
แบบ สขร.1

1 จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกติดต้ัง  2,500,000.00  2,490,000.00 ประกวดราคา บริษัททวโีชค ทรัค  2,380,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   2,480,000.00 คุณสมบัติตรง 1/2565
เครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ อีควปิเม้นท์ ไทยเท แมชชีนเนอร่ี ตามข้อก าหนด ลว.6 ก.ค.65

(e-bidding) จ ากัด
บริษัท 222 เพอร์
เฟค

 2,483,500.00

ไฟร์ ซิสเท็ม จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  2,480,000.00

ไทยเท แมชชีนเนอร่ี

2 จ้างเหมาจัดท าอาหารวา่ง     2,500.00       2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางพรนภสั รัชมาศ     2,500.00 นางพรนภสั รัชมาศ      2,500.00 คุณสมบัติตรง 86/2565
พร้อมน้ าด่ืม โครงการอบรม ตามข้อก าหนด ลว.7 ก.ค.65
รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  31  กรกฎาคม  2565

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง



แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2565

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  31  กรกฎาคม  2565

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

3 จ้างเหมาจัดท าอาหาร
กลางวนั

    3,500.00       3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางกรรณิการ์     3,500.00 นางกรรณิการ์      3,500.00 คุณสมบัติตรง 87/2565
พร้อมน้ าด่ืม โครงการอบรม เภาโพธิ์ เภาโพธิ์ ตามข้อก าหนด ลว.7 ก.ค.65
รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

4 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล        300.00          300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์         300.00 ร้านฟร้องค์กราฟิกส์         300.00 คุณสมบัติตรง 88/2565
โคงการอบรมรณรงค์ป้องกัน ตามข้อก าหนด ลว.7 ก.ค.65
และแก้ไขปัญหายาเสพติด



แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2565

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  31  กรกฎาคม  2565

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

5 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์        650.00          650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน        650.00 ร้านปร้ินเตอร์โซน         650.00 คุณสมบัติตรง 63/2565
จ านวน 1 รายการ ตามข้อก าหนด

ลว. 11 ก.ค.
65

(กองการศึกษา ฯ)

6 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว     2,556.00       2,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทว ีจ ากัด     2,556.00 บริษัท ก่อทว ีจ ากัด      2,556.00 คุณสมบัติตรง 64/2565
จ านวน 6 รายการ ตามข้อก าหนด ลว.11 ก.ค.65
(ศพด.วดัวงัวารีวน)

7 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน     6,590.00       6,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทว ีจ ากัด     6,590.00 บริษัท ก่อทว ีจ ากัด      6,590.00 คุณสมบัติตรง 65/2565
จ านวน 5 รายการ ตามข้อก าหนด ลว.18 ก.ค.65
(กองการศึกษา ฯ)



แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2565

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  31  กรกฎาคม  2565

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

8 จ้างเหมาบริการผู้ปฏบิัติการ    21,900.00      21,900.00 เฉพาะเจาะจง นายกัมพล    21,900.00 นายกัมพล    21,900.00 คุณสมบัติตรง 89/2565
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ประจ า แสนสุขเจริญ แสนสุขเจริญ ตามข้อก าหนด ลว.18 ก.ค.65
เดือนกรกฎาคม - กันยายน
2565

9 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน     8,100.00       8,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทว ีจ ากัด     8,100.00 บริษัท ก่อทว ีจ ากัด      8,100.00 คุณสมบัติตรง 66/2565
จ านวน 3 รายการ ตามข้อก าหนด ลว.19 ก.ค.65
(ส านักปลัด)

10 จัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์     1,200.00       1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทว ีจ ากัด     1,200.00 บริษัท ก่อทว ีจ ากัด      1,200.00 คุณสมบัติตรง 67/2565
ร.10 โครงการเฉลิมพระ ตามข้อก าหนด ลว.19 ก.ค.65
เกียรติพระบาทสมเด็จ



แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2565

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  31  กรกฎาคม  2565

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

พระเจ้าอยูห่ัว

11 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล        620.00          620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์         620.00 ร้านฟร้องค์กราฟิกส์         620.00 คุณสมบัติตรง 90/2565
พระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 ตามข้อก าหนด ลว.19 ก.ค.65
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว

12 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน    19,000.00      19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มั่งค่ังทรัพย์    18,500.00 บริษัท มั่งค่ังทรัพย์    18,500.00 คุณสมบัติตรง 69/2565
เก้าอี้ผู้บริหาร 2018 จ ากัด 2018 จ ากัด ตามข้อก าหนด ลว.20 ก.ค.65

13 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง        579.20          579.20 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร        579.20 สหกรณ์การเกษตร         579.20 คุณสมบัติตรง 70/2565
(ตัดหญ้าสวนตูม) ล าพระเพลิง จ ากัด ล าพระเพลิง จ ากัด ตามข้อก าหนด ลว.20 ก.ค.65



แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2565

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  31  กรกฎาคม  2565

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

14 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว     2,280.00       2,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทว ีจ ากัด     2,280.00 บริษัท ก่อทว ีจ ากัด      2,280.00 คุณสมบัติตรง 71/2565
จ านวน 2 รายการ ตามข้อก าหนด ลว.21 ก.ค.65
(ส านักปลัด)

15 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว     3,716.00       3,716.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทว ีจ ากัด     3,716.00 บริษัท ก่อทว ีจ ากัด      3,716.00 คุณสมบัติตรง 72/2565
จ านวน 4 รายการ ตามข้อก าหนด ลว.21 ก.ค.65
(สพด.วดัพรหมราช)

16 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้า จ านวน 14    49,340.00      49,340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรไทย    49,340.00 ร้านมิตรไทย    49,340.00 คุณสมบัติตรง 73/2565
รายการ เพื่อใช้ในการซ่อม ตามข้อก าหนด ลว.25 ก.ค.65
แซมไฟฟ้าแสงสวา่งภายใน



แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2565

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  31  กรกฎาคม  2565

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ต าบล

17 จ้างเหมาบริการงานท าความ    15,000.00      15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงจันทร์    15,000.00 นางสาวแสงจันทร์    15,000.00 คุณสมบัติตรง 91/2565
สะอาด ศพด.วดัวงัวารีวน บุรมโคตร บุรมโคตร ตามข้อก าหนด ลว.25 ก.ค.65
ประจ าเดือนสิงหาคม-กนัยายน

2565

18 จ้างเหมาบริการงานท าความ    15,000.00      15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณา    15,000.00 นางวรรณา    15,000.00 คุณสมบัติตรง 92/2565
สะอาด ศพด.วดัพรหมราช สายสระน้อย สายสระน้อย ตามข้อก าหนด ลว.25 ก.ค.65
ประจ าเดือนสิงหาคม-กนัยายน

2565



แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2565

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  31  กรกฎาคม  2565

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

19 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อม     3,402.00       3,402.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เคร่ืองเขียน-     3,402.00 ร้าน ส.เคร่ืองเขียน-      3,402.00 คุณสมบัติตรง 93/2565
เข้าเล่มร่างข้อบัญญัติ เร่ือง กิฟ๊ช็อป กิฟ๊ช็อป ตามข้อก าหนด ลว.25 ก.ค.65
งบประมาณรายจ่าย ประจ า
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566


