
แบบ สขร.1

1 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์     22,000.00     22,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอม    21,800.00 หจก.โคราชคอม    21,800.00 คุณสมบัติตรง 68/2564
(เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พิวเตอร์ พิวเตอร์ ตามข้อก าหนด ลว.3 ส.ค.64
ส าหรับงานประมวลผล)

2 จัดซ้ือยางรถยนต์ ส าหรับ     13,600.00     13,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ออโต้แม็กซ์    13,600.00 ร้าน ป.ออโต้แม็กซ์    13,600.00 คุณสมบัติตรง 69/2564
รถยนต์หมายเลขทะเบียน ตามข้อก าหนด ลว.5 ส.ค.64
กล 9130 นม

3 จัดซ้ือยางรถยนต์ ส าหรับ     66,500.00     66,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โกลไรซอน       66,500.00 บริษัท  โกลไรซอน    66,500.00 คุณสมบัติตรง 70/2564
รถยนต์บรรทุกน้ าหมายเลข (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) ตามข้อก าหนด ลว.5 ส.ค.64
ทะเบียน 88-0454 นม  จ ากัด  จ ากัด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  31  สิงหาคม  2564
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4
จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้า เพื่อใช้ใน
การ

    21,850.00     21,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรไทย    21,850.00 ร้านมิตรไทย    21,850.00 คุณสมบัติตรง 71/2564
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสวา่ง ตามข้อก าหนด ลว.6 ส.ค.64
สาธารณะภายในต าบล

5 โครงการซ่อมสร้างถนนคอน   416,000.00   416,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เค ที เอ็ม  415,000.00 หจก.เค พี เอ็ม   415,000.00 คุณสมบัติตรง 24/2564
กรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้า ปักธงชัยการช่าง ปักธงชัยการช่าง ตามข้อก าหนด ลว.6 ส.ค.64
คุ้มคลองลึก บ้านบุพระเมือง
หมู่ 6

6 โครงการก่อสร้างถนนคอน   234,000.00   220,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เค ที เอ็ม  220,000.00 หจก.เค พี เอ็ม   220,000.00 คุณสมบัติตรง 25/2564
กรีตเสริมเหล็ก สายไปหนอง ปักธงชัยการช่าง ปักธงชัยการช่าง ตามข้อก าหนด ลว.6 ส.ค.64
อ้ายเหลาไปเมรุ บ้านพรหม
ราช หมู่ 8

7 โครงการก่อสร้างถนนคอน   254,500.00   268,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เค ที เอ็ม  254,000.00 หจก.เค พี เอ็ม   254,000.00 คุณสมบัติตรง 26/2564
กรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาย ปักธงชัยการช่าง ปักธงชัยการช่าง ตามข้อก าหนด ลว.16 ส.ค.64
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สาย บ้านหนองปลิง หมู่ 3

8 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิว         300.00         300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค        300.00 ร้านคอมเทค        300.00 คุณสมบัติตรง 85/2564
เตอร์ (กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.17 ส.ค.64

9 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์       2,480.00       2,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค     2,480.00 ร้านคอมเทค      2,480.00 คุณสมบัติตรง 72/2564
กองการศึกษา (ศพด.วดั ตามข้อก าหนด ลว.18 ส.ค.64
พรหมราช)

10 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์       4,970.00       4,970.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค     4,970.00 ร้านคอมเทค      4,970.00 คุณสมบัติตรง 73/2564
กองการศึกษา (ศพด.วดั ตามข้อก าหนด ลว.18 ส.ค.64
วงัวารีวน)

11 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน       2,185.00       2,185.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทว ีจ ากัด     2,185.00 บริษัท ก่อทว ีจ ากัด      2,185.00 คุณสมบัติตรง 74/2564
(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.18 ส.ค.64
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12 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิว         200.00         200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค        200.00 ร้านคอมเทค        200.00 คุณสมบัติตรง 86/2564
เตอร์ โน้ตบุ๊ก ของ ศพด.วดั ตามข้อก าหนด ลว.18 ส.ค.64
พรหมราชและ ศพด.วดัวงัวา
รีวน

13 จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบ้านงาน     18,500.00     18,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทว ีจ ากัด    18,000.00 บริษัท ก่อทว ีจ ากัด    18,000.00 คุณสมบัติตรง 75/2564
ครัว (ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิก ตามข้อก าหนด ลว.23 ส.ค.64
ฟุต)

14 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรักษากล้อง     13,750.00     13,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสัมฤทธิอ์ิเล็ก    13,750.00 ร้านสัมฤทธิอ์ิเล็ก    13,750.00 คุณสมบัติตรง 87/2564
วงจรปิด จ านวน 3 จุด ทรอนิกส์ ทรอนิกส์ ตามข้อก าหนด ลว.25 ส.ค.64
(แยกทุ่งเสาธง คลองวดัและ
สวนหอม)

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.   482,000.00   503,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เค ที เอ็ม  480,000.00 หจก.เค ที เอ็ม   480,000.00 คุณสมบัติตรง 27/2564
สายไปป่าปะคาบ บ้านทุ่งเสา ปักธงชัยการช่าง ปักธงชัยการช่าง ตามข้อก าหนด ลว.25 ส.ค.64
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ธง หมู่ 5

16 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิว       2,390.00       2,390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค     2,390.00 ร้านคอมเทค      2,390.00 คุณสมบัติตรง 88/2564
เตอร์โน้ตบุ๊ก (416-63-0033) ตามข้อก าหนด ลว.27 ส.ค.64

17 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์     16,750.00     16,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค    16,750.00 ร้านคอมเทค    16,750.00 คุณสมบัติตรง 76/2564
จ านวน 4 รายการ (ส านัก ตามข้อก าหนด ลว.30 ส.ค.64
ปลัด)

18 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน     16,450.00     16,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทว ีจ ากัด    16,450.00 บริษัท ก่อทว ีจ ากัด    16,450.00 คุณสมบัติตรง 77/2564
จ านวน 4 รายการ ตามข้อก าหนด ลว.31 ส.ค.64
(ส านักปลัด)


