
แบบ สขร.1

1 จ้างเหมาฉีดพน่หมอกควนัก าจัด 19,200.00      19,200.00        เฉพาะเจาะจง นายดิลก 19,200.00      นายดิลก 19,200.00      คุณสมบติัตรง 83/2563

ยุงลาย โครงการควบคุมและปอ้ง ก ่าสระน้อย ก ่าสระน้อย ตามข้อก าหนด ลว.1 พ.ค..63

กันโรคไข้เลือดออก ปงีบประมาณ

2563

2 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงในการฉีดพน่ 16,552.40      16,552.40        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 16,552.40      สหกรณ์การเกษตร 16,552.40      คุณสมบติัตรง 69/2563

หมอกควนัก าจัดยุงลาย โครงการ ล่าพระเพลิง ล าพระเพลิง ตามข้อก าหนด ลว.1 พ.ค..63

ควบคุมและปอ้งกันโรคไข้เลือด

ออก ปงีบประมาณ 2563

3 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 17,296.55      17,296.55        เฉพาะเจาะจง บจ.มิตซู ณัฐดนัย 17,296.55      บจ.มิตซู ณัฐดนัย 17,296.55      คุณสมบติัตรง 84/2563

กล 9130 นม ตามข้อก าหนด ลว.5 พ.ค..63

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

วนัที่  31  พฤษภาคม  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

4 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 1,095.00       1,095.00          เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 1,095.00       ร้านคอมเทค 1,095.00        คุณสมบติัตรง 70/2563

(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.5 พ.ค..63

5 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 44,763.80      44,763.80        เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภนิันท์ 44,763.80      หจก.ว.อภนิันท์ 44,763.80      คุณสมบติัตรง 71/2563

ตามข้อก าหนด ลว.5 พ.ค..63

6 จ้างเหมาจัดท าตรายาง 430.00          430.00            เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 430.00          บจ.ก่อทวี 430.00          คุณสมบติัตรง 85/2563

ที่อยู่ อบต.ตูม ตามข้อก าหนด ลว.8 พ.ค..63

7 จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟา้ 30,500.00      30,500.00        เฉพาะเจาะจง นายสิงหนาท ชงจังหรีด 30,500.00      นายสิงหนาท  ชงจังหรีด 30,500.00      คุณสมบติัตรง 86/2563

ส านักงาน อบต.ตูม ตามข้อก าหนด ลว.12 พ.ค..63

8 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการปลูกมัน 3,100.00       3,100.00          เฉพาะเจาะจง นายเงิน กล่อมพรมราช 3,100.00       นายเงิน กล่อมพรมราช 3,100.00        คุณสมบติัตรง 72/2563

ส าปะหลัง โครงการพฒันาศูนย์ ตามข้อก าหนด ลว.14 พ.ค..63

เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต าบลตูม
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 วงเงินที่จะซ้ือ
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ประจ าป ี2563

9 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการจัดท า 17,639.00      17,639.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสวสัดัเกษตร 17,639.00      ร้านสวสัดีเกษตร 17,639.00      คุณสมบติัตรง 73/2563

ระบบน้ าหยด โครงการพฒันาศูนย์ ตามข้อก าหนด ลว.14 พ.ค..63

เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต าบลตูม

ประจ าป ี2563

10 จ้างเหมาท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 300.00          300.00            เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟคิ 300.00          ร้านฟร้องค์กราฟคิ 300.00          คุณสมบติัตรง 87/2563

โครงการพฒันาศูนย์เรียนรู้เกษตร ตามข้อก าหนด ลว.14 พ.ค..63

อินทรีย์ ประจ าป ี2563

11 จ้างเหมารถไถและพรวนดินใน 7,600.00       7,600.00          เฉพาะเจาะจง นายเงิน กล่อมพรมราช 7,600.00       นายเงิน กล่อมพรมราช 7,600.00        คุณสมบติัตรง 87/2563

การปลูกมันส าปะหลัง ตามข้อก าหนด ลว.14 พ.ค..63

โครงการพฒันาศูนย์เรียนรู้เกษตร

อินทรีย์ ประจ าป ี2563
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 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

12 จัดซ้ือเมล็ดพนัธุผั์กสวนครัว 60,120.00      60,120.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุกัญญาพานิชย์ 60,120.00      ร้านสุกัญญาพานิชย์ 60,120.00      คุณสมบติัตรง 74/2563

โครงการ 90 วนัปลูกผักสวนครัว ตามข้อก าหนด ลว.20 พ.ค..63

เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

13 จ้างเหมาท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 300.00          300.00            เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟคิ 300.00          ร้านฟร้องค์กราฟคิ 300.00          คุณสมบติัตรง 89/2563

โครงการ 90 วนั ปลูกผักสวนครัว ตามข้อก าหนด ลว.20 พ.ค..63

เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

14 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้ในการซ่อมแซม 35,900.00      35,900.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรไทย 35,900.00      ร้านมิตรไทย 35,900.00      คุณสมบติัตรง 75/2563

ไฟฟา้แสงสวา่งสาธารณะภายใน ตามข้อก าหนด ลว.21 พ.ค..63

ต าบล จ านวน 13 หมู่บา้น

15 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 1,350.00       1,350.00          เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 1,350.00       บจ.ก่อทวี 1,350.00        คุณสมบติัตรง 76/2563

(กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.21 พ.ค..63

16 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟา้แสงสวา่ง 14,500.00      14,500.00        เฉพาะเจาะจง นายประจวบ 14,500.00      นายประจวบ 14,500.00      คุณสมบติัตรง 90/2563



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

สาธารณะภายในต าบล จ านวน ไกลพรมราช ไกลพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.26 พ.ค..63

13 หมู่บา้น 58 จุด

17 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์ 15,000.00      15,000.00        เฉพาะเจาะจง นายส่านวน ฉ ่าพรมราช 15,000.00      นายส่านวน ฉ ่าพรมราช 15,000.00      คุณสมบติัตรง 91/2563

สินศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วดั ตามข้อก าหนด ลว.26 พ.ค..63

วงัวารีวน

18 จ้างเหมาจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 12,400.00      12,400.00        เฉพาะเจาะจง นายธรีพงษ ์หอ่ฉิมพลี 12,400.00      นายธรีพงษ ์หอ่ฉิมพลี 12,400.00      คุณสมบติัตรง 92/2563

ท าเนียบบคุลากรและโครงสร้าง ตามข้อก าหนด ลว.29 พ.ค..63

องค์กร

19 จ้างเหมาฉีดพน่หมอกควนั 3,500.00       3,500.00          เฉพาะเจาะจง นายดิลก ก ่าพรมราช 3,500.00       นายดิลก ก ่าพรมราช 3,500.00        คุณสมบติัตรง 93/2563

บา้นกุดววิาท หมู่ 10 ตามข้อก าหนด ลว.29 พ.ค..63


