
แบบ สขร.1

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 2,161,000.00      2,616,398.83  e-bidding หจก.ว.อภนิันท์  1,400,000.00 หจก.ว.อภนิันท์   1,400,000.00 คุณสมบัติตรง 1/2564
สายทุ่งซ่าน บุโพธิ-์สวนหอม หจก.เอส.พ.ีอินเตอร์  1,970,000.00 ตามข้อก าหนด ลว.4 ม.ค.64
หมู่ 12 มาร์เก็ตต้ิง

หจก.ตติญชัย (2004)  1,630,000.00

หจก.โชคดีทวทีรัพย์  1,294,000.00

การโยธา
หจก.ป.เพิ่มทรัพย์  1,980,000.00

บจ.มวลมิตรคอน  2,160,755.70

สตรีคชั่น
หจก.ซีทีเค รุ่งเรือง  1,790,000.00

กรุ๊ป

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  31 มกราคม  2564

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
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ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

2 โครงการซ่อมแซมถนน   495,000.00   499,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมาภเูบศ  494,000.00 หจก.ราชสีมาภเูบศ   494,000.00 คุณสมบัติตรง 2/2564
แอสฟัลท์คอนกรีต สายสวน

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.14 ม.ค.64
หมาก-พรหมราช หมู่ 11

3 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์     15,000.00     15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราช    15,000.00 หจก.โคราช    15,000.00 คุณสมบัติตรง 25/2564
(กองคลัง) คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ตามข้อก าหนด ลว.6 ม.ค.64

4 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน       8,500.00       8,500.00 ร้านคอมเทค     8,500.00 ร้านคอมเทค      8,500.00 คุณสมบัติตรง 26/2564
เคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ ชนิด

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.13 ม.ค.64
บันทึกเวลาเข้าออกงาน

5 จ้างเหมาติดต้ังเคร่ืองสแกน       1,500.00       1,500.00 ร้านคอมเทค     1,500.00 ร้านคอมเทค      1,500.00 คุณสมบัติตรง 42/2564
ลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลา

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.13 ม.ค.64
เข้าออกงานพร้อมอุปกรณ์ใน
การติดต้ัง
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6 จัดซ้ือวสัดุอื่น     17,000.00     17,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยชาญก่อสร้าง    17,000.00 หจก.ชัยชาญก่อสร้าง    17,000.00 คุณสมบัติตรง 27/2564
(ส านักปลัด) 1599 1599

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.15 ม.ค.64

7 จัดซ้ือต้นไม้       5,300.00       5,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวนัทัศไนย     5,300.00 ร้านตะวนัทัศไนย      5,300.00 คุณสมบัติตรง 28/2564
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียน

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.18 ม.ค.64
รู้เกษตรอินทรีย์

8 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ     10,923.00     10,923.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวสัดีเกษตร    10,923.00 ร้านสวสัดีเกษตร    10,923.00 คุณสมบัติตรง 29/2564
จัดท าระบบไฟฟ้าและการ
เดิน

ตามข้อก าหนด ลว.18 ม.ค.64
ระบบน้ า โครงการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์

9 จ้างเหมาท าป้าย         300.00         300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิค        300.00 ร้านฟร้องค์กราฟิค        300.00 คุณสมบัติตรง 43/2564
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียน ตามข้อก าหนด ลว.18 ม.ค.64
รู้เกษตรอินทรีย์
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ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

10 จ้างเหมาเดินระบบไฟฟ้า       1,500.00       1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชอบ พึ่งจะโปะ     1,500.00 นายชอบ พึ่งจะโปะ      1,500.00 คุณสมบัติตรง 44/2564
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียน ตามข้อก าหนด ลว.18 ม.ค.64
รู้เกษตรอินทรีย์

11 จ้างเหมาบริการปฏบิัติงาน     22,500.00     22,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพินิจ    22,500.00 นายพินิจ    22,500.00 คุณสมบัติตรง 45/2564
ในพื้นที่สวนตูมพฤกษาและ รวบกระโทก รวบกระโทก ตามข้อก าหนด ลว.22 ม.ค.64
งานในความรับผิดชอบของ
อบต.ตูม ประจ าเดือน
กุมภาพันธ ์- เมษายน 2564

12 จ้างเหมาบริการปฏบิัติงาน     22,500.00     22,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ศักด์ิ    22,500.00 นายณรงค์ศักด์ิ    22,500.00 คุณสมบัติตรง 46/2564
ในพื้นที่สวนตูมพฤกษาและ จอมคีรี จอมคีรี ตามข้อก าหนด ลว.22 ม.ค.64
งานในความรับผิดชอบของ
อบต.ตูม ประจ าเดือน
กุมภาพันธ ์- เมษายน 2564
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13 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์       2,729.00       2,729.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน     2,729.00 ร้านปร้ินเตอร์โซน      2,729.00 คุณสมบัติตรง 30/2564
(กองการศึกษา ฯ) ตามข้อก าหนด ลว.26 ม.ค.64

14 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัม       1,200.00       1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิค     1,200.00 ร้านฟร้องค์กราฟิค      1,200.00 คุณสมบัติตรง 47/2564
พันธก์ารช าระภาษีท้องถิน่ ตามข้อก าหนด ลว.26 ม.ค.64
ประจ าปี 2564

15 จ้างเหมาตรวจเช็คเคร่ือง         500.00         500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิว        500.00 หจก.โคราชคอมพิว        500.00 คุณสมบัติตรง 48/2564
ปร้ินเตอร์ (ส านักปลัด) เตอร์ เตอร์ ตามข้อก าหนด ลว.29 ม.ค.64


