศพด .แม่ปนัเดง 96,000.00          96,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวมนทกานต์ เบีย้แดง นางสาวมนทกานต์ เบีย้แดง 64-45-00211-5320100-00005

15 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านช่วยดูแลเด็ก ศพด .ดอยวงค์ 96,000.00          96,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาววนัเพญ็  สุต๋า นางสาววนัเพญ็  สุต๋า 64-45-00211-5320100-00006

16 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านช่วยดูแลเด็ก ศพด .สันดอนมูล 96,000.00          96,000.00        เฉพาะเจาะจง นางพชัรินทร์ ทาวี นางพชัรินทร์ ทาวี 64-45-00211-5320100-00007

17 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านช่วยดูแลเด็ก ศพด .หวัขวั 96,000.00          96,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา นาวา นางสาวณัฐชยา นาวา 64-45-00211-5320100-00008

18 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านกองทุนสวสัดิการสังคม 96,000.00          96,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิษา บญุปัน๋ นางสาวสุนิษา บญุปัน๋ 64-45-00231-5320100-00001

19 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ 90,000.00          90,000.00        เฉพาะเจาะจง นายธนโชติ โปธวินั นายธนโชติ โปธวินั 64-45-00111-5320100-00013

20 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ 90,000.00          90,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอานนท์ ยาแปง นายอานนท์ ยาแปง 64-45-00111-5320100-00014

21 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ 90,000.00          90,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวรพล  สุต๋า นายวรพล  สุต๋า 64-45-00111-5320100-00015

22 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ 90,000.00         90,000.00        เฉพาะเจาะจง นายต้ังปณิธาน ต๊ิบแกว้ นายต้ังปณิธาน ต๊ิบแกว้ 64-45-00111-5320100-00016

23 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ 90,000.00          90,000.00        เฉพาะเจาะจง นายเดชชัย ปญัญา นายเดชชัย ปญัญา 64-45-00111-5320100-00017

24 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านประชาสัมพนัธ์ 96,000.00          96,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิศา  ปญัญาแดง นางสาวปาณิศา  ปญัญาแดง 64-45-00111-5320100-00018

25 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองพมิพ ์เลขครุภณัฑ์ 416-58-0002 690.00              690.00            เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอน็ไอทีแอนด์เทคโนโลย ี999จ ากดั บ.ทีเอน็ไอทีแอนด์เทคโนโลย ี999จ ากดั 64-45-00111-5320400-00001

26 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ ส่วนส านักปลัด 900.00              900.00            เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอน็ไอทีแอนด์เทคโนโลย ี999จ ากดั บ.ทีเอน็ไอทีแอนด์เทคโนโลย ี999จ ากดั 64-45-00111-5331400-00001

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนตุลาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหวัช้าง

วนัที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดับท่ี งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนตุลาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหวัช้าง

วนัที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

27 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานขบัรถ 99,600.00          99,600.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกยทุธ อุน่เรือน นายเอกยทุธ อุน่เรือน 64-45-00111-5320100-00019

28 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานด้านสาธารณสุข ช่วยงานกองทุน สสส . 37,025.00          37,025.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวพขิญน์ิธ ี  จมุปู นางสาวพขิญน์ิธ ี  จมุปู 64-45-00111-5320100-00020

29 ค่าซ่อมแซมเคร่ือง FAX 1,590.00            1,590.00          เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอน็ไอทีแอนด์เทคโนโลย ี999จ ากดั บ.ทีเอน็ไอทีแอนด์เทคโนโลย ี999จ ากดั 64-45-00111-5320400-00002

30 ค่าจดัท าพวงมาลัยดอกไม้สด 1,000.00            1,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรินทร์ อตุสา นางสาวพชัรินทร์ อตุสา 64-45-00111-5320100-00021

31 ค่าถา่ยเอกสารขอ้บญัญติั 3,090.00            3,090.00          เฉพาะเจาะจง ส่ืออการพมิพ์ ส่ืออการพมิพ์ 64-45-00111-5320100-00022

32 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานบริการประชาชนกองช่าง 99,600.00          99,600.00        เฉพาะเจาะจง นายวฒิุชัย  ปนัไก่ นายวฒิุชัย  ปนัไก่ 64-45-00241-5320100-00001

33 จา้งเหมาบคุคลปฎบิติังานธรุการกองช่าง 96,000.00          96,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวศิิษฎ ์ หวัยาว นายวศิิษฎ ์ หวัยาว 64-45-00241-5320100-00002

34 ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 18,740.00          18,740.00        เฉพาะเจาะจง ณัฎฐ์มนการไฟฟา้ ณัฎฐ์มนการไฟฟา้ 64-45-00241-5330200-00001

35 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า ทะเบยีน 81-1222 5,400.00            5,400.00          เฉพาะเจาะจง ยานยนต์อะไหล่ยนต์ ยานยนต์อะไหล่ยนต์ 64-45-00111-5320400-00003

36 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองพมิพ ์เลขครุภณัฑ์ 416-56-0019 1,900.00            1,900.00          เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอน็ไอทีแอนด์เทคโนโลย ี999จ ากดั บ.ทีเอน็ไอทีแอนด์เทคโนโลย ี999จ ากดั 64-45-00111-5320400-00004

37 ค่าเช่าเวทีจดัเตรียมสนามแขง่ขนัพร้อมอปุกรณ์เคร่ืองเสียง 39,000.00          39,000.00        เฉพาะเจาะจง นายแทนเกีย่ง หวัออ่น นายแทนเกีย่ง หวัออ่น 64-45-00111-5320100-00021

38 ค่าจา้งเหมาเวที เคร่ืองเสียง ไฟประดับไฟส่องสวา่ง 65,000.00          65,000.00        เฉพาะเจาะจง MR.J GROUP MR.J GROUP 64-45-00263-5320300-00001

39 ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่งานลอยกระทง 5,000.00            5,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวขวญัทิพย ์ต๋ันตานะ นางสาวขวญัทิพย ์ต๋ันตานะ 64-45-00263-5320300-00002

-                 

2,758,135.00     2,758,135.00   


