
แบบ สขร.1

1 จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด    160,000.00    160,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสัมฤทธิอ์ิเล็กทรอ    16,000.00 ร้านสัมฤทธิอ์ิเล็กทรอ     16,000.00 คุณสมบัติตรง 4/2562
ชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง นิกส์ นิกส์ ตามข้อก าหนด ลว.2 ส.ค.62
คงทีส่ าหรับติดต้ังภายนอก
อาคารส าหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทัว่ไป

2 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองฉีดพ่น       3,800.00       3,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.ท.ีซัพพลาย      3,800.00 ร้าน เอส.ท.ีซัพพลาย      3,800.00 คุณสมบัติตรง 130/2562
หมอกควัน ตามข้อก าหนด ลว.2 ส.ค.62

3 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์         200.00         200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน        200.00 ร้านปร้ินเตอร์โซน         200.00 คุณสมบัติตรง 131/2562
(กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.2 ส.ค.62

เหตุผลที่
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การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

วันที ่31 สิงหาคม 2562

ล าดั
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งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง
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4 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์       8,010.00       8,010.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน      8,010.00 ร้านปร้ินเตอร์โซน      8,010.00 คุณสมบัติตรง 88/2562
(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.5 ส.ค.62

5 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง       8,000.00       8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุปกรณ์ดับเพลิง      8,000.00 ร้านอุปกรณ์ดับเพลิง      8,000.00 คุณสมบัติตรง 89/2562

ตามข้อก าหนด ลว.5 ส.ค.62

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.    160,000.00    157,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์  157,000.00 หจก.ว.อภินันท์   157,000.00 คุณสมบัติตรง 17/2562
บ้านหนองจอก หมู่ 13 ตามข้อก าหนด ลว.5 ส.ค.62
สายไปบ้านผู้ใหญ่เบญจพร

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.    160,000.00    157,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์  157,000.00 หจก.ว.อภินันท์   157,000.00 คุณสมบัติตรง 18/2562
บ้านสวนหอม หมู่ 14 ตามข้อก าหนด ลว.5 ส.ค.62
สายบ้านนางสีไพร รักชัย
สวนนายจรูญ คูณขุนทด
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8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.     38,000.00     37,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์    37,000.00 หจก.ว.อภินันท์     37,000.00 คุณสมบัติตรง 19/2562
บ้านวังวารีวน หมู่ 16 ตามข้อก าหนด ลว.5 ส.ค.62
สายบ้านนางเงียบ พนิรัมย์

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.    130,000.00    127,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์  127,500.00 หจก.ว.อภินันท์   127,500.00 คุณสมบัติตรง 20/2562
บ้านวังวารีวน หมู่ 16 ตามข้อก าหนด ลว.5 ส.ค.62
สายบ้านนายกล่ิน เทโพธิ์

10 จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน     10,500.00     10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกัมพล    10,500.00 นายกัมพล     10,500.00 คุณสมบัติตรง 132/2562
หมู่ 6 ,13 (จ านวน 3 ราย) แสนสุขเจริญ แสนสุขเจริญ ตามข้อก าหนด ลว.5 ส.ค.62

11 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ     34,000.00     34,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ใต้ฟ้ามอเตอร์    34,000.00 บจ.ใต้ฟ้ามอเตอร์     34,000.00 คุณสมบัติตรง 90/2562
ชนิดติดผนัง ปักธงชัย ปักธงชัย ตามข้อก าหนด ลว.6 ส.ค.62

12 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       3,200.00       3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค      3,180.00 ร้านคอมเทค      3,180.00 คุณสมบัติตรง 91/2562
(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.6 ส.ค.62
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ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

13 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       3,500.00       3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค      3,480.00 ร้านคอมเทค      3,480.00 คุณสมบัติตรง 92/2562
(กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.6 ส.ค.62

14 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         700.00         700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค        690.00 ร้านคอมเทค         690.00 คุณสมบัติตรง 93/2562
(กองการศึกษา ฯ) ตามข้อก าหนด ลว.6 ส.ค.62

15 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       3,900.00       3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค      3,780.00 ร้านคอมเทค      3,780.00 คุณสมบัติตรง 94/2562
(กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.6 ส.ค.62

16 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน       6,280.00       6,280.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี      6,280.00 บจ.ก่อทวี      6,280.00 คุณสมบัติตรง 95/2562
(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.7 ส.ค.62

17 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว       7,520.00       7,520.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี      7,520.00 บจ.ก่อทวี      7,520.00 คุณสมบัติตรง 96/2562
(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.7 ส.ค.62
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18 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           80.00           80.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี          80.00 บจ.ก่อทวี          80.00 คุณสมบัติตรง 97/2562

ตามข้อก าหนด ลว.7 ส.ค.62

19 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ         290.00         290.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี        290.00 บจ.ก่อทวี         290.00 คุณสมบัติตรง 98/2562
และขนส่ง ตามข้อก าหนด ลว.7 ส.ค.62

20 จัดซ้ือวัสดุอื่น ๆ       1,140.00       1,140.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี      1,140.00 บจ.ก่อทวี      1,140.00 คุณสมบัติตรง 99/2562
(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.7 ส.ค.62

21 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน       2,240.00       2,240.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี      2,240.00 บจ.ก่อทวี      2,240.00 คุณสมบัติตรง 100/2562
(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.9 ส.ค.62

22 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองฉีดพ่น       3,380.00       3,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.ท.ีซัพพลาย      3,380.00 ร้าน เอส.ท.ีซัพพลาย      3,380.00 คุณสมบัติตรง 133/2562
หมอกควัน ตามข้อก าหนด ลว.9 ส.ค.62
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23 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อม       3,007.00       3,007.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เคร่ืองเขียน-      3,007.00 ร้าน ส.เคร่ืองเขียน-      3,007.00 คุณสมบัติตรง 134/2562
เข้าเล่มร่างงบประมาณ พ.ศ. กิ๊ฟช็อป กิ๊ฟช็อป ตามข้อก าหนด ลว.9 ส.ค.62
2563

24 จัดซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิง       8,500.00       8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุปกรณ์ดับเพลิง      8,500.00 ร้านอุปกรณ์ดับเพลิง      8,500.00 คุณสมบัติตรง 101/2562
(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.13 ส.ค.62

25 จ้างเหมาท าป้ายอะครีลิคติด     12,000.00     12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน ้ามนต์อิงค์เจ็ท    12,000.00 ร้านน้ ามนต์อิงค์เจ็ท     12,000.00 คุณสมบัติตรง 135/2562
สต๊ิกเกอร์ ตามข้อก าหนด ลว.13 ส.ค.62

26 จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน       3,000.00       3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางส าลี      3,000.00 นางส าลี      3,000.00 คุณสมบัติตรง 136/2562
และอาหารว่าง ภาพฉิมพลี ภาพฉิมพลี ตามข้อก าหนด ลว.13 ส.ค.62
โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ หลักสูตร
การซ่อมและบ ารุงรักษา
เคร่ือง
ตัดหญ้า
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27 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล         300.00         300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์        300.00 ร้านฟร้องค์กราฟิกส์         300.00 คุณสมบัติตรง 137/2562
โครงการฝึกอบรมส่งเสริม ตามข้อก าหนด ลว.13 ส.ค.62
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ หลักสูตร
การซ่อมและบ ารุงรักษา
เคร่ือง
ตัดหญ้า

28 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน       5,140.00       5,140.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี      5,140.00 บจ.ก่อทวี      5,140.00 คุณสมบัติตรง 102/2562
(กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.14 ส.ค.62

29 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้าน       3,800.00       3,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเสรีเฟอร์นิเจอร์      3,800.00 ร้านเสรีเฟอร์นิเจอร์      3,800.00 คุณสมบัติตรง 103/2562
งานครัว สาขาปักธงชัย สาขาปักธงชัย ตามข้อก าหนด ลว.15 ส.ค.62

30 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน     77,800.00     77,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเสรีเฟอร์นิเจอร์    77,800.00 ร้านเสรีเฟอร์นิเจอร์     77,800.00 คุณสมบัติตรง 104/2562
(ส านักปลัด) สาขาปักธงชัย สาขาปักธงชัย ตามข้อก าหนด ลว.15 ส.ค.62
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31 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองเขียน         360.00         360.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี        360.00 บจ.ก่อทวี         360.00 คุณสมบัติตรง 105/2562
โครงการส่งเสริมคุณธรรม ตามข้อก าหนด ลว.19 ส.ค.62
และความรู้เกี่ยวกับผลประ
โยชน์ทับซ้อนในการปฎิบัติ
งาน ประจ าปี 2562

32
จ้างเหมาเช่ารถบัสปรับ
อากาศ

    15,000.00     15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญโชก    15,000.00 นายบุญโชก     15,000.00 คุณสมบัติตรง 138/2562
โครงการส่งเสริมคุณธรรม ปะนะพุตโต ปะนะพุตโต ตามข้อก าหนด ลว.19 ส.ค.62
และความรู้เกี่ยวกับผลประ
โยชน์ทับซ้อนในการปฎิบัติ
งาน ประจ าปี 2562

33 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อม       4,185.00       4,185.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เคร่ืองเขียน-      4,185.00 ร้าน ส.เคร่ืองเขียน-      4,185.00 คุณสมบัติตรง 139/2562
เข้าเล่มเอกสารประกอบ กิ๊ฟช็อป กิ๊ฟช็อป ตามข้อก าหนด ลว.19 ส.ค.62
การฝึกอบรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
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และความรู้เกี่ยวกับผลประ
โยชน์ทับซ้อนในการปฎิบัติ
งาน ประจ าปี 2562

34 จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน       7,000.00       7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกัมพล      7,000.00 นายกัมพล      7,000.00 คุณสมบัติตรง 140/2562
หมู่ 9 ,16 แสนสุขเจริญ แสนสุขเจริญ ตามข้อก าหนด ลว.19 ส.ค.62

35 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์         750.00         750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน        750.00 ร้านปร้ินเตอร์โซน         750.00 คุณสมบัติตรง 106/2562
(กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.20 ส.ค.62

36 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว       4,040.00       4,040.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี      4,040.00 บจ.ก่อทวี      4,040.00 คุณสมบัติตรง 107/2562
(ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ตามข้อก าหนด ลว.20 ส.ค.62
วัดวังวารีวน)

37 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว       2,858.00       2,858.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี      2,858.00 บจ.ก่อทวี      2,858.00 คุณสมบัติตรง 108/2562
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหม ตามข้อก าหนด ลว.20 ส.ค.62
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ราช)

38 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน     12,400.00     12,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเสรีเฟอร์นิเจอร์    12,400.00 ร้านเสรีเฟอร์นิเจอร์     12,400.00 คุณสมบัติตรง 109/2562
(กองช่าง) สาขาปักธงชัย สาขาปักธงชัย ตามข้อก าหนด ลว.20 ส.ค.62

39 จัดซ้ือน้ าด่ืม       2,000.00       2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรัณย์      2,000.00 ร้านศรัณย์      2,000.00 คุณสมบัติตรง 110/2562
ค้าปลีกค้าส่ง ค้าปลีกค้าส่ง ตามข้อก าหนด ลว.20 ส.ค.62

40 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์       3,885.00       3,885.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี      3,885.00 บจ.ก่อทวี      3,885.00 คุณสมบัติตรง 111/2562
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะ ตามข้อก าหนด ลว.20 ส.ค.62
ส้ัน หลักสูตร การผูกผ้า
ระบาย
ประดับในงานพิธีต่าง ๆ

41 จ้างเหมาท าลูกกุญแจส ารอง       4,964.80       4,964.80 เฉพาะเจาะจง บจ  มิตซูณัฐดนัย       4,964.80 บจ  มิตซูณัฐดนัย      4,964.80 คุณสมบัติตรง 141/2562
รถยนต์ กล 9130 นม ตามข้อก าหนด ลว.20 ส.ค.62
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42 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล         300.00         300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์        300.00 ร้านฟร้องค์กราฟิกส์         300.00 คุณสมบัติตรง 142/2562
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะ ตามข้อก าหนด ลว.21 ส.ค.62
ส้ัน หลักสูตร การผูกผ้าระบาย
ประดับในงานพิธีต่าง ๆ

43 จ้างเหมาท าอาหารว่าง       3,000.00       3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางส าลี      3,000.00 นางส าลี      3,000.00 คุณสมบัติตรง 143/2562
และอาหารกลางวัน ภาพฉิมพลี ภาพฉิมพลี ตามข้อก าหนด ลว.21 ส.ค.62
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะ
ส้ัน หลักสูตร การผูกผ้าระบาย
ประดับในงานพิธีต่าง ๆ

44 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์       5,160.00       5,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน      5,160.00 ร้านปร้ินเตอร์โซน      5,160.00 คุณสมบัติตรง 112/2562
(กองการศึกษา ฯ) ตามข้อก าหนด ลว.26 ส.ค.62

45 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์       3,550.00       3,550.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราช      3,550.00 หจก.โคราช      3,550.00 คุณสมบัติตรง 113/2562
(กองการศึกษา ฯ) คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ตามข้อก าหนด ลว.27 ส.ค.62
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46 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน       5,240.00       5,240.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี      5,240.00 บจ.ก่อทวี      5,240.00 คุณสมบัติตรง 114/2562
(กองการศึกษา ฯ) ตามข้อก าหนด ลว.27 ส.ค.62

47 จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน       3,500.00       3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกัมพล      3,500.00 นายกัมพล      3,500.00 คุณสมบัติตรง 144/2562
หมู่ 7 แสนสุขเจริญ แสนสุขเจริญ ตามข้อก าหนด ลว.28 ส.ค.62

48 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล         200.00         200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์        200.00 ร้านฟร้องค์กราฟิกส์         200.00 คุณสมบัติตรง 145/2562
โครงการพัฒนาศักยภาพทีม ตามข้อก าหนด ลว.28 ส.ค.62
เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกัน
เด็กจมน้ า)

49 จ้างเหมาเช่าสระว่ายน้ า     15,000.00     15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันต์     15,000.00 นายวสันต์     15,000.00 คุณสมบัติตรง 146/2562
โครงการพัฒนาศักยภาพทีม ปลอดกระโทก ปลอดกระโทก ตามข้อก าหนด ลว.28 ส.ค.62
เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกัน
เด็กจมน้ า)
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50 จ้างเหมาท าอาหารว่างและ     10,000.00     10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพาวดี     10,000.00 นางสาวยุพาวดี     10,000.00 คุณสมบัติตรง 147/2562
อาหารกลางวันพร้อมน้ าด่ืม วงศ์โชคชัย วงศ์โชคชัย ตามข้อก าหนด ลว.28 ส.ค.62
โครงการพัฒนาศักยภาพทีม
เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกัน
เด็กจมน้ า)

51 จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน       7,000.00       7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกัมพล      7,000.00 นายกัมพล      7,000.00 คุณสมบัติตรง 148/2562
หมู่ 3 จ านวน 2 ราย แสนสุขเจริญ แสนสุขเจริญ ตามข้อก าหนด ลว.28 ส.ค.62

52 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์       4,615.98       4,615.98 เฉพาะเจาะจง หจก. โตโยต้าโคราช      4,615.98 หจก. โตโยต้าโคราช      4,615.98 คุณสมบัติตรง 149/2562
ขข 1731 นม ๑๙๘๘ สาขาโชคชัย ๑๙๘๘ สาขาโชคชัย ตามข้อก าหนด ลว.28 ส.ค.62

53 จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน       7,000.00       7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกัมพล      7,000.00 นายกัมพล      7,000.00 คุณสมบัติตรง 150/2562
หมู่ 3 จ านวน 2 ราย แสนสุขเจริญ แสนสุขเจริญ ตามข้อก าหนด ลว.29 ส.ค.62

ลงชื่อ                         ลงชื่อ          
        (นางสาวสุกัญญา สัญพรมราช)        (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)

        ผู้อ านวยการกองคลัง          ปลัด  อบต.ตูม นายก อบต.ตูม

ลงชื่อ                                      นักวิชาการพัสดุ ลงชื่อ                                หัวหน้าพัสดุ
   (นายส ารวย  กายจะโปะ) (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท)์


