
แบบ สขร.1

1 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ     1,360.00       1,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทว ีจ ากัด     1,360.00 บริษัท ก่อทว ีจ ากัด      1,360.00 คุณสมบัติตรง 42/2565
จ านวน 2 รายการ

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.2 ม.ีค.65
ส านักปลัด

2 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและ     4,545.00       4,545.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทว ีจ ากัด     4,545.00 บริษัท ก่อทว ีจ ากัด      4,545.00 คุณสมบัติตรง 43/2565
ขนส่ง จ านวน 7 รายการ

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.2 ม.ีค.65

3 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง        552.90          552.90 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร        552.90 สหกรณ์การเกษตร        552.90 คุณสมบัติตรง 44/2565
(ตัดหญ้าสวนตูม) ล าพระเพลิง จ ากัด ล าพระเพลิง จ ากัด

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.2 ม.ีค.65

4 จ้างเหมาเพิ่มเติมระบบเวบ็     5,000.00       5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ออลล์เวบ็     5,000.00 บริษัท  ออลล์เวบ็      5,000.00 คุณสมบัติตรง 58/2565
ไซค์ อบต.ตูม (ระบบทะเบียน เทคโนโลยี  จ ากัด เทคโนโลยี  จ ากัด

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.3 ม.ีค.65

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  31  มีนาคม  2565

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  มีนาคม  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  31  มีนาคม  2565

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

คุมหนังสือราชการ)

5 จ้างเหมาปรับปรุงโปรแกรม        300.00          300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค        300.00 ร้านคอมเทค        300.00 คุณสมบัติตรง 59/2565
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.4 ม.ีค.65
(ศพด.วดัพรหมราช)

6 จ้างเหมาปรับปรุงโปรแกรม        300.00          300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค        300.00 ร้านคอมเทค        300.00 คุณสมบัติตรง 60/2565
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.4 ม.ีค.65
(ศพด.วดัวงัวารีวน)

7
จ้างเหมาเคลียร์ซับหมึก
เคร่ือง

       150.00          150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน        150.00 ร้านปร้ินเตอร์โซน        150.00 คุณสมบัติตรง 61/2565
พิมพ์ (กองคลัง)

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.22 ม.ีค.65



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  31  มีนาคม  2565

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  1,750,000.00  1,821,000.00 ประกวดราคา หจก.ว.อภนิันท์  1,210,000.00 หจก.ว.อภนิันท์   1,210,000.00 คุณสมบัติตรง 12/2565
บ้านบุพระเมือง หมู่ 6 อิเล็กทรอนิกส์ หจก.ตติญชัย(2004)  1,540,000.00

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.23 ม.ีค.65
สายทุ่งหนองแห้ว e-bidding หจก.ชนะวงศ์วสุิทธิ์  1,507,386.00

ก่อสร้าง
หจก.โชคดีทวทีรัพย์  1,288,880.00

การโยธา
หจก.เคทเีอม็ ปกัธงชัย  1,393,500.00

การช่าง
บริษัท เอโซโก จ ากัด  1,700,000.00



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  31  มีนาคม  2565

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

9 จ้างเหมาท าความสะอาด     1,000.00       1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปิยะราช     1,000.00 นายปิยะราช      1,000.00 คุณสมบัติตรง 62/2565
เคร่ืองปรับอาการ จ านวน 2 พะวนัพรมราช พะวนัพรมราช

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.23 ม.ีค.65
เคร่ือง (กองคลัง)

10 จ้างเหมาซ่อมและบ ารุงรักษา    11,770.00      11,770.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ก.เคร่ืองเย็น    11,770.00 หจก.ก.เคร่ืองเย็น    11,770.00 คุณสมบัติตรง 63/2565
เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 6 มอเตอร์ มอเตอร์

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.23 ม.ีค.65
เคร่ือง (ส านักปลัด)

11 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสง    16,250.00      16,250.00 เฉพาะเจาะจง นายประจวบ    16,250.00 นายประจวบ    16,250.00 คุณสมบัติตรง 64/2565
สวา่งสาธารณะภายในต าบล ไกลพรมราช ไกลพรมราช

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.25 ม.ีค.65
จ านวน 11 หมู่บ้าน 65 จุด



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  31  มีนาคม  2565

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

12 จ้างเหมาปรับปรุงโปรแกรม        300.00          300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค        300.00 ร้านคอมเทค        300.00 คุณสมบัติตรง 65/2565
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ (ส านกัปลัด)

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.29 ม.ีค.65
416-59-0025

13 จ้างเหมาจัดท าตรายาง     1,900.00       1,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทว ีจ ากัด     1,900.00 บริษัท ก่อทว ีจ ากัด      1,900.00 คุณสมบัติตรง 66/2565
จ านวน 2 รายการ (กองช่าง)

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.30 ม.ีค.65

14 จ้างเหมาบริการผู้ปฏบิัติการ    54,000.00      54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยโชติ    54,000.00 นายไชยโชติ    54,000.00 คุณสมบัติตรง 67/2565
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ตริตรอง ตริตรอง

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.31 ม.ีค.65

15 จ้างเหมาบริการผู้ปฏบิัติการ    54,000.00      54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปิยะราช    54,000.00 นายปิยะราช    54,000.00 คุณสมบัติตรง 68/2565
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน พะวนัพรมราช พะวนัพรมราช

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.31 ม.ีค.65



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  31  มีนาคม  2565

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

16 จ้างเหมาบริการผู้ปฏบิัติการ    54,000.00      54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนัส    54,000.00 นายมนัส    54,000.00 คุณสมบัติตรง 69/2565
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ผลโพด ผลโพด

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.31 ม.ีค.65

17 จ้างเหมาบริการผู้ปฏบิัติการ    54,000.00      54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ    54,000.00 นายประเสริฐ    54,000.00 คุณสมบัติตรง 70/2565
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โครวตัร โครวตัร

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.31 ม.ีค.65


