
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,700.00             3,700.00         เฉพาะเจาะจง เอกอุดมทรัพย์ เอกอุดมทรัพย์ 64-45-00223-5330900-00001

2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม คอมพวิเตอร์ ทะเบียน 416-56-0018 700.00               700.00           เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด 64-45-00111-5320400-00008

3 ค่าวัสดุส านักงาน หนังสือพมิพ์ 380.00               380.00           เฉพาะเจาะจง บุคมาร์กเซ็นเตอร์ บุคมาร์กเซ็นเตอร์ 64-45-00111-5330100-00004

4 ค่าซ่อมคอมพวิเตอร์ ทะเบียน 487-61-0002 1,000.00             1,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พอช.คอม(ส านักงานใหญ)่ หจก.พอช.คอม(ส านักงานใหญ)่ 64-45-00113-5320400-00002

5 วัสดุส านักงาน ส่วนส านักปลัด 20,180.00           20,180.00       เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด 64-45-00111-5330100-00005

6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 11,452.07           11,452.07       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรทุ่งหัวช้าง สหกรณ์การเกษตรทุ่งหัวช้าง 64-45-00111-5330800-00002

7 วัสดุคอมพวิเตอร์ 4,750.00             4,750.00         เฉพาะเจาะจง วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส วีซายน์ โอเอ เซอร์วิส 64-45-00111-5331400-00007

8 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง สายม.11 142,900.00         142,900.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟองตาเทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟองตาเทรดด้ิง 64-45-00312-5421000-00001

บ้านสันดอนมูล

9 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง สาย ม.6 229,800.00         229,800.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟองตาเทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟองตาเทรดด้ิง 64-45-00312-5421000-00005

บ้านแม่ปันเดง

10 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง สาย ม.5 132,600.00         132,600.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟองตาเทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟองตาเทรดด้ิง 64-45-00312-5421000-00003

บ้านโป่งแดง

11 วัสดุส านักงาน กองคลัง 4,828.00             4,828.00         เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด 64-45-00113-5330100-00001

12 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง สาย ม.10 62,500.00           62,500.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สวัสด์ินิยม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สวัสด์ินิยม 64-45-00312-5421000-00004

บ้านหนองผ า

13 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง สาย ม.7 63,600.00           63,600.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สวัสด์ินิยม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สวัสด์ินิยม 64-45-00312-5421000-00005

บ้านสัญชัย

14 ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์ภาษี 4,000.00             4,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ป้อมกรุ๊ปปร้ินท์แอนด์มีเดียเซ็นเตอร์ หจก.ป้อมกรุ๊ปปร้ินท์แอนด์มีเดียเซ็นเตอร์ 64-45-00113-5320100-00003

15 ค่าวัสดุส านักงาน กองคลัง 3,075.00             3,075.00         เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด 64-45-00113-5320100-00002

16 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ กองคลัง 750.00               750.00           เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด 64-45-00113-5331400-00002

17 ค่าชุดอุแกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 29,500.00           29,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด 64-45-00212-5410200-00001

สารสนเทศ DLTV ศพด.ดอยวงค์

18 ค่าชุดอุแกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 29,500.00           29,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด 64-45-00212-5410200-00002

สารสนเทศ DLTV ศพด.หัวขัว

19 ค่าชุดอุแกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 29,500.00           29,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด 64-45-00212-5410200-00003

สารสนเทศ DLTV ศพด.แม่ปันเด็ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

20 ค่าชุดอุแกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 29,500.00           29,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด 64-45-00212-5410200-00004

สารสนเทศ DLTV ศพด.สัญชัย

21 ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน 15,000.00           15,000.00       เฉพาะเจาะจง นายจิระเดช ทาธิ นายจิระเดช ทาธิ 64-45-00262-5320300-00003

22 ค่าเคร่ืองเสียง 5,000.00             5,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอาชญาสิทธิ ตีนยอด นายอาชญาสิทธิ ตีนยอด 64-45-00262-5320300-00004

23 ค่าชุดกีฬา 20,715.00           20,715.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสปอร์ตไลฟ์ ร้านสปอร์ตไลฟ์ 64-45-00262-5320300-00005

24 ค่าถ้วยรางวัล 10,000.00           10,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมหาวันถ้วยรางวัล ร้านมหาวันถ้วยรางวัล 64-45-00262-5320300-00006

25 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีตสายบ้านหัวขัว-บ้านดอยวงค์ หมู่4 839,000.00         839,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินทวีเคหะกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินทวีเคหะกิจ 64-42-00312-5420900-00001

26 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีตสายที่ 2สายดอยแก้ว-ห้วยแม่นาว๊ะ 839,001.00         839,001.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินทวีเคหะกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินทวีเคหะกิจ 64-42-00312-5420900-00002

หมู่ 5 บ้านโป่งแดง

27 ค่าวัสดุส านักงาน น้ าด่ืม 1,370.00             1,370.00         เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมช้างทิพย์ น้ าด่ืมช้างทิพย์ 64-45-00111-5330100-00006

28 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองส ารองไฟ กองช่าง 800.00               800.00           เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด 64-45-00241-5320400-00001

29 ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ กองช่าง 950.00               950.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหัวช้างอิเล็กทริค ร้านทุ่งหัวช้างอิเล็กทริค 64-45-00241-5320400-00002

30 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ กองช่าง 990.00               990.00           เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด บ.ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999จ ากัด 64-45-00241-5331400-00001

31 ค่าป้ายโครงการแขงขันกีฬาเยาวชน 600.00               600.00           เฉพาะเจาะจง จิงจิง ดีไซน์ จิงจิง ดีไซน์ 64-45-00262-5320300-00007

32 ค่าวัสดุส านักงาน กองคลัง 2,740.00             2,740.00         เฉพาะเจาะจง ส่ีออการพมิพ์ ส่ีออการพมิพ์ 64-45-00113-5330100-00003

33 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน 1,750.00             1,750.00         เฉพาะเจาะจง หจก.จ าเรียงการค้า ทุ่งหัวช้าง หจก.จ าเรียงการค้า ทุ่งหัวช้าง 64-45-00262-5320300-00008

-                

2,542,131.07      2,542,131.07  


