
แบบ สขร.1

1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,270.00      5,270.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 5,270.00     ร้านปร้ินเตอร์โซน 5,270.00     คุณสมบัติตรง 37/2562
(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.4 ก.พ.62

2 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 15,645.00    15,645.00    เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 15,645.00   บจ.ก่อทวี 15,645.00    คุณสมบัติตรง 38/2562
(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.5 ก.พ.62

3 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและ 6,090.00      6,090.00      เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 6,090.00     บจ.ก่อทวี 6,090.00     คุณสมบัติตรง 39/2562
ขนส่ง  ตามข้อก าหนด ลว.5 ก.พ.62

4 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,040.00      2,040.00      เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 2,040.00     บจ.ก่อทวี 2,040.00     คุณสมบัติตรง 40/2562
(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.5 ก.พ.62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2562
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 31 มกราคม  2562

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

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

5 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,830.00      1,830.00      เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 1,830.00     บจ.ก่อทวี 1,830.00     คุณสมบัติตรง 41/2562
ตามข้อก าหนด ลว.5 ก.พ.62

6 จัดซ้ือโต๊ะพับเอนกประสงค์ 15,000.00    15,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเสรีเฟอร์นิเจอร์ 15,000.00   ร้านเสรีเฟอร์นิเจอร์ 15,000.00    คุณสมบัติตรง 42/2562
ตามข้อก าหนด ลว.8 ก.พ.62

7 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,700.00      5,700.00      เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 5,700.00     บจ.ก่อทวี 5,700.00     คุณสมบัติตรง 43/2562
โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข ตามข้อก าหนด ลว.11 ก.พ.62
:พัฒนาด้วยแนวทาง 5 ส 
ในเขตพืน้ทีต่ าบลตูม ประจ าปี
งบประมาณ  2562

8 จ้างเหมาเช็คระยะ 190000 2,925.38      2,925.38      เฉพาะเจาะจง บริษัทมิตซู ณัฐดนัย 2,925.38     บริษัทมิตซู ณัฐดนัย 2,925.38     คุณสมบัติตรง 56/2562
กม. รถยนต์ กล 9130 นม  จ ากัด  จ ากัด ตามข้อก าหนด ลว.11 ก.พ.62



ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

9 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 600.00        600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิค 600.00       ร้านฟร้องค์กราฟิค 600.00        คุณสมบัติตรง 57/2562
โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข ตามข้อก าหนด ลว.11 ก.พ.62
:พัฒนาด้วยแนวทาง 5 ส 
ในเขตพืน้ทีต่ าบลตูม ประจ าปี
งบประมาณ  2562

10 จัดซ้ือถังขยะ 27,600.00    27,600.00    เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 27,600.00   บจ.ก่อทวี 27,600.00    คุณสมบัติตรง 44/2562
โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข ตามข้อก าหนด ลว.13 ก.พ.62
:พัฒนาด้วยแนวทาง 5 ส 
ในเขตพืน้ทีต่ าบลตูม ประจ าปี
งบประมาณ  2562

11 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,604.00      3,604.00      เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 3,604.00     บจ.ก่อทวี 3,604.00     คุณสมบัติตรง 45/2562
(กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.14 ก.พ.62



ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

12 จัดซ้ือของทีร่ะลึก 3,000.00      3,000.00      เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 3,000.00     บจ.ก่อทวี 3,000.00     คุณสมบัติตรง 46/2562
โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี ตามข้อก าหนด ลว.18 ก.พ.62
ในชุมชนต าบลตูม ประจ าปี
2562

13 จ้างเหมาเช่ารถบัสโดยสาร 70,000.00    35,000.00    เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ์  35,000.00   นายประเสริฐ์  35,000.00    คุณสมบัติตรง 58/2562
ปรับอากาศ 2 ชั้น ติรพงษ์พัฒน์ ติรพงษ์พัฒน์ ตามข้อก าหนด ลว.18 ก.พ.62
โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี
ในชุมชนต าบลตูม ประจ าปี
2562

14 จ้างเหมาเช่ารถบัสโดยสาร 70,000.00    35,000.00    เฉพาะเจาะจง นางวารินทร์ 35,000.00   นางวารินทร์ 35,000.00    คุณสมบัติตรง 59/2562
ปรับอากาศ 2 ชั้น ติรพงษ์พัฒน์ ติรพงษ์พัฒน์ ตามข้อก าหนด ลว.18 ก.พ.62
โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี
ในชุมชนต าบลตูม ประจ าปี
2562



ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

15 จ้างเหมาท าป้าย 300.00        300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิค 300.00       ร้านฟร้องค์กราฟิค 300.00        คุณสมบัติตรง 60/2562
โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี ตามข้อก าหนด ลว.18 ก.พ.62
ในชุมชนต าบลตูม ประจ าปี
2562

16 จ้างเหมาจัดท าอาหารว่าง 2,250.00      2,250.00      เฉพาะเจาะจง นายศักดา อ่ าอินทร์ 2,250.00     นายศักดา อ่ าอินทร์ 2,250.00     คุณสมบัติตรง 61/2562
พร้อมน้ าด่ืม ตามข้อก าหนด ลว.18 ก.พ.62
โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี
ในชุมชนต าบลตูม ประจ าปี
2562

17 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและ 100,000.00   100,000.00   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 100,000.00 สหกรณ์การเกษตร 100,000.00  คุณสมบัติตรง 47/2562
หล่อล่ืน ล าพระเพลิง ล าพระเพลิง ตามข้อก าหนด ลว.20 ก.พ.62

18 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,977.00      6,977.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 6,977.00     ร้านปร้ินเตอร์โซน 6,977.00     คุณสมบัติตรง 48/2562
(กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.20 ก.พ.62



ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

19 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 15,000.00    15,000.00    เฉพาะเจาะจง บจ. โดม 11,090.00   บจ. โดม 11,090.00    คุณสมบัติตรง 49/2562
ถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้า  เซ็นเตอร์พอยท์  เซ็นเตอร์พอยท์ ตามข้อก าหนด ลว.20 ก.พ.62

20 จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 15,000.00    15,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก. สมชัย 6,900.00     หจก. สมชัย 6,900.00     คุณสมบัติตรง 50/2562
ตู้แอมป์เอนกประสงค์ อีเล็คโทรนิคโคราช อีเล็คโทรนิคโคราช ตามข้อก าหนด ลว.20 ก.พ.62

21 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 850.00        850.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 850.00       ร้านปร้ินเตอร์โซน 850.00        คุณสมบัติตรง 51/2562
(กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.21 ก.พ.62

22 จ้างเหมาเช็คระยะและซ่อม 48,342.60    48,342.60    เฉพาะเจาะจง บจ.ฮีโน่นครราชสีมา 48,342.60   บจ.ฮีโน่นครราชสีมา 48,342.60    คุณสมบัติตรง 62/2562
บ ารุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ า ตามข้อก าหนด ลว.21 ก.พ.62
หมายเลขทะเบียน 88-0545
นม



ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 160,000.00   154,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์ 153,000.00 หจก.ว.อภินันท์ 153,000.00  คุณสมบัติตรง 3/2562
บ้านทุง่เสาธง หมู่ที ่5 ตามข้อก าหนด ลว.22 ก.พ.62
(สายบ้านป่าปะคาบ-ถนนสาย
ชลประทาน)

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 83,000.00    83,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์ 82,500.00   หจก.ว.อภินันท์ 82,500.00    คุณสมบัติตรง 4/2562
บ้านบุพระเมือง หมู่ที ่6 ตามข้อก าหนด ลว.22 ก.พ.62
(สายหลังบ้านนายประทวน)

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 160,000.00   160,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์ 159,000.00 หจก.ว.อภินันท์ 159,000.00  คุณสมบัติตรง 5/2562
บ้านดอนจันทน์ หมู่ที ่15 ตามข้อก าหนด ลว.22 ก.พ.62
(สายบ้านนางแสงจรดถนน
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย)

26 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 100,000.00   100,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านด่านขุนทด 100,000.00 ร้านด่านขุนทด 100,000.00  คุณสมบัติตรง 52/2562
(ยางมะตอยส าเร็จรูป) ซัพพลาย ซัพพลาย ตามข้อก าหนด ลว.25 ก.พ.62



ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

27 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 2,215.00      2,215.00      เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 2,215.00     บจ.ก่อทวี 2,215.00     คุณสมบัติตรง 53/2562
โครงการอบรมจัดเวที ตามข้อก าหนด ลว.28 ก.พ.62
ประชาคมเพือ่ทบทวนและ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

28 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 300.00        300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิก 300.00       ร้านฟร้องค์กราฟิก 300.00        คุณสมบัติตรง 63/2562
โครงการอบรมจัดเวที ตามข้อก าหนด ลว.28 ก.พ.62
ประชาคมเพือ่ทบทวนและ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น


