
แบบ สขร.1

1 จัดซ้ือขาต้ังปา้ย 2,000.00       2,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ก่อทว ีจ ำกัด 2,000.00       บริษทั ก่อทว ีจ ากัด 2,000.00        คุณสมบติัตรง 53/2563

โครงการใหค้วามรู้กับประชาชน ตามข้อก าหนด ลว.3  มี.ค.63

ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 900.00          900.00            เฉพาะเจาะจง ร้ำนฟร้องค์กรำฟคิ 900.00          ร้านฟร้องค์กราฟคิ 900.00          คุณสมบติัตรง 60/2563

โครงการใหค้วามรู้กับประชาชน ตามข้อก าหนด ลว.3 มี.ค.63

ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

จัดซ้ือวคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ 52,540.00      52,540.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ก่อทว ีจกัด 52,540.00      บริษทั ก่อทว ีจกัด 52,540.00      คุณสมบติัตรง 54/2563

และเข็มฉีดยา โครงการบรูณาการ ตามข้อก าหนด ลว.5 มี.ค.63

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

วนัที่  31  มีนาคม  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

และรณรงค์โรคพษิสุนัขบา้

ประจ าป ี2563

จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 300.00          300.00            เฉพาะเจาะจง ร้ำนฟร้องค์กรำฟคิ 300.00          ร้านฟร้องค์กราฟคิ 300.00          คุณสมบติัตรง 61/2563

 โครงการบรูณาการ ตามข้อก าหนด ลว.5 มี.ค.63

และรณรงค์โรคพษิสุนัขบา้

ประจ าป ี2563

จัดซ้ือน้ ายาฉีดพน่หมอกควนัและ 105,000.00    105,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ทีพี เคมีคัล 105,000.00    หจก.ทพี ีเคมีคัล 105,000.00     คุณสมบติัตรง 55/2563

ทรายอะเบท โครงการควบคุม ซัพพลำย ซัพพลาย ตามข้อก าหนด ลว.6 มี.ค.63

และปอ้งกันโรคไข้เลือดออก

จัดซ้ือแอลกอฮอล์เจล 8,975.16       8,975.16          เฉพาะเจาะจง หจก.พัฒนเดช 8,975.16       หจก.พฒันเดช 8,975.16        คุณสมบติัตรง 56/2563

(วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์) เทรดด้ิง เทรดด้ิง ตามข้อก าหนด ลว.6 มี.ค.63

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 126,000.00    126,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก. โชคดีทวีทรัพย์ 125,500.00    หจก. โชคดีทวีทรัพย์ 125,500.00     คุณสมบติัตรง 18/2563



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

หมู่ 11 สายบา้นยายสมบรูณ์ กำรโยธำ กำรโยธำ ตามข้อก าหนด ลว.6 มี.ค.63

วงศ์อินทร์

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 350,000.00    350,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พริียำ 350,000.00    หจก.พริียา 350,000.00     คุณสมบติัตรง 19/2563

คสล. หมู่ 4 สายหว้ยล าพระเพลิง ตามข้อก าหนด ลว.6 มี.ค.63

บา้นยายฉัตร

โครงการซ่อมแซมถนน คสล. 94,000.00      93,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก. โชคดีทวีทรัพย์ 92,500.00      หจก. โชคดีทวีทรัพย์ 92,500.00      คุณสมบติัตรง 20/2563

หมู่ 5 สายบา้นทุ่งเสาธง-บา้น กำรโยธำ กำรโยธำ ตามข้อก าหนด ลว.19 มี.ค.63

สะแกงาม

จัดซ้ืออุปกรณ์ในการจัดท าหน้า 21,168.00      21,168.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ก่อทว ีจกัด 21,168.00      บริษทั ก่อทว ีจกัด 21,168.00      คุณสมบติัตรง 57/2563

กากอนามัย โครงการอบรมเชิง ตามข้อก าหนด ลว.9 มี.ค.63

ปฏบิติัการใหค้วามรู้ในการปอ้งกัน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

COVID และการจัดท าหน้ากาก



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

อนามัยเพื่อการปอ้งกันตนเอง

ป ี 2563

จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 300.00          300.00            เฉพาะเจาะจง ร้ำนฟร้องค์กรำฟคิ 300.00          ร้ำนฟร้องค์กรำฟคิ 300.00          คุณสมบติัตรง 62/2563

โครงการอบรมเชิง ตามข้อก าหนด ลว.9 มี.ค.63

ปฏบิติัการใหค้วามรู้ในการปอ้งกัน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

COVID และการจัดท าหน้ากาก

อนามัยเพื่อการปอ้งกันตนเอง

ป ี 2563

จ้างเหมาท าอาหารวา่งและ 18,000.00      18,000.00        เฉพาะเจาะจง นำงหนูร้ิว  18,000.00      นำงหนูร้ิว  18,000.00      คุณสมบติัตรง 63/2563

อาหารกลางวนัพร้อมน้ าด่ืม กลอนจะโปะ๊ กลอนจะโปะ๊ ตามข้อก าหนด ลว.9 มี.ค.63

โครงการอบรมเชิง

ปฏบิติัการใหค้วามรู้ในการปอ้งกัน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

COVID และการจัดท าหน้ากาก

อนามัยเพื่อการปอ้งกันตนเอง

ป ี 2563

จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 10,669.00      10,669.00        เฉพาะเจาะจง ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 10,669.00      ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 10,669.00      คุณสมบติัตรง 58/2563

(กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.10 มี.ค.63

จ้างเหมาซ่อมระบบเสียงตามสาย 20,500.00      20,500.00        เฉพาะเจาะจง นำยเทพผจญ  20,500.00      นำยเทพผจญ  20,500.00      คุณสมบติัตรง 64/2563

หมู่ 4 ,หมู่ 7 ชำญจะโปะ  ชำญจะโปะ  ตามข้อก าหนด ลว. 10 มี.ค.63

จ้างเหมาติดต้ังโปรแกรม 200.00          200.00            เฉพาะเจาะจง ร้ำนคอมเทค 200.00          ร้ำนคอมเทค 200.00          คุณสมบติัตรง 65/2563

GFMIS Token Key ตามข้อก าหนด ลว.12 มี.ค.63

จ้างเหมาซ่อมปั๊มน้ า รถยนต์บรร 5,260.00       5,260.00          เฉพาะเจาะจง ร้ำนอู่ช่ำงตำล 5,260.00       ร้ำนอู่ช่ำงตำล 5,260.00        คุณสมบติัตรง 66/2563

ทกุน้ าเอนกประสงค์ 88-0454 นม ตามข้อก าหนด ลว.12 มี.ค.63



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงและซ่อมแซม 15,500.00      15,500.00        เฉพาะเจาะจง นำยสืบ 15,500.00      นำยสืบ 15,500.00      คุณสมบติัตรง 67/2563

เคร่ืองปรับอากาศส านักงาน สำระสระน้อย สำระสระน้อย ตามข้อก าหนด ลว.17 มี.ค.63

จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 4,340.00       4,340.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ก่อทว ีจ ำกัด 4,340.00       บริษทั ก่อทว ีจ ากัด 4,340.00        คุณสมบติัตรง 60/2563

(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.20 มี.ค.63

จ้างเหมาต่อเติมรถยนต์บรรทกุ 68,000.00      68,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้ำนอู่ช่ำงตำล 68,000.00      ร้านอู่ช่างตาล 68,000.00      คุณสมบติัตรง 70/2563

น้ าเอนกประสงค์ 88-0454 นม ตามข้อก าหนด ลว.23 มี.ค.63

จ้างเหมาเช็คระยะ 90,000 กม 4,540.01       4,540.01          เฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้ำโครำช 4,540.01       หจก.โตโยต้าโคราช 4,540.01        คุณสมบติัตรง 71/2563

รถยนต์ นค 9560 นม 1988 สำขำโชคชัย 1988 สาขาโชคชัย ตามข้อก าหนด ลว.26 มี.ค.63

จ้างเหมาบริการผู้ปฏบิติัการ 54,000.00      54,000.00        เฉพาะเจาะจง นำยไชยโชติ 54,000.00      นายไชยโชติ 54,000.00      คุณสมบติัตรง 72/2563

ด้านการแพทย์ฉุกเฉินประจ าเดือน ตริตรอง ตริตรอง ตามข้อก าหนด ลว.31 มี.ค.63

เมษายน-กันยายน 2563



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

จ้างเหมาบริการผู้ปฏบิติัการ 54,000.00      54,000.00        เฉพาะเจาะจง นำยปยิะรำช 54,000.00      นายปยิะราช 54,000.00      คุณสมบติัตรง 73/2563

ด้านการแพทย์ฉุกเฉินประจ าเดือน พะวนัพรมรำช พะวนัพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.31 มี.ค.63

เมษายน-กันยายน 2563

จ้างเหมาบริการผู้ปฏบิติัการ 54,000.00      54,000.00        เฉพาะเจาะจง นำยมนัส 54,000.00      นายมนัส 54,000.00      คุณสมบติัตรง 74/2563

ด้านการแพทย์ฉุกเฉินประจ าเดือน ผลโพด ผลโพด ตามข้อก าหนด ลว.31 มี.ค.63

เมษายน-กันยายน 2563

จ้างเหมาบริการผู้ปฏบิติัการ 54,000.00      54,000.00        เฉพาะเจาะจง นำยเล่ียม 54,000.00      นายเล่ียม 54,000.00      คุณสมบติัตรง 75/2563

ด้านการแพทย์ฉุกเฉินประจ าเดือน ยี่จอหอ ยี่จอหอ ตามข้อก าหนด ลว.31 มี.ค.63

เมษายน-กันยายน 2563


