
แบบ สขร.1

1 จ้างเหมาร้ือผิวจราจร คสล.      4,440.00        4,440.00 เฉพาะเจาะจง นายส านวน      4,440.00 นายส านวน      4,440.00 คุณสมบัติตรง 26/2564
ถนนสายป่าปะคาบช่วง
เหมือง

ฉ  าพรมราช ฉ  าพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.2 ธ.ค.63
หน้าโรงสี

2 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ า    12,000.00      12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายส านวน    12,000.00 นายส านวน     12,000.00 คุณสมบัติตรง 27/2564
ข้ามเหมือง หมู่ 6 ฉ  าพรมราช ฉ  าพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.2 ธ.ค.63

3 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม    18,000.00      18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายส านวน    18,000.00 นายส านวน     18,000.00 คุณสมบัติตรง 28/2564
ราวสะพานบ้านหนองจอก ฉ  าพรมราช ฉ  าพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.3 ธ.ค.63
หมู่ 13

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที   31  ธันวาคม  2563
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4 จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.    23,700.00      23,700.00 เฉพาะเจาะจง นายส านวน    23,700.00 นายส านวน     23,700.00 คุณสมบัติตรง 29/2564
สายบ้านหนองจอก-หนอง ฉ  าพรมราช ฉ  าพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.3 ธ.ค.63
ชุมแสง

5 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อเหลี ยม    41,400.00      41,400.00 เฉพาะเจาะจง นายส านวน    41,400.00 นายส านวน     41,400.00 คุณสมบัติตรง 30/2564
บ้านหนองจอก หมู่ 13 ฉ  าพรมราช ฉ  าพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.4 ธ.ค.63

6 จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.      2,300.00        2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายส านวน      2,300.00 นายส านวน      2,300.00 คุณสมบัติตรง 31/2564
สายบ้านยายส ารวย หมู่ 11 ฉ  าพรมราช ฉ  าพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.7 ธ.ค.63

7 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า 74,025.00   74,025.00     เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรไทย 74,025.00   ร้านมิตรไทย 74,025.00    คุณสมบัติตรง 20/2564
ตามข้อก าหนด ลว.8 ธ.ค.63

8 จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.    49,500.00      49,500.00 เฉพาะเจาะจง นายส านวน    49,500.00 นายส านวน     49,500.00 คุณสมบัติตรง 32/2564
สายร้านชมพู่ หมู่ 10 ฉ  าพรมราช ฉ  าพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.8 ธ.ค.63
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9 จ้างเหมาเปลี ยนตลับหมึกเครื อง 850.00       850.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 850.00       ร้านปร้ินเตอร์โซน 850.00        คุณสมบัติตรง 33/2564
พมิพ ์Canon กองคลัง ตามข้อก าหนด ลว.8 ธ.ค.63

10 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยาน 2,070.00     2,070.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ช่างเที ยง 2,070.00     ร้านอู่ช่างเที ยง 2,070.00     คุณสมบัติตรง 34/2564
ยนต์ (กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.8 ธ.ค.63

11 จ้างเหมาปรับปรุงถนนแต่งดิน 144,000.00 144,000.00   เฉพาะเจาะจง นายเสนาะ พฤกษารา 144,000.00 นายเสนาะ พฤกษารา 144,000.00  คุณสมบัติตรง 35/2564
ไหล่ทางหลังเหตุอุทกภยัภายใน ตามข้อก าหนด ลว.15 ธ.ค.63
ต าบลตูม

12 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) 70,580.00   70,580.00     เฉพาะเจาะจง ร้านท้องถิ นสัมพันธ์  70,580.00   ร้านท้องถิ นสัมพันธ์  70,580.00    คุณสมบัติตรง 21/2564
ตามข้อก าหนด ลว.17 ธ.ค.63
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13 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสง 27,500.00   27,500.00     เฉพาะเจาะจง นายประจวบ 27,500.00   นายประจวบ 27,500.00    คุณสมบัติตรง 36/2564
สว่างสาธารณะภายในต าบล ไกลพรมราช ไกลพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.17 ธ.ค.63
จ านวน 16 หมู่บ้าน รวม 110
จุด

14 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองช่าง) 7,740.00     7,740.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 7,740.00     บจ.ก่อทวี 7,740.00     คุณสมบัติตรง 22/2564
ตามข้อก าหนด ลว.18 ธ.ค.63

15 จ้างเหมาถมดินคันคลองธรรม 20,000.00   20,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเสนาะ พฤกษารา 20,000.00   นายเสนาะ พฤกษารา 20,000.00    คุณสมบัติตรง 22/2564
ชาติล าส าลาย หมู่ 12 ตามข้อก าหนด ลว.18 ธ.ค.63

16 จ้างเหมาเช่าเต้นท์พร้อมไฟ 1,700.00     1,700.00       เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ 1,700.00     นายสมบูรณ์ 1,700.00     คุณสมบัติตรง 38/2564
ส่องสว่างโครงการต้ังจุดบริการ แสนพรมราช แสนพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.24 ธ.ค.63
ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
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17 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 5,600.00     5,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิก 5,600.00     ร้านฟร้องค์กราฟิก 5,600.00     คุณสมบัติตรง 39/2564
โครงการต้ังจุดบริการประชา ตามข้อก าหนด ลว.24 ธ.ค.63
ชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

18 จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ส าหรับห้อง 30,700.00   30,700.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสัมฤทธิอ์ิเล็กทรอ 25,000.00   ร้านสัมฤทธิอ์ิเล็กทรอ 25,000.00    คุณสมบัติตรง 23/2564
เรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ นิกส์ นิกส์ ตามข้อก าหนด ลว.25 ธ.ค.63
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV

19 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 6,500.00     6,500.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 6,500.00     บจ.ก่อทวี 6,500.00     คุณสมบัติตรง 24/2564
(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.25 ธ.ค.63

20 จ้างเหมาบริการท าความ 22,500.00   22,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา 22,500.00   นางสาววรรณา 22,500.00    คุณสมบัติตรง 40/2564
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สายสระน้อย สายสระน้อย ตามข้อก าหนด ลว.28 ธ.ค.63
วัดพรหมราช
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21 จ้างเหมาบริการท าความ 22,500.00   22,500.00     เฉพาะเจาะจง นางภมรรัตน์ 22,500.00   นางภมรรัตน์ 22,500.00    คุณสมบัติตรง 41/2564
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก้านสันเทียะ ก้านสันเทียะ ตามข้อก าหนด ลว.28 ธ.ค.63
วัดวังวารีวน


