
1 จัดซ้ือน้้ำมนัเชื้อเพลิง 100,000.00   100,000.00     เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร 100,000.00   สหกรณ์กำรเกษตร 100,000.00  คุณสมบติัตรง 1/2564 ไมม่ี
และหล่อลืน ล้ำพระเพลิง ล้ำพระเพลิง ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค..63

2 จัดซ้ือน้้ำด่ืม อบต.ตูม 4,500.00      4,500.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนศศิธรค้ำปลีก 4,500.00      ร้ำนศศิธรค้ำปลีก 4,500.00     คุณสมบติัตรง 2/2564 ไมม่ี
ค้ำส่ง ค้ำส่ง ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค..63

3 จัดซ้ือน้้ำด่ืม (ศูนย์พฒันำเด็ก 5,000.00      5,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนศศิธรค้ำปลีก 5,000.00      ร้ำนศรัณย์ค้ำปลีกค้ำส่ง 5,000.00     คุณสมบติัตรง 3/2564 ไมม่ี
เล็ก) ค้ำส่ง ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค.63

4 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏบิติักำร 54,000.00    54,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยเล่ียม ยี่จอหอ 54,000.00    นำยเล่ียม ยี่จอหอ 54,000.00    คุณสมบติัตรง 1/2564 ไมม่ี
ด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค.63

5 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏบิติักำร 54,000.00    54,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยมนสั ผลโพด 54,000.00    นำยมนสั ผลโพด 54,000.00    คุณสมบติัตรง 2/2564 ไมม่ี
ด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค.63

6 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏบิติักำร 54,000.00    54,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยปยิะรำช 54,000.00    นำยปยิะรำช 54,000.00    คุณสมบติัตรง 3/2564 ไมม่ี
ด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน พะวันพรมรำช พะวันพรมรำช ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค.63

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ
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งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
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7 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏบิติักำร 54,000.00    54,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยไชยโชติ 54,000.00    นำยไชยโชติ 54,000.00    คุณสมบติัตรง 4/2564 ไมม่ี
ด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ตริตรอง ตริตรอง ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค.63

8 จ้ำงเหมำบริกำรท้ำควำม 22,500.00    22,500.00      เฉพำะเจำะจง นำงภมรรัตน์ 22,500.00    นำงภมรรัตน์ 22,500.00    คุณสมบติัตรง 5/2564 ไมม่ี
สะอำดศูนย์อบรมเด็กกอ่น กำ้นสันเทยีะ กำ้นสันเทยีะ ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค.63
เกณฑ์วัดวังวำรีวน

9 จ้ำงเหมำบริกำรท้ำควำม 22,500.00    22,500.00      เฉพำะเจำะจง นำงวรรณำ    22,500.00    นำงวรรณำ    22,500.00    คุณสมบติัตรง 6/2564 ไมม่ี
สะอำดศูนย์พฒันำเด็กเล็ก สำยสระนอ้ย สำยสระนอ้ย ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค.63
วัดพรหมรำช

10 จ้ำงเหมำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 28,800.00    28,800.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ออฟฟศิ 28,800.00    บริษทั ออฟฟศิ 28,800.00    คุณสมบติัตรง 7/2564 ไมม่ี
ประจ้ำปงีบประมำณ 2564 เซ็นเตอร์ เซ็นเตอร์ ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค.63

11 จ้ำงเหมำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรสี 23,400.00    23,400.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ออฟฟศิ 23,400.00    บริษทั ออฟฟศิ 23,400.00    คุณสมบติัตรง 8/2564 ไมม่ี
ประจ้ำปงีบประมำณ 2564 เซ็นเตอร์ เซ็นเตอร์ ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค.63



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง
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ล้ำดับ
ที่

12 จ้ำงเหมำต่ออำยุบริหำร 2,950.00      2,950.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ออยล์เว็บ 2,950.00      หจก.ออยล์เว็บ 2,950.00     คุณสมบติัตรง 9/2564 ไมม่ี
จัดกำรเว็บไซค์โดเมนเนม เทคโนโลยี เทคโนโลยี ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค.63
และโฮสต้ิง

13 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรข้อบญัญัติ 3,346.00      3,346.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนส.เคร่ืองเขียน-  3,346.00      ร้ำนส.เคร่ืองเขียน-  3,346.00     คุณสมบติัตรง 10/2564 ไมม่ี
ประจ้ำปงีบประมำณ 2564 กิ๊ฟช็อป  กิ๊ฟช็อป  ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ต.ค.63

14 จัดซ้ือวัสดุส้ำนกังำน 3,290.00      3,290.00        เฉพำะเจำะจง บจ.กอ่ทวี 3,290.00      บจ.กอ่ทวี 3,290.00     คุณสมบติัตรง 4/2564 ไมม่ี
(ส้ำนกัปลัด) ตำมข้อก้ำหนด ลว.14 ต.ค.63

15 จ้ำงเหมำท้ำปำ้ยรณรงค์กำร 600.00        600.00          เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย ชีจะโปะ 600.00        นำยสมชำย ชีจะโปะ 600.00        คุณสมบติัตรง 11/2564 ไมม่ี
คัดแยกขยะ ตำมข้อก้ำหนด ลว.19 ต.ค.63

16 จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์และบ้ำรุง 9,890.55      9,890.55        เฉพำะเจำะจง หจก.โตโยต้ำ 1988 9,890.55      หจก.โตโยต้ำ 1988 9,890.55     คุณสมบติัตรง 12/2564 ไมม่ี
รักษำรถยนต์ ขข1731 ตำมข้อก้ำหนด ลว.19 ต.ค.63

17 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 1,940.00      1,940.00        เฉพำะเจำะจง บจ.กอ่ทวี 1,940.00      บจ.กอ่ทวี 1,940.00     คุณสมบติัตรง 5/2564 ไมม่ี



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
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ล้ำดับ
ที่

(กองคลัง) ตำมข้อก้ำหนด ลว.20 ต.ค.63

18 จ้ำงเหมำล้ำงหวัฉีดเคร่ืองพมิพ์ 150.00        150.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 150.00        ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 150.00        คุณสมบติัตรง 13/2564 ไมม่ี
ตำมข้อก้ำหนด ลว.20 ต.ค.63

19 จ้ำงเหมำเช็คระยะรถยนต์ 2,913.18      2,913.18        เฉพำะเจำะจง บริษทั รัตนหรัิญ  2,913.18      บริษทั รัตนหรัิญ  2,913.18     คุณสมบติัตรง 14/2564 ไมม่ี
งข 302 นม ออโต้เซลส์ จ้ำกดั ออโต้เซลส์ จ้ำกดั ตำมข้อก้ำหนด ลว.27 ต.ค.63

20 จ้ำงเหมำเปล่ียนมอเตอร์ 9,733.79      9,733.79        เฉพำะเจำะจง หจก.โตโยต้ำ 1988 9,733.79      หจก.โตโยต้ำ 1988 9,733.79     คุณสมบติัตรง 15/2564 ไมม่ี
สตำร์ทรถยนต์ ขข 1731 นม ตำมข้อก้ำหนด ลว.28 ต.ค.63

21 จ้ำงเหมำบริกำรปฏบิติังำนใน 22,500.00    22,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยพนิจิ  22,500.00    นำยพนิจิ  22,500.00    คุณสมบติัตรง 16/2564 ไมม่ี
พื้นที่สวนตูมพฤกษำ รวบกระโทก รวบกระโทก ตำมข้อก้ำหนด ลว.30 ต.ค.63

22 จ้ำงเหมำบริกำรปฏบิติังำนใน 22,500.00    22,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยณรงศักด์ิ  22,500.00    นำยณรงศักด์ิ  22,500.00    คุณสมบติัตรง 16/2564 ไมม่ี
พื้นที่สวนตูมพฤกษำ จอมคีรี จอมคีรี ตำมข้อก้ำหนด ลว.30 ต.ค.63



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
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องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
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เหตุผลที่
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ล้ำดับ
ที่

23 จัดซ้ือวัสดุส้ำนกังำน 8,930.00      8,930.00        เฉพำะเจำะจง บจ.กอ่ทวี 8,930.00      บจ.กอ่ทวี 8,930.00     คุณสมบติัตรง 7/2564 ไมม่ี
(ส้ำนกัปลัด) ตำมข้อก้ำหนด ลว. 5 พ.ย.63

24 จัดซ้ือวัสดุส้ำนกังำน 2,015.00      2,015.00        เฉพำะเจำะจง บจ.กอ่ทวี 2,015.00      บจ.กอ่ทวี 2,015.00     คุณสมบติัตรง 8/2564 ไมม่ี
(ส้ำนกัปลัด) ตำมข้อก้ำหนด ลว. 5 พ.ย.63

25 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงรถยนต์ 13,530.00    13,530.00      เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงหลวย 13,530.00    อู่ช่ำงหลวย 13,530.00    คุณสมบติัตรง 18/2564 ไมม่ี
กต 2413 นม ตำมข้อก้ำหนด ลว. 6 พ.ย.63

26 จัดซ้ืออปุกรณ์ในกำรใหค้วำมรู้ 1,980.00      1,980.00        เฉพำะเจำะจง นำยคมกริช ช้อยฉิมพลี 1,980.00      นำยคมกริช ช้อยฉิมพลี 1,980.00     คุณสมบติัตรง 9/2564 ไมม่ี
กำรใช้สำรอนิทรีย์และปุ๋ย ตำมข้อก้ำหนด ลว. 9 พ.ย.63
พชืสด

27 จ้ำงเหมำท้ำปำ้ยโครงกำรให้ 300.00        300.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟร้องกรำฟกิส์ 300.00        ร้ำนฟร้องกรำฟกิส์ 300.00        คุณสมบติัตรง 19/2564 ไมม่ี
ควำมรู้ในกำรใช้สำรอนิทรีย์ ตำมข้อก้ำหนด ลว. 9 พ.ย.63
หรือปุ๋ยพชืสดบ้ำรุงรักษำดูแล
ดิน



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

28 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรว่ำงและ 300.00        300.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟร้องกรำฟกิส์ 300.00        ร้ำนฟร้องกรำฟกิส์ 300.00        คุณสมบติัตรง 19/2564 ไมม่ี
อำหำรกลำงวันพร้อมน้้ำด่ืม ตำมข้อก้ำหนด ลว. 9 พ.ย.63
โครงกำรสนบัสนนุกำรให้
ควำมรู้ในกำรใช้สำรอนิทรีย์
หรือปุ๋ยพชืสดบ้ำรุงรักษำดูแล
ดิน

29 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 9,720.00      9,720.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 9,720.00      ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 9,720.00     คุณสมบติัตรง 10/2564 ไมม่ี
(ส้ำนกัปลัด) ตำมข้อก้ำหนด ลว.11 พ.ย.63

30 จัดซ้ือวสัดุอื่น 1,480.00      1,480.00        เฉพำะเจำะจง บจ.กอ่ทวี 1,480.00      บจ.กอ่ทวี 1,480.00     คุณสมบติัตรง 11/2564 ไมม่ี
ตำมข้อก้ำหนด ลว.11 พ.ย.63

31 จัดซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 450.00        450.00          เฉพำะเจำะจง บจ.กอ่ทวี 450.00        บจ.กอ่ทวี 450.00        คุณสมบติัตรง 12/2564 ไมม่ี
(ส้ำนกัปลัด) ตำมข้อก้ำหนด ลว. 11 พ.ย.63



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
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ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

32 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงรักษำ 2,250.00      2,250.00        เฉพำะเจำะจง นำยสืบ สำระสระนอ้ย 2,250.00      นำยสืบ สำระสระนอ้ย 2,250.00     คุณสมบติัตรง 21/2564 ไมม่ี
เคร่ืองปรับอำกำศ ตำมข้อก้ำหนด ลว. 11 พ.ย.63

33 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 1,160.00      1,160.00        เฉพำะเจำะจง บจ.กอ่ทวี 1,160.00      บจ.กอ่ทวี 1,160.00     คุณสมบติัตรง 13/2564 ไมม่ี
(ส้ำนกัปลัด) ตำมข้อก้ำหนด ลว.12 พ.ย.63

34 จ้ำงเหมำท้ำปำ้ยเตือนถนน 2,150.00      2,150.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟร้องค์กรำฟกิส์ 2,150.00      ร้ำนฟร้องค์กรำฟกิส์ 2,150.00     คุณสมบติัตรง 22/2564 ไมม่ี
ช้ำรุด ตำมข้อก้ำหนด ลว.12 พ.ย.63

35 จัดซ้ือวัสดุส้ำนกังำน 1,750.00      1,750.00        เฉพำะเจำะจง บจ.กอ่ทวี 1,750.00      บจ.กอ่ทวี 1,750.00     คุณสมบติัตรง 14/2564 ไมม่ี
(ส้ำนกัปลัด) ตำมข้อก้ำหนด ลว.13 พ.ย.63

36 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 550.00        550.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 550.00        ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 550.00        คุณสมบติัตรง 15/2564 ไมม่ี
(ส้ำนกัปลัด) ตำมข้อก้ำหนด ลว.13 พ.ย.63

37 จัดซ้ือวัสดุอื่น (ส้ำนกัปลัด) 3,080.00      3,080.00        เฉพำะเจำะจง บจ.กอ่ทวี 3,080.00      บจ.กอ่ทวี 3,080.00     คุณสมบติัตรง 16/2564 ไมม่ี
ตำมข้อก้ำหนด ลว. 13 พ.ย.63



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
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ข้อเสนอแนะ
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คัดเลือกโดยสรุป
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สัญญำหรือ
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กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

38 จ้ำงเหมำท้ำตรำยำง กองช่ำง 2,150.00      2,150.00        เฉพำะเจำะจง บจ.กอ่ทวี 2,150.00      บจ.กอ่ทวี 2,150.00     คุณสมบติัตรง 23/2564 ไมม่ี
ตำมข้อก้ำหนด ลว. 16 พ.ย.63

39 จ้ำงเหมำซ่อมไดสตำร์ท 3,000.00      3,000.00        เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงตำล 3,000.00      อู่ช่ำงตำล 3,000.00     คุณสมบติัตรง 24/2564 ไมม่ี
รถยนต์บรรทกุน้้ำเอนก ตำมข้อก้ำหนด ลว. 18 พ.ย.63
ประสงค์ 88-0454 นม

40 จ้ำงเหมำเปล่ียนฟล์ิมควำมร้อน 1,500.00      1,500.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 1,500.00      ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 1,500.00     คุณสมบติัตรง 25/2564 ไมม่ี
เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ ตำมข้อก้ำหนด ลว. 18 พ.ย.63

41 จัดซ้ือวัสดุส้ำนกังำน(กองคลัง) 5,135.00      5,135.00        เฉพำะเจำะจง บจ.กอ่ทวี 5,135.00      บจ.กอ่ทวี 5,135.00     คุณสมบติัตรง 17/2564 ไมม่ี
ตำมข้อก้ำหนด ลว.24 พ.ย.63

42 จัดซ้ือวัสดุส้ำนกังำน 5,520.00      5,520.00        เฉพำะเจำะจง บจ.กอ่ทวี 5,520.00      บจ.กอ่ทวี 5,520.00     คุณสมบติัตรง 18/2564 ไมม่ี
(กองคลัง) ตำมข้อก้ำหนด ลว.25 พ.ย.63



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

43 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) 339,397.52   339,397.52     เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร 339,397.52   สหกรณ์กำรเกษตร 339,397.52  คุณสมบติัตรง 19/2564 ไมม่ี
สีค้ิว สีค้ิว ตำมข้อก้ำหนด ลว.30 พ.ย.63

44 จ้ำงเหมำร้ือผิวจรำจร คสล. 4,440.00      4,440.00        เฉพำะเจำะจง นำยส้ำนวน 4,440.00      นำยส้ำนวน 4,440.00     คุณสมบติัตรง 26/2564 ไมม่ี
ถนนสำยปำ่ปะคำบช่วงเหมอืง ฉ่้ำพรมรำช ฉ่้ำพรมรำช ตำมข้อก้ำหนด ลว.2 ธ.ค.63
หนำ้โรงสี

45 จ้ำงเหมำวำงทอ่ระบำยน้้ำ 12,000.00    12,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยส้ำนวน 12,000.00    นำยส้ำนวน 12,000.00    คุณสมบติัตรง 27/2564 ไมม่ี
ข้ำมเหมอืง หมู่ 6 ฉ่้ำพรมรำช ฉ่้ำพรมรำช ตำมข้อก้ำหนด ลว.2 ธ.ค.63

46 จ้ำงเหมำปรับปรุงซ่อมแซม 18,000.00    18,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยส้ำนวน 18,000.00    นำยส้ำนวน 18,000.00    คุณสมบติัตรง 28/2564 ไมม่ี
รำวสะพำนบำ้นหนองจอก ฉ่้ำพรมรำช ฉ่้ำพรมรำช ตำมข้อก้ำหนด ลว.3 ธ.ค.63
หมู่ 13

47 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนน คสล. 23,700.00    23,700.00      เฉพำะเจำะจง นำยส้ำนวน 23,700.00    นำยส้ำนวน 23,700.00    คุณสมบติัตรง 29/2564 ไมม่ี
สำยบำ้นหนองจอก-หนอง ฉ่้ำพรมรำช ฉ่้ำพรมรำช ตำมข้อก้ำหนด ลว.3 ธ.ค.63
ชุมแสง



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
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กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

48 จ้ำงเหมำซ่อมแซมทอ่เหล่ียม 41,400.00    41,400.00      เฉพำะเจำะจง นำยส้ำนวน 41,400.00    นำยส้ำนวน 41,400.00    คุณสมบติัตรง 30/2564 ไมม่ี
บำ้นหนองจอก หมู่ 13 ฉ่้ำพรมรำช ฉ่้ำพรมรำช ตำมข้อก้ำหนด ลว.4 ธ.ค.63

49 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนน คสล. 2,300.00      2,300.00        เฉพำะเจำะจง นำยส้ำนวน 2,300.00      นำยส้ำนวน 2,300.00     คุณสมบติัตรง 31/2564 ไมม่ี
สำยบำ้นยำยส้ำรวย หมู่ 11 ฉ่้ำพรมรำช ฉ่้ำพรมรำช ตำมข้อก้ำหนด ลว.7 ธ.ค.63

50 จัดซ้ือวัสดุไฟฟำ้ 74,025.00    74,025.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนมติรไทย 74,025.00    ร้ำนมติรไทย 74,025.00    คุณสมบติัตรง 20/2564 ไมม่ี
ตำมข้อก้ำหนด ลว.8 ธ.ค.63

51 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนน คสล. 49,500.00    49,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยส้ำนวน 49,500.00    นำยส้ำนวน 49,500.00    คุณสมบติัตรง 32/2564 ไมม่ี
สำยร้ำนชมพู่ หมู่ 10 ฉ่้ำพรมรำช ฉ่้ำพรมรำช ตำมข้อก้ำหนด ลว.8 ธ.ค.63

52 จ้ำงเหมำเปล่ียนตลับหมกึเคร่ือง 850.00        850.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 850.00        ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 850.00        คุณสมบติัตรง 33/2564 ไมม่ี
พมิพ ์Canon กองคลัง ตำมข้อก้ำหนด ลว.8 ธ.ค.63



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
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กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

53 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถจักรยำน 2,070.00      2,070.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอู่ช่ำงเที่ยง 2,070.00      ร้ำนอู่ช่ำงเที่ยง 2,070.00     คุณสมบติัตรง 34/2564 ไมม่ี
ยนต์ (กองช่ำง) ตำมข้อก้ำหนด ลว.8 ธ.ค.63

54 จ้ำงเหมำปรับปรุงถนนแต่งดิน 144,000.00   144,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยเสนำะ พฤกษำรำ 144,000.00   นำยเสนำะ พฤกษำรำ 144,000.00  คุณสมบติัตรง 35/2564 ไมม่ี
ไหล่ทำงหลังเหตุอทุกภยัภำยใน ตำมข้อก้ำหนด ลว.15 ธ.ค.63
ต้ำบลตูม

55 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง (ยำงมะตอย) 70,580.00    70,580.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนทอ้งถิ่นสัมพนัธ์  70,580.00    ร้ำนทอ้งถิ่นสัมพนัธ์  70,580.00    คุณสมบติัตรง 21/2564 ไมม่ี
ตำมข้อก้ำหนด ลว.17 ธ.ค.63

56 จ้ำงเหมำซ่อมแซมไฟฟำ้แสง 27,500.00    27,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยประจวบ 27,500.00    นำยประจวบ 27,500.00    คุณสมบติัตรง 36/2564 ไมม่ี
สว่ำงสำธำรณะภำยในต้ำบล ไกลพรมรำช ไกลพรมรำช ตำมข้อก้ำหนด ลว.17 ธ.ค.63
จ้ำนวน 16 หมู่บำ้น รวม 110
จุด

57 จัดซ้ือวัสดุส้ำนกังำน (กองช่ำง) 7,740.00      7,740.00        เฉพำะเจำะจง บจ.กอ่ทวี 7,740.00      บจ.กอ่ทวี 7,740.00     คุณสมบติัตรง 22/2564 ไมม่ี
ตำมข้อก้ำหนด ลว.18 ธ.ค.63



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

58 จ้ำงเหมำถมดินคันคลองธรรม 20,000.00    20,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยเสนำะ พฤกษำรำ 20,000.00    นำยเสนำะ พฤกษำรำ 20,000.00    คุณสมบติัตรง 22/2564 ไมม่ี
ชำติล้ำส้ำลำย หมู่ 12 ตำมข้อก้ำหนด ลว.18 ธ.ค.63

59 จ้ำงเหมำเช่ำเต้นทพ์ร้อมไฟ 1,700.00      1,700.00        เฉพำะเจำะจง นำยสมบรูณ์ 1,700.00      นำยสมบรูณ์ 1,700.00     คุณสมบติัตรง 38/2564 ไมม่ี
ส่องสว่ำงโครงกำรต้ังจุดบริกำร แสนพรมรำช แสนพรมรำช ตำมข้อก้ำหนด ลว.24 ธ.ค.63
ประชำชนในช่วงเทศกำลปใีหม่

60 จ้ำงเหมำท้ำปำ้ยไวนลิ 5,600.00      5,600.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟร้องค์กรำฟกิ 5,600.00      ร้ำนฟร้องค์กรำฟกิ 5,600.00     คุณสมบติัตรง 39/2564 ไมม่ี
โครงกำรต้ังจุดบริกำรประชำ ตำมข้อก้ำหนด ลว.24 ธ.ค.63
ชนในช่วงเทศกำลปใีหม่

61 จัดซ้ือชุดอปุกรณ์ส้ำหรับหอ้ง 30,700.00    30,700.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนสัมฤทธิอ์เิล็กทรอ 25,000.00    ร้ำนสัมฤทธิอ์เิล็กทรอ 25,000.00    คุณสมบติัตรง 23/2564 ไมม่ี
เรียนโครงกำรพฒันำคุณภำพ นกิส์ นกิส์ ตำมข้อก้ำหนด ลว.25 ธ.ค.63
กำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ DLTV



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

62 จัดซ้ือวัสดุส้ำนกังำน 6,500.00      6,500.00        เฉพำะเจำะจง บจ.กอ่ทวี 6,500.00      บจ.กอ่ทวี 6,500.00     คุณสมบติัตรง 24/2564 ไมม่ี
(ส้ำนกัปลัด) ตำมข้อก้ำหนด ลว.25 ธ.ค.63

63 จ้ำงเหมำบริกำรท้ำควำม 22,500.00    22,500.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำววรรณำ 22,500.00    นำงสำววรรณำ 22,500.00    คุณสมบติัตรง 40/2564 ไมม่ี
สะอำดศูนย์พฒันำเด็กเล็ก สำยสระนอ้ย สำยสระนอ้ย ตำมข้อก้ำหนด ลว.28 ธ.ค.63
วัดพรหมรำช

64 จ้ำงเหมำบริกำรท้ำควำม 22,500.00    22,500.00      เฉพำะเจำะจง นำงภมรรัตน์ 22,500.00    นำงภมรรัตน์ 22,500.00    คุณสมบติัตรง 41/2564 ไมม่ี
สะอำดศูนย์พฒันำเด็กเล็ก กำ้นสันเทยีะ กำ้นสันเทยีะ ตำมข้อก้ำหนด ลว.28 ธ.ค.63
วัดวังวำรีวน

65 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. 2,161,000.00    2,616,398.83  e-bidding หจก.ว.อภนินัท์ 1,400,000.00    หจก.ว.อภนินัท์ 1,400,000.00   คุณสมบติัตรง 1/2564 ไมม่ี
สำยทุ่งซ่ำน บโุพธิ์-สวนหอม หจก.เอส.พ.ีอนิเตอร์ 1,970,000.00    ตำมข้อก้ำหนด ลว.4 ม.ค.64
หมู่ 12 มำร์เกต็ต้ิง

หจก.ตติญชัย (2004) 1,630,000.00    

หจก.โชคดีทวีทรัพย์ 1,294,000.00    

กำรโยธำ



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

หจก.ป.เพิ่มทรัพย์ 1,980,000.00    

บจ.มวลมติรคอน 2,160,755.70    

สตรีคชั่น
หจก.ซีทเีค รุ่งเรือง 1,790,000.00    

กรุ๊ป

66 โครงกำรซ่อมแซมถนน 495,000.00   499,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.รำชสีมำภเูบศ 494,000.00   หจก.รำชสีมำภเูบศ 494,000.00  คุณสมบติัตรง 2/2564 ไมม่ี
แอสฟลัทค์อนกรีต สำยสวน ตำมข้อก้ำหนด ลว.14 ม.ค.64
หมำก-พรหมรำช หมู่ 11

67 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 15,000.00    15,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.โครำช 15,000.00    หจก.โครำช 15,000.00    คุณสมบติัตรง 25/2564 ไมม่ี
(กองคลัง) คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ ตำมข้อก้ำหนด ลว.6 ม.ค.64

68 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส้ำนกังำน 8,500.00      8,500.00        ร้ำนคอมเทค 8,500.00      ร้ำนคอมเทค 8,500.00     คุณสมบติัตรง 26/2564 ไมม่ี
เคร่ืองสแกนลำยนิ้วมอื ชนดิ ตำมข้อก้ำหนด ลว.13 ม.ค.64
บนัทกึเวลำเข้ำออกงำน



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

69 จ้ำงเหมำติดต้ังเคร่ืองสแกน 1,500.00      1,500.00        ร้ำนคอมเทค 1,500.00      ร้ำนคอมเทค 1,500.00     คุณสมบติัตรง 42/2564 ไมม่ี
ลำยนิ้วมอื ชนดิบนัทกึเวลำ ตำมข้อก้ำหนด ลว.13 ม.ค.64
เข้ำออกงำนพร้อมอปุกรณ์ใน
กำรติดต้ัง

70 จัดซ้ือวัสดุอื่น 17,000.00    17,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยชำญกอ่สร้ำง 17,000.00    หจก.ชัยชำญกอ่สร้ำง 17,000.00    คุณสมบติัตรง 27/2564 ไมม่ี
(ส้ำนกัปลัด) 1599 1,599                     ตำมข้อก้ำหนด ลว.15 ม.ค.64

71 จัดซ้ือต้นไม้ 5,300.00      5,300.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนตะวันทศัไนย 5,300.00      ร้ำนตะวันทศัไนย 5,300.00     คุณสมบติัตรง 28/2564 ไมม่ี
โครงกำรพฒันำศูนย์กำรเรียน ตำมข้อก้ำหนด ลว.18 ม.ค.64
รู้เกษตรอนิทรีย์

72 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ที่ใช้ในกำร 10,923.00    10,923.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนสวัสดีเกษตร 10,923.00    ร้ำนสวัสดีเกษตร 10,923.00    คุณสมบติัตรง 29/2564 ไมม่ี
จัดท้ำระบบไฟฟำ้และกำรเดิน ตำมข้อก้ำหนด ลว.18 ม.ค.64
ระบบน้้ำ โครงกำรพฒันำ
ศูนย์กำรเรียนรู้เกษตรอนิทรีย์



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

73 จ้ำงเหมำท้ำปำ้ย 300.00        300.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟร้องค์กรำฟคิ 300.00        ร้ำนฟร้องค์กรำฟคิ 300.00        คุณสมบติัตรง 43/2564 ไมม่ี
โครงกำรพฒันำศูนย์กำรเรียน ตำมข้อก้ำหนด ลว.18 ม.ค.64
รู้เกษตรอนิทรีย์

74 จ้ำงเหมำเดินระบบไฟฟำ้ 1,500.00      1,500.00        เฉพำะเจำะจง นำยชอบ พึ่งจะโปะ 1,500.00      นำยชอบ พึ่งจะโปะ 1,500.00     คุณสมบติัตรง 44/2564 ไมม่ี
โครงกำรพฒันำศูนย์กำรเรียน ตำมข้อก้ำหนด ลว.18 ม.ค.64
รู้เกษตรอนิทรีย์

75 จ้ำงเหมำบริกำรปฏบิติังำน 22,500.00    22,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยพนิจิ 22,500.00    นำยพนิจิ 22,500.00    คุณสมบติัตรง 45/2564 ไมม่ี
ในพื้นที่สวนตูมพฤกษำและ รวบกระโทก รวบกระโทก ตำมข้อก้ำหนด ลว.22 ม.ค.64
งำนในควำมรับผิดชอบของ
อบต.ตูม ประจ้ำเดือน
กมุภำพนัธ์ - เมษำยน 2564

76 จ้ำงเหมำบริกำรปฏบิติังำน 22,500.00    22,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยณรงค์ศักด์ิ 22,500.00    นำยณรงค์ศักด์ิ 22,500.00    คุณสมบติัตรง 46/2564 ไมม่ี
ในพื้นที่สวนตูมพฤกษำและ จอมคีรี จอมคีรี ตำมข้อก้ำหนด ลว.22 ม.ค.64
งำนในควำมรับผิดชอบของ



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

อบต.ตูม ประจ้ำเดือน
กมุภำพนัธ์ - เมษำยน 2564

77 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 2,729.00      2,729.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 2,729.00      ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 2,729.00     คุณสมบติัตรง 30/2564 ไมม่ี
(กองกำรศึกษำ ฯ) ตำมข้อก้ำหนด ลว.26 ม.ค.64

78 จ้ำงเหมำท้ำปำ้ยประชำสัม 1,200.00      1,200.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟร้องค์กรำฟคิ 1,200.00      ร้ำนฟร้องค์กรำฟคิ 1,200.00     คุณสมบติัตรง 47/2564 ไมม่ี
พนัธ์กำรช้ำระภำษทีอ้งถิ่น ตำมข้อก้ำหนด ลว.26 ม.ค.64
ประจ้ำป ี2564

79 จ้ำงเหมำตรวจเช็คเคร่ือง 500.00        500.00          เฉพำะเจำะจง หจก.โครำชคอมพวิ 500.00        หจก.โครำชคอมพวิ 500.00        คุณสมบติัตรง 48/2564 ไมม่ี
ปร้ินเตอร์ (ส้ำนกัปลัด) เตอร์ เตอร์ ตำมข้อก้ำหนด ลว.29 ม.ค.64

80 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. 49,000.00    51,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.พริียำ 49,000.00    หจก.พริียำ 49,000.00    คุณสมบติัตรง 3/2564 ไมม่ี
ซอยบำ้นผู้ใหญ่สมบติั ตำมข้อก้ำหนด ลว.5 ก.พ..64
บำ้นสวนหมำก หมู่ 11



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

81 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. 34,000.00    34,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.พริียำ 34,000.00    หจก.พริียำ 34,000.00    คุณสมบติัตรง 4/2564 ไมม่ี
ซอยบำ้นผู้ช่วยมำนนท์ ตำมข้อก้ำหนด ลว.5 ก.พ..64
บำ้นสวนหมำก หมู่ 11

82 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. 79,000.00    80,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.พริียำ 79,000.00    หจก.พริียำ 79,000.00    คุณสมบติัตรง 5/2564 ไมม่ี
ซอยบำ้นนำงทองมว้น ตำมข้อก้ำหนด ลว.5 ก.พ..64
บำ้นกดุวิวำท หมู่ 10

83 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. 187,000.00   189,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.พริียำ 187,000.00   หจก.พริียำ 187,000.00  คุณสมบติัตรง 6/2564 ไมม่ี
ซอยบำ้นนำยกั๊ก ดวงทองค้ำ ตำมข้อก้ำหนด ลว.5 ก.พ..64
บำ้นคลองวัด หมู่ 1

84 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง 58,100.00    58,100.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ว.อภนินัท์ 58,100.00    หจก.ว.อภนินัท์ 58,100.00    คุณสมบติัตรง 31/2564 ไมม่ี
ตำมข้อก้ำหนด ลว.8 ก.พ..64

85 จ้ำงเหมำปรับปรุงภมูทิศัน์ 18,500.00    18,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยเสนำะ พฤกษำรำ 18,500.00    นำยเสนำะ พฤกษำรำ 18,500.00    คุณสมบติัตรง 49/2564 ไมม่ี
พื้นที่ที่ท้ำกำรองค์กำรบริหำร ตำมข้อก้ำหนด ลว.9 ก.พ.64



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

ส่วนต้ำบลตูม (เคร่ืองจักร)

86 จ้ำงเหมำแรงงำนปรับปรุง 32,400.00    32,400.00      เฉพำะเจำะจง นำยส้ำนวน 32,400.00    นำยส้ำนวน 32,400.00    คุณสมบติัตรง 50/2564 ไมม่ี
ภมูทิศันพ์ื้นที่ที่ท้ำกำรองค์กำร ฉ่้ำพรมรำช ฉ่้ำพรมรำช ตำมข้อก้ำหนด ลว.9 ก.พ.64
บริหำรส่วนต้ำบลตูม

87 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ที่ใช้ในกำร 80.00          80.00            เฉพำะเจำะจง บจ.กอ่ทวี 80.00          บจ.กอ่ทวี 80.00          คุณสมบติัตรง 32/2564 ไมม่ี
ประชุมประชำคม โครงกำร ตำมข้อก้ำหนด ลว.15 ก.พ.64
อบรมจัดเวทปีระชำคมเพื่อ
ทบทวนและจัดท้ำแผนพฒันำ
ทอ้งถิ่น

88 จ้ำงเหมำท้ำปำ้ยโครงกำร 300.00        300.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟร้องค์กรำฟคิ 300.00        ร้ำนฟร้องค์กรำฟคิ 300.00        คุณสมบติัตรง 51/2564 ไมม่ี
อบรมจัดเวทปีระชำคมเพื่อ ตำมข้อก้ำหนด ลว.15 ก.พ.64
ทบทวนและจัดท้ำแผนพฒันำ
ทอ้งถิ่น



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

89 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรว่ำงพร้อม 2,000.00      2,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยศักดำ อ่้ำอนิทร์ 2,000.00      นำยศักดำ อ่้ำอนิทร์ 2,000.00     คุณสมบติัตรง 52/2564 ไมม่ี
น้้ำด่ืมโครงกำรอบรมจัดเวที ตำมข้อก้ำหนด ลว.15 ก.พ.64
ประชำคมเพื่อทบทวนและ
จัดท้ำแผนพฒันำทอ้งถิ่น

90 จัดซ้ือยำงรถยนต์ จ้ำนวน 2 7,100.00      7,100.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป.ออโต้แมก็ 7,100.00      ร้ำน ป.ออโต้แมก็ 7,100.00     คุณสมบติัตรง 33/2564 ไมม่ี
เส้น (งข 302 นม) ตำมข้อก้ำหนด ลว.17 ก.พ.64

91 จ้ำงเหมำซ่อมระบบเสียงตำม 48,000.00    48,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยเทพผจญ 48,000.00    นำยเทพผจญ 48,000.00    คุณสมบติัตรง 53/2564 ไมม่ี
สำย บำ้นสวนหอม หมู่ 14 ชำญจะโปะ ชำญจะโปะ ตำมข้อก้ำหนด ลว.18 ก.พ.64

92 จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหนำ้ที่ 7,500.00      7,500.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวพมิพป์วีณ์ 7,500.00      นำงสำวพมิพป์วีณ์ 7,500.00     คุณสมบติัตรง 54/2564 ไมม่ี
บนัทกึข้อมลูงำนทะเบยีน อ่้ำอนิทร์ อ่้ำอนิทร์ ตำมข้อก้ำหนด ลว.23 ก.พ.64
ทรัพย์สินและพสัดุกองคลัง
และงำนระบบสำรสนเทศ
ที่เกี่ยวข้อง ประจ้ำเดือน



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

93 จัดซ้ือน้้ำมนัเชื้อเพลิงและ 100,000.00   100,000.00     เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร 100,000.00   สหกรณ์กำรเกษตร 100,000.00  คุณสมบติัตรง 34/2564 ไมม่ี
หล่อล่ืน ล้ำพระเพลิง ล้ำพระเพลิง ตำมข้อก้ำหนด ลว.4 ม.ีค..64

94 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. 1,726,000.00    1,736,000.00  e-bidding หจก.ว.อภนินัท์ 1,170,000.00    หจก.ว.อภนินัท์ 1,170,000.00   คุณสมบติัตรง 7/2564 ไมม่ี
รหสัทำงหลวงทอ้งถิ่น นม.ถ. หจก.เจี๊ยบสูนค้ำวัสดุ 1,500,000.00    ตำมข้อก้ำหนด ลว.22 ม.ีค.64
161-06 สำยหลังโรงเรียน หจก.ขำมนวกจิกำร 1,649,000.00    

วัดโพธิเ์มอืงฯ-ทุ่งซ่ำนสวนหอม โยธำ
หมู่ 6 หจก.ตติญชัย(2004) 1,470,000.00    

หกจ.โชคดีทวีทรัพย์ 1,360,000.00    

กำรโยธำ
หจก.ป.เพิ่มทรัพย์ 1,700,000.00    

บจ.เกรทครีเอชั่น 1,699,900.00    

หจก.ช้ำงไทยกำร 1,587,000.00    

โยธำ 2018



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

95 จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหนำ้ที่ 7,500.00      7,500.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวพมิพป์วีณ์ 7,500.00      นำงสำวพมิพป์วีณ์ 7,500.00     คุณสมบติัตรง 55/2564 ไมม่ี
บนัทกึข้อมลูงำนทะเบยีน อ่้ำอนิทร์ อ่้ำอนิทร์ ตำมข้อก้ำหนด ลว.29 ม.ีค.64
ทรัพย์สินและพสัดุกองคลัง
และงำนระบบสำรสนเทศ
ที่เกี่ยวข้อง ประจ้ำเดือน

96 จ้ำงเหมำบริกำรท้ำควำม 22,500.00    22,500.00      เฉพำะเจำะจง นำงวรรณำ    22,500.00    นำงวรรณำ    22,500.00    คุณสมบติัตรง 56/2564 ไมม่ี
สะอำดศูนย์พฒันำเด็กเล็ก สำยสระนอ้ย สำยสระนอ้ย ตำมข้อก้ำหนด ลว.30 ม.ีค.64
วัดพรหมรำช

97 จ้ำงเหมำบริกำรท้ำควำม 22,500.00    22,500.00      เฉพำะเจำะจง นำงภมรรัตน์ 22,500.00    นำงภมรรัตน์ 22,500.00    คุณสมบติัตรง 57/2564 ไมม่ี
สะอำดศูนย์อบรมเด็กกอ่น กำ้นสันเทยีะ กำ้นสันเทยีะ ตำมข้อก้ำหนด ลว.30 ม.ีค.64
เกณฑ์วัดวังวำรีวน

98 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏบิติักำร 54,000.00    54,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยปยิะรำช 54,000.00    นำยปยิะรำช 54,000.00    คุณสมบติัตรง 58/2564 ไมม่ี
ด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน พะวันพรมรำช พะวันพรมรำช ตำมข้อก้ำหนด ลว.31 ม.ีค.64



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

99 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏบิติักำร 54,000.00    54,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยมนสั ผลโพด 54,000.00    นำยมนสั ผลโพด 54,000.00    คุณสมบติัตรง 59/2564 ไมม่ี
ด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ตำมข้อก้ำหนด ลว.31 ม.ีค.64

100 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏบิติักำร 54,000.00    54,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยเล่ียม ยี่จอหอ 54,000.00    นำยเล่ียม ยี่จอหอ 54,000.00    คุณสมบติัตรง 60/2564 ไมม่ี
ด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ตำมข้อก้ำหนด ลว.31 ม.ีค.64

101 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ปฏบิติักำร 54,000.00    54,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยไชยโชติ 54,000.00    นำยไชยโชติ 54,000.00    คุณสมบติัตรง 61/2564 ไมม่ี
ด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ตริตรอง ตริตรอง ตำมข้อก้ำหนด ลว.31 ม.ีค.64

102 จัดซ้ือวัสดุส้ำนกังำน 15,560.00    15,560.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 15,560.00    บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 15,560.00    คุณสมบติัตรง 36/2564 ไมม่ี
(กองช่ำง) ตำมข้อก้ำหนด ลว.5 เม.ย.64

103 จ้ำงเหมำท้ำปำ้ยไวนลิ 4,300.00      4,300.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟร้องค์กรำฟกิส์ 4,300.00      ร้ำนฟร้องค์กรำฟกิส์ 4,300.00     คุณสมบติัตรง 63/2564 ไมม่ี
โครงกำรต้ังจุดบริกำร ตำมข้อก้ำหนด ลว.5 เม.ย.64
ประชำชนในช่วงเทศกำล
สงกรำนต์



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

104 จัดซ้ือวัคซีนปอ้งกนัโรคพษิ 67,360.00    67,360.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 67,360.00    บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 67,360.00    คุณสมบติัตรง 37/2564 ไมม่ี
สุนขับำ้พร้อมอปุกรณ์ ตำมข้อก้ำหนด ลว.9 เม.ย.64
โครงกำรรณรงค์และปอ้งกนั
โรคพษิสุนขับำ้ ประจ้ำป ี
2564

105 จัดซ้ือวัสดุไฟฟำ้ (กองช่ำง) 53,620.00    53,620.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนมติรไทย 53,620.00    ร้ำนมติรไทย 53,620.00    คุณสมบติัตรง 38/2564 ไมม่ี
ตำมข้อก้ำหนด ลว.9 เม.ย.64

106 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 5,280.00      5,280.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 5,280.00      ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 5,280.00     คุณสมบติัตรง 39/2564 ไมม่ี
(กองคลัง) ตำมข้อก้ำหนด ลว.9 เม.ย.64

107 จ้ำงเหมำท้ำปำ้ยไวนลิ 300.00        300.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟร้องค์กรำฟกิส์ 300.00        ร้ำนฟร้องค์กรำฟกิส์ 300.00        คุณสมบติัตรง 64/2564 ไมม่ี
โครงกำรรณรงค์และปอ้งกนั ตำมข้อก้ำหนด ลว.9 เม.ย.64
โรคพษิสุนขับำ้ ประจ้ำป ี
2564
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ล้ำดับ
ที่

108 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรว่ำงพร้อม 1,000.00      1,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงชนมน์ภิำ 1,000.00      นำงชนมน์ภิำ 1,000.00     คุณสมบติัตรง 65/2564 ไมม่ี
น้้ำด่ืม โครงกำรรณรงค์และ คำถำพนัธ์ คำถำพนัธ์ ตำมข้อก้ำหนด ลว.9 เม.ย.64
ปอ้งกนัโรคพษิสุนขับำ้
ประจ้ำป ี2564

109 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองพมิพ์ 100.00        100.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 100.00        ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 100.00        คุณสมบติัตรง 66/2564 ไมม่ี
(กองช่ำง) ตำมข้อก้ำหนด ลว.9 เม.ย.64

110 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองพมิพ์ 1,650.00      1,650.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 1,650.00      ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 1,650.00     คุณสมบติัตรง 67/2564 ไมม่ี
(กองคลัง) ตำมข้อก้ำหนด ลว.19 เม.ย.64

111 จ้ำงเหมำซ่อมแซมไฟฟำ้ 21,000.00    21,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยประจวบ 21,000.00    นำยประจวบ 21,000.00    คุณสมบติัตรง 68/2564 ไมม่ี
แสงสว่ำงภำยในหมู่บำ้น ไกลพรมรำช ไกลพรมรำช ตำมข้อก้ำหนด ลว.20 เม.ย.64

112 จัดซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 3,140.00      3,140.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 3,140.00      บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 3,140.00     คุณสมบติัตรง 40/2564 ไมม่ี
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและ ตำมข้อก้ำหนด ลว.23 เม.ย.64



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
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วัฒนธรรม)

113 จัดซ้ือวัสดุส้ำนกังำน 10,452.00    10,452.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 10,452.00    บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 10,452.00    คุณสมบติัตรง 41/2564 ไมม่ี
(กองคลัง) ตำมข้อก้ำหนด ลว.23 เม.ย.64

114 จัดซ้ือเคร่ืองเปำ่ลมแบบ 7,800.00      7,800.00        เฉพำะเจำะจง บริษทันำซ่ำไฟร์ 7,800.00      บริษทันำซ่ำไฟร์ 7,800.00     คุณสมบติัตรง 42/2564 ไมม่ี
สะพำยหลัง โปรดัคส์แอนด์ โปรดัคส์แอนด์ ตำมข้อก้ำหนด ลว.26 เม.ย.64

เซฟต้ี  จ้ำกดั เซฟต้ี  จ้ำกดั

115 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส้ำนกังำน 2,000.00      2,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 2,000.00      บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 2,000.00     คุณสมบติัตรง 43/2564 ไมม่ี
(เกำ้อี้) กองกำรศึกษำ ตำมข้อก้ำหนด ลว.26 เม.ย.64
ศำสนำและวัฒนธรรม

116 จัดซ้ือวัสดุดับเพลิง 16,700.00    16,700.00      เฉพำะเจำะจง บริษทันำซ่ำไฟร์ 16,700.00    บริษทันำซ่ำไฟร์ 16,700.00    คุณสมบติัตรง 44/2564 ไมม่ี
โปรดัคส์แอนด์ โปรดัคส์แอนด์ ตำมข้อก้ำหนด ลว.26 เม.ย.64
เซฟต้ี  จ้ำกดั เซฟต้ี  จ้ำกดั



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ
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ที่

117 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 1,220.00      1,220.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 1,220.00      ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 1,220.00     คุณสมบติัตรง 45/2564 ไมม่ี
(กองกำรศึกษำ ศำสนำและ ตำมข้อก้ำหนด ลว.27 เม.ย.64
วัฒนธรรม)

118 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ 16,000.00    16,000.00      เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงหลวย 16,000.00    อู่ช่ำงหลวย 16,000.00    คุณสมบติัตรง 69/2564 ไมม่ี
กต 2413 นม ตำมข้อก้ำหนด ลว.27 เม.ย.64

119 จ้ำงเหมำบริกำรปฎบิติังำน 37,500.00    37,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยณรงค์ศักด์ิ 37,500.00    นำยณรงค์ศักด์ิ 37,500.00    คุณสมบติัตรง 70/2564 ไมม่ี
ในพื้นที่สวนตูมพฤกษำและ จอมคีรี จอมคีรี ตำมข้อก้ำหนด ลว.29 เม.ย.64
งำนในควำมรับผิดชอบของ
อบต.ตูม ประจ้ำเดือน
พฤษภำคม - กนัยำยน 2564

120 จ้ำงเหมำบริกำรปฎบิติังำน 37,500.00    37,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยพนิจิ 37,500.00    นำยพนิจิ 37,500.00    คุณสมบติัตรง 71/2564 ไมม่ี
ในพื้นที่สวนตูมพฤกษำและ รวบกระโทก รวบกระโทก ตำมข้อก้ำหนด ลว.29 เม.ย.64
งำนในควำมรับผิดชอบของ
อบต.ตูม ประจ้ำเดือน



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง
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อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

พฤษภำคม - กนัยำยน 2564

121 โครงกำรระบบเสียงตำมสำย 250,000.00   250,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยประจวบ 233,000.00   นำยประจวบ 233,000.00  คุณสมบติัตรง 8/2564 ไมม่ี
บำ้นโนนวังหนิ หมู่ 2 ไกลพรมรำช ไกลพรมรำช ตำมข้อก้ำหนด ลว.29 เม.ย.64

122 จัดซ้ือวัสดุส้ำนกังำน 11,505.00    11,505.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 11,505.00    บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 11,505.00    คุณสมบติัตรง 46/254 ไมม่ี
(ส้ำนกัปลัด) ตำมข้อก้ำหนด ลว.30 เม.ย.64

123 จัดซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 2,730.00      2,730.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 2,730.00      บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 2,730.00     คุณสมบติัตรง 47/2564 ไมม่ี
(ส้ำนกัปลัด) ตำมข้อก้ำหนด ลว.30 เม.ย.64

124 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 12,260.00    12,260.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 12,260.00    ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 12,260.00    คุณสมบติัตรง 48/2564 ไมม่ี
(กองช่ำง) ตำมข้อก้ำหนด ลว.3 พ.ค.64

125 จัดซ้ือน้้ำยำฉีดพน่หมอกควัน 120,000.00   120,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสนดีพำณิชย์ 120,000.00   ร้ำนแสนดีพำณิชย์ 120,000.00  คุณสมบติัตรง 49/2564 ไมม่ี
และทรำยอะเบท ตำมข้อก้ำหนด ลว.5 พ.ค.64



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ
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ปญัหำ 
อปุสรรค 
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126 โครงกำรซ่อมแซมถนนแอส 382,000.00   399,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.รำชสีมำภเูบศ 381,000.00   หจก.รำชสีมำภเูบศ 381,000.00  คุณสมบติัตรง 9/2564 ไมม่ี
ฟลัทค์อนกรีต สำยบำ้นสวน ตำมข้อก้ำหนด ลว.7 พ.ค.64
หมำก-บำ้นพรหมรำช หมู่ 8

127 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำด 498,000.00   518,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.รำชสีมำภเูบศ 497,000.00   หจก.รำชสีมำภเูบศ 497,000.00  คุณสมบติัตรง 10/2564 ไมม่ี
ยำงชนดิแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ตำมข้อก้ำหนด ลว.7 พ.ค.64
จำกแยกถนนศำลำกลำงบำ้น-
ทำงหลวงหมำยเลข 2072 
หมู่ 15

128 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง 73,295.00    73,295.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน ก.วัสดุกอ่สร้ำง 73,295.00    ร้ำน ก.วัสดุกอ่สร้ำง 73,295.00    คุณสมบติัตรง 50/2564 ไมม่ี
ตำมข้อก้ำหนด ลว.11 พ.ค.64

129 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองฉีดพน่ 11,400.00    11,400.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส ท ีซัพพลำย 11,400.00    ร้ำนเอส ท ีซัพพลำย 11,400.00    คุณสมบติัตรง 72/2564 ไมม่ี
หมอกควัน จ้ำนวน 3 เคร่ือง ตำมข้อก้ำหนด ลว.11 พ.ค.64



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ
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กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

130 โครงกำรปรับปรุงถนนหนิ 434,000.00   434,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.รำชสีมำภเูบศ 433,000.00   หจก.รำชสีมำภเูบศ 433,000.00  คุณสมบติัตรง 11/2564 ไมม่ี
คลุกภำยในหมู่บำ้น หมู่ 2 ตำมข้อก้ำหนด ลว.13 พ.ค.64

131 โครงกำรขยำยและปรับปรุง 125,000.00   130,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.พริียำ 125,000.00   หจก.พริียำ 125,000.00  คุณสมบติัตรง 12/2564 ไมม่ี
ถนนสำยบำ้นหนองจอก ตำมข้อก้ำหนด ลว.14 พ.ค.64
ต้ำบลตูม-บำ้นหนองชุมแสง
หมู่ 13

132 โครงกำรซ่อมแซมถนน คสล. 127,500.00   127,700.00     เฉพำะเจำะจง หจก.พริียำ 127,000.00   หจก.พริียำ 127,000.00  คุณสมบติัตรง 13/2564 ไมม่ี
หนำ้วัดโพธิเ์มอืงสำมคัคี ตำมข้อก้ำหนด ลว.13 พ.ค.64
หมู่ 12

133 โครงกำรซ่อมแซมถนน คสล. 150,000.00   159,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.พริียำ 150,000.00   หจก.พริียำ 150,000.00  คุณสมบติัตรง 14/2564 ไมม่ี
พร้อมวำงทอ่ระบำยน้้ำ ตำมข้อก้ำหนด ลว.13 พ.ค.64
ทำงเข้ำคุ้มปำ่ปะคำบ หมู่ 5



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

134 จัดซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 520.00        520.00          เฉพำะเจำะจง บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 520.00        บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 520.00        คุณสมบติัตรง 51/2564 ไมม่ี
ตำมข้อก้ำหนด ลว.17 พ.ค.64

135 จัดซ้อครุภณัฑ์กฬีำ 374,000.00   374,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นส่ือโครำช 373,500.00   ร้ำนบำ้นส่ือโครำช 373,500.00  คุณสมบติัตรง 1/2564 ไมม่ี
ตำมข้อก้ำหนด ลว.19 พ.ค.64

136 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. 400,000.00   412,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ส้ำรวยกอ่สร้ำง 399,000.00   หจก.ส้ำรวยกอ่สร้ำง 399,000.00  คุณสมบติัตรง 15/2564 ไมม่ี
สำยเลียบคลองส่งน้้ำชลประ ตำมข้อก้ำหนด ลว.20 พ.ค.64
ทำนจำกบำ้นวังวำรีวนไปบำ้น
สวนหอม หมู่ 16

137 จัดซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 1,270.00      1,270.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 1,270.00      บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 1,270.00     คุณสมบติัตรง 52/2564 ไมม่ี
(ส้ำนกัปลัด) ตำมข้อก้ำหนด ลว.25 พ.ค.64

138 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) 62,328.00    62,328.00      เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร 62,328.00    สหกรณ์กำรเกษตร 62,328.00    คุณสมบติัตรง 53/2564 ไมม่ี
โครงกำรเยียวยำเกษตรกร สีค้ิว จ้ำกดั สีค้ิว จ้ำกดั ตำมข้อก้ำหนด ลว.25 พ.ค.64
ผู้เล้ียงโคนมและผู้ประกอบ



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

กำรผลิตภณัฑ์นมพลิกฟื้น
เศรษฐกจิภำคกำรเล้ียงโคนม
และผลิตภณัฑ์นม 
ปกีำรศึกษำ 2563

139 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) 333,933.60   333,933.60     เฉพำะเจำะจง บริษทั เขำใหญ่ 333,933.60   บริษทั เขำใหญ่ 333,933.60  คุณสมบติัตรง 54/2564 ไมม่ี
ภำคเรียนที่ 1/2564 เฟรชมลิค์ จ้ำกดั เฟรชมลิค์ จ้ำกดั ตำมข้อก้ำหนด ลว.10 ม.ิย.64

140 จัดซ้ือน้้ำมนัเชื้อเพลิงเพื่อใช้ 800.00        800.00          เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร 800.00        สหกรณ์กำรเกษตร 800.00        คุณสมบติัตรง 55/2564 ไมม่ี
เติมเคร่ืองพน่หมอกควัน ล้ำพระเพลิง จ้ำกดั ล้ำพระเพลิง จ้ำกดั ตำมข้อก้ำหนด ลว.10 ม.ิย.64

141 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองคอม 300.00        300.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนคอมเทค 300.00        ร้ำนคอมเทค 300.00        คุณสมบติัตรง 73/2564 ไมม่ี
พวิเตอร์ (ส้ำนกัปลัด) ตำมข้อก้ำหนด ลว.16 ม.ิย.64

142 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. 98,000.00    101,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เค พ ีเอม็ 98,000.00    หจก.เค พ ีเอม็ 98,000.00    คุณสมบติัตรง 16/2564 ไมม่ี
สำยข้ำงศูนย์พฒันำเด็กเล็ก ปกัธงชัยกำรช่ำง ปกัธงชัยกำรช่ำง ตำมข้อก้ำหนด ลว.17 ม.ิย.64
วัดวังวำรีวน หมู่ 4



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

143 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. 70,000.00    74,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เค พ ีเอม็ 70,000.00    หจก.เค พ ีเอม็ 70,000.00    คุณสมบติัตรง 17/2564 ไมม่ี
ซอยบำ้นนำงอไุร หมู่ 11 ปกัธงชัยกำรช่ำง ปกัธงชัยกำรช่ำง ตำมข้อก้ำหนด ลว.17 ม.ิย.64

144 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. 90,000.00    95,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เค พ ีเอม็ 90,000.00    หจก.เค พ ีเอม็ 90,000.00    คุณสมบติัตรง 17/2564 ไมม่ี
สำยบำ้นนำงจัด หมู่ 11 ปกัธงชัยกำรช่ำง ปกัธงชัยกำรช่ำง ตำมข้อก้ำหนด ลว.17 ม.ิย.64

145 จ้ำงเหมำบริกำรงำนท้ำควำม 22,500.00    22,500.00      เฉพำะเจำะจง นำงวรรณำ 22,500.00    นำงวรรณำ 22,500.00    คุณสมบติัตรง 74/2564 ไมม่ี
สะอำดศูนย์พฒันำเด็กเล็ก สำยสระนอ้ย สำยสระนอ้ย ตำมข้อก้ำหนด ลว.18 ม.ิย.64
วัดพรหมรำช ประจ้ำเดือน
กรกฎำคม-กนัยำยน 2564

146 จ้ำงเหมำบริกำรงำนท้ำควำม 22,500.00    22,500.00      เฉพำะเจำะจง นำงภมรรัตน์ 22,500.00    นำงภมรรัตน์ 22,500.00    คุณสมบติัตรง 75/2564 ไมม่ี
สะอำดศูนย์พฒันำเด็กเล็ก กำ้นสันเทยีะ กำ้นสันเทยีะ ตำมข้อก้ำหนด ลว.18 ม.ิย.64
วัดวังวำรีวน ประจ้ำเดือน
กรกฎำคม-กนัยำยน 2564



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

147 จัดซ้ือน้้ำมนัเชื้อเพลิง 3,738.70      3,738.70        เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร 3,738.70      สหกรณ์กำรเกษตร 3,738.70     คุณสมบติัตรง 56/2564 ไมม่ี
โครงกำรปอ้งกนัและควบคุม ล้ำพระเพลิง จ้ำกดั ล้ำพระเพลิง จ้ำกดั ตำมข้อก้ำหนด ลว.21 ม.ิย.64
พำหนะน้ำโรคลัมป ีสกนิ
ในโคและกระบอืในเขตต้ำบล
ตูม

148 จ้ำงเหมำท้ำปำ้ยไวนลิ 300.00        300.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟร้องค์กรำฟกิส์ 300.00        ร้ำนฟร้องค์กรำฟกิส์ 300.00        คุณสมบติัตรง 76/2564 ไมม่ี
โครงกำรปอ้งกนัและควบคุม ตำมข้อก้ำหนด ลว.21 ม.ิย.64
พำหนะน้ำโรคลัมป ีสกนิ
ในโคกระบอืในเขตพื้นที่ต้ำบล
ตูม

149 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส้ำนกังำน 33,000.00    33,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 30,000.00    บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 30,000.00    คุณสมบติัตรง 57/2564 ไมม่ี
ตู้เหล็กเกบ็เอกสำร ตำมข้อก้ำหนด ลว.22 ม.ิย.64
(กองคลัง)



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

150 จ้ำงเหมำท้ำปำ้ยไวนลิ 200.00        200.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟร้องค์กรำฟกิส์ 200.00        ร้ำนฟร้องค์กรำฟกิส์ 200.00        คุณสมบติัตรง 77/2564 ไมม่ี
(ยำเสพติด) ตำมข้อก้ำหนด ลว.22 ม.ิย.64

151 จ้ำงเหมำเปล่ียนหวัพมิพ์ 3,300.00      3,300.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 3,300.00      ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 3,300.00     คุณสมบติัตรง 78/2564 ไมม่ี
ปร้ินเตอร์ (กองช่ำง) ตำมข้อก้ำหนด ลว.29 ม.ิย.64

152 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. 40,000.00    42,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เค พ ีเอม็ 40,000.00    หจก.เค พ ีเอม็ 40,000.00    คุณสมบติัตรง 19/2564 ไมม่ี
สำยบำ้นพอ่ใหญ่หรีด หมู่ 6 ปกัธงชัยกำรช่ำง ปกัธงชัยกำรช่ำง ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ก.ค.64

153 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. 67,000.00    70,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เค พ ีเอม็ 67,000.00    หจก.เค พ ีเอม็ 67,000.00    คุณสมบติัตรง 20/2564 ไมม่ี
สำยบำ้นนำงสมบญุ หมู่ 10 ปกัธงชัยกำรช่ำง ปกัธงชัยกำรช่ำง ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ก.ค.64

154 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. 55,000.00    57,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เค พ ีเอม็ 55,000.00    หจก.เค พ ีเอม็ 55,000.00    คุณสมบติัตรง 21/2564 ไมม่ี
สำยบำ้นผู้ช่วยประสงค์ หมู่ 13 ปกัธงชัยกำรช่ำง ปกัธงชัยกำรช่ำง ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ก.ค.64

154 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. 58,000.00    58,800.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เค พ ีเอม็ 58,000.00    หจก.เค พ ีเอม็ 58,000.00    คุณสมบติัตรง 22/2564 ไมม่ี
ซอยบำ้นนำงวัน หมู่ 15 ปกัธงชัยกำรช่ำง ปกัธงชัยกำรช่ำง ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ก.ค.64



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

155 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. 260,000.00   276,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เค พ ีเอม็ 260,000.00   หจก.เค พ ีเอม็ 260,000.00  คุณสมบติัตรง 23/2564 ไมม่ี
สำยหนำ้บำ้นนำงแสงถึงหอ ปกัธงชัยกำรช่ำง ปกัธงชัยกำรช่ำง ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ก.ค.64
พกันำยสุรพล พทุธรักษำ หมู่ 15

156 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 3,950.00      3,950.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนคอมเทค 3,950.00      ร้ำนคอมเทค 3,950.00     คุณสมบติัตรง 58/2564 ไมม่ี
จ้ำนวน 5 รำยกำร ตำมข้อก้ำหนด ลว.6 ก.ค.64
(กองกำรศึกษำ ฯ)

157 จัดซ้ือวัสดุส้ำนกังำน 8,685.00      8,685.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 8,685.00      บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 8,685.00     คุณสมบติัตรง 59/2564 ไมม่ี
จ้ำนวน 12 รำยกำร ตำมข้อก้ำหนด ลว.6 ก.ค.64
(กองกำรศึกษำ ฯ)

158 จัดซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 6,070.00      6,070.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 6,070.00      บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 6,070.00     คุณสมบติัตรง 60/2564 ไมม่ี
จ้ำนวน 10 รำยกำร ตำมข้อก้ำหนด ลว.6 ก.ค.64
(กองกำรศึกษำ ฯ)



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

159 จัดซ้ือวัสดุส้ำนกังำนศูนย์ 13,534.00    13,534.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 13,534.00    บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 13,534.00    คุณสมบติัตรง 61/2564 ไมม่ี
พฒันำเด็กเล็กวัดวังวำรีวน ตำมข้อก้ำหนด ลว.6 ก.ค.64

160 จัดซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 4,660.00      4,660.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 4,660.00      บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 4,660.00     คุณสมบติัตรง 62/2564 ไมม่ี
จ้ำนวน 4 รำยกำร ตำมข้อก้ำหนด ลว.7 ก.ค.64
(กองกำรศึกษำ ฯ)

161 จ้ำงเหมำเปล่ียนแบตเคร่ือง 700.00        700.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนคอมเทค 700.00        ร้ำนคอมเทค 700.00        คุณสมบติัตรง 79/2564 ไมม่ี
ส้ำรองไฟ (กองช่ำง) ตำมข้อก้ำหนด ลว.8 ก.ค.64

162 จัดซ้ือวัสดุที่ใช้ในโครงกำร 29,820.00    29,820.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 29,820.00    บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 29,820.00    คุณสมบติัตรง 63/2564 ไมม่ี
ส่งเสริมกำรด้ำเนนิงำนและ ตำมข้อก้ำหนด ลว.13 ก.ค.64
บริหำรจัดกำรระบบกำร
แพทย์ฉุกเฉิน อบต.ตูม
ประจ้ำป ี2564



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

163 จัดซ้ือวัสดุส้ำนกังำน 1,080.00      1,080.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 1,080.00      บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 1,080.00     คุณสมบติัตรง 64/2564 ไมม่ี
(ส้ำนกัปลัด) ตำมข้อก้ำหนด ลว.13 ก.ค.64

164 จัดซ้ือวัสดุส้ำนกังำน 7,652.00      7,652.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 7,652.00      บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 7,652.00     คุณสมบติัตรง 65/2564 ไมม่ี
ศูนย์พฒันำเด็กเล็กวัดพรหม ตำมข้อก้ำหนด ลว.13 ก.ค.64
รำช

165 จัดซ้ือน้้ำมนัเชื้อเพลิงและ 50,000.00    50,000.00      เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร 50,000.00    สหกรณ์กำรเกษตร 50,000.00    คุณสมบติัตรง 66/2564 ไมม่ี
หล่อล่ืน ล้ำพระเพลิง จ้ำกดั ล้ำพระเพลิง จ้ำกดั ตำมข้อก้ำหนด ลว.20 ก.ค.64

166 จ้ำงเหมำท้ำปำ้ยไวนลิ 300.00        300.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟร้องค์กรำฟกิส์ 300.00        ร้ำนฟร้องค์กรำฟกิส์ 300.00        คุณสมบติัตรง 80/2564 ไมม่ี
โครงกำรอบรมจัดเวทปีระชำ ตำมข้อก้ำหนด ลว.22 ก.ค.64
คมเพื่อทบทวนและจัดท้ำ
แผนพฒันำทอ้งถิ่น

167 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรว่ำงพร้อม 1,250.00      1,250.00        เฉพำะเจำะจง นำยศักดำ อ่้ำอนิทร์ 1,250.00      นำยศักดำ อ่้ำอนิทร์ 1,250.00     คุณสมบติัตรง 81/2564 ไมม่ี
น้้ำด่ืม โครงกำรอบรมจัดเวที ตำมข้อก้ำหนด ลว.22 ก.ค.64



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

ประชำคมเพื่อทบทวนและจัด
ท้ำแผนพฒันำทอ้งถิ่น

168 จัดซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 3,250.00      3,250.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 3,250.00      บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 3,250.00     คุณสมบติัตรง 67/2564 ไมม่ี
(ส้ำนกัปลัด) ตำมข้อก้ำหนด ลว.23 ก.ค.64

169 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อม 7,500.00      7,500.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนส.เคร่ืองเขียน-  7,500.00      ร้ำนส.เคร่ืองเขียน-  7,500.00     คุณสมบติัตรง 82/2564 ไมม่ี
เข้ำเล่มร่ำงแผนพฒันำทอ้งถิ่น กิ๊ฟช็อป  กิ๊ฟช็อป  ตำมข้อก้ำหนด ลว.27 ก.ค.64
(พ.ศ.2566-2570) ของ อบต.
ตูม

170 จ้ำงเหมำปรับปรุงระบบไฟฟำ้ 29,000.00    29,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยจัตุภมูิ 29,000.00    นำยจัตุภมูิ 29,000.00    คุณสมบติัตรง 83/2564 ไมม่ี
ส้ำนกังำนหอ้งประชุม อบต. ชงจังหรีด ชงจังหรีด ตำมข้อก้ำหนด ลว.27 ก.ค.64
ตูม

171 จ้ำงเหมำซ่อมและบ้ำรุงรักษำ 38,734.00    38,734.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน ก.เคร่ืองเย็น- 38,734.00    ร้ำน ก.เคร่ืองเย็น- 38,734.00    คุณสมบติัตรง 84/2564 ไมม่ี
เคร่ืองปรับอำกำศ จ้ำนวน มอเตอร์ มอเตอร์ ตำมข้อก้ำหนด ลว.27 ก.ค.64



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

11 เคร่ือง

172 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 22,000.00    22,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.โครำชคอม 21,800.00    หจก.โครำชคอม 21,800.00    คุณสมบติัตรง 68/2564 ไมม่ี
(เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก พวิเตอร์ พวิเตอร์ ตำมข้อก้ำหนด ลว.3 ส.ค.64
ส้ำหรับงำนประมวลผล)

173 จัดซ้ือยำงรถยนต์ ส้ำหรับ 13,600.00    13,600.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป.ออโต้แมก็ซ์ 13,600.00    ร้ำน ป.ออโต้แมก็ซ์ 13,600.00    คุณสมบติัตรง 69/2564 ไมม่ี
รถยนต์หมำยเลขทะเบยีน ตำมข้อก้ำหนด ลว.5 ส.ค.64
กล 9130 นม

174 จัดซ้ือยำงรถยนต์ ส้ำหรับ 66,500.00    66,500.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั  โกลไรซอน    66,500.00    บริษทั  โกลไรซอน    66,500.00    คุณสมบติัตรง 70/2564 ไมม่ี
รถยนต์บรรทกุน้้ำหมำยเลข (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) ตำมข้อก้ำหนด ลว.5 ส.ค.64
ทะเบยีน 88-0454 นม  จ้ำกดั  จ้ำกดั

175 จัดซ้ือวัสดุไฟฟำ้ เพื่อใช้ในกำร 21,850.00    21,850.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนมติรไทย 21,850.00    ร้ำนมติรไทย 21,850.00    คุณสมบติัตรง 71/2564 ไมม่ี
ซ่อมแซมไฟฟำ้แสงสว่ำง ตำมข้อก้ำหนด ลว.6 ส.ค.64
สำธำรณะภำยในต้ำบล



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

176 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอน 416,000.00   416,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เค ท ีเอม็ 415,000.00   หจก.เค พ ีเอม็ 415,000.00  คุณสมบติัตรง 24/2564 ไมม่ี
กรีตเสริมเหล็ก สำยทำงเข้ำ ปกัธงชัยกำรช่ำง ปกัธงชัยกำรช่ำง ตำมข้อก้ำหนด ลว.6 ส.ค.64
คุ้มคลองลึก บำ้นบพุระเมอืง
หมู่ 6

177 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอน 234,000.00   220,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เค ท ีเอม็ 220,000.00   หจก.เค พ ีเอม็ 220,000.00  คุณสมบติัตรง 25/2564 ไมม่ี
กรีตเสริมเหล็ก สำยไปหนอง ปกัธงชัยกำรช่ำง ปกัธงชัยกำรช่ำง ตำมข้อก้ำหนด ลว.6 ส.ค.64
อำ้ยเหลำไปเมรุ บำ้นพรหม
รำช หมู่ 8

178 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอน 254,500.00   268,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เค ท ีเอม็ 254,000.00   หจก.เค พ ีเอม็ 254,000.00  คุณสมบติัตรง 26/2564 ไมม่ี
กรีตเสริมเหล็ก สำยบำ้นนำย ปกัธงชัยกำรช่ำง ปกัธงชัยกำรช่ำง ตำมข้อก้ำหนด ลว.16 ส.ค.64
สำย บำ้นหนองปลิง หมู่ 3

179 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองคอมพวิ 300.00        300.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนคอมเทค 300.00        ร้ำนคอมเทค 300.00        คุณสมบติัตรง 85/2564 ไมม่ี
เตอร์ (กองคลัง) ตำมข้อก้ำหนด ลว.17 ส.ค.64



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

180 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 2,480.00      2,480.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนคอมเทค 2,480.00      ร้ำนคอมเทค 2,480.00     คุณสมบติัตรง 72/2564 ไมม่ี
กองกำรศึกษำ (ศพด.วัด ตำมข้อก้ำหนด ลว.18 ส.ค.64
พรหมรำช)

181 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 4,970.00      4,970.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนคอมเทค 4,970.00      ร้ำนคอมเทค 4,970.00     คุณสมบติัตรง 73/2564 ไมม่ี
กองกำรศึกษำ (ศพด.วัด ตำมข้อก้ำหนด ลว.18 ส.ค.64
วังวำรีวน)

182 จัดซ้ือวัสดุส้ำนกังำน 2,185.00      2,185.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 2,185.00      บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 2,185.00     คุณสมบติัตรง 74/2564 ไมม่ี
(ส้ำนกัปลัด) ตำมข้อก้ำหนด ลว.18 ส.ค.64

183 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองคอมพวิ 200.00        200.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนคอมเทค 200.00        ร้ำนคอมเทค 200.00        คุณสมบติัตรง 86/2564 ไมม่ี
เตอร์ โนต้บุ๊ก ของ ศพด.วัด ตำมข้อก้ำหนด ลว.18 ส.ค.64
พรหมรำชและ ศพด.วัดวังวำ
รีวน



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

184 จัดซ้ือครุภณัฑ์งำนบำ้นงำน 18,500.00    18,500.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 18,000.00    บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 18,000.00    คุณสมบติัตรง 75/2564 ไมม่ี
ครัว (ตู้เย็น ขนำด 13 คิวบกิ ตำมข้อก้ำหนด ลว.23 ส.ค.64
ฟตุ)

185 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงรักษำกล้อง 13,750.00    13,750.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนสัมฤทธิอ์เิล็ก 13,750.00    ร้ำนสัมฤทธิอ์เิล็ก 13,750.00    คุณสมบติัตรง 87/2564 ไมม่ี
วงจรปดิ จ้ำนวน 3 จุด ทรอนกิส์ ทรอนกิส์ ตำมข้อก้ำหนด ลว.25 ส.ค.64
(แยกทุ่งเสำธง คลองวัดและ
สวนหอม)

186 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. 482,000.00   503,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เค ท ีเอม็ 480,000.00   หจก.เค ท ีเอม็ 480,000.00  คุณสมบติัตรง 27/2564 ไมม่ี
สำยไปปำ่ปะคำบ บำ้นทุ่งเสำ ปกัธงชัยกำรช่ำง ปกัธงชัยกำรช่ำง ตำมข้อก้ำหนด ลว.25 ส.ค.64
ธง หมู่ 5

187 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองคอมพวิ 2,390.00      2,390.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนคอมเทค 2,390.00      ร้ำนคอมเทค 2,390.00     คุณสมบติัตรง 88/2564 ไมม่ี
เตอร์โนต้บุ๊ก (416-63-0033) ตำมข้อก้ำหนด ลว.27 ส.ค.64



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

188 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 16,750.00    16,750.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนคอมเทค 16,750.00    ร้ำนคอมเทค 16,750.00    คุณสมบติัตรง 76/2564 ไมม่ี
จ้ำนวน 4 รำยกำร (ส้ำนกั ตำมข้อก้ำหนด ลว.30 ส.ค.64
ปลัด)

189 จัดซ้ือวัสดุส้ำนกังำน 16,450.00    16,450.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 16,450.00    บริษทั กอ่ทวี จ้ำกดั 16,450.00    คุณสมบติัตรง 77/2564 ไมม่ี
จ้ำนวน 4 รำยกำร ตำมข้อก้ำหนด ลว.31 ส.ค.64
(ส้ำนกัปลัด)

190 จ้ำงเหมำปรับปรุงแผนที่ภำษี 70,000.00    70,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอ เอสวีจี นอร์ท  70,000.00    หจก.เอ เอสวีจี นอร์ท  70,000.00    คุณสมบติัตรง 89/2564 ไมม่ี
และทะเบยีนทรัพย์สิน ตำมข้อก้ำหนด ลว.7 ก.ย.64

191 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนลำด 74,000.00    74,000.00      หจก.เค ท ีเอม็ 74,000.00    หจก.เค ท ีเอม็ 74,000.00    คุณสมบติัตรง 90/2564 ไมม่ี
ยำง สำยบำ้นสวนหมำก- ปกัธงชัยกำรช่ำง ปกัธงชัยกำรช่ำง ตำมข้อก้ำหนด ลว.13 ก.ย.64
พรมรำช บำ้นกดุวิวำท ม.10
และบำ้นสวนหมำก ม.11

192 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. 554,000.00   560,000.00     คัดเลือก หจก.สยำมเคกรุ๊ป 535,000.00   หจก.ว.อภนินัท์ 525,000.00  คุณสมบติัตรง 28/2564 ไมม่ี



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

สำยไปทุ่งหนองแหว้ บำ้นตูม หจก.ว.อภนินัท์ 525,000.00   ตำมข้อก้ำหนด ลว.13 ก.ย.64
ม.9 หจก.ด่ำนขุนทด 531,000.00   

กติติชัย

193 จ้ำงเหมำซ่อมไฟฟำ้แสงสว่ำง 16,500.00    16,500.00      นำยประจวบ 16,500.00    นำยประจวบ 16,500.00    คุณสมบติัตรง 91/2564 ไมม่ี
ภำยในต้ำบล ไกลพรมรำช ไกลพรมรำช ตำมข้อก้ำหนด ลว.15 ก.ย.64

194 จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษณำและเผย 30,300.00    28,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.โครำชคอม 27,800.00    หจก.โครำชคอม 27,800.00    คุณสมบติัตรง 78/2564
แพร่ เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจค พวิเตอร์ พวิเตอร์ ตำมข้อก้ำหนด ลว.17 ก.ย.64
เตอร์ ระดับ XGA ขนำด
3,500 ANSI Lumens

195 จัดซ้ือน้้ำมนัเชื้อเพลิงและ 10,000.00    10,000.00      เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร 10,000.00    สหกรณ์กำรเกษตร 10,000.00    คุณสมบติัตรง 79/2564 ไมม่ี
หล่อล่ืน ล้ำพระเพลิง ล้ำพระเพลิง ตำมข้อก้ำหนด ลว.20 ก.ย.64

196 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 5,000.00      5,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั นำซ่ำไฟร์ 5,000.00      บริษทั นำซ่ำไฟร์ 5,000.00     คุณสมบติัตรง 80/2564 ไมม่ี
จ้ำนวน 1 รำยกำร โปรดัคส์แอนด์เซฟ โปรดัคส์แอนด์เซฟ ตำมข้อก้ำหนด ลว.23 ก.ย.64



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่

ต้ี จ้ำกดั ต้ี จ้ำกดั

197 จัดซ้ือวัสดุอื่น 23,000.00    23,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั นำซ่ำไฟร์ 23,000.00    บริษทั นำซ่ำไฟร์ 23,000.00    คุณสมบติัตรง 81/2564 ไมม่ี
จ้ำนวน 2 รำยกำร โปรดัคส์แอนด์เซฟ โปรดัคส์แอนด์เซฟ ตำมข้อก้ำหนด ลว.23 ก.ย.64

ต้ี จ้ำกดั ต้ี จ้ำกดั



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุประจ้ำป ี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม

ปญัหำ 
อปุสรรค 

ข้อเสนอแนะ
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ล้ำดับ
ที่



งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง
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