
แบบ สขร.1

1 จัดซ้ือส่ิงพิมพ์ (หนังสือพิมพ)์ 7,300.00     7,300.00       เฉพาะเจาะจง นายสุพัฒน์  ทองตะคุ 7,300.00     นายสุพัฒน์  ทองตะคุ 7,300.00     คุณสมบัติตรง 1/2562
ตามข้อก าหนด ลว.1 ต.ค.61

2 จัดซ้ิอน้ ามันเชื้อเพลิง 100,000.00 100,000.00   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 100,000.00 สหกรณ์การเกษตร 100,000.00  คุณสมบัติตรง 2/2562
ล าพระเพลิง ล าพระเพลิง ตามข้อก าหนด ลว.1 ต.ค.61

3 จัดซ้ือน้ าด่ืม  (ส านักงาน) 4,500.00     4,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรัณย์ค้าปลีก 4,500.00     ร้านศรัณย์ค้าปลีกค้าส่ง 4,500.00     คุณสมบัติตรง 3/2562
ค้าส่ง ตามข้อก าหนด ลว.1 ต.ค.61

4 จัดซ้ือน้ าด่ืม (ศูนย์พัฒนาเด็ก 4,500.00     4,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรัณย์ค้าปลีก 4,500.00     ร้านศรัณย์ค้าปลีกค้าส่ง 4,500.00     คุณสมบัติตรง 4/2562
เล็ก) ค้าส่ง ตามข้อก าหนด ลว.1 ต.ค.61

วิธีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
ล าดั
บที่

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 31  ตุลาคม  2561

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป



วิธีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
ล าดั
บที่

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

5 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 28,800.00   28,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านโคราชก๊อบปี้ 28,800.00   ร้านโคราชก๊อบปี้ 28,800.00    คุณสมบัติตรง 1/2562
ตามข้อก าหนด ลว.1 ต.ค.61

6 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีรั่กษาความ 24,900.00   24,900.00     เฉพาะเจาะจง นายธงชัย  สินสนอง 24,900.00   นายธงชัย สินสนอง 24,900.00    คุณสมบัติตรง 2/2562
ปลอดภัยอาคารส านักงาน ตามข้อก าหนด ลว.1 ต.ค.61

7 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการ 27,000.00   27,000.00     เฉพาะเจาะจง นายไชยโชติ 27,000.00   นายไชยโชติ 27,000.00    คุณสมบัติตรง 3/2562
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ตริตรอง ตริตรอง ตามข้อก าหนด ลว.1 ต.ค.61

8 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการ 27,000.00   27,000.00     เฉพาะเจาะจง นายปิยะราช 27,000.00   นายปิยะราช 27,000.00    คุณสมบัติตรง 4/2562
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน พะวันพรมราช พะวันพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.1 ต.ค.61

9 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการ 27,000.00   27,000.00     เฉพาะเจาะจง นายมนัส  ผลโพด 27,000.00   นายมนัส  ผลโพด 27,000.00    คุณสมบัติตรง 5/2562
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ตามข้อก าหนด ลว.1 ต.ค.61

10 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการ 27,000.00   27,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเล่ียม ยี่จอหอ 27,000.00   นายเล่ียม ยี่จอหอ 27,000.00    คุณสมบัติตรง 6/2562
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ตามข้อก าหนด ลว.1 ต.ค.61



วิธีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
ล าดั
บที่

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

11 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการ 27,000.00   27,000.00     เฉพาะเจาะจง นายดิลก 27,000.00   นายดิลก 27,000.00    คุณสมบัติตรง 7/2562
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ก่ าสระน้อย ก่ าสระน้อย ตามข้อก าหนด ลว.1 ต.ค.61

12 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการ 27,000.00   27,000.00     เฉพาะเจาะจง นายกัมพล 27,000.00   นายกัมพล 27,000.00    คุณสมบัติตรง 8/2562
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน แสนสุขเจริญ แสนสุขเจริญ ตามข้อก าหนด ลว.1 ต.ค.61

13 จ้างเหมาต่ออายุบริหาร 2,950.00     2,950.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ออยล์เว็บ 2,950.00     หจก.ออยล์เว็บ 2,950.00     คุณสมบัติตรง 9/2562
จัดการเว็บไซค์โดเมนเนม เทคโนโลยี เทคโนโลยี ตามข้อก าหนด ลว.1 ต.ค.61
และโฮสต้ิง

14 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 14,370.00   14,370.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 14,370.00   ร้านปร้ินเตอร์โซน 14,370.00    คุณสมบัติตรง 5/262
ตามข้อก าหนด ลว.16 ต.ค.61

15 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อม 2,380.00     2,380.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เคร่ืองเขียน- 2,380.00     ร้าน ส.เคร่ืองเขียน- 2,380.00     คุณสมบัติตรง 10/2562
เข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การ กิ๊ฟช็อป กิ๊ฟช็อป ตามข้อก าหนด ลว.16 ต.ค.61
บริหารส่วนต าบลตูม



วิธีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
ล าดั
บที่

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

16 จ้างเหมาเช็คระยะ 200,000 6,757.59     6,757.59       เฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้าโคราช 6,757.59     หจก.โตโยต้าโคราช 6,757.59     คุณสมบัติตรง 11/2562
กม. รถยนต์ ขข 1731 นม 1988 1988 ตามข้อก าหนด ลว.16 ต.ค.61

17 จัดซ้ือสาย USB Printer 190.00       190.00         เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 190.00       ร้านคอมเทค 190.00        คุณสมบัติตรง 6/2562
ตามข้อก าหนด ลว.17 ต.ค.61

18 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 7,500.00     7,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิว 7,200.00     หจก.โคราชคอมพิว 7,200.00     คุณสมบัติตรง 7/2562
ขนาด  800 VA เตอร์ เตอร์ ตามข้อก าหนด ลว.19 ต.ค.61

19 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อม 2,772.00     2,772.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เคร่ืองเขียน- 2,772.00     ร้าน ส.เคร่ืองเขียน- 2,772.00     คุณสมบัติตรง 12/2562
เข้าเล่มผลการติดตามและ กิ๊ฟช็อป กิ๊ฟช็อป ตามข้อก าหนด ลว.19 ต.ค.61
ประเมินผลแผนพัฒนาประจ า
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(รอบเดือนตุลาคม 2561)



วิธีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
ล าดั
บที่

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

20 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 12,135.00   12,135.00     เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 12,135.00   บจ.ก่อทวี 12,135.00    คุณสมบัติตรง 8/2562
(ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัด ตามข้อก าหนด ลว.22 ต.ค.61
วังวารรีวน)

21 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 42,460.00   42,460.00     เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 42,460.00   บจ.ก่อทวี 42,460.00    คุณสมบัติตรง 9/2562
(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.22 ต.ค.61

22 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 20,612.00   20,612.00     เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 20,612.00   บจ.ก่อทวี 20,612.00    คุณสมบัติตรง 10/2562
(กองการศึกษา  ศาสนาและ ตามข้อก าหนด ลว.22 ต.ค.61
วัฒนธรรม)

23 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 14,570.00   14,570.00     เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 14,570.00   บจ.ก่อทวี 14,570.00    คุณสมบัติตรง 11/2562
(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.22 ต.ค.61

24 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิว 400.00       400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 400.00       ร้านคอมเทค 400.00        คุณสมบัติตรง 13/2562
เตอร์และสแกนไวรัส ตามข้อก าหนด ลว.24 ต.ค.61



วิธีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
ล าดั
บที่

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

(ส านักปลัด)

25 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 300.00       300.00         เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิค 300.00       ร้านฟร้องค์กราฟิค 300.00        คุณสมบัติตรง 14/2562
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ตามข้อก าหนด ลว.24 ต.ค.61
เกษตรอินทรีย์ต าบลตูม

26 จ้างเหมารถไถ 10,800.00   10,800.00     เฉพาะเจาะจง นายธงชัย  10,800.00   นายธงชัย  10,800.00    คุณสมบัติตรง 15/2562
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ เชยสระน้อย เชยสระน้อย ตามข้อก าหนด ลว.24 ต.ค.61
เกษตรอินทรีย์ต าบลตูม

27 จ้างเหมาท าอาหารว่างและ 5,250.00     5,250.00       เฉพาะเจาะจง นายเชิด  5,250.00     นายเชิด  5,250.00     คุณสมบัติตรง 16/2562
อาหารกลางวันพร้อมน้ าด่ืม ระณาสระน้อย ระณาสระน้อย ตามข้อก าหนด ลว.24 ต.ค.61
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
เกษตรอินทรีย์ต าบลตูม



วิธีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
ล าดั
บที่

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

28 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและ 2,600.00     2,600.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 2,600.00     สหกรณ์การเกษตร 2,600.00     คุณสมบัติตรง 12/2562
หล่อล่ืนโครงการพัฒนาศูนย์ ล าพระเพลิง จ ากัด ล าพระเพลิง จ ากัด ตามข้อก าหนด ลว.25 ต.ค.61
เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต าบลตูม

29 จัดซ้ือเวชภัณฑ์โครงการ 9,820.00     9,820.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสุภการทิพย์โอสถ 9,820.00     ร้านสุภการทิพย์โอสถ 9,820.00     คุณสมบัติตรง 13/2562
ส่งเสริมการด าเนินงานและ ตามข้อก าหนด ลว.25 ต.ค.61
บริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินของ อบต.

30 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,600.00     6,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 6,600.00     ร้านปร้ินเตอร์โซน 6,600.00     คุณสมบัติตรง 14/2562
(กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.30 ต.ค.61

31 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 16,757.00   16,757.00     เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 16,757.00   บจ.ก่อทวี 16,757.00    คุณสมบัติตรง 15/2562
(กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.30 ต.ค.61



วิธีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
ล าดั
บที่

 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

32 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 9,920.00     9,920.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 9,920.00     บจ.ก่อทวี 9,920.00     คุณสมบัติตรง 16/2562
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหม ตามข้อก าหนด ลว.30 ต.ค.61
ราช)

33 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 375,270.40 375,270.40   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 375,270.40 สหกรณ์การเกษตร 375,270.40  คุณสมบัติตรง 1/2562
ประจ าภาคเรียนที ่2/2561 สีค้ิว จ ากัด สีค้ิว จ ากัด ตามข้อก าหนด ลว.30 ต.ค.61

ลงชื่อ           ส ารวย              ลงชื่อ          ภาณุพันธ์   
        (นางสาวสุกัญญา สัญพรมราช)        (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)

ลงชื่อ         สุกัญญา            นักวิชาการพัสดุ ลงชื่อ          ศิริพร                หัวหน้าพัสดุ

        ผู้อ านวยการกองคลัง
(นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท)์

นายก อบต.ตูม         ปลัด  อบต.ตูม
   (นายส ารวย  กายจะโปะ)


