
แบบ สขร.1

1 โครงการซ่อมสร้างถนน  400,000.00   400,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชช.เจริญกิจ   400,000.00 หจก.ชช.เจริญกิจ   400,000.00 คุณสมบัติตรง 20/2561
แอสฟัลท์คอนกรีต (AC) ก่อสร้าง ก่อสร้าง ตามข้อก าหนด ลว.4 ก.ย.61
บ้านสวนหมาก หมู่ 11

2 จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์      4,980.00      4,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน      4,980.00 ร้านปร้ินเตอร์โซน      4,980.00 คุณสมบัติตรง 95/2561
(กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.10 ก.ย.61

3 จ้างเหมาวางท่อส่งน้ า    99,000.00     99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรเชษฐ์    99,000.00 นายสุรเชษฐ์    99,000.00 คุณสมบัติตรง 129/2561
เพือ่การเกษตร โครงการ ปิดตะคุ ปิดตะคุ ตามข้อก าหนด ลว.10 ก.ย.61
ส่งเสริมการท่องเทีย่วในพืน้ที่
ต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 30  กันยายน  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 าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 30  กันยายน  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

4 จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.    22,500.00     22,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประชิด  แถมกิ่ง    21,000.00 นายประชิด  แถมกิ่ง    21,000.00 คุณสมบัติตรง 130/2561
บ้านหนองจอก หมู่ 13 ตามข้อก าหนด ลว.11 ก.ย.61

5 โครงการก่อสร้างรางระบาย  150,000.00   150,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคดีทวีทรัพย์   149,000.00 หจก.โชคดีทวีทรัพย์   149,000.00 คุณสมบัติตรง 20/2561
น้ า คสล. บ้านบุพระเมือง การโยธา การโยธา ตามข้อก าหนด ลว.11 ก.ย.61
หมู่ 6(สายบ้านนายสมเกียรติ
บ้านนายประเสริฐ)

6 โครงการก่อสร้างรางระบาย    17,000.00     17,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคดีทวีทรัพย์   169,000.00 หจก.โชคดีทวีทรัพย์   169,000.00 คุณสมบัติตรง 21/2561
น้ า คสล. บ้านบุพระเมือง การโยธา การโยธา ตามข้อก าหนด ลว.11 ก.ย.61
หมู่ 6(สายบ้านนางนุช-
บ้านนายประเสริฐ)



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 30  กันยายน  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

7 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า    13,525.00     13,525.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรไทย    13,525.00 ร้านมิตรไทย    13,525.00 คุณสมบัติตรง 96/2561
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้า ตามข้อก าหนด ลว.13 ก.ย.61
แสงสว่างสาธารณะภายใน
ต าบล

8 จ้างเหมาท าป้ายกิจกรรม        300.00         300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟฟิค        300.00 ร้านฟร้องค์กราฟฟิค        300.00 คุณสมบัติตรง 131/2561
"โคราชร่วมใจ สวมหมวก ตามข้อก าหนด ลว.13 ก.ย.61
นิรภัย ลดเส่ียง ลดตาย

9 จัดซ้ือน้ ายาฉีดพ่นหมอกควัน    90,000.00     90,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลินิกเกษตร    90,000.00 ร้านคลินิกเกษตร    90,000.00 คุณสมบัติตรง 97/2561
มหานคร มหานคร ตามข้อก าหนด ลว.14 ก.ย.61



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 30  กันยายน  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

10 จัดซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป    25,000.00     25,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารวยโซล่าเซลล์    25,000.00 ร้านมารวยโซล่าเซลล์    25,000.00 คุณสมบัติตรง 98/2561
เพือ่ใช้ในการซ่อมแซมถนน -2012 -2012 ตามข้อก าหนด ลว.17 ก.ย.61
ลาดยางสายหลักภายในต าบล

11 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง    30,000.00      3,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร    28,273.12 สหกรณ์การเกษตร    28,273.12 คุณสมบัติตรง 99/2561
โครงการควบคุมและป้องกัน ล าพระเพลิง ล าพระเพลิง ตามข้อก าหนด ลว.18 ก.ย.61
โรคไข้เลือดออก

12 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)กล่อง    63,482.76     63,482.76 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร    63,482.76 สหกรณ์การเกษตร    63,482.76 คุณสมบัติตรง 4/2561
ช่วงปิดภาคเรียน 1/2561 สีค้ิว จ ากัด สีค้ิว จ ากัด ตามข้อก าหนด ลว.19 ก.ย.61



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 30  กันยายน  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

13 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้า    19,050.00     19,050.00 เฉพาะเจาะจง นายส ารวย    19,050.00 นายส ารวย    19,050.00 คุณสมบัติตรง 132/2561
แสงสว่างสาธารณะภายใน จุลตะคุ จุลตะคุ ตามข้อก าหนด ลว.19 ก.ย.61
ต าบล

14 จ้างเหมาซ่อมแซมถนน      5,000.00      5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายส ารวย      5,000.00 นายส ารวย      5,000.00 คุณสมบัติตรง 133/2561
สายหลักภายในต าบลตูม จุลตะคุ จุลตะคุ ตามข้อก าหนด ลว.19 ก.ย.61
(ยางมะตอยส าเร็จรูป)

15 จ้างเหมาเช็คระยะ 185,000      2,959.62      2,959.62 เฉพาะเจาะจง บจ.มิตซูบิชิ ณัฐดนัย      2,959.62 บจ.มิตซูบิชิ ณัฐดนัย      2,959.62 คุณสมบัติตรง 134/2561
กม. รถยนต์ กล 9130 นม ตามข้อก าหนด ลว.24 ก.ย.61



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 30  กันยายน  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

16 โครงการก่อสร้างรางระบาย  276,000.00   276,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์   275,500.00 หจก.ว.อภินันท์   275,500.00 คุณสมบัติตรง 22/2561
น้ า คสล. บ้านสวนหมาก ตามข้อก าหนด ลว.27 ก.ย.61
หมู่ 11 (สายจากโรงสีลุงเชื้อ
บ้านนายแก้ว)

17 โครงการก่อสร้างรางระบาย  123,000.00   123,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์   122,500.00 หจก.ว.อภินันท์   122,500.00 คุณสมบัติตรง 23/2561
น้ า คสล.บ้านกุดวิวาท หมู1่0 ตามข้อก าหนด ลว.27 ก.ย.61
(ข้างบ้านนางสมใจ-บ้านนาง
เจียม)

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  185,000.00   169,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์   168,500.00 หจก.ว.อภินันท์   168,500.00 คุณสมบัติตรง 24/2561
บ้านใหม่ป่าตะแบก หมู่ 7 ตามข้อก าหนด ลว.28 ก.ย.61
(สายไปทุง่นา)



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 30  กันยายน  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  200,000.00   191,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคดีทวีทรัพย์   190,000.00 หจก.โชคดีทวีทรัพย์   190,000.00 คุณสมบัติตรง 25/2561
บ้านวัดวังวารีวน หมู่ 16 การโยธา การโยธา ตามข้อก าหนด ลว.28 ก.ย.61
(สายเลียบคลองชลประทาน)

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

ลงชื่อ                              นักวิชาการพัสดุ ลงชื่อ                             หัวหน้าพัสดุ
(นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท)์


