
แบบ สขร.1

1 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า 46,800.00    46,800.00    เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรไทย 46,800.00   ร้านมิตรไทย 46,800.00    คุณสมบัติตรง 31/2562
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสง ตามข้อก าหนด ลว.7 ม.ค.62
สว่างสาธารณะภายในต าบล

2 จัดซ้ือวัสดุในการจัดตกแต่ง 7,935.00      7,935.00      เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 7,935.00     บจ.ก่อทวี 7,935.00     คุณสมบัติตรง 32/2562
สถานทีโ่ครงการจัดงานวัน ตามข้อก าหนด ลว.8 ม.ค.62
เด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562

3 จัดซ้ือวัสดุทีจ่ าเป็นและเกี่ยว 10,440.00    10,440.00    เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 10,440.00   บจ.ก่อทวี 10,440.00    คุณสมบัติตรง 33/2562
ข้องในการจัดงานโครงการ ตามข้อก าหนด ลว.8 ม.ค.62
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจ าปี 2562

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
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เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2562
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 31 มกราคม  2562

ล าดั
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งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง
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4 จ้างเหมาเช่าเวทีและเคร่ือง 8,000.00      8,000.00      เฉพาะเจาะจง นายกัมพล 8,000.00     นายกัมพล 8,000.00     คุณสมบัติตรง 43/2562
เสียงโครงการจัดงานวันเด็ก แสนสุขเจริญ แสนสุขเจริญ ตามข้อก าหนด ลว.8 ม.ค.62
แห่งชาติ ประจ าปี 2562

5 จ้างเหมาเช่าเต้นท์และเก้าอี้ 2,500.00      2,500.00      เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ 2,500.00     นายสมบูรณ์ 2,500.00     คุณสมบัติตรง 44/2562
โครงการจัดงานวันเด็ก แสนพรมราช แสนพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.8 ม.ค.62
แห่งชาติ ประจ าปี 2562

6 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 1,800.00      1,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 1,800.00     ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 1,800.00     คุณสมบัติตรง 45/2562
โครงการจัดงานวันเด็ก ตามข้อก าหนด ลว.8 ม.ค.62
แห่งชาติ ประจ าปี 2562

7 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับ 500.00        500.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.เจริญแอร์ 500.00       ร้าน ป.เจริญแอร์ 500.00        คุณสมบัติตรง 46/2562
อากาศ (กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.14 ม.ค.62
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8 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับ 1,000.00      1,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.เจริญแอร์ 1,000.00     ร้าน ป.เจริญแอร์ 1,000.00     คุณสมบัติตรง 47/2562
อากาศ (ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.14 ม.ค.62

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,420.00      9,420.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 9,420.00     ร้านปร้ินเตอร์โซน 9,420.00     คุณสมบัติตรง 34/2562
(กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.15 ม.ค.62

10 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,680.00    11,680.00    เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 11,680.00   ร้านปร้ินเตอร์โซน 11,680.00    คุณสมบัติตรง 35/2562
(กองการศึกษาฯ) ตามข้อก าหนด ลว.15 ม.ค.62

11 จ้างเหมาเช็คระยะ 80,000 7,090.89      7,090.89      เฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้าโคราช 7,090.89     หจก.โตโยต้าโคราช 7,090.89     คุณสมบัติตรง 48/2562
กม. รถตู้ นค-9560 นม 1988 1988 ตามข้อก าหนด ลว.15 ม.ค.62

12 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้า 11,750.00    11,750.00    เฉพาะเจาะจง นายส ารวย 11,750.00   นายส ารวย 11,750.00    คุณสมบัติตรง 49/2562
แสงสว่างสาธารณะภายใน จุลตะคุ จุลตะคุ ตามข้อก าหนด ลว.16 ม.ค.62
ต าบลจ านวน 7 หมู่บ้าน
47 จุด (ค่าแรง)
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13 จ้างเหมาเช็คระยะ 210,000 12,235.99    12,235.99    เฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้าโคราช 12,235.99   หจก.โตโยต้าโคราช 12,235.99    คุณสมบัติตรง 50/2562
กม.และซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 1988 1988 ตามข้อก าหนด ลว.17 ม.ค.62
ขข-1731 นม

14 จ้างเหมาส ารวจการประเมิน 20,000.00    20,000.00    เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฎ 20,000.00   มหาวิทยาลัยราชภัฎ 20,000.00    คุณสมบัติตรง 51/2562
ความพึงพอใจของประชาชน นครราชสีมา นครราชสีมา ตามข้อก าหนด ลว.21 ม.ค.62
ทีม่ีต่อการบริการของ อบต.ตูม

15 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับ 1,600.00      1,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.เจริญแอร์ 1,600.00     ร้าน ป.เจริญแอร์ 1,600.00     คุณสมบัติตรง 52/2562
อากาศ 2 เคร่ือง (ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.21 ม.ค.62

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1,669,000.00   1,303,000.00   ประกวดราคา หจก.ว.อภินันท์ 1,040,000.00  หจก.ว.อภินันท์ 1,040,000.00  คุณสมบัติตรง 1/2562
รหัสทางหลวงท้องถิ่น e-bidding ตามข้อก าหนด ลว.21 ม.ค.62
นม.ถ.161-03 สายแยกถนน
ชลประทาน บ้านบุพระเมือง
ไปบ้านคลองวัด หมู่ 6
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17 จัดซ้ือของทีร่ะลึก 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 6,000.00     บจ.ก่อทวี 6,000.00     คุณสมบัติตรง 36/2562
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษา ตามข้อก าหนด ลว.22 ม.ค.62
ดูงานเพือ่พัฒนาศักยภาพของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและ
พนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูมประจ าปี 2562

18 จ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ 54,000.00    54,000.00    เฉพาะเจาะจง นายบุญโชก 54,000.00   นายบุญโชก 54,000.00    คุณสมบัติตรง 53/2562
2 ชั้น ปะนะพุตโต ปะนะพุตโต ตามข้อก าหนด ลว.22 ม.ค.62
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษา
ดูงานเพือ่พัฒนาศักยภาพของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและ
พนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูมประจ าปี 2562
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19 จ้างเหมาจัดท าอาหารว่าง 1,275.00      1,275.00      เฉพาะเจาะจง นายศักดา อ่ าอินทร์ 1,275.00     นายศักดา อ่ าอินทร์ 1,275.00     คุณสมบัติตรง 54/2562
พร้อมเคร่ืองด่ืม ตามข้อก าหนด ลว.22 ม.ค.62
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษา
ดูงานเพือ่พัฒนาศักยภาพของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและ
พนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูมประจ าปี 2562

20 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 300.00        300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300.00       ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300.00        คุณสมบัติตรง 55/2562
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษา ตามข้อก าหนด ลว.22 ม.ค.62
ดูงานเพือ่พัฒนาศักยภาพของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและ
พนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูมประจ าปี 2562
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21 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 133,000.00   146,000.00   เฉพาะเจาะจง นายเสนาะ  พฤกษารา 132,500.00 นายเสนาะ  พฤกษารา 132,500.00  คุณสมบัติตรง 2/2562
สายเหมืองตาเบ้า (ไร่อ้อย- ตามข้อก าหนด ลว.25 ม.ค.62
คลองส่งน้ า) หมู่ 14

ลงชื่อ                         ลงชื่อ          
        (นางสาวสุกัญญา สัญพรมราช)        (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)

        ผู้อ านวยการกองคลัง          ปลัด  อบต.ตูม นายก อบต.ตูม

ลงชื่อ                                      นักวิชาการพัสดุ ลงชื่อ                                หัวหน้าพัสดุ
   (นายส ารวย  กายจะโปะ) (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท)์


