
แบบ สขร.1

1 จัดซ้ือน้้ำด่ืมและน้้ำแข็ง 750.00          750.00            เฉพำะเจำะจง ร้านพอดี 750.00          ร้ำนพอดี 750.00          คุณสมบติัตรง 23/2563

โครงกำร อบต.เคล่ือนที่ ตำมข้อก้ำหนด ลว. 6 ม.ค.63

ออกหน่วยบริกำรประชำชน

ประจ้ำป ี2563

จ้ำงเหมำเช่ำเต้นทแ์ละเก้ำอี้ 3,000.00       3,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยสมบรูณ์ 3,000.00       นำยสมบรูณ์ 3,000.00        คุณสมบติัตรง 35/2563

โครงกำร อบต.เคล่ือนที่ แสนพรมรำช แสนพรมรำช ตำมข้อก้ำหนด ลว.6 ม.ค.63

ออกหน่วยบริกำรประชำชน

ประจ้ำป ี2563

จ้ำงเหมำเช่ำเคร่ืองเสียง 2,500.00       2,500.00          เฉพำะเจำะจง นำยกัมพล 2,500.00       นำยกัมพล 2,500.00        คุณสมบติัตรง 36/2563

โครงกำร อบต.เคล่ือนที่ แสนสุขเจริญ แสนสุขเจริญ ตำมข้อก้ำหนด ลว.6 ม.ค.63

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญำ

หรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม  2563

องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

วนัที่  31  มกรำคม  2563

ล้ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญำ

หรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

ล้ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

ออกหน่วยบริกำรประชำชน

ประจ้ำป ี2563

จ้ำงเหมำท้ำปำ้ยประชำสัมพนัธ์ 600.00          600.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟร้องค์กรำฟคิ 600.00          ร้ำนฟร้องค์กรำฟคิ 600.00          คุณสมบติัตรง 37/2563

โครงกำร อบต.เคล่ือนที่ ตำมข้อก้ำหนด ลว.6 ม.ค.63

ออกหน่วยบริกำรประชำชน

ประจ้ำป ี2563

จัดซ้ือวสัดุในกำรจัดตกแต่ง 2,510.00       2,510.00          เฉพำะเจำะจง บจ.ก่อทวี 2,510.00       บจ.ก่อทวี 2,510.00        คุณสมบติัตรง 24/2563

สถำนที่ โครงกำรจัดงำน ตำมข้อก้ำหนด ลว.7 ม.ค.63

วนัเด็กแหง่ชำติ ประจ้ำป ี2563

จัดซ้ือวสัดุที่จ้ำเปน็และเกี่ยวข้อง 12,470.00      12,470.00        เฉพำะเจำะจง บจ.ก่อทวี 2,510.00       บจ.ก่อทวี 2,510.00        คุณสมบติัตรง 25/2563

ในกำรจัดงำนโครงกำรจัดงำน ตำมข้อก้ำหนด ลว.7 ม.ค.63

วนัเด็กแหง่ชำติ ประจ้ำป ี2563



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญำ

หรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

ล้ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 750.00          750.00            เฉพำะเจำะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 750.00          ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 750.00          คุณสมบติัตรง 26/2563

(กองคลัง) ตำมข้อก้ำหนด ลว.7 ม.ค.63

จ้ำงเหมำเช่ำเวทแีละเคร่ืองเสียง 8,000.00       8,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยกัมพล 8,000.00       นำยกัมพล 8,000.00        คุณสมบติัตรง 39/2563

โครงกำรจัดงำนวนัเด็กแหง่ชำติ แสนสุขเจริญ แสนสุขเจริญ ตำมข้อก้ำหนด ลว.7 ม.ค.63

ประจ้ำป ี2563

จ้ำงเหมำเช่ำเต้นทแ์ละเก้ำอี้ 2,500.00       2,500.00          เฉพำะเจำะจง นำยสมบรูณ์ 2,500.00       นำยสมบรูณ์ 2,500.00        คุณสมบติัตรง 40/2563

โครงกำรจัดงำนวนัเด็กแหง่ชำติ แสนพรมรำช แสนพรมรำช ตำมข้อก้ำหนด ลว.7 ม.ค.63

ประจ้ำป ี2563

จ้ำงเหมำท้ำปำ้ย 2,000.00       2,000.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟร้องค์กรำฟคิ 2,000.00       ร้ำนฟร้องค์กรำฟคิ 2,000.00        คุณสมบติัตรง 41/2563

โครงกำรจัดงำนวนัเด็กแหง่ชำติ ตำมข้อก้ำหนด ลว.7 ม.ค.63

ประจ้ำป ี2563



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญำ

หรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

ล้ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

จ้ำงเหมำเช็คระยะ 250,000 กม. 4,421.24       4,421.24          เฉพำะเจำะจง หจก.โตโยต้ำโครำช 4,421.24       หจก.โตโยต้ำโครำช 4,421.24        คุณสมบติัตรง 42/2563

และซ่อมบ้ำรุงรักษำรถยนต์ 1988 สำขำโชคชัย 1988 สำขำโชคชัย ตำมข้อก้ำหนด ลว.7 ม.ค.63

ขข-1731 นม

โครงกำรซ่อมแซมปรับปรุงผิว 414,300.00    418,300.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ชช.เจริญกิจ 414,000.00    หจก.ชช.เจริญกิจ 414,000.00     คุณสมบติัตรง 4/2563

จรำจรถนนลำดยำง AC ถนนสำย ก่อสร้ำง ก่อสร้ำง ตำมข้อก้ำหนด ลว.8 ม.ค.63

กลำงบำ้นดอนจันทน์ หมู่ 15

โครงกำรซ่อมแซมปรับปรุงผิว 83,200.00      85,200.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ชช.เจริญกิจ 83,000.00      หจก.ชช.เจริญกิจ 83,000.00      คุณสมบติัตรง 5/2563

จรำจรถนนลำดยำง AC ถนนสำย ก่อสร้ำง ก่อสร้ำง ตำมข้อก้ำหนด ลว.8 ม.ค.63

กลำงบำ้นพรหมรำช หมู่ 8

จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองดับเพลิง 83,000.00      81,600.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท นาซ่าไฟร์ 81,600.00      บริษทั นำซ่ำไฟร์ 81,600.00      คุณสมบติัตรง 27/2563

(ถังดับเพลิง) โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี ตำมข้อก้ำหนด ลว.9 ม.ค.63

จ้ำกัด จ้ำกัด



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญำ

หรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

ล้ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

จัดซ้ือของที่ระลึก 800.00          800.00            เฉพำะเจำะจง บจ.ก่อทวี 800.00          บจ.ก่อทวี 800.00          คุณสมบติัตรง 28/2563

โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำน ตำมข้อก้ำหนด ลว.13 ม.ค.63

เพื่อพฒันำศักยภำพเกษตรกร 

ผู้น้ำชุมชนด้ำนเกษตรอินทรีย์

จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 43,300.00      43,300.00        เฉพำะเจำะจง หจก.โครำช 42,850.00      หจก.โครำช 42,850.00      คุณสมบติัตรง 29/2563

(กองคลัง) คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ ตำมข้อก้ำหนด ลว.13 ม.ค.63

จ้ำงเหมำท้ำปำ้ย 300.00          300.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟร้องค์กรำฟคิ 300.00          ร้ำนฟร้องค์กรำฟคิ 300.00          คุณสมบติัตรง 43/2563

โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำน ตำมข้อก้ำหนด ลว.13 ม.ค.63

เพื่อพฒันำศักยภำพเกษตรกร 

ผู้น้ำชุมชนด้ำนเกษตรอินทรีย์

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ 3,060.00       3,060.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำยเที่ยง 3,060.00       ร้ำนนำยเที่ยง 3,060.00        คุณสมบติัตรง 44/2563

งนพ-113 นม ตำมข้อก้ำหนด ลว.14 ม.ค.63



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญำ

หรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

ล้ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

จ้ำงเหมำจัดท้ำแผ่นโปสเตอร์ 15,000.00      15,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนปกัใจกำรพมิพ์ 15,000.00      ร้ำนปกัใจกำรพมิพ์ 15,000.00      คุณสมบติัตรง 45/2563

ประชำสัมพนัธภ์ำษทีี่ดินและ ตำมข้อก้ำหนด ลว.22 ม.ค.63

ส่ิงปลูกสร้ำง

โครงกำรปรับปรุงถนนโดยเสริม 34,100.00      33,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ชช.เจริญกิจ 32,500.00      หจก.ชช.เจริญกิจ 32,500.00      คุณสมบติัตรง 6/2563

หนิคลุก (สำยแยกถนนสำยบำ้น ก่อสร้ำง ก่อสร้ำง ตำมข้อก้ำหนด ลว.23 ม.ค.63

บพุระเมือง-บำ้นตูม) หมู่ 6

โครงกำรปรับปรุงถนนโดยเสริม 158,500.00    158,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ชช.เจริญกิจ 157,500.00    หจก.ชช.เจริญกิจ 157,500.00     คุณสมบติัตรง 7/2563

หนิคลุก (สำยปำ่ปะคำบ-บำ้น ก่อสร้ำง ก่อสร้ำง ตำมข้อก้ำหนด ลว.23 ม.ค.63

คลองวดั) หมู่ 5

โครงกำรปรับปรุงถนนโดยเสริม 148,400.00    148,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ชช.เจริญกิจ 147,500.00    หจก.ชช.เจริญกิจ 147,500.00     คุณสมบติัตรง 8/2563

หนิคลุก (สำยบำ้นบพุระเมือง- ก่อสร้ำง ก่อสร้ำง ตำมข้อก้ำหนด ลว.23 ม.ค.63

บำ้นตูม) หมู่ 9



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญำ

หรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

ล้ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

โครงกำรปรับปรุงถนนโดยเสริม 51,100.00      50,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ชช.เจริญกิจ 49,500.00      หจก.ชช.เจริญกิจ 49,500.00      คุณสมบติัตรง 9/2563

หนิคลุก (สำยทุ่งซ่ำน) หมู่ 14 ก่อสร้ำง ก่อสร้ำง ตำมข้อก้ำหนด ลว.23 ม.ค.63

โครงกำรปรับปรุงถนนโดยเสริม 97,800.00      95,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ชช.เจริญกิจ 94,500.00      หจก.ชช.เจริญกิจ 94,500.00      คุณสมบติัตรง 10/2563

หนิคลุก (สำยหลังโรงเรียนวดั ก่อสร้ำง ก่อสร้ำง ตำมข้อก้ำหนด ลว.23 ม.ค.63

โพธิเ์มืองสำมัคคี) หมู่ 6

จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน 3,114.00       3,114.00          เฉพำะเจำะจง บจ.ก่อทวี 3,114.00       บจ.ก่อทวี 3,114.00        คุณสมบติัตรง 30/2563

(กองคลัง) ตำมข้อก้ำหนด ลว.27 ม.ค.63

จัดซ้ือครุภณัฑ์ส้ำนักงำน 22,000.00      22,000.00        เฉพำะเจำะจง บจ.ก่อทวี 22,000.00      บจ.ก่อทวี 22,000.00      คุณสมบติัตรง 31/2563

(กองคลัง) ตำมข้อก้ำหนด ลว.27 ม.ค.63

จัดซ้ือครุภณัฑ์ส้ำนักงำน 11,000.00      11,000.00        เฉพำะเจำะจง บจ.ก่อทวี 11,000.00      บจ.ก่อทวี 11,000.00      คุณสมบติัตรง 32/2563

(กองช่ำง) ตำมข้อก้ำหนด ลว.27 ม.ค.63



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญำ

หรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

ล้ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

จัดซ้ือครุภณัฑ์ส้ำนักงำน 63,900.00      63,900.00        เฉพำะเจำะจง บจ.ก่อทวี 61,100.00      บจ.ก่อทวี 61,100.00      คุณสมบติัตรง 33/2563

(ส้ำนักปลัด) ตำมข้อก้ำหนด ลว.27 ม.ค.63

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. 227,000.00    227,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ว.อภนิันท์ 226,500.00    หจก.ว.อภนิันท์ 226,500.00     คุณสมบติัตรง 11/2563

ข้ำงอู่ช่ำงหลวย หมู่ 3 ตำมข้อก้ำหนด ลว.27 ม.ค.63

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้้ำ 300,000.00    294,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ว.อภนิันท์ 293,500.00    หจก.ว.อภนิันท์ 293,500.00     คุณสมบติัตรง 12/2563

คสล. สำยกลำงหมู่บำ้น หมู่ 14 ตำมข้อก้ำหนด ลว.27 ม.ค.63

โครงกำรติดต้ังโคมไฟส่องถนน 490,000.00    490,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็นซัส 490,000.00    บริษทั เอ็นซัส 490,000.00     คุณสมบติัตรง 13/2563

พลังงำนแสงอำทติย์ (LED Street เทคโนโลยี จ้ำกัด เทคโนโลยี จ้ำกัด ตำมข้อก้ำหนด ลว.29 ม.ค.63

Linht Solar cell)


