
แบบ สขร.1

1 จัดซ้ิอน้้ำมันเชื้อเพลิง 100,000.00 100,000.00   เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร 100,000.00 สหกรณ์กำรเกษตร 100,000.00  คุณสมบัติตรง 1/2563
ล้ำพระเพลิง ล้ำพระเพลิง ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค.62

2 จัดซ้ือน้้ำด่ืม (ศูนย์พัฒนำเด็ก 5,000.00     5,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรัณย์ค้ำปลีก 5,000.00     ร้ำนศรัณย์ค้ำปลีกค้ำส่ง 5,000.00     คุณสมบัติตรง 2/2563
เล็ก) ค้ำส่ง ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค.62

3 จัดซ้ือน้้ำด่ืม  (ส้ำนักงำน) 5,000.00     5,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรัณย์ค้ำปลีก 5,000.00     ร้ำนศรัณย์ค้ำปลีกค้ำส่ง 5,000.00     คุณสมบัติตรง 3/2563
ค้ำส่ง ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค.62

4 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติกำร 54,000.00   54,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยไชยโชติ 54,000.00   นำยไชยโชติ 54,000.00    คุณสมบัติตรง 1/2563
ด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ตริตรอง ตริตรอง ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค.62

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลง
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม
วันที ่ 31  ตุลำคม  2562

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง

ล้ำดั
บที่

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ



ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง

ล้ำดั
บที่

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

5 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติกำร 54,000.00   54,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยปิยะรำช 54,000.00   นำยปิยะรำช 54,000.00    คุณสมบัติตรง 2/2563
ด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน พะวันพรมรำช พะวันพรมรำช ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค.62

6 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติกำร 54,000.00   54,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยมนัส ผลโพด 54,000.00   นำยมนัส ผลโพด 54,000.00    คุณสมบัติตรง 3/2563
ด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค.62

7 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏิบัติกำร 54,000.00   54,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยเล่ียม ยี่จอหอ 54,000.00   นำยเล่ียม ยี่จอหอ 54,000.00    คุณสมบัติตรง 4/2563
ด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค.62

8 จ้ำงเหมำบริกำรท้ำควำม 22,500.00   22,500.00     เฉพำะเจำะจง นำงสำวชั้น 22,500.00   นำงสำวชั้น 22,500.00    คุณสมบัติตรง 5/2563
สะอำดศูนย์อบรมเด็กก่อน ฉ่้ำพรมรำช ฉ่้ำพรมรำช ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค.62
เกณฑ์วัดวังวำรีวน

9 จำ้งเหมำเช่ำเคร่ืองถำ่ยเอกสำร 28,800.00   28,800.00     ร้ำนโครำชก๊อปปี้ 28,800.00   ร้ำนโครำชก๊อปปี้ 28,800.00    คุณสมบัติตรง 6/2563
ประจ้ำปงีบประมำณ พ.ศ.2563 ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค.62



ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง

ล้ำดั
บที่

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

10 จ้ำงเหมำต่ออำยุบริหำร 2,950.00     2,950.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ออยล์เว็บ 2,950.00     หจก.ออยล์เว็บ 2,950.00     คุณสมบัติตรง 7/2563
จัดกำรเว็บไซค์โดเมนเนม เทคโนโลยี เทคโนโลยี ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค.62
และโฮสต้ิง

11 จำ้งเหมำเช็คระยะ 10,000 กม. 1,584.67     1,584.67       เฉพำะเจำะจง บริษัท รัตนหิรัญ 1,584.67     บริษัท รัตนหิรัญ 1,584.67     คุณสมบัติตรง 8/2563
รถยนต์ งข 302 นม ออโต้เซลส์ จ้ำกัด ออโต้เซลส์ จ้ำกัด ตำมข้อก้ำหนด ลว.17 ต.ค.62

(ส้ำนักงำนใหญ่) (ส้ำนักงำนใหญ่)

12 จ้ำงเหมำฉีดพ่นหมอกควัน 3,500.00     3,500.00       เฉพำะเจำะจง นำยกัมพล 3,500.00     นำยกัมพล 3,500.00     คุณสมบัติตรง 9/2563
บ้ำนบุโพธิ ์หมู่ 12 แสนสุขเจริญ แสนสุขเจริญ ตำมข้อก้ำหนด ลว.18 ต.ค.62

13 จ้ำงเหมำเช็ครยะ 8,000 กม. 1,910.00     1,910.00       เฉพำะเจำะจง บริษัทใต้ฟ้ำมอเตอร์ 1,910.00     บริษัทใต้ฟ้ำมอเตอร์ 1,910.00     คุณสมบัติตรง 10/2563
รถจกัรยำนยนต์ 1กร-8368 นม ปักธงชัย จ้ำกัด ปักธงชัย จ้ำกัด ตำมข้อก้ำหนด ลว.18 ต.ค.62

14 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อม 1,070.00     1,070.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.เคร่ืองเขียน 1,070.00     ร้ำน ส.เคร่ืองเขียน 1,070.00     คุณสมบัติตรง 11/2563
เข้ำเล่มแผนด้ำเนินงำน กิ๊ฟช็อป กิ๊ฟช็อป ตำมข้อก้ำหนด ลว.21 ต.ค.62



ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง

ล้ำดั
บที่

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

งบประมำณ พ.ศ.2563

15 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,730.00     8,730.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 8,730.00     ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 8,730.00     คุณสมบัติตรง 4/2563
(กองคลัง) ตำมข้อก้ำหนด ลว.22 ต.ค.62

16 จ้ำงเหมำเช็คระยะ 240,000 6,020.36     6,020.36       เฉพำะเจำะจง หจก.โตโยต้ำโครำช 6,020.36     หจก.โตโยต้ำโครำช 6,020.36     คุณสมบัติตรง 12/2563
กม.และซ่อมบ้ำรุงรถยนต์ 1988 สำขำโชคชัย 1988 สำขำโชคชัย ตำมข้อก้ำหนด ลว.22 ต.ค.62
ขข 1731 นม

17 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อม 2,595.05     2,595.05       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.เคร่ืองเขียน 2,595.05     ร้ำน ส.เคร่ืองเขียน 2,595.05     คุณสมบัติตรง 13/2563
เข้ำเล่มรำยงำนผลกำรติดตำม กิ๊ฟช็อป กิ๊ฟช็อป ตำมข้อก้ำหนด ลว.28 ต.ค.62
และประเมินผลแผนพัฒนำ
ประจ้ำปีงบประมำณ 2562

18 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) 345,436.20 345,436.20   เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร 345,436.20 สหกรณ์กำรเกษตร 345,436.20  คุณสมบัติตรง 5/2563
ประจ้ำภำคเรียนที ่2/2562 สีค้ิว จ้ำกัด สีค้ิว จ้ำกัด ตำมข้อก้ำหนด ลว.29 ต.ค.62



ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง

ล้ำดั
บที่

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

19 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 700.00       700.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 700.00       ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 700.00        คุณสมบัติตรง 6/2563
(กองช่ำง) ตำมข้อก้ำหนด ลว.31 ต.ค.62


