
แบบ สขร.1

1 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์       12,989.00         12,989.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน       12,989.00 ร้านปร้ินเตอร์โซน       12,989.00 คุณสมบติัตรง 111/2563

(กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.2 ก.ย.63

2 จ้างเหมาที่ปรึกษาหรือสถาบนัที่       20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง ม.ราชภฏันครราชสีมา       20,000.00 ม.ราชภฏันครราชสีมา       20,000.00 คุณสมบติัตรง 148/2563

เปน็กลางเพื่อด าเนินการส ารวจ ตามข้อก าหนด ลว.2 ก.ย. 63

ความพงึพอใจของผู้บริหารของ

อบต. ออกแบบประมาณการก่อ

สร้างและส ารวจความพงึพอใจ

ของ อบต.ตูม

3 จ้างเหมาจ้ดท าใบประกาศนียบตัร        3,150.00           3,150.00 เฉพาะเจาะจง        3,150.00 3150 คุณสมบติัตรง 149/2563

โครงการฝึกอบรมชึดปฏบิติัการ ตามข้อก าหนด ลว.2 ก.ย. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

วนัที่  30  กันยายน  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

จิตอาสาภยัพบิติั ประจ าองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น รุ่นที่ 4

4 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิลโครงการ        1,200.00           1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ชีจะโปะ        1,200.00 นายสมชาย  ชีจะโปะ         1,200.00 คุณสมบติัตรง 150/2563

ฝึกอบรมชึดปฏบิติัการจิตอาสา ตามข้อก าหนด ลว.2 ก.ย. 63

ภยัพบิติั ประจ าองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่นรุ่นที่ 4

5 จ้างเหมาเช่าอุปกรณืฝึกปฏบิติั       35,600.00         35,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พ.ีเอฟ.กรุ๊ป         35,600.00 ร้านเอส.พ.ีเอฟ.กรุ๊ป         35,600.00 คุณสมบติัตรง 151/2563

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภยั ตามข้อก าหนด ลว.2 ก.ย. 63

พบิติั ประจ าองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น รุ่นที่ 4

6 จ้างเหมาเช่ารถตู้เพื่อใช้รับ ส่ง       12,000.00         12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมใจ โปร่งกระโทก       12,000.00 นายสมใจ โปร่งกระโทก       12,000.00 คุณสมบติัตรง 152/2563

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึก ตามข้อก าหนด ลว.2 ก.ย. 63

อบรมจิตอาสาภยัพบิติั ประจ า



ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

องค์การปกครองส่วนทอ้งถิ่น

รุ่นที่ 4

7 จัดซ้ือวสัดุส าหรับการฝึกภาค        4,000.00           4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พ.ีเอฟ.กรุ๊ป          4,000.00 ร้านเอส.พ.ีเอฟ.กรุ๊ป           4,000.00 คุณสมบติัตรง 112/2563

ปฏบิติัโครงการฝึกอบรมชุด ตามข้อก าหนด ลว. 2ก.ย.63

ปฎบิติัการจิตอาสาภยัพบิติั

ประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้ง

ถิ่น  รุ่นที่ 4

8 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองเขียนในการ        8,400.00           8,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมุกแม็ก          8,400.00 ร้านมุกแม็ก           8,400.00 คุณสมบติัตรง 113/2563

ฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสา ตามข้อก าหนด ลว.2 ก.ย.63

ภยัพบิติั ประจ าองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น รุ่นที่ 4

9 จัดซ้ือการเปา๋บรรจุเอกสาร       50,400.00         50,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเปา๋ตังค์         50,400.00 ร้านเปา๋ตังค์         50,400.00 คุณสมบติัตรง 114/2563

ส าหรับผู้เข้าร่วมการอบรมโครง ตามข้อก าหนด ลว.2 ก.ย.63



ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

การฝึกอบรมชุดปฏบิติัการภยัพิ

พบิติั ประจ าองค์การปกครอง

ส่นทอ้งถิ่น รุ่นที่ 4

10 จัดซ้ือกระจกโค้งจราจร       30,000.00         30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  นาซ่าไฟร์       30,000.00 บริษทั  นาซ่าไฟร์       30,000.00 คุณสมบติัตรง 115/2563

โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี ตามข้อก าหนด ลว.10 ก.ย. 63

11 จัดซ้ือเสากระจกกระจกส่องทาง       20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  นาซ่าไฟร์       20,000.00 บริษทั  นาซ่าไฟร์       20,000.00 คุณสมบติัตรง 116/2563

พร้อมติดต้ัง โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี ตามข้อก าหนด ลว.10 ก.ย. 63

12 จัดซ้ือวสัดุซ่อมแซมบา้นผู้ยากไร้       49,995.75         49,995.75 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัยค้าไม ้       49,995.75 ร้านเอกชัยค้าไม ้       49,995.75 คุณสมบติัตรง 117/2563

ม.14 ตามข้อก าหนด ลว.10 ก.ย. 63

13 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างยางมะตอย     140,000.00       140,000.00 เฉพาะเจาะจง ป.ธรรมพาณิชย์     140,000.00 ป.ธรรมพาณิชย์      140,000.00 คุณสมบติัตรง 118/2563

ส าเร็จรูป ตามข้อก าหนด ลว.15 ก.ย. 63



ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

14 จ้าเหมาซ่อมและบ ารุงเคร่ืองปรับ        2,300.00           2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสืบ  สาระสระน้อย           2,300.00 นายสืบ  สาระสระน้อย            2,300.00 คุณสมบติัตรง 153/2563

อากาศ ส านักงาน ตามข้อก าหนด ลว.15 ก.ย. 63

15 จ้าเงหมาฉีดพน่หมอกควนัก าจัด        3,500.00           3,500.00  เฉพาะเจาะจง นายดิลก ก่ าสระน้อย        3,500.00 นายดิลก ก่ าสระน้อย         3,500.00 คุณสมบติัตรง 154/2563

ยุลาย ปอ้งกันไข้เลือดออก ม.12 ตามข้อก าหนด ลว.16 ก.ย. 63

16 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว        2,394.00           2,394.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี        2,394.00 บจ.ก่อทวี         2,394.00 คุณสมบติัตรง 119/2563

(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.21 ก.ย. 63

17 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (ส านักปลัด)        3,436.00           3,436.00 บจ.ก่อทวี        3,436.00 บจ.ก่อทวี         3,436.00 คุณสมบติัตรง 120/2563

ตามข้อก าหนด ลว.21 ก.ย. 63

18 จ้างเหมาเช็คระยะ 225,000        3,518.16           3,518.16  เฉพาะเจาะจง บริษทัมิตซู  ณัฐดนัย        3,518.16 บริษทัมิตซู  ณัฐดนัย         3,518.16 คุณสมบติัตรง 155/2563

และซ่อมบ ารุงรักษารุยนต์ ตามข้อก าหนด ลว.21 ก.ย. 63

กล 9130



ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

19 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์        1,160.00           1,160.00  เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน        1,160.00 ร้านปร้ินเตอร์โซน         1,160.00 คุณสมบติัตรง 121/2563

(กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.24 ก.ย. 63

20 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพมิพ์           150.00             150.00  เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน           150.00 ร้านปร้ินเตอร์โซน           150.00 คุณสมบติัตรง 156/2563

(กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.24 ก.ย. 63

21 จ้างเหมาฉีดพน่หมอกควนั ก าจัด        3,500.00           3,500.00  เฉพาะเจาะจง นายดิลก ก่ าสระน้อย        3,500.00 นายดิลก ก่ าสระน้อย         3,500.00 คุณสมบติัตรง 157/2563

ยุงลายปอ้งกันโรคไข้เลือดออก ตามข้อก าหนด ลว.25 ก.ย. 63

ม.5

       (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)    (นายส ารวย  กายจะโปะ)

        ผู้อ านวยการกองคลัง          ปลัด  อบต.ตูม

                    นักวชิาการพสัดุ

        (นางสาวอาภาภรณ์  ศรีช านาญ) (นายภาณุพนัธ ์ วฒิุพรชานนท์)

 นักวชิาการคลัง  รักษาราชการแทน นายก อบต.ตูม


