
แบบ สขร.1

1 จ้างเหมาท าความสะอาด     4,900.00       4,900.00 เฉพาะเจาะจง นายปิยะราช     4,900.00 นายปิยะราช      4,900.00 คุณสมบัติตรง 71/2565
เคร่ืองปรับอากาศส านักงาน พะวนัพรมราช พะวนัพรมราช

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.5เม.ย.65
จ านวน 7 เคร่ือง

2 จ้างเหมาท าป้ายประชา     4,800.00       4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์     4,800.00 ร้านฟร้องค์กราฟิกส์      4,800.00 คุณสมบัติตรง 72/2565
สัมพันธจ์ุดบริการประชาชน

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.5 เม.ย.65
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และป้าย
ประชาสัมพันธร์ณรงค์พร้อม
กรอบไม้เพื่อใช้ในโครงการ
ต้ังจุดบริการประชาชนใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  30  เมษายน  2565

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  30  เมษายน  2565

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

3 จ้างเหมาเช่าเต้นท์พร้อมไฟ     1,700.00       1,700.00 นายสมบูรณ์     1,700.00 นายสมบูรณ์      1,700.00 คุณสมบัติตรง 73/2565
ส่องสวา่ง เพื่อใช้ในโครงการ แสนพรมราช แสนพรมราช

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.8เม.ย.65
ต้ังจุดบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

4 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์     1,348.00       1,348.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน     1,348.00 ร้านปร้ินเตอร์โซน      1,348.00 คุณสมบัติตรง 45/2565
จ านวน 2 รายการ

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.18เม.ย.65
(กองช่าง)

5 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง        679.32          679.32 สหกรณ์การเกษตร        679.32 สหกรณ์การเกษตร        679.32 คุณสมบัติตรง 46/2565
(ตัดหญ้าสวนตูม) ล าพระเพลิง จ ากัด ล าพระเพลิง จ ากัด

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.19เม.ย.65



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  30  เมษายน  2565

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

6 จัดซ้ือยางรถยนต์ เพื่อเปล่ียน    14,000.00      14,000.00 ร้าน ป.ออโต้แม็กซ์    13,600.00 ร้าน ป.ออโต้แม็กซ์    13,600.00 คุณสมบัติตรง 47/2565
ใส่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.20เม.ย.65
ขข 1731 นม

7 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอม     1,790.00       1,790.00 ร้านคอมเทค     1,790.00 ร้านคอมเทค      1,790.00 คุณสมบัติตรง 75/2565
พวิเตอร์โนต้บุ๊ก 416-61-0028

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.22เม.ย.65
ศพด.วดัวงัวารีวน (กองการ
ศึกษา ฯ)

8 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน    20,054.00      20,054.00 บริษัท ก่อทว ีจ ากัด    20,054.00 บริษัท ก่อทว ีจ ากัด    20,054.00 คุณสมบัติตรง 48/2565
6 รายการ (กองคลัง)

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.28เม.ย.65



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  30  เมษายน  2565

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

9 จ้างเหมาบริการงานท าความ    22,500.00      22,500.00 นางสาวอนุสรา    22,500.00 นางสาวอนุสรา    22,500.00 คุณสมบัติตรง 76/2565
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวดั แล้มสระน้อย แล้มสระน้อย

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.28เม.ย.65
วงัวารีวน ประจ าเดือน
พฤษภาคม - กรกฎาคม 
2565

10 จ้างเหมาบริการงานท าความ    22,500.00      22,500.00 นางวรรณา    22,500.00 นางวรรณา    22,500.00 คุณสมบัติตรง 77/2565
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวดั สายสระน้อย สายสระน้อย

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.28เม.ย.65
พรหมราช ประจ าเดือน
พฤษภาคม - กรกฎาคม 
2565


