
แบบ สขร.1

1 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง  100,000.00    100,000.00 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร  100,000.00 สหกรณ์กำรเกษตร   100,000.00 คุณสมบัติตรง 1/2564
และหล่อลืน ล้ำพระเพลิง ล้ำพระเพลิง ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค..63

2 จัดซ้ือน้้ำด่ืม อบต.ตูม 4,500.00     4,500.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนศศิธรค้ำปลีก 4,500.00     ร้ำนศศิธรค้ำปลีก 4,500.00     คุณสมบติัตรง 2/2564

ค้ำส่ง ค้ำส่ง ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค..63

3 จัดซ้ือน้้ำด่ืม (ศูนย์พัฒนำเด็ก 5,000.00     5,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนศศิธรค้ำปลีก 5,000.00     ร้ำนศรัณย์ค้ำปลีกค้ำส่ง 5,000.00     คุณสมบัติตรง 3/2564
เล็ก) ค้ำส่ง ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค.63

4 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติกำร 54,000.00   54,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยเล่ียม ยี่จอหอ 54,000.00   นำยเล่ียม ยี่จอหอ 54,000.00    คุณสมบัติตรง 1/2564
ด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค.63

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง
ล้ำดั
บที่

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม
วันที ่ 31  ตุลำคม  2563

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป



วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง
ล้ำดั
บที่

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

5 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติกำร 54,000.00   54,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยมนัส ผลโพด 54,000.00   นำยมนัส ผลโพด 54,000.00    คุณสมบัติตรง 2/2564
ด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค.63

6 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติกำร 54,000.00   54,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยปิยะรำช 54,000.00   นำยปิยะรำช 54,000.00    คุณสมบัติตรง 3/2564
ด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน พะวันพรมรำช พะวันพรมรำช ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค.63

7 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติกำร 54,000.00   54,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยไชยโชติ 54,000.00   นำยไชยโชติ 54,000.00    คุณสมบัติตรง 4/2564
ด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ตริตรอง ตริตรอง ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค.63

8 จ้ำงเหมำบริกำรท้ำควำม 22,500.00   22,500.00     เฉพำะเจำะจง นำงภมรรัตน์ 22,500.00   นำงภมรรัตน์ 22,500.00    คุณสมบัติตรง 5/2564
สะอำดศูนย์อบรมเด็กก่อน ก้ำนสันเทียะ ก้ำนสันเทียะ ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค.63
เกณฑ์วัดวังวำรีวน

9 จ้ำงเหมำบริกำรท้ำควำม 22,500.00   22,500.00     เฉพำะเจำะจง นำงวรรณำ    22,500.00   นำงวรรณำ    22,500.00    คุณสมบัติตรง 6/2564
สะอำดศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สำยสระน้อย สำยสระน้อย ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค.63
วัดพรหมรำช
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ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง
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คัดเลือกโดย

สรุป

10 จำ้งเหมำเช่ำเคร่ืองถำ่ยเอกสำร 28,800.00   28,800.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศ 28,800.00   บริษัท ออฟฟิศ 28,800.00    คุณสมบัติตรง 7/2564
ประจ้ำปีงบประมำณ 2564 เซ็นเตอร์ เซ็นเตอร์ ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค.63

11 จำ้งเหมำเช่ำเคร่ืองถำ่ยเอกสำรสี 23,400.00   23,400.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศ 23,400.00   บริษัท ออฟฟิศ 23,400.00    คุณสมบัติตรง 8/2564
ประจ้ำปีงบประมำณ 2564 เซ็นเตอร์ เซ็นเตอร์ ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค.63

12 จ้ำงเหมำต่ออำยุบริหำร 2,950.00     2,950.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ออยล์เว็บ 2,950.00     หจก.ออยล์เว็บ 2,950.00     คุณสมบัติตรง 9/2564
จัดกำรเว็บไซค์โดเมนเนม เทคโนโลยี เทคโนโลยี ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค.63
และโฮสต้ิง

13 จำ้งเหมำถำ่ยเอกสำรขอ้บัญญัติ 3,346.00     3,346.00       เฉพำะเจำะจง ร้านส.เคร่ืองเขียน-  3,346.00     ร้านส.เคร่ืองเขียน-  3,346.00     คุณสมบัติตรง 10/2564
ประจ้ำปีงบประมำณ 2564 กิ๊ฟช็อป  กิ๊ฟช็อป  ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค.63

14 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 3,290.00     3,290.00       เฉพำะเจำะจง บจ.ก่อทวี 3,290.00     บจ.ก่อทวี 3,290.00     คุณสมบัติตรง 4/2564
(ส้ำนักปลัด) ตำมข้อก้ำหนด ลว.14 ต.ค.63
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15 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยรณรงค์กำร 600.00       600.00         เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย ชีจะโปะ 600.00       นำยสมชำย ชีจะโปะ 600.00        คุณสมบัติตรง 11/2564
คัดแยกขยะ ตำมข้อก้ำหนด ลว.19 ต.ค.63

16 จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์และบ้ำรุง 9,890.55     9,890.55       เฉพำะเจำะจง หจก.โตโยต้ำ 1988 9,890.55     หจก.โตโยต้ำ 1988 9,890.55     คุณสมบัติตรง 12/2564
รักษำรถยนต์ ขข1731 ตำมข้อก้ำหนด ลว.19 ต.ค.63

17 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,940.00     1,940.00       เฉพำะเจำะจง บจ.ก่อทวี 1,940.00     บจ.ก่อทวี 1,940.00     คุณสมบัติตรง 5/2564
(กองคลัง) ตำมข้อก้ำหนด ลว.20 ต.ค.63

18 จ้ำงเหมำล้ำงหัวฉีดเคร่ืองพิมพ์ 150.00       150.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 150.00       ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 150.00        คุณสมบัติตรง 13/2564
ตำมข้อก้ำหนด ลว.20 ต.ค.63

19 จ้ำงเหมำเช็คระยะรถยนต์ 2,913.18     2,913.18       เฉพำะเจำะจง บริษัท รัตนหิรัญ  2,913.18     บริษัท รัตนหิรัญ  2,913.18     คุณสมบัติตรง 14/2564
งข 302 นม ออโต้เซลส์ จ้ำกัด ออโต้เซลส์ จ้ำกัด ตำมข้อก้ำหนด ลว.27 ต.ค.63

20 จ้ำงเหมำเปล่ียนมอเตอร์ 9,733.79     9,733.79       เฉพำะเจำะจง หจก.โตโยต้ำ 1988 9,733.79     หจก.โตโยต้ำ 1988 9,733.79     คุณสมบัติตรง 15/2564
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งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง
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สตำร์ทรถยนต์ ขข 1731 นม ตำมข้อก้ำหนด ลว.28 ต.ค.63

21 จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนใน 22,500.00   22,500.00     เฉพำะเจำะจง นายพินิจ  22,500.00   นายพินิจ  22,500.00    คุณสมบัติตรง 16/2564
พืน้ทีส่วนตูมพฤกษำ รวบกระโทก รวบกระโทก ตำมข้อก้ำหนด ลว.30 ต.ค.63

22 จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนใน 22,500.00   22,500.00     เฉพำะเจำะจง นายณรงศักด์ิ  22,500.00   นายณรงศักด์ิ  22,500.00    คุณสมบัติตรง 16/2564
พืน้ทีส่วนตูมพฤกษำ จอมคีรี จอมคีรี ตำมข้อก้ำหนด ลว.30 ต.ค.63


