
แบบ สขร.1

1 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิว        400.00         400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 400  ร้านคอมเทค            400 คุณสมบัติตรง 121/2561
เตอร์  (กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.2 ส.ค.61

2 จัดซ้ือกระบองไฟกระพริบ 2,750.00     2,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตียวเจริญคอม 2,748.83     ร้านเตียวเจริญคอม 2,748.83     คุณสมบัติตรง 82/2561
มูนิเคชั่น มูนิเคชั่น ตามข้อก าหนด ลว.6 ส.ค.61

3 จัดซ้ือเคร่ืองวัดออกซิเจน 3,900.00     3,900.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตียวเจริญคอม 3,899.08     ร้านเตียวเจริญคอม 3,899.08     คุณสมบัติตรง 83/2561
มูนิเคชั่น มูนิเคชั่น ตามข้อก าหนด ลว.6 ส.ค.61

4 จัดซ้ือเล่ือยยนต์ 10,000.00   10,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเตียวเจริญคอม 9,951.00     ร้านเตียวเจริญคอม 9,951         คุณสมบัติตรง 84/2561
มูนิเคชั่น มูนิเคชั่น ตามข้อก าหนด ลว.6 ส.ค.61

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 31  สิงหาคม  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 31  สิงหาคม  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

5 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ปลัด) 35,901.00   35,901.00    เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 35,901.00   บจ.ก่อทวี 35,901.00   คุณสมบัติตรง 85/2561
ตามข้อก าหนด ลว.8 ส.ค.61

6 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 18,380.00   18,380.00    เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 18,380.00   บจ.ก่อทวี 18,380.00   คุณสมบัติตรง 86/2561
(กองการศึกษา ฯ) ตามข้อก าหนด ลว.8 ส.ค.61

7 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 30,795.00   30,795.00    เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 30,795.00   บจ.ก่อทวี 30,795.00   คุณสมบัติตรง 87/2561
(กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.8 ส.ค.61

8 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 18,450.00   18,450.00    เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 18,450.00   บจ.ก่อทวี 18,450.00   คุณสมบัติตรง 88/2561
(กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.8 ส.ค.61



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 31  สิงหาคม  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

9 จ้างเหมาซ่อมประตูและร้ัว 3,000.00     3,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสุรเชษฐ์  จาระไน 3,000.00     นายสุรเชษฐ์  จาระไน 3,000.00     คุณสมบัติตรง 122/2561
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามข้อก าหนด ลว.8 ส.ค.61
วัดพรหมราช

10 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,900.00     4,900.00     เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 4,900.00     บจ.ก่อทวี 4,900.00     คุณสมบัติตรง 89/2561
(กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.9 ส.ค.61

11 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,850.00     3,850.00     เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 3,850.00     บจ.ก่อทวี 3,850.00     คุณสมบัติตรง 90/2561
(กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.9 ส.ค.61

12 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,700.00     7,700.00     เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 7,700.00     บจ.ก่อทวี 7,700.00     คุณสมบัติตรง 91/2561
(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.10 ส.ค.61



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 31  สิงหาคม  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

13 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,800.00     9,800.00     เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 9,800.00     บจ.ก่อทวี 9,800.00     คุณสมบัติตรง 92/2561
(กองการศึกษา ฯ) ตามข้อก าหนด ลว.10 ส.ค.61

14 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองถ่าย 7,276.00     7,276.00     เฉพาะเจาะจง บจ.  เมืองย่า  7,276.00     บจ.  เมืองย่า  7,276.00     คุณสมบัติตรง 123/2561
เอกสาร ออฟฟิศ  โพรดักส์   ออฟฟิศ  โพรดักส์   ตามข้อก าหนด ลว.14 ส.ค.61

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 40,000.00   39,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์ 38,500.00   หจก.ว.อภินันท์ 38,500.00   คุณสมบัติตรง 15/2561
บ้านหนองจอก หมู่ 13 ตามข้อก าหนด ลว.14 ส.ค.61
(สายบ้านนายหิน)

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 50,000.00   49,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์ 48,500.00   หจก.ว.อภินันท์ 48,500.00   คุณสมบัติตรง 16/2561
บ้านหนองจอก หมู่ 13 ตามข้อก าหนด ลว.14 ส.ค.61
(สายบ้านนายเกล้ียง)



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 31  สิงหาคม  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 130,000.00 119,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์ 118,500.00  หจก.ว.อภินันท์ 118,500.00  คุณสมบัติตรง 17/2561
บ้านสวนหอม หมู่ 14 ตามข้อก าหนด ลว.14 ส.ค.61
(สายบ้านนายเหวา)

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 128,000.00 118,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์ 117,500.00  หจก.ว.อภินันท์ 117,500.00  คุณสมบัติตรง 18/2561
บ้านดอนจันทน์  หมู่ 15 ตามข้อก าหนด ลว.14 ส.ค.61
(สายบ้านนางสมิตร-ถนน
สายประปาพรหมราช)



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 31  สิงหาคม  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

19 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 40,000.00   40,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์ 40,000.00   หจก.ว.อภินันท์ 40,000.00   คุณสมบัติตรง 93/2561
โครงการปรับสภาพแวดล้อม ตามข้อก าหนด ลว.16 ส.ค.61
ทีอ่ยู่อาศัยส าหรับคนพิการ
ผู้สูงอายุและผู้ทีอ่ยู่ในระยะ
จ าเป็นต้องได้รับการฟืน้ฟู
สมรรถภาพ ประจ าปี 2561

20 จัดซ้อยางรถยนต์ 14,000.00   14,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ออโต้แม็ก 14,000.00   ร้าน ป.ออโต้แม็ก 14,000.00   คุณสมบัติตรง 94/2561
(กล 9130 นม) ตามข้อก าหนด ลว.16 ส.ค.61



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 31  สิงหาคม  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

21 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์ กราฟิกส์ 300.00       ร้านฟร้องค์ กราฟิกส์ 300.00       คุณสมบัติตรง 124/2561
โครงการให้ความรู้กบัประชาชน ตามข้อก าหนด ลว.21 ส.ค.61
ด้านการรักษาทรัพยากรธรรม
ชาติและส่ิงแวดล้อม

22 จ้างเหมาท าอาหารว่างและ 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นางส าลี 7,500.00     นางส าลี 7,500.00     คุณสมบัติตรง 125/2561
อาหารกลางวันพร้อมน้ าด่ืม ภาพฉิมพลี ภาพฉิมพลี ตามข้อก าหนด ลว.21 ส.ค.61
โครงการให้ความรู้กบัประชาชน

ด้านการรักษาทรัพยากรธรรม
ชาติและส่ิงแวดล้อม

23 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิว 2,800.00     2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 2,800.00     ร้านคอมเทค 2,800         คุณสมบัติตรง 126/2561
เตอร์ (ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.31 ส.ค.61



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 31  สิงหาคม  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

24 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 750.00       750.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 750.00       ร้านปร้ินเตอร์โซน 750           คุณสมบัติตรง 127/2561
(กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.31 ส.ค.61

25 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 850.00       850.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 850.00       ร้านปร้ินเตอร์โซน 850           คุณสมบัติตรง 128/2561
(กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.31 ส.ค.61

ลงชื่อ                     ปลัด อบต.ตูม ลงชื่อ             นายก อบต.ตูม
        (นางสาวสุกัญญา สัญพรมราช)        (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)    (นายส ารวย  กายจะโปะ)

ลงชื่อ                              นักวิชาการพัสดุ ลงชื่อ                             หัวหน้าพัสดุ
(นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท)์


