
แบบ สขร.1

1 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิว         300.00         300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 300 ร้านคอมเทค 300 คุณสมบัติตรง 87/2562
เตอร์ (ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.2 พ.ค.62

2 จ้างเหมาท าป้าย         300.00         300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิก 300 ร้านฟร้องค์กราฟิก 300 คุณสมบัติตรง 88/2562
โครงการอบรมให้ความรู้ ตามข้อก าหนด ลว.2 พ.ค.62
เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ ประจ าปี 2562

3 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่าง       2,250.00       2,250.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดา อ่ าอินทร์ 2250 นายศักดา อ่ าอินทร์ 2250 คุณสมบัติตรง 89/2562
พร้อมเคร่ืองด่ิม ตามข้อก าหนด ลว.2 พ.ค.62
โครงการอบรมให้ความรู้
เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2562
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 31  พฤษภาคม 2562

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง
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 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

อายุ ประจ าปี 2562

4
จ้างเหมาเช่ารถบัสปรับ
อากาศ

    32,000.00     32,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวารินทร์  นางวารินทร์  คุณสมบัติตรง 90/2562
โครงการอบรมให้ความรู้ ติรพงษ์พัฒน์ ติรพงษ์พัฒน์ ตามข้อก าหนด ลว.2 พ.ค.62
เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ ประจ าปี 2562

5
จ้างเหมาเช่ารถบัสปรับ
อากาศ

    32,000.00     32,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ์ นายประเสริฐ์ คุณสมบัติตรง 91/2562
โครงการอบรมให้ความรู้ ติรพงษ์พัฒน์ ติรพงษ์พัฒน์ ตามข้อก าหนด ลว.2 พ.ค.62
เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ ประจ าปี 2562

6 จัดซ้ือธงชาติ ธงสัญลักษณ์ 110,490.00   110,490.00   เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 110,490.00 บจ.ก่อทวี 110,490.00  คุณสมบัติตรง 63/2562
เสาไม้ ตราสัญลักษณ์พระบรม ตามข้อก าหนด ลว.3 พ.ค.62
ราชาภิเษก ร.10 ผ้าสีขาว 
สีเหลือง โครงการเฉลิมพระ



เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง
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เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช
2562

7 จัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 257,000.00   257,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวัน 257,000.00 หจก.แสงตะวัน 257,000.00  คุณสมบัติตรง 64/2562
 โครงการเฉลิมพระเกียรติ โซล่าเซลล์  2010  โซล่าเซลล์  2010  ตามข้อก าหนด ลว.3 พ.ค.62
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช
2562

8 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,400.00      3,400.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปร๊ินเตอร์โซน 3,400.00     ร้านปร๊ินเตอร์โซน 3,400.00     คุณสมบัติตรง 65/2562
(กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.7 พ.ค.62
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ซ้ือหรือจ้าง

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,160.00    10,160.00    เฉพาะเจาะจง ร้านปร๊ินเตอร์โซน 10,160.00   ร้านปร๊ินเตอร์โซน 10,160.00    คุณสมบัติตรง 66/2562
(กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.7 พ.ค.62

10 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิว 300.00        300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 300.00       ร้านคอมเทค 300.00        คุณสมบัติตรง 92/2562
เตอร์ (กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.7 พ.ค.62

11 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 17,580.00    17,580.00    เฉพาะเจาะจง ร้านปร๊ินเตอร์โซน 17,580.00   ร้านปร๊ินเตอร์โซน 17,580.00    คุณสมบัติตรง 67/2562
(กองการศึกษา ฯ) ตามข้อก าหนด ลว.8 พ.ค.62

12 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 15,025.00    15,025.00    เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 15,025.00   บจ.ก่อทวี 15,025.00    คุณสมบัติตรง 68/2562
(กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.10 พ.ค.62

13 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 317,370.96   317,370.96   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 317,370.96 สหกรณ์การเกษตร 317,370.96  คุณสมบัติตรง 69/2562
ภาคเรียนที ่1/2562 สีค้ิว จ ากัด สีค้ิว จ ากัด ตามข้อก าหนด ลว.17 พ.ค.62
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14 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 16,256.00    16,256.00    เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 16,256.00   บจ.ก่อทวี 16,256.00    คุณสมบัติตรง 70/2562
(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.21 พ.ค.62

15 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและ 200.00        200.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 200.00       บจ.ก่อทวี 200.00        คุณสมบัติตรง 71/2562
ขนส่ง ตามข้อก าหนด ลว.21 พ.ค.62

16 จัดซ้ือวัสดุอื่น ๆ 800.00        800.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 800.00       บจ.ก่อทวี 800.00        คุณสมบัติตรง 72/2562
ตามข้อก าหนด ลว.21 พ.ค.62

17 จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน 3,500.00      3,500.00      เฉพาะเจาะจง นายกัมพล นายกัมพล 93/2562
หมู่ที ่ 3 แสนสุขเจริญ แสนสุขเจริญ ลว.21 พ.ค.62

18 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการ 898.00        898.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 898.00       บจ.ก่อทวี 898.00        คุณสมบัติตรง 73/2562
ประชุมประชาคมโครงการ ตามข้อก าหนด ลว.31 พ.ค.62
อบรมจัดเวทีประชาคมเพือ่
ทบทวนและจัดท าแผนพัฒนา
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ท้องถิ่นเพือ่จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ระดับต าบล

19 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการ 300.00        300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิก 300.00       ร้านฟร้องค์กราฟิก 300.00        คุณสมบัติตรง 94/2562
อบรมจัดเวทีประชาคมเพือ่ ตามข้อก าหนด ลว.31 พ.ค.62
ทบทวนและจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพือ่จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ระดับต าบล

20 จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อม 2,500.00      2,500.00      เฉพาะเจาะจง นายศักดา อ่ าอินทร์ 2,500.00     นายศักดา อ่ าอินทร์ 2,500.00     คุณสมบัติตรง 95/2562
น้ าด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ตามข้อก าหนด ลว.31 พ.ค.62
อบรมจัดเวทีประชาคมเพือ่
ทบทวนและจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพือ่จัดท าแผนพัฒนา
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ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ระดับต าบล

21 จ้างเหมาท าความสะอาด 30,000.00    30,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวชั้น 30,000.00   นางสาวชั้น 30,000.00    คุณสมบัติตรง 96/2562
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ฉ่ าพรมราช ฉ่ าพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.31 พ.ค.62
วัดวังวารีวน ประจ าเดือน
มิถุนายน - กันยายน 2562

22 จ้างเหมาตัดเย็บผ้าคุลมโต๊ะ 720.00        720.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวส าเภา  720.00       นางสาวส าเภา  720.00        คุณสมบัติตรง 97/2562
เอนกประสงค์ เลิศสระน้อย เลิศสระน้อย ตามข้อก าหนด ลว.31 พ.ค.62


