
แบบ สขร.1

1 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 3,650.00       3,650.00          เฉพาะเจาะจง หจก.โคราช 3,650.00       หจก.โคราช 3,650.00        คุณสมบติัตรง 61/2563

(กองคลัง) คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ ตามข้อก าหนด ลว.7 เม.ย.63

2 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 5,648.00       5,648.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ก่อทว ีจ ากัด 5,648.00       บริษทั ก่อทว ีจ ากัด 5,648.00        คุณสมบติัตรง 62/2563

(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.7 เม.ย.63

3 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 2,400.00       2,400.00          เฉพาะเจาะจง อู่ช่างหลวย 2,400.00       อู่ช่างหลวย 2,400.00        คุณสมบติัตรง 76/2563

กต 2413 นม ตามข้อก าหนด ลว.7 เม.ย.63

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 180,000.00    180,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.โชคดีทวทีรัพย์ 179,500.00    หจก.โชคดีทวทีรัพย์ 179,500.00     คุณสมบติัตรง 21/2563

สายไปทุ่งหนองแหว้ หมู่ 9 การโยธา การโยธา ตามข้อก าหนด ลว.7 เม.ย.63

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

วนัที่  30  เมษายน  2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 180,000.00    180,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.โชคดีทวทีรัพย์ 179,500.00    หจก.โชคดีทวทีรัพย์ 179,500.00     คุณสมบติัตรง 22/2563

สายปา่ปะคาบ - คลองวดั หมู่ 5 การโยธา การโยธา ตามข้อก าหนด ลว.7 เม.ย.63

6 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 23,200.00      23,200.00        เฉพาะเจาะจง บจ.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์ 23,200.00      บจ.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์ 23,200.00      คุณสมบติัตรง 63/2563

แอนด์เซฟต้ี แอนด์เซฟต้ี ตามข้อก าหนด ลว.9 เม.ย.63

7 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 950.00          950.00            เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 950.00          ร้านปร้ินเตอร์โซน 950.00          คุณสมบติัตรง 64/2563

(กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.9 เม.ย.63

8 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 718.00          718.00            เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 718.00          ร้านคอมเทค 718.00          คุณสมบติัตรง 65/2563

(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.9 เม.ย.63

9 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 718.00          718.00            เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 718.00          ร้านคอมเทค 718.00          คุณสมบติัตรง 66/2563

(กองการศึกษา  ฯ) ตามข้อก าหนด ลว.9 เม.ย.63

10 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพมิพ์ 1,500.00       1,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 1,500.00       ร้านปร้ินเตอร์โซน 1,500.00        คุณสมบติัตรง 77/2563



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

(กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.9 เม.ย.63

11 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 8,520.00       8,520.00          เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 8,520.00       ร้านปร้ินเตอร์โซน 8,520.00        คุณสมบติัตรง 67/2563

(กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.10 เม.ย.63

12 จ้างเหมาเช็คระยะ 260,000 กม. 5,675.28       5,675.28          เฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้าโคราช 5,675.28       หจก.โตโยต้าโคราช 5,675.28        คุณสมบติัตรง 78/2563

และซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 1988 สาขาโชคชัย 1988 สาขาโชคชัย ตามข้อก าหนด ลว.14 เม.ย.63

ขข 1731 นม

13 จ้างเหมาบริการงานพนักงาน 8,400.00       8,400.00          เฉพาะเจาะจง นายดิลก 8,400.00       นายดิลก 8,400.00        คุณสมบติัตรง 79/2563

ขับรถยนต์บรรทุกน้ าเอนกประสงค์ ก  าสระน้อย ก่ าสระน้อย ตามข้อก าหนด ลว.20 เม.ย.63

หมายเลขทะเบยีน 88-0454 นม

ประจ าเดือนเมษายน-กรกฎาคม

2563 (เฉพาะวนัหยุดราชการและ

วนัหยุดนักขัตฤกษ)์



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

14 จ้างเหมาบริการงานพนักงาน 8,400.00       8,400.00          เฉพาะเจาะจง นายพทุธสา 8,400.00       นายพทุธสา 8,400.00        คุณสมบติัตรง 80/2563

ขับรถยนต์บรรทกุน้ าเอนกประสงค์ ญาติฉิมพลี ญาติฉิมพลี ตามข้อก าหนด ลว.20 เม.ย.63

หมายเลขทะเบยีน 88-0454 นม

ประจ าเดือนเมษายน-กรกฎาคม

2563 (เฉพาะวนัหยุดราชการและ

วนัหยุดนักขัตฤกษ)์

15 จ้างเหมาเช็คระยะ 20,000 กม. 2,098.86       2,098.86          เฉพาะเจาะจง บริษัท  รัตนหิรัญ   2,098.86       บริษทั  รัตนหรัิญ   2,098.86        คุณสมบติัตรง 81/2563

และซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ออโต้เซลส์  จ ากัด ออโต้เซลส์  จ ากัด ตามข้อก าหนด ลว.20 เม.ย.63

งข 302 นม

16 จ้างเหมาท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 6,800.00       6,800.00          เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟคิ 6,800.00       ร้านฟร้องค์กราฟคิ 6,800.00        คุณสมบติัตรง 82/2563

ภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ตามข้อก าหนด ลว.21 เม.ย.63

17 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 7,710.00       7,710.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ก่อทว ีจ ากัด 7,710.00       บริษทั ก่อทว ีจ ากัด 7,710.00        คุณสมบติัตรง 68/2563

(กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.24 เม.ย.63



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

18 โครงการวางทอ่ระบายน้ า คสล. 496,000.00    322,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พริียา 322,800.00    หจก.พริียา 322,800.00     คุณสมบติัตรง 23/2563

สายบา้นนางอ านวย นิลดีสระน้อย ตามข้อก าหนด ลว.30 เม.ย.63

ถึงศาลากลางหมู่บา้น หมู่ 15

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 180,000.00    180,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พริียา 180,000.00    หจก.พริียา 180,000.00     คุณสมบติัตรง 24/2563

สายคลองส่งน้ าชลประทาน-น้ ามุด ตามข้อก าหนด ลว.30 เม.ย.63

หมู่ 16

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 7,526,000.00  9,011,401.04    ประกวดราคา หจก.โชคดีทวทีรัพย์ 4,784,000.00  หจก.โชคดีทวทีรัพย์ 4,784,000.00  คุณสมบติัตรง 25/2563

รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น นม.ถ. อิเล็กทรอนิกส์ การโยธา การโยธา ตามข้อก าหนด ลว.30 เม.ย.63

161-04 สายปา่ชุมชน หมู่ 15 (e-bidding) 

ลงชื่อ                               ลงชื่อ                         ลงชื่อ          

        (นางสาวสุกัญญา สัญพรมราช)        (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)

 นักวชิาการพสัดุ

ลงชื่อ                                หวัหน้าพสัดุ

   (นายส ารวย  กายจะโปะ) (นายภาณุพนัธ ์ วฒิุพรชานนท์)

        ผู้อ านวยการกองคลัง          ปลัด  อบต.ตูม นายก อบต.ตูม


