
แบบ สขร.1

1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 750.00       750.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 750.00       ร้านปร้ินเตอร์โซน 750.00        คุณสมบัติตรง 25/2562
(กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.3 ธ.ค.61

2 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 3,200.00     3,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 3,200.00     ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 3,200.00     คุณสมบัติตรง 27/2562
ประชาสัมพันธ์การช าระภาษี ตามข้อก าหนด ลว.11 ธ.ค.61

3 จัดซ้ือถ้วยรางวัลโครงการ 12,900.00   12,900.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์แอนด์ที 12,900.00   ร้านอาร์แอนด์ที 12,900.00    คุณสมบัติตรง 26/2562
แข่งขันกีฬา อบต.ตูม  ต้านยา สปอร์ต สปอร์ต ตามข้อก าหนด ลว.14 ธ.ค.61
เสพติดคร้ังที ่19 ประจ าปี
งบประมาณ 2562

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 31  ธันวาคม 2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง



 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

4 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาโครงการ 12,530.00   12,530.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์แอนด์ที 12,530.00   ร้านอาร์แอนด์ที 12,530.00    คุณสมบัติตรง 27/2562
แข่งขันกีฬา อบต.ตูม  ต้านยา สปอร์ต สปอร์ต ตามข้อก าหนด ลว.14 ธ.ค.61
เสพติดคร้ังที ่19 ประจ าปี
งบประมาณ 2562

5 จัดซ้ือชุดกีฬาโครงการ 47,990.00   47,990.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์แอนด์ที 47,990.00   ร้านอาร์แอนด์ที 47,990.00    คุณสมบัติตรง 28/2562
แข่งขันกีฬา อบต.ตูม  ต้านยา สปอร์ต สปอร์ต ตามข้อก าหนด ลว.14 ธ.ค.61
เสพติดคร้ังที ่19 ประจ าปี
งบประมาณ 2562

6 จ้างเหมาท าป้ายโครงการและ 3,900.00     3,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้อค์กราฟิกส์ 3,900.00     ร้านฟร้อค์กราฟิกส์ 3,900.00     คุณสมบัติตรง 28/2562
ป้ายชื่อทีมโครงการแข่งขัน ตามข้อก าหนด ลว.14 ธ.ค.61
กีฬา อบต.ตูมต้านยาเสพติด
ประจ าปีงบประมาณ 2562



 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

7 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียง 4,500.00     4,500.00       เฉพาะเจาะจง นายกัมพล 4,500.00     นายกัมพล 4,500.00     คุณสมบัติตรง 29/2562
พร้อมไฟสปอร์ตไลท์ แสนสุขเจริญ แสนสุขเจริญ ตามข้อก าหนด ลว.14 ธ.ค.61
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ตูม
ต้านยาเสพติด คร้ังที ่19
ประจ าปีงบประมาณ 2562

8 จ้างเหมาเช่าเต้นท์และเก้าอี้ 4,500.00     4,500.00       เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ 4,500.00     นายสมบูรณ์ 4,500.00     คุณสมบัติตรง 30/2562
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ตูม แสนพรมราช แสนพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.14 ธ.ค.61
ต้านยาเสพติด คร้ังที ่19
ประจ าปีงบประมาณ 2562

9 จ้างเหมาท าความสะอาด 600.00       600.00         เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร 600.00       นายเสกสรร 600.00        คุณสมบัติตรง 31/2562
บริเวณสถานทีจ่ัดงาน อิ่มพรมราช อิ่มพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.14 ธ.ค.61
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ตูม
ต้านยาเสพติด คร้ังที ่19
ประจ าปีงบประมาณ 2562



 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

10 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ 2,000.00     2,000.00       เฉพาะเจาะจง นางรัชนี  วิสันเทียะ 2,000.00     นางรัชนี  วิสันเทียะ 2,000.00     คุณสมบัติตรง 32/2562
วันเปิด - ปิดโครงการ ฯ ตามข้อก าหนด ลว.14 ธ.ค.61
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ตูม
ต้านยาเสพติด คร้ังที ่19
ประจ าปีงบประมาณ 2562

11 จ้างเหมาจัดเตรียมสนาม 9,800.00     9,800.00       เฉพาะเจาะจง นายบุญฤทธิ ์ 9,800.00     นายบุญฤทธิ ์ 9,800.00     คุณสมบัติตรง 33/2562
แข่งขันกีฬา โครงการแข่งขัน ศังขจันทรานนท์ ศังขจันทรานนท์ ตามข้อก าหนด ลว.14 ธ.ค.61
กีฬา อบต.ตูม ต้านยาเสพติด
คร้ังที ่ 19  ประจ าปีงบประ
มาณ 2562

12 จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร 50,000.00   50,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองย่าออฟฟิศ 50,000.00   หจก.เมืองย่าออฟฟิศ 50,000.00    คุณสมบัติตรง 29/2562
โปรดักส์ โปรดักส์ ตามข้อก าหนด ลว.17 ธ.ค.61



 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

13 จัดซ้ือน้ าด่ืมและน้ าแข็ง 1,995.00     1,995.00       เฉพาะเจาะจง นายดิลก นายดิลก คุณสมบัติตรง 30/2562
โครงการต้ังจุดบริการประชา ก่ าสระน้อย ก่ าสระน้อย ตามข้อก าหนด ลว.18 ธ.ค.61
ชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

14 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ 1,300.00     1,300.00       เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ 1,300.00     นายสมบูรณ์ 1,300.00     คุณสมบัติตรง 34/2562
โครงการต้ังจุดบริการประชาชน แสนพรมราช แสนพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.18 ธ.ค.61
ในช่วงเทศกาลปีใหม่

15 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 4,700.00     4,700.00       เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 4,700.00     ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 4,700.00     คุณสมบัติตรง 35/2562
โครงการต้ังจุดบริการประชาชน ตามข้อก าหนด ลว.18 ธ.ค.61
ในช่วงเทศกาลปีใหม่

16 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงาน 27,000.00   27,000.00     เฉพาะเจาะจง นายไชยโชติ 27,000.00   นายไชยโชติ 27,000.00    คุณสมบัติตรง 36/2562
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ตริตรอง ตริตรอง ตามข้อก าหนด ลว.26 ธ.ค.61
(อาสาสมัครกู้ชีพ) ประจ าเดิอน
มกราคม-มีนาคม 2562



 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

(ไตรมาสที ่ 2)

17 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงาน 27,000.00   27,000.00     เฉพาะเจาะจง นายปิยะราช 27,000.00   นายปิยะราช 27,000.00    คุณสมบัติตรง 37/2562
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน พะวันพรมราช พะวันพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.26 ธ.ค.61
(อาสาสมัครกู้ชีพ) ประจ าเดิอน
มกราคม-มีนาคม 2562
(ไตรมาสที ่ 2)

18 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงาน 27,000.00   27,000.00     เฉพาะเจาะจง นายมนัส 27,000.00   นายมนัส 27,000.00    คุณสมบัติตรง 38/2562
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ผลโพด ผลโพด ตามข้อก าหนด ลว.26 ธ.ค.61
(อาสาสมัครกู้ชีพ) ประจ าเดิอน
มกราคม-มีนาคม 2562
(ไตรมาสที ่ 2)

19 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงาน 27,000.00   27,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเล่ียม 27,000.00   นายเล่ียม 27,000.00    คุณสมบัติตรง 39/2562
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ยี่จอหอ ยี่จอหอ ตามข้อก าหนด ลว.26 ธ.ค.61



 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

(อาสาสมัครกู้ชีพ) ประจ าเดิอน
มกราคม-มีนาคม 2562
(ไตรมาสที ่ 2)

20 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงาน 27,000.00   27,000.00     เฉพาะเจาะจง นายดิลก 27,000.00   นายดิลก 27,000.00    คุณสมบัติตรง 40/2562
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ก่ าสระน้อย ก่ าสระน้อย ตามข้อก าหนด ลว.26 ธ.ค.61
(อาสาสมัครกู้ชีพ) ประจ าเดิอน
มกราคม-มีนาคม 2562
(ไตรมาสที ่ 2)

21 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงาน 27,000.00   27,000.00     เฉพาะเจาะจง นายกัมพล 27,000.00   นายกัมพล 27,000.00    คุณสมบัติตรง 41/2562
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน แสนสุขเจริญ แสนสุขเจริญ ตามข้อก าหนด ลว.26 ธ.ค.61
(อาสาสมัครกู้ชีพ) ประจ าเดิอน
มกราคม-มีนาคม 2562
(ไตรมาสที ่ 2)



 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

22 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ 24,900.00   24,900.00     เฉพาะเจาะจง นายธงชัย สินสนอง 24,900.00   นายธงชัย สินสนอง 24,900.00    คุณสมบัติตรง 42/2562
รักษาความปลอดภัยอาคาร ตามข้อก าหนด ลว.26 ธ.ค.61
ส านักงาน อบต.ตูม
(ไตรมาสที ่ 2)

ลงชื่อ                         ลงชื่อ          
        (นางสาวสุกัญญา สัญพรมราช)        (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)

ลงชื่อ                               นักวิชาการพัสดุ
   (นายส ารวย  กายจะโปะ) (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท)์

ลงชื่อ                                หัวหน้าพัสดุ

        ผู้อ านวยการกองคลัง          ปลัด  อบต.ตูม นายก อบต.ตูม


