
แบบ สขร.1

1 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้า        4,171.00           4,171.00  เฉพาะเจาะจง ร้านส.เคร่ืองเขียน-  4,171.00 ร้านส.เคร่ืองเขียน-  4,171.00 คุณสมบติัตรง 135/2563

เล่มข้อบญัญัติงบประมาณราย กิ๊ฟช็อป  กิ๊ฟช็อป  ตามข้อก าหนด ลว. 3 ส.ค.63

จ่าย ประจ าป ี2563

2 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง       14,000.00         14,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ออโต้แม็ก       13,200.00 ร้าน ป.ออโต้แม็ก       13,200.00 คุณสมบติัตรง 103/2563

(ยางรถยนต์ ขข 1731 นม) ตามข้อก าหนด ลว.4 ส.ค.63

3 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์        9,110.00           9,110.00  เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี        9,110.00 บจ.ก่อทวี         9,110.00 104/2563

(กองการศึกษา ฯ) ลว.6 ส.ค.63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

วนัที่  31  สิงหาคม  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

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

4 จ้างเหมาฉีดพน่หมอกควนัก าจัด        7,000.00           7,000.00  เฉพาะเจาะจง นายดิลก ก่ าสระน้อย        7,000.00 นายดิลก ก่ าสระน้อย         7,000.00 คุณสมบติัตรง 136/2563

ยุงลายปอ้งกันโรคไข้เลือดออก ตามข้อก าหนด ลว.6 ส.ค.63

ม.2, ม.11

5 จ้างเหมาขุดวางทอ่ระบายน้ า       42,000.00         42,000.00  เฉพาะเจาะจง นายส่านวน  ฉ่่าพรมราช         39,000.00 นายส่านวน  ฉ่่าพรมราช         39,000.00 คุณสมบติัตรง 137/2563

พร้อมบอ่พกั ข้างบา้น ตามข้อก าหนด ลว.7 ส.ค.63

รตต.สมชาย โชสระน้อย ม.2

6 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล        1,090.00           1,090.00  เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ชีจะโปะ        1,090.00 นายสมชาย ชีจะโปะ         1,090.00 คุณสมบติัตรง 138/2563

พระบรมฉายาลักษณ์ ตามข้อก าหนด ลว.10 ส.ค.63

7 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน        5,480.00           5,480.00  เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี        5,480.00 บจ.ก่อทวี         5,480.00 คุณสมบติัตรง 105/2563

(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.10 ส.ค.63

8 จ้างเหมาลอกวชัพชืพร้อมขนทิ้ง       34,000.00         34,000.00  เฉพาะเจาะจง นายเสนาะ พฤกษารา       31,700.00 นายเสนาะ พฤกษารา       31,700.00 คุณสมบติัตรง 139/2563

สายหน้าบา้นหมอเจี๊ยบ ตามข้อก าหนด ลว.11 ส.ค.63



ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง  วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

9 จ้างเหมาฉีดพน่หมอกควนัก าจัด        7,000.00           7,000.00  เฉพาะเจาะจง นายดิลก ก่ าสระน้อย        7,000.00 นายดิลก ก่ าสระน้อย         7,000.00 คุณสมบติัตรง 140/2563

ยุงลายปอ้งกันโรคไข้เลือดออก ตามข้อก าหนด ลว.11 ส.ค.63

ม.3, ม.15

10 จ้างเหมาลอกวชัพชืพร้อมขนทิ้ง       43,000.00         43,000.00  เฉพาะเจาะจง นายเสนาะ พฤกษารา       40,000.00 นายเสนาะ พฤกษารา       40,000.00 คุณสมบติัตรง 141/2563

สายทุ่งหนองแหว้ไปบพุระเมือง ตามข้อก าหนด ลว.11 ส.ค.63

11 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิลโครงการ           300.00             300.00  เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ชีจะโปะ           300.00 นายสมชาย ชีจะโปะ           300.00 คุณสมบติัตรง 142/2563

ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ การท าเปล ตามข้อก าหนด ลว.13 ส.ค.63

ญวน และการท าไม้กวาดทาง

มะพร้าว

12 จ้างเหมาท าอาหารกลางวนัและ        5,000.00           5,000.00  เฉพาะเจาะจง นางชนม์นิภา คาถาพนัธ์        5,000.00 นางชนม์นิภา คาถาพนัธ์         5,000.00 คุณสมบติัตรง 143/2563

อาหารวา่งพร้อมน้ าด่ืม โครงการ ตามข้อก าหนด ลว.13 ส.ค.63

ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ การท าเปล



ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง  วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ญวน และการท าไม้กวาดทาง

มะพร้าว

13 จัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์       15,670.00         15,670.00  เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี       15,670.00 บจ.ก่อทวี       15,670.00 คุณสมบติัตรง 106/2563

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ตามข้อก าหนด ลว.13 ส.ค.63

หลักสูตรการจัดท าเปลญวนและ

ไม้กวาดทางมะพร้าว

14 จ้างเหมาฉีดพน่หมอกควนัก าจัด        3,500.00           3,500.00  เฉพาะเจาะจง นายดิลก ก่ าสระน้อย        3,500.00 นายดิลก ก่ าสระน้อย         3,500.00 คุณสมบติัตรง 144/2563

ยุงลายปอ้งกันโรคไข้เลือดออก ตามข้อก าหนด ลว.14 ส.ค.63

ม.6

15 จ้างเหมาท าปา้ยนิทรรศการ        1,700.00           1,700.00  เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ชีจะโปะ        1,700.00 นายสมชาย ชีจะโปะ         1,700.00 คุณสมบติัตรง 145/2563

โครงการคลินิคเกษตรเคล่ือนที่ ตามข้อก าหนด ลว.19 ส.ค.63

จ านวน 7 ปา้ย



ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง  วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

16 จ้างเหมาฉีดพน่หมอกควนัก าจัด        3,500.00           3,500.00  เฉพาะเจาะจง นายดิลก ก่ าสระน้อย        3,500.00 นายดิลก ก่ าสระน้อย         3,500.00 คุณสมบติัตรง 146/2563

ยุงลายปอ้งกันโรคไข้เลือดออก ตามข้อก าหนด ลว.19 ส.ค.63

ม.12

17 จ้างเหมาเทคอนกรีตโพรงดินใต้        7,400.00           7,400.00  เฉพาะเจาะจง นายส่านวน  ฉ่่าพรมราช          7,400.00 นายส่านวน  ฉ่่าพรมราช           7,400.00 คุณสมบติัตรง 147/2563

ผิวจราจร คสล. ม.5 ตามข้อก าหนด ลว.21 ส.ค.63

18 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน       15,680.00         15,680.00  เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี       15,680.00 บจ.ก่อทวี       15,680.00 คุณสมบติัตรง 107/2563

(กองการศึกษา ฯ) ตามข้อก าหนด ลว.24 ส.ค.63

19 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์        3,660.00           3,660.00  เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน        3,660.00 ร้านปร้ินเตอร์โซน         3,660.00 คุณสมบติัตรง 108/2563

(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.27 ส.ค.63

20 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน        7,550.00           7,550.00  เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี        7,550.00 บจ.ก่อทวี         7,550.00 คุณสมบติัตรง 109/2563

(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.31 ส.ค.63



ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง  วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

21 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง           440.00             440.00  เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี           440.00 บจ.ก่อทวี           440.00 คุณสมบติัตรง 110/2563

(น้ ามันเอนกประสงค์) ตามข้อก าหนด ลว.31 ส.ค.63

       (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)    (นายส ารวย  กายจะโปะ)

        ผู้อ านวยการกองคลัง          ปลัด  อบต.ตูม

        (นางสาวสุกัญญา สัญพรมราช) (นายภาณุพนัธ ์ วฒิุพรชานนท์)

 นักวชิาการพสัดุ นายก อบต.ตูม


