
แบบ สขร.1

1 จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  242,000.00   242,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสัมฤทธิ์   242,000.00  ร้านสัมฤทธิ์    242,000 คุณสมบัติตรง 3/2561
อิเล็กทรอนิกส์  อิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อก าหนด ลว.7 ม.ิย.61

2 จ้างเหมาติดต้ังกล้องโทรทัศน์    77,000.00     77,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสัมฤทธิ์    77,000.00  ร้านสัมฤทธิ์      77,000 คุณสมบัติตรง 93/2561
วงจรปิด อิเล็กทรอนิกส์  อิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อก าหนด ลว.7 ม.ิย.61

3 จัดซ้ือยางรถยนต์ ขข 1731 14,000.00   14,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านศตวรรษล้อ 14,000.00   ร้านศตวรรษล้อ 14,000     คุณสมบัติตรง 66/2561
นม. รุ่งเรือง รุ่งเรือง ตามข้อก าหนด ลว.13 ม.ิย.61

4 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300.00       ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300         คุณสมบัติตรง 94/2561
โครงการอบรมจัดเวทีประชา ตามข้อก าหนด ลว.18 ม.ิย.61
คมเพือ่ทบทวนและจัดท าแผน
พัฒนาท้องถิ่น

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 30  มิถุนายน  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 30  มิถุนายน  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

5 จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อม 2,500.00     2,500.00     เฉพาะเจาะจง นายศักดา  อ่ าอินทร์ 2,500.00     นายศักดา  อ่ าอินทร์ 2,500       คุณสมบัติตรง 95/2561
น้ าด่ืมโครงการอบรมจัดเวที ตามข้อก าหนด ลว.18 ม.ิย.61
ประชาคมเพือ่ทบทวนและ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

6 โครงการก่อสร้างรางระบาย 153,000.00 153,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.โชคดีทวีทรัพย์ 152,500.00  หจก.โชคดีทวีทรัพย์ 152,500   คุณสมบัติตรง 7/2561
น้ า บ้านโนนวังหิน หมู่ 2 การโยธา การโยธา ตามข้อก าหนด ลว.18 ม.ิย.61
(คุ้มดอนอ้ายโทน)

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 47,000.00   43,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.โชคดีทวีทรัพย์ 42,500.00   หจก.โชคดีทวีทรัพย์ 42,500     คุณสมบัติตรง 8/2561
บ้านกุดวิวาท หมู่ 10 การโยธา การโยธา ตามข้อก าหนด ลว.18 ม.ิย.61



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 30  มิถุนายน  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

8 โครงการก่อสร้างรางระบาย 180,000.00 180,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.โชคดีทวีทรัพย์ 179,000.00  หจก.โชคดีทวีทรัพย์ 179,000   คุณสมบัติตรง 9/2561
น้ า บ้านหนองปลิง หมู่ 3 การโยธา การโยธา ตามข้อก าหนด ลว.18 ม.ิย.61

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 244,000.00 221,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.โชคดีทวีทรัพย์ 220,000.00  หจก.โชคดีทวีทรัพย์ 220,000   คุณสมบัติตรง 10/2561
บ้านพรหมราช หมู่ 8 การโยธา การโยธา ตามข้อก าหนด ลว.18 ม.ิย.61
(สายหนองอ้ายเหลา-เมรุ)

10 จัดซ้ือวัสดุในการซ่อมแซมบ้าน 18,660.00   18,660.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์ 18,660.00   หจก.ว.อภินันท์ 18,660     คุณสมบัติตรง 67/2561
โครงการส่งเสริมและสันบสนุน ตามข้อก าหนด ลว.22 ม.ิย.61
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนชรา คนพิการ และผู้ด้อย
โอกาส ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2561



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 30  มิถุนายน  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

11 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300.00       ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300         คุณสมบัติตรง 96/2561
โครงการส่งเสริมและสันบสนุน ตามข้อก าหนด ลว.22 ม.ิย.61
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนชรา คนพิการ และผู้ด้อย
โอกาส ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2561

12 จัดซ้ือทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย 18,000.00   18,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านคลินิกเกษตร 18,000.00   ร้านคลินิกเกษตร 18,000     คุณสมบัติตรง 68/2561
(ทรายอะเบท) มหานคร มหานคร ตามข้อก าหนด ลว.22 ม.ิย.61

13 จ้างเหมาล้างและซ่อมบ ารุง 7,100.00     7,100.00     เฉพาะเจาะจง ร้านป.เจริญแอร์ 7,100.00     ร้านป.เจริญแอร์ 7,100       คุณสมบัติตรง 97/2561
เคร่ืองปรับอากาศส านักงาน (ปักธงชัย) (ปักธงชัย) ตามข้อก าหนด ลว.25 ม.ิย.61



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 30  มิถุนายน  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

14 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300.00       ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300         คุณสมบัติตรง 98/2561
โครงการควบคุมและป้องกัน ตามข้อก าหนด ลว.25 ม.ิย.61
โรคไข้เลือดออก ประจ าปี
2561

15 จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อมน้ าด่ืม 3,750.00     3,750.00     เฉพาะเจาะจง นางส าลี ภาพฉิมพลี 3,750.00     นางส าลี ภาพฉิมพลี 3,750       คุณสมบัติตรง 99/2561
โครงการควบคุมและป้องกัน ตามข้อก าหนด ลว.25 ม.ิย.61
โรคไข้เลือดออก ประจ าปี
2561

16 จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ 13,180.00   13,180.00    เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 13,180.00   ร้านปร้ินเตอร์โซน 13,180     คุณสมบัติตรง 69/2561
Fuji xerox (ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.26 ม.ิย.61



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 30  มิถุนายน  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

17 จ้างเหมาเช็คระยะ 190,000 3,771.79     3,771.79     เฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้าโคราช 3,771.79     หจก.โตโยต้าโคราช 3,771.79   คุณสมบัติตรง 100/261
กม. รถยนต์ ขข 1731 นม 1,988 1,988 ตามข้อก าหนด ลว.27 ม.ิย.61

ลงชื่อ                     ปลัด อบต.ตูม ลงชื่อ             นายก อบต.ตูม
        (นางสาวสุกัญญา สัญพรมราช)        (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)    (นายส ารวย  กายจะโปะ)

ลงชื่อ                              นักวิชาการพัสดุ ลงชื่อ                             หัวหน้าพัสดุ
(นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท)์


