
แบบ สขร.1

1 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 8,930.00     8,930.00       เฉพำะเจำะจง บจ.ก่อทวี 8,930.00     บจ.ก่อทวี 8,930.00     คุณสมบัติตรง 7/2564
(ส ำนักปลัด) ตำมข้อก ำหนด ลว. 5 พ.ย.63

2 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2,015.00     2,015.00       เฉพำะเจำะจง บจ.ก่อทวี 2,015.00     บจ.ก่อทวี 2,015.00     คุณสมบัติตรง 8/2564
(ส ำนักปลัด) ตำมข้อก ำหนด ลว. 5 พ.ย.63

3 จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงรถยนต์ 13,530.00   13,530.00     เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงหลวย 13,530.00   อู่ช่ำงหลวย 13,530.00    คุณสมบัติตรง 18/2564
กต 2413 นม ตำมข้อก ำหนด ลว. 6 พ.ย.63

4 จัดซ้ืออุปกรณ์ในกำรให้ควำมรู้ 1,980.00     1,980.00       เฉพำะเจำะจง นำยคมกริช ช้อยฉิมพลี 1,980.00     นำยคมกริช ช้อยฉิมพลี 1,980.00     คุณสมบัติตรง 9/2564
กำรใช้สำรอินทรีย์และปุย๋ ตำมข้อก ำหนด ลว. 9 พ.ย.63
พืชสด

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤศจิกำยน  2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตูม
วันที ่ 30  พฤศจิกำยน  2563

ล ำดั
บที่

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง



เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง

ล ำดั
บที่

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง

5 จ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำรให้ 300.00       300.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟร้องกรำฟิกส์ 300.00       ร้ำนฟร้องกรำฟิกส์ 300.00        คุณสมบัติตรง 19/2564
ควำมรู้ในกำรใช้สำรอินทรีย์ ตำมข้อก ำหนด ลว. 9 พ.ย.63
หรือปุย๋พืชสดบ ำรุงรักษำดูแล
ดิน

6 จ้ำงเหมำท ำอำหำรว่ำงและ 300.00       300.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟร้องกรำฟิกส์ 300.00       ร้ำนฟร้องกรำฟิกส์ 300.00        คุณสมบัติตรง 19/2564
อำหำรกลำงวันพร้อมน้ ำด่ืม ตำมข้อก ำหนด ลว. 9 พ.ย.63
โครงกำรสนับสนุนกำรให้
ควำมรู้ในกำรใช้สำรอินทรีย์
หรือปุย๋พืชสดบ ำรุงรักษำดูแล
ดิน

7 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 9,720.00     9,720.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 9,720.00     ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 9,720.00     คุณสมบัติตรง 10/2564
(ส ำนักปลัด) ตำมข้อก ำหนด ลว.11 พ.ย.63
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ล ำดั
บที่

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง

8 จัดซ้ือวสัดุอื่น 1,480.00     1,480.00       เฉพำะเจำะจง บจ.ก่อทวี 1,480.00     บจ.ก่อทวี 1,480.00     คุณสมบัติตรง 11/2564
ตำมข้อก ำหนด ลว.11 พ.ย.63

9 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 450.00       450.00         เฉพำะเจำะจง บจ.ก่อทวี 450.00       บจ.ก่อทวี 450.00        คุณสมบัติตรง 12/2564
(ส ำนักปลัด) ตำมข้อก ำหนด ลว. 11 พ.ย.63

10 จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงรักษำ 2,250.00     2,250.00       เฉพำะเจำะจง นำยสืบ สำระสระน้อย 2,250.00     นำยสืบ สำระสระน้อย 2,250.00     คุณสมบัติตรง 21/2564
เคร่ืองปรับอำกำศ ตำมข้อก ำหนด ลว. 11 พ.ย.63

11 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,160.00     1,160.00       เฉพำะเจำะจง บจ.ก่อทวี 1,160.00     บจ.ก่อทวี 1,160.00     คุณสมบัติตรง 13/2564
(ส ำนักปลัด) ตำมข้อก ำหนด ลว.12 พ.ย.63

12 จ้ำงเหมำท ำป้ำยเตือนถนน 2,150.00     2,150.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟร้องค์กรำฟิกส์ 2,150.00     ร้ำนฟร้องค์กรำฟิกส์ 2,150.00     คุณสมบัติตรง 22/2564
ช ำรุด ตำมข้อก ำหนด ลว.12 พ.ย.63

13 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1,750.00     1,750.00       เฉพำะเจำะจง บจ.ก่อทวี 1,750.00     บจ.ก่อทวี 1,750.00     คุณสมบัติตรง 14/2564



เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
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ล ำดั
บที่

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง

(ส ำนักปลัด) ตำมข้อก ำหนด ลว.13 พ.ย.63

14 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 550.00       550.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 550.00       ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 550.00        คุณสมบัติตรง 15/2564
(ส ำนักปลัด) ตำมข้อก ำหนด ลว.13 พ.ย.63

15 จัดซ้ือวัสดุอื่น (ส ำนักปลัด) 3,080.00     3,080.00       เฉพำะเจำะจง บจ.ก่อทวี 3,080.00     บจ.ก่อทวี 3,080.00     คุณสมบัติตรง 16/2564
ตำมข้อก ำหนด ลว. 13 พ.ย.63

16 จ้ำงเหมำท ำตรำยำง กองช่ำง 2,150.00     2,150.00       เฉพำะเจำะจง บจ.ก่อทวี 2,150.00     บจ.ก่อทวี 2,150.00     คุณสมบัติตรง 23/2564
ตำมข้อก ำหนด ลว. 16 พ.ย.63

17 จ้ำงเหมำซ่อมไดสตำร์ท 3,000.00     3,000.00       เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงตำล 3,000.00     อู่ช่ำงตำล 3,000.00     คุณสมบัติตรง 24/2564
รถยนต์บรรทุกน้ ำเอนก ตำมข้อก ำหนด ลว. 18 พ.ย.63
ประสงค์ 88-0454 นม

18 จ้ำงเหมำเปล่ียนฟิล์มควำมร้อน 1,500.00     1,500.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 1,500.00     ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 1,500.00     คุณสมบัติตรง 25/2564



เหตุผลที่
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สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง

ล ำดั
บที่

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ตำมข้อก ำหนด ลว. 18 พ.ย.63

19 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน(กองคลัง) 5,135.00     5,135.00       เฉพำะเจำะจง บจ.ก่อทวี 5,135.00     บจ.ก่อทวี 5,135.00     คุณสมบัติตรง 17/2564
ตำมข้อก ำหนด ลว.24 พ.ย.63

20 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 5,520.00     5,520.00       เฉพำะเจำะจง บจ.ก่อทวี 5,520.00     บจ.ก่อทวี 5,520.00     คุณสมบัติตรง 18/2564
(กองคลัง) ตำมข้อก ำหนด ลว.25 พ.ย.63

21 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) 339,397.52 339,397.52   เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร 339,397.52 สหกรณ์กำรเกษตร 339,397.52  คุณสมบัติตรง 19/2564
สีค้ิว สีค้ิว ตำมข้อก ำหนด ลว.30 พ.ย.63


