
แบบ สขร.1

1 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4,150.00     4,150.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปักธงชัยไดนาโม – แอร์ 4,150.00     ร้านปักธงชัยไดนาโม – แอร์ 4,150.00     คุณสมบัติตรง 14/2563
รถยนต์ ขข 1731 นม ตามข้อก าหนด ลว.4 พ.ย.62

2 จ้างเหมาขุดลอกก าจัด 24,500.00   24,500.00     เฉพาะเจาะจง นายเสนาะ  พฤกษารา 24,500.00   นายเสนาะ  พฤกษารา 24,500.00    คุณสมบัติตรง 15/2563
ผักตบชวาและวัชพืชกีดขวาง ตามข้อก าหนด ลว.4 พ.ย.62
ทางน  า บ้านบุโพธิ ์หมู่ 12
โครงการคลองสวย น  าใส

3 จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน 5,000.00     5,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพาวดี 5,000.00     นางสาวยุพาวดี 5,000.00     คุณสมบัติตรง 16/2563
โครงการคลองสวย น  าใส วงศ์โชคชัย วงศ์โชคชัย ตามข้อก าหนด ลว.4 พ.ย.62

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซื อหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2562
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 30  พฤศจิกายน  2562

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซื อจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซื อหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซื อหรือจ้าง
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4 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษา 5,650.00     5,650.00       เฉพาะเจาะจง นายสืบ    5,650.00     นายสืบ    5,650.00     คุณสมบัติตรง 17/2563
เคร่ืองปรับอากาศส านักงาน สาระสระน้อย สาระสระน้อย ตามข้อก าหนด ลว.4 พ.ย.62

5 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 1,800.00     1,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟฟิค 1,800.00     ร้านฟร้องค์กราฟฟิค 1,800.00     คุณสมบัติตรง 18/2563
โครงการจัดงานประเพณีลอย ตามข้อก าหนด ลว.5 พ.ย.62
กระทง ประจ าปี 2562

6 จ้างเหมาเช่าเวที เคร่ืองเสียง 17,000.00   17,000.00     เฉพาะเจาะจง นายพงษ์พัฒน์  17,000.00   นายพงษ์พัฒน์  17,000.00    คุณสมบัติตรง 19/2563
และเคร่ืองปัน่ไฟ สุขตะคุ สุขตะคุ ตามข้อก าหนด ลว.5 พ.ย.62
โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง ประจ าปี 2562

7 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ 7,000.00     7,000.00       เฉพาะเจาะจง นางบุญช่วย  7,000.00     นางบุญช่วย  7,000.00     คุณสมบัติตรง 20/2563
โครงการจัดงานประเพณีลอย จุลจังหรีด จุลจังหรีด ตามข้อก าหนด ลว.5 พ.ย.62
กระทง ประจ าปี 2562
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8 จัดซื อน  าด่ืมและน  าแข็ง 620.00       620.00         เฉพาะเจาะจง ร้านพอดี 620.00       ร้านพอดี 620.00        คุณสมบัติตรง 7/2563
โครงการจัดงานประเพณี ตามข้อก าหนด ลว.5 พ.ย.62
ลอยกระทง ประจ าปี 2562

9 จัดซื อวัสดุ 980.00       980.00         เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 980.00       บจ.ก่อทวี 980.00        คุณสมบัติตรง 8/2563
โครงการจัดงานประเพณี ตามข้อก าหนด ลว.5 พ.ย.62
ลอยกระทง ประจ าปี 2562

10 จัดซื อถ้วยรางวัล 3,450.00     3,450.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์แอนด์ทสีปอร์ต 3,450.00     ร้านอาร์แอนด์ทสีปอร์ต 3,450.00     คุณสมบัติตรง 9/2563
โครงการจัดงานประเพณี ตามข้อก าหนด ลว.5 พ.ย.62
ลอยกระทง ประจ าปี 2562

11 จ้างเหมาซ่อมไฟสัญญาณ 5,058.00     5,058.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชซีคิว 1995 5,058.00     หจก.โคราชซีคิว 1995 5,058.00     คุณสมบัติตรง 21/2563
(ไซเรน)และวิทยุส่ือสาร ตามข้อก าหนด ลว.12 พ.ย.62
ขข 1731 นม
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 ราคากลาง วิธีซื อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซื อหรือจ้าง

12 จัดซื อวัสดุงานบ้านงานครัว 4,195.00     4,195.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 4,195.00     บจ.ก่อทวี 4,195.00     คุณสมบัติตรง 10/2563
(กองการศึกษา ฯ) ตามข้อก าหนด ลว.12 พ.ย.62

13 จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,980.00     4,980.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปริ นเตอร์โซน 4,980.00     ร้านปริ นเตอร์โซน 4,980.00     คุณสมบัติตรง 11/2563
(กองการศึกษา ฯ) ตามข้อก าหนด ลว.12 พ.ย.62

14 จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 750.00       750.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปริ นเตอร์โซน 750.00       ร้านปริ นเตอร์โซน 750.00        คุณสมบัติตรง 12/2563
(กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.14 พ.ย.62

15 จ้างเหมาซ่อมจอเคร่ืองคอม 990.00       990.00         เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 990.00       ร้านคอมเทค 990.00        คุณสมบัติตรง 22/2563
พิวเตอร์ (กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.20 พ.ย.62

16 จัดซื อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,575.00     2,575.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 2,575.00     บจ.ก่อทวี 2,575.00     คุณสมบัติตรง 13/2563
(กองการศึกษา ฯ) ตามข้อก าหนด ลว.21 พ.ย.62
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17 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 500.00       500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟฟิค 500.00       ร้านฟร้องค์กราฟฟิค 500.00        คุณสมบัติตรง 23/2563
พระบรมฉายาลักษณ์ ตามข้อก าหนด ลว.22 พ.ย.62
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

18 จ้างเหมาจัดท าอาหารว่าง 3,000.00     3,000.00       เฉพาะเจาะจง นายศักดา อ่ าอินทร์ 3,000.00     นายศักดา อ่ าอินทร์ 3,000.00     คุณสมบัติตรง 24/2562
พร้อมน  าด่ืม ตามข้อก าหนด ลว.22 พ.ย.62
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

19 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ 7,000.00     7,000.00       เฉพาะเจาะจง นางบุญช่วย  7,000.00     นางบุญช่วย  7,000.00     คุณสมบัติตรง 25/2563
โครงการเฉลิมพระเกียรติ จุลจังหรีด จุลจังหรีด ตามข้อก าหนด ลว.22 พ.ย.62
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

20 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 2,050.00     2,050.00       เฉพาะเจาะจง อู่ช่างตาล 2,050.00     อู่ช่างตาล 2,050.00     คุณสมบัติตรง 26/2563
ขข 1731 นม (โคมไฟท้าย) ตามข้อก าหนด ลว.29 พ.ย.62
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21 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 40,000.00   40,000.00     เฉพาะเจาะจง อู่ช่างหลวย 40,000.00   อู่ช่างหลวย 40,000.00    คุณสมบัติตรง 27/2563
กต 2413 นม ตามข้อก าหนด ลว.29 พ.ย.62

22 จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,550.00     3,550.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพวิเตอร์ 3,550.00     หจก.โคราชคอมพวิเตอร์ 3,550.00     คุณสมบัติตรง 14/2563
(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.29 พ.ย.62


