
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ค่าบริการถา่ยเอกสาร 18,131.12               18,131.12       เฉพาะเจาะจง วซีายน์ โอเอ เซอร์วสิ วซีายน์ โอเอ เซอร์วสิ 64-45-00111-5320100-00028

2 ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม 350.00                   350.00            เฉพาะเจาะจง นางปวชิชา  วงค์ษา นางปวชิชา  วงค์ษา 64-45-00111-5320200-00003

3 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 6719 810.00                   810.00            เฉพาะเจาะจง ทวโีชค ทวโีชค 64-45-00111-5320400-00009

4 ค่าวสัดุกอ่สร้าง 1,530.00                1,530.00         เฉพาะเจาะจง ร้านณินีภัณฑ์ ร้านณินีภัณฑ์ 64-45-00111-5330600-00001

5 ค่าอาหารกลางวนัโครงการแขง่ขนักฬีาเยาวชน 3,500.00                3,500.00         เฉพาะเจาะจง นางประนอม ปัญญาแดง นางประนอม ปัญญาแดง 64-45-00262-5320300-00010

6 ค่าวสัดุกอ่สร้าง 3,900.00                3,900.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหัวชา้งวสัดุ ร้านทุ่งหัวชา้งวสัดุ 64-45-00241-5330600-00001

7 ค่าวสัดุกอ่สร้าง 5,200.00                5,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหัวชา้งวสัดุ ร้านทุ่งหัวชา้งวสัดุ 64-45-00241-5330600-00002

8 ค่ายาสามญัประจ าบ้าน 1,000.00                1,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมโีชคเภสัช ร้านมโีชคเภสัช 64-45-00262-5320300-00011

9 ค่าน้ าด่ืมโครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนชว่งเทศการปีใหม่ 840.00                   840.00            เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมชา้งทิพย์ น้ าด่ืมชา้งทิพย์ 64-45-00123-5320300-00001

10 ค่าป้ายโครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนชว่งเทศการปีใหม่ 500.00                   500.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ป้อมกรุ๊ปปร้ินท์แอนด์มเีดียเซ็นเตอร์ หจก.ป้อมกรุ๊ปปร้ินท์แอนด์มเีดียเซ็นเตอร์ 64-45-00123-5320300-00002

11 ค่าวสัดุกอ่สร้าง 8,195.00                8,195.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหัวชา้งวสัดุ ร้านทุ่งหัวชา้งวสัดุ 64-45-00123-5330600-00003

12 วสัดุส านักงาน ส่วนส านักปลัด 400.00                   400.00            เฉพาะเจาะจง บุคมาร์กเซ็นเตอร์ บุคมาร์กเซ็นเตอร์ 64-45-00111-5330100-00007

13 ค่าน้ าด่ืม 815.00                   815.00            เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมชา้งทิพย์ น้ าด่ืมชา้งทิพย์ 64-45-00111-5330100-00008

14 วสัดุส านักงาน ส่วนส านักปลัด 4,542.00                4,542.00         เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ จ ากดั บ.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ จ ากดั 64-45-00111-5330100-00009

15 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า ทะเบียน 81-1222 10,940.00               10,940.00       เฉพาะเจาะจง อู่การุณบริการ อู่การุณบริการ 64-45-00111-5330400-00010

16 วสัดุส านักงาน ส่วนส านักปลัด 1,560.00                1,560.00         เฉพาะเจาะจง ส่ีออการพิมพ์ ส่ีออการพิมพ์ 64-45-00111-5330100-00010

17 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 19,578.35               19,578.35       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรทุ่งหัวชา้ง สหกรณ์การเกษตรทุ่งหัวชา้ง 64-45-00111-5330800-00003

18 วสัดุวทิยาศาตร์หรือการแพทย์ 8,200.00                8,200.00         เฉพาะเจาะจง เอกอดุมทรัพย์ เอกอดุมทรัพย์ 64-45-00223-5330900-00003

19 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองกระจายเสียงเคร่ืองส ารองไฟส าหรับCCTV 3,500.00                3,500.00         เฉพาะเจาะจง ทากาศ คอมพิวเตอร์ ทากาศ คอมพิวเตอร์ 64-45-00111-5320400-00011

20 ค่างานบ้านงานครัว 9,600.00                9,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บัวหาพาณิชย์ หจก.บัวหาพาณิชย์ 64-45-00111-5330300-00001

21 ค่าวสัดุเคร่ืองดับเพลิง 36,800.00               36,800.00       เฉพาะเจาะจง กณุทิราภัณฑ์ กณุทิราภัณฑ์ 64-45-00123-5331600-00001

22 วสัดุคอมพิวเตอร์ 1,432.00                1,432.00         เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ จ ากดั บ.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ จ ากดั 64-45-00231-5331400-00001

23 วสัดุส านักงาน กองคลัง 1,160.00                1,160.00         เฉพาะเจาะจง ส่ีออการพิมพ์ ส่ีออการพิมพ์ 64-45-00113-5330100-00004

24 วสัดุส านักงาน กองสวสัดิการสังคมสงเคราะห์ 1,425.00                1,425.00         เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ จ ากดั บ.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ จ ากดั 64-45-00231-5330100-00001

25 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บต 7588 3,070.00                3,070.00         เฉพาะเจาะจง ทวโีชค ทวโีชค 64-45-00241-5320400-00003

26 ค่าวสัดุส านักงาน กองชา่ง 400.00                   400.00            เฉพาะเจาะจง ส่ือการพิมพ์ ส่ือการพิมพ์ 64-45-00241-5330100-00001

27 ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ทะเบียน 416-57-0001 1,550.00                1,550.00         เฉพาะเจาะจง COMFIX BY BIE COMFIX BY BIE 64-45-00111-5320400-00012

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มกราคม 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวชา้ง

วนัที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มกราคม 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวชา้ง

วนัที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564

28 วสัดุส านักงาน ส่วนส านักปลัด 1,156.00                1,156.00         เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ จ ากดั บ.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ จ ากดั 64-45-00111-5320100-00011

29 วสัดุส านักงาน ส่วนส านักปลัด 575.00                   575.00            เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ จ ากดั บ.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ จ ากดั 64-45-00111-5320100-00012

30 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,350.00                1,350.00         เฉพาะเจาะจง ยานยนต์อะไหล่ยนต์ ยานยนต์อะไหล่ยนต์ 64-45-00111-5330800-00004

31 วสัดุส านักงาน กองคลัง 620.00                   620.00            เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหัวชา้งอเิลคทริค ร้านทุ่งหัวชา้งอเิลคทริค 64-45-00113-5330100-00005

32 วสัดุส านักงาน กองการศึกษา 440.00                   440.00            เฉพาะเจาะจง ร้านมหาวนัถว้ยรางวลั ร้านมหาวนัถว้ยรางวลั 64-45-00211-5330100-00002

33 วสัดุคอมพิวเตอร์ 890.00                   890.00            เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอน็ไอทีแอนด์เทคโนโลย ี999จ ากดั บ.ทีเอน็ไอทีแอนด์เทคโนโลย ี999จ ากดั 64-45-00211-5331400-00002

34 ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ทะเบียน 416-61-0003 350.00                   350.00            เฉพาะเจาะจง COMFIX BY BIE COMFIX BY BIE 64-45-00111-5320400-00013

35 ค่าซ่อแซมรถบรรทุกน้ า ทะเบียน 81-1222 700.00                   700.00            เฉพาะเจาะจง ยานยนต์อะไหล่ยนต์ ยานยนต์อะไหล่ยนต์ 64-45-00111-5320400-00014

36 ค่าวสัดุกอ่สร้าง 1,200.00                1,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งหัวชา้งวสัดุ ร้านทุ่งหัวชา้งวสัดุ 64-45-00111-5330600-00002

37 ค่าวสัดุส านักงาน กองคลัง 3,216.00                3,216.00         เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ จ ากดั บ.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ จ ากดั 64-45-00113-5330100-00006

38 ค่าซ่อมรถจกัรยานยนต์ ทะเบียน 1 กค 2556 420.00                   420.00            เฉพาะเจาะจง ปอนด์มอเตอร์ ปอนด์มอเตอร์ 64-45-00241-5320400-00004

-                

159,845.47            159,845.47     


