
แบบ สขร.1

1 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน     1,800.00       1,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ก่อทว ีจ ำกัด     1,800.00 บริษัท ก่อทว ีจ ำกัด      1,800.00 คุณสมบัติตรง 27/2565
(กองคลัง)

ตำม
ข้อก ำหนด

ลว.12 ม.ค.65

2 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง     1,900.00       1,900.00 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร     1,900.00 สหกรณ์กำรเกษตร      1,900.00 คุณสมบัติตรง 28/2565
จ ำนวน 2 รำยกำร โครงกำร ล ำพระเพลิง จ ำกัด ล ำพระเพลิง จ ำกัด ตำมขอ้ก ำหนด ลว.18 ม.ค.65
ฉีดพ่นหมอกควนัก ำจัดยุงลำย
ประจ ำปี 2565

3 จ้ำงเหมำจัดท ำตรำยำงชื่อ    10,260.00      10,260.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ก่อทว ีจ ำกัด    10,260.00 บริษัท ก่อทว ีจ ำกัด    10,260.00 คุณสมบัติตรง 41/2565
คณะผู้บริหำรและประธำน ตำมขอ้ก ำหนด ลว.18 ม.ค.65
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ตูม  จ ำนวน  8  รำยกำร

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม  2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตูม
วนัที่  31  มกรำคม  2565

ล ำดั
บที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง



แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม  2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตูม
วนัที่  31  มกรำคม  2565

ล ำดั
บที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง

4 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยอะคิลิค        640.00          640.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟร้องค์กรำฟิกส์        640.00 ร้ำนฟร้องค์กรำฟิกส์        640.00 คุณสมบัติตรง 42/2565
ท ำเนียบคณะผู้บริหำร ตำมขอ้ก ำหนด ลว.24 ม.ค.65
อบต.ตูม

5 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว        150.00          150.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ก่อทว ีจ ำกัด        150.00 บริษัท ก่อทว ีจ ำกัด        150.00 คุณสมบัติตรง 29/2565
จ ำนวน 1 รำยกำร ตำมขอ้ก ำหนด ลว.25 ม.ค.65
(ส ำนักปลัด)

6 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน     7,634.00       7,634.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ก่อทว ีจ ำกัด     7,634.00 บริษัท ก่อทว ีจ ำกัด      7,634.00 คุณสมบัติตรง 30/2565
จ ำนวน 7 รำยกำร ตำมขอ้ก ำหนด ลว.25 ม.ค.65
(ส ำนักปลัด)



แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม  2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตูม
วนัที่  31  มกรำคม  2565

ล ำดั
บที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง

7 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง        507.90          507.90 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร        507.90 สหกรณ์กำรเกษตร        507.90 คุณสมบัติตรง 31/2565
(ตัดหญ้ำสวนตูม) ล ำพระเพลิง จ ำกัด ล ำพระเพลิง จ ำกัด ตำมขอ้ก ำหนด ลว.26 ม.ค.65

8 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองพ่น    16,850.00      16,850.00 เฉพำะเจำะจง ร้าน เอส.ที.ซัพพลาย    16,850.00 ร้ำน เอส.ที.ซัพพลำย    16,850.00 คุณสมบัติตรง 43/2565
หมอกควนั จ ำนวน 4 เคร่ือง ตำมขอ้ก ำหนด ลว.27 ม.ค.65

9 จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่รักษำ    60,000.00      60,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยชวน สินสนอง    60,000.00 นำยชวน สินสนอง    60,000.00 คุณสมบัติตรง 44/2565
ควำมปลอดภยัส ำนักงำน ตำมขอ้ก ำหนด ลว.27 ม.ค.65
ประจ ำเดือนกุมภำพันธ-์
กันยำ
ยน  2565



แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม  2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตูม
วนัที่  31  มกรำคม  2565

ล ำดั
บที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง

10 โครงกำรดำดเหมืองคอนกรีต  249,000.00    251,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พีริยำ  248,000.00 หจก.พีริยำ   248,000.00 คุณสมบัติตรง 2/2565
สำยบ้ำนยำยพร บ้ำนบุโพธิ์ ตำมขอ้ก ำหนด ลว.27 ม.ค.65
หมู่ที่ 12

11 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม)  188,034.00    188,034.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทเขำใหญ่เฟรช  188,034.00 บริษัทเขำใหญ่เฟรช   188,034.00 คุณสมบัติตรง 32/2565
ประจ ำเดือนกมุภำพนัธ์-มนีำคม มิลค์ จ ำกัด มิลค์ จ ำกัด ตำมขอ้ก ำหนด ลว.28 ม.ค.65
2565

12 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำม    22,500.00      22,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอนุสรำ    22,500.00 นำงสำวอนุสรำ    22,500.00 คุณสมบัติตรง 45/2565
สะอำดศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก แล้มสระน้อย แล้มสระน้อย ตำมขอ้ก ำหนด ลว.31 ม.ค.65
วดัวงัวำรีวน ประจ ำเดือน
กุมภำพันธ ์- เมษำยน 2565



แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม  2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตูม
วนัที่  31  มกรำคม  2565

ล ำดั
บที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง

13 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำม    22,500.00      22,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงวำสนำ    22,500.00 นำงวำสนำ    22,500.00 คุณสมบัติตรง 46/2565
สะอำดศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สำยสระน้อย สำยสระน้อย ตำมขอ้ก ำหนด ลว.31 ม.ค.65
วดัพรหมรำช ประจ ำเดือน
กุมภำพันธ ์- เมษำยน 2565


