
แบบ สขร.1

1 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัม        300.00          300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์        300.00 ร้านฟร้องค์กราฟิกส์        300.00 คุณสมบัติตรง 33/2565
พันธก์ารจัดงานมหกรรมรวม

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.2 ธ.ค.64
ศิลปะนานาชาติ คร้ังที่ 2

2 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน    16,184.00      16,184.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กอ่ทวี จ ากดั    16,184.00 บริษัท กอ่ทวี จ ากดั    16,184.00 คุณสมบัติตรง 21/2565

จ านวน 5 รายการ ตามขอ้ก าหนด ลว. 8 ธ.ค.64

ส านักปลัด

3 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว     1,880.00       1,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทว ีจ ากัด     1,880.00 บริษัท ก่อทว ีจ ากัด      1,880.00 คุณสมบัติตรง 22/2565

จ านวน 2 รายการ ตามขอ้ก าหนด ลว.8 ธ.ค.64

ส านักปลัด

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  31  ธนัวาคม  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  ธนัวาคม 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  31  ธนัวาคม  2564

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

4 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร     3,820.00       3,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทว ีจ ากัด     3,820.00 บริษัท ก่อทว ีจ ากัด      3,820.00 คุณสมบัติตรง 23/2565

จ านวน 4 รายการ ตามขอ้ก าหนด ลว.20 ธ.ค.64

5 จ้างเหมาเช่าเต้นท์และไฟ     1,700.00       1,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์     1,700.00 นายสมบูรณ์      1,700.00 คุณสมบัติตรง 34/2565

ส่องสวา่ง โครงการต้ังจุด แสนพรมราช แสนพรมราช ตามขอ้ก าหนด ลว.20 ธ.ค.64

บริการประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่

6 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัม     5,600.00       5,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์     5,600.00 ร้านฟร้องค์กราฟิกส์      5,600.00 คุณสมบัติตรง 35/2565

พันธจ์ุดบริการประชาชนและ ตามขอ้ก าหนด ลว.20 ธ.ค.64

ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การป้องกันและลดอุบัติเหตุ



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  31  ธนัวาคม  2564

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

7 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัม     1,200.00       1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์     1,200.00 ร้านฟร้องค์กราฟิกส์      1,200.00 คุณสมบัติตรง 36/2565

พันธก์ารช าระภาษีท้องถิน่ ตามขอ้ก าหนด ลว.21 ธ.ค.64

ประจ าปี 2565

8 จ้างเหมาซ่อมและบ ารุงรักษา     8,560.00       8,560.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ก.เคร่ืองเย็น-มอ     8,560.00 หจก.ก.เคร่ืองเย็น-มอ      8,560.00 คุณสมบัติตรง 37/2565

เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน เตอร์ เตอร์ ตามขอ้ก าหนด ลว.21 ธ.ค.64

2 เคร่ือง

9 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อม     7,840.00       7,840.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เคร่ืองเขียน     7,840.00 ร้าน ส.เคร่ืองเขียน      7,840.00 คุณสมบัติตรง 38/2565

เข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิน่ กิฟ๊ช๊อป กิฟ๊ช๊อป ตามขอ้ก าหนด ลว.21 ธ.ค.64



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  31  ธนัวาคม  2564

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

(พ.ศ.2566-2570)

10 จ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล.    88,800.00      88,800.00 เฉพาะเจาะจง นายส านวน    88,800.00 นายส านวน    88,800.00 คุณสมบัติตรง 39/2565

พร้อมวางท่อระบายน้ า สาย ฉ่ าพรมราช ฉ่ าพรมราช ตามขอ้ก าหนด ลว.22 ธ.ค.64

หน้าบ้านนางส ารวย บ้าน
สวนหมาก หมู่ 11

11 จ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล.    40,700.00      40,700.00 เฉพาะเจาะจง นายส านวน    40,700.00 นายส านวน    40,700.00 คุณสมบัติตรง 40/2565

พร้อมวางท่อระบายน้ า ฉ่ าพรมราช ฉ่ าพรมราช ตามขอ้ก าหนด ลว.22 ธ.ค.64

หน้าบ้านผู้ใหญ่ละมุด
บ้านบุโพธิ ์หมู่ 12



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  31  ธนัวาคม  2564

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

12 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง    24,000.00      24,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมนต์ชัยพาณิชย์    24,000.00 ร้านมนต์ชัยพาณิชย์    24,000.00 คุณสมบัติตรง 24/2565

(ยางมะตอยส าเร็จรูป) ตามขอ้ก าหนด ลว.24 ธ.ค.64

13 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)    57,868.00      57,868.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเขาใหญ่เฟรช    57,868.00 บริษัทเขาใหญ่เฟรช    57,868.00 คุณสมบัติตรง 25/2565

ภาคเรียนที่ 2/2564  มิลค์ จ ากัด มิลค์ จ ากัด ตามขอ้ก าหนด ลว.27 ธ.ค.64

ประจ าเดือนมกราคม 2565

14 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์     2,490.00       2,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน     2,490.00 ร้านปร้ินเตอร์โซน      2,490.00 คุณสมบัติตรง 26/2565

จ าวน 1 รายการ ตามขอ้ก าหนด ลว.27 ธ.ค.64

กองการศึกษา ฯ (ศพด.วดั
วงัวารีวน)


