
แบบ สขร.1

1 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์    15,630.00      15,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กอ่ทวี จ ากดั 15,630.00 บริษัท กอ่ทวี จ ากดั    15,630.00 คุณสมบัติตรง 14/2565
(กองช่าง) ตามขอ้ก าหนด ลว. 4 พ.ย.64

2
จัดซ้ือวสัดุส านักงาน วสัดุใช
ใน

   31,200.00      31,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กอ่ทวี จ ากดั    31,200.00 บริษัท ก่อทว ีจ ากัด    31,200.00 คุณสมบัติตรง 15/2565
งานเลือกต้ัง (ส านักปลัด)

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.5 พ.ย.64
3 จัดซ้ือวสัดุใช้ในการเลือกต้ัง  106,568.00    106,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทว ีจ ากัด  106,568.00 หจก.รุ่งเรืองโกลบอล   106,568.00 คุณสมบัติตรง 16/2565

และวสัดุประจ าหน่วย
เลือกต้ัง

ตาม
ข้อก าหนด

ลว. 5 พ.ย.64
4 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง        492.90          492.90 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร        492.90 สหกรณ์การเกษตร        492.90 คุณสมบัติตรง 17/2565

ล าพระเพลิง ล าพระเพลิง
ตาม

ข้อก าหนด
ลว.11 พ.ย.
64

5 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้า    57,090.00      57,090.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรไทย    57,090.00 ร้านมิตรไทย    57,090.00 คุณสมบัติตรง 18/2565
ตาม

ข้อก าหนด
ลว.19 พ.ย.
64

6 จ้างเหมาท าอาหารวา่ง    26,290.00      26,290.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทัศพร จิตรกันยา    26,290.00 น.ส.ทัศพร จิตรกันยา    26,290.00 คุณสมบัติตรง 18/2565
และอาหารกลางวนั

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.19 พ.ย.
64

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  30  พฤศจิกายน  2564

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  30  พฤศจิกายน  2564

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

จ้างเหมาท าป้าย        450.00          450.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ชีจะโปะ        450.00 นายสมชาย ชีจะโปะ        450.00 คุณสมบัติตรง 19/2565
ตาม

ข้อก าหนด
ลว.19 พ.ย.
64

7 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์        790.00          790.00 เฉพาะเจาะจง คอมเทค        790.00 คอมเทค        790.00 คุณสมบัติตรง 19/2565
(ส านักปลัด)

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.22 พ.ย.
64

8 จ้างเหมาซ่อมแซมความช ารุด    24,990.00      24,990.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม ชุมตะคุ    24,990.00 นายอาคม ชุมตะคุ    24,990.00 คุณสมบัติตรง 12/2565
บกพร่องโครงการต่อเติม

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.22 พ.ย.
64

ปรับปรุงอาคาร
9 จ้างเหมาซ่อมแซมถนน    43,400.00      43,400.00 เฉพาะเจาะจง นายส านวน ฉ่ าพรมราช    43,400.00 นายส านวน ฉ่ าพรมราช    43,400.00 คุณสมบัติตรง 21/2565

คสล. ม.5
ตาม

ข้อก าหนด
ลว.22 พ.ย.
64

10 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน     1,500.00       1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายส านวน ฉ่ าพรมราช     1,500.00 นายส านวน ฉ่ าพรมราช      1,500.00 คุณสมบัติตรง 22/2565
ม.2

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.23 พ.ย.
64

11 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหิน    50,000.00      50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายส านวน ฉ่ าพรมราช    50,000.00 นายส านวน ฉ่ าพรมราช    50,000.00 คุณสมบัติตรง 23/2565



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  30  พฤศจิกายน  2564

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

คลุกเสริมดินยกระดับ ม.9
ตาม

ข้อก าหนด
ลว.23 พ.ย.
64

12 จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.    15,400.00      15,400.00 เฉพาะเจาะจง นายส านวน ฉ่ าพรมราช    15,400.00 นายส านวน ฉ่ าพรมราช    15,400.00 คุณสมบัติตรง 24/2565
ม.8

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.23 พ.ย.
64

13 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาด     6,500.00       6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายส านวน ฉ่ าพรมราช     6,500.00 นายส านวน ฉ่ าพรมราช      6,500.00 คุณสมบัติตรง 25/2565
ยาง คอสะพาน ม.10

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.23 พ.ย.
64

14 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาด    40,600.00      40,600.00 เฉพาะเจาะจง นายส านวน ฉ่ าพรมราช    40,600.00 นายส านวน ฉ่ าพรมราช    40,600.00 คุณสมบัติตรง 26/2565
วดัคลองตะคร้อ

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.23 พ.ย.
64

15 จ้างเหมาซ่อมแซมถนน    10,900.00      10,900.00 เฉพาะเจาะจง นายส านวน ฉ่ าพรมราช    10,900.00 นายส านวน ฉ่ าพรมราช    10,900.00 คุณสมบัติตรง 27/2565
ลาดยาง ม.15

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.23 พ.ย.
64

16 จ้างเหมาซ่อมแซมถนน    55,000.00      55,000.00 เฉพาะเจาะจง นายส านวน ฉ่ าพรมราช    55,000.00 นายส านวน ฉ่ าพรมราช    55,000.00 คุณสมบัติตรง 28/2565
ลาดยาง ม.2 - ม.10

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.23 พ.ย.
64

17 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ ใช้ในงาน     2,400.00       2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ 2400 นายสมบูรณ์ 2400 คุณสมบัติตรง 29/2565



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  30  พฤศจิกายน  2564

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

ปฏบิัติการเลือกต้ัง แสนพรมราช แสนพรมราช
ตาม

ข้อก าหนด
ลว.24 พ.ย.
64

18 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้า
แสงสวา่งภายในต าบล    22,500.00      22,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประจวบ 22500 นายประจวบ 22500 คุณสมบัติตรง 30/2565

ไกลพรมราช ไกลพรมราช
ตาม

ข้อก าหนด
ลว.24 พ.ย.
64

19 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)    58,008.76      58,008.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท เขาใหญ่    58,008.76 บริษัท เขาใหญ่    58,008.76 คุณสมบัติตรง 20/2565
ภาคเรียนที่ 2/2564 เฟรชมิลค์ จ ากัด เฟรชมิลค์ จ ากัด

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.25 พ.ย.
64

20 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองปั่นไฟ     5,000.00       5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ 5000 นายสมบูรณ์ 5000 คุณสมบัติตรง 31/2565
แสนพรมราช แสนพรมราช

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.26 พ.ย.
64

21 จ้างเหมาเช่านั่งร้านพร้อมไฟ     5,000.00       5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประจวบ 5000 นายประจวบ 5000 คุณสมบัติตรง 31/2565
ซีนอน ไกลพรมราช ไกลพรมราช

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.26 พ.ย.
64

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  3,675,000.00  3,675,000.00 คัดเลือก หจก. ว.อภนิันท์  3,675,000.00 หจก. ว.อภนิัน   3,675,000.00 คุณสมบัติตรง 1/2565
ม.3

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.29 พ.ย.
64



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  30  พฤศจิกายน  2564

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

บริษัท ศ.สักยภาพ  3,677,000.00 บริษัท ศ.สักยภาพ   3,677,000.00 คุณสมบัติตรง 1/2565
จ ากัด จ ากัด

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.29 พ.ย.
64

หกจ.ช.ศิริชัยคีรี  3,678,000.00 หกจ.ช.ศิริชัยคีรี   3,678,000.00 คุณสมบัติตรง 1/2565
ก่อสร้าง ก่อสร้าง

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.29 พ.ย.
64



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  30  พฤศจิกายน  2564

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  30  พฤศจิกายน  2564

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  30  พฤศจิกายน  2564

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

ลงชื่อ                               ผู้จัดท า ลงชื่อ                         ลงชื่อ          
        (นางสาวอาภาภรณ์  ศรีช านาญ)(นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช)        (นางศิริพร  เฉือ่ยกลาง)

นักวชิาการพัสดุช านาญการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม

ลงชื่อ                                หัวหน้าพัสดุ
   (นายส ารวย  กายจะโปะ) (นายส ารวย  กายจะโปะ)

        ผู้อ านวยการกองคลัง ปลัด  อบต.ตูม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏบิัติหน้าที่


