
แบบ สขร.1

1 จ้างเหมาท าป้าย         600.00         600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟฟิก        600.00 ร้านฟร้องค์กราฟฟิก         600.00 คุณสมบัติตรง 64/2562
โครงการอบรมให้ความรู้ ตามข้อก าหนด ลว.4 ม.ีค.62
เกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิง

2 จ้างเหมาท าป้าย         300.00         300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิก        300.00 ร้านฟร้องค์กราฟิก         300.00 คุณสมบัติตรง 65/2562
โครงการอบรมส่งเสริมและ ตามข้อก าหนด ลว.4 ม.ีค.62
สนับสนุนการปลูกหน้าแฝก

3 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล         300.00         300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิก        300.00 ร้านฟร้องค์กราฟิก         300.00 คุณสมบัติตรง 66/2562
โครงการให้ความรู้กับ ตามข้อก าหนด ลว.4 ม.ีค.62
ประชาชนด้านการักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2562
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

วันที ่ 31 มีนาคม  2562

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง
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ส่ิงแวดล้อม

4 จ้างเหมาบรรจุน้ ายาเคมี     39,950.00     39,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุปกรณ์ดับเพลิง    39,950.00 ร้านอุปกรณ์ดับเพลิง     39,950.00 คุณสมบัติตรง 67/2562
ดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ตามข้อก าหนด ลว.5 ม.ีค.62
จ านวน 47 ถัง

5 จ้างเหมาท าป้าย       1,200.00       1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟฟิก      1,200.00 ร้านฟร้องค์กราฟฟิก      1,200.00 คุณสมบัติตรง 68/2562
โครงการป้องกันและการลด ตามข้อก าหนด ลว.5 ม.ีค.62
โรคระบาดต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นใน
เขตพืน้ทีต่ าบลตูม

6 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรค 48,000.00    48,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านคลินิคเกษตร 48,000.00   ร้านคลินิคเกษตร 48,000.00    คุณสมบัติตรง 54/2562
พิษสุนัขบ้า โครงการบูรณาการ มหานคร มหานคร ตามข้อก าหนด ลว.12 ม.ีค.62
และรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า
ประจ าปี 2562



เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง
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7 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 300.00        300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟฟิก 300.00       ร้านฟร้องค์กราฟฟิก 300.00        คุณสมบัติตรง 69/2562
โครงการบูรณาการและ ตามข้อก าหนด ลว.12 ม.ีค.62
รณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า ประจ า
ปี  2562

8 จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อม 1,000.00      1,000.00      เฉพาะเจาะจง นางส าลี ภาพฉิมพลี 1,000.00     นางส าลี ภาพฉิมพลี 1,000.00     คุณสมบัติตรง 70/2562
น้ าด่ืม ตามข้อก าหนด ลว.12 ม.ีค.62
โครงการบูรณาการและ
รณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า ประจ า
ปี  2562

9 โครงการปรับปรุงต่อเติม 500,000.00   500,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.โปรซี-ราย 499,800.00 หจก.โปรซี-ราย 499,800.00  คุณสมบัติตรง 6/2562
อาคารทีท่ าการ อบต.ตูม ตามข้อก าหนด ลว.12 ม.ีค.62

10 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ 20,000.00    20,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านยาปักธงชัย 20,000.00   ร้านบ้านยาปักธงชัย 20,000.00    คุณสมบัติตรง 55/2562
โครงการส่งเสริมการท างาน ตามข้อก าหนด ลว.14 ม.ีค.62
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และบริหารจัดการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินต าบลตูม

11 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,410.00      4,410.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 4,410.00     ร้านปร้ินเตอร์โซน 4,410.00     คุณสมบัติตรง 56/2562
(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.14 ม.ีค.62

12 จ้างเหมาซ่อมระบบเสียงตาม 18,700.00    18,700.00    เฉพาะเจาะจง นายเทพผจญ 18,700.00   นายเทพผจญ 18,700.00    คุณสมบัติตรง 71/2562
สาย บ้านสะแกงาม หมู่ที ่4 ชาญจะโปะ ชาญจะโปะ ตามข้อก าหนด ลว.15 ม.ีค.62
และบ้านหนองจอก หมู่ที ่13

13 จัดซ้ือครุภัณฑ์กีฬา 150,000.00   150,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านจิราวดี  การค้า  150,000.00 ร้านจิราวดี  การค้า  150,000.00  คุณสมบัติตรง 2/2562
ตามข้อก าหนด ลว.19 ม.ีค.62

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 2,750,000.00   3,034,150.88   เฉพาะเจาะจง หจก.โชคดีทวีทรัพย์ 1,987,000.00  หจก.โชคดีทวีทรัพย์ 1,987,000.00  คุณสมบัติตรง 7/2562
รหัสทางหลวงท้องถิ่น การโยธา การโยธา ตามข้อก าหนด ลว.21 ม.ีค.62
นม.ถ.161-02 สายเลียบคลอง
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ชลประทานช่วงน้ าตกแยก
คลองลึกถึงน้ ามุด  บ้านบุพระ
เมือง หมู่ที ่6

15 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ 24,900.00    24,900.00    เฉพาะเจาะจง นายธงชัย สินสนอง 24,900.00   นายธงชัย สินสนอง 24,900.00    คุณสมบัติตรง 72/2562
รักษาความปลอดภัยอาคาร ตามข้อก าหนด ลว.25 ม.ีค.62
ส านักงาน อบต.ตูม 
(ไตรมาสที ่ 3)

16 จ้างเหมาผู้ปฎิบัตืการด้านการ 27,000.00    27,000.00    เฉพาะเจาะจง นายดิลก 27,000.00   นายดิลก 27,000.00    คุณสมบัติตรง 73/2562
แพทย์ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ) ก่ าสระน้อย ก่ าสระน้อย ตามข้อก าหนด ลว.25 ม.ีค.62
ไตรมาสที ่ 3

17 จ้างเหมาผู้ปฎิบัตืการด้านการ 27,000.00    27,000.00    เฉพาะเจาะจง นายเล่ียม 27,000.00   นายเล่ียม 27,000.00    คุณสมบัติตรง 74/2562
แพทย์ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ) ยี่จอหอ ยี่จอหอ ตามข้อก าหนด ลว.25 ม.ีค.62
ไตรมาสที ่ 3
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18 จ้างเหมาผู้ปฎิบัตืการด้านการ 27,000.00    27,000.00    เฉพาะเจาะจง นายมนัส 27,000.00   นายมนัส 27,000.00    คุณสมบัติตรง 75/2562
แพทย์ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ) ผลโพด ผลโพด ตามข้อก าหนด ลว.25 ม.ีค.62
ไตรมาสที ่ 3

19 จ้างเหมาผู้ปฎิบัตืการด้านการ 27,000.00    27,000.00    เฉพาะเจาะจง นายไชยโชติ 27,000.00   นายไชยโชติ 27,000.00    คุณสมบัติตรง 76/2562
แพทย์ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ) ตริตรอง ตริตรอง ตามข้อก าหนด ลว.25 ม.ีค.62
ไตรมาสที ่ 3

20 จ้างเหมาผู้ปฎิบัตืการด้านการ 27,000.00    27,000.00    เฉพาะเจาะจง นายปิยะราช 27,000.00   นายปิยะราช 27,000.00    คุณสมบัติตรง 77/2562
แพทย์ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ) พะวันพรมราช พะวันพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.25 ม.ีค.62
ไตรมาสที ่ 3

21 จ้างเหมาผู้ปฎิบัตืการด้านการ 27,000.00    27,000.00    เฉพาะเจาะจง นายกัมพล 27,000.00   นายกัมพล 27,000.00    คุณสมบัติตรง 78/2562
แพทย์ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ) แสนสุขเจริญ แสนสุขเจริญ ตามข้อก าหนด ลว.25 ม.ีค.62
ไตรมาสที ่ 3
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ลงชื่อ                         ลงชื่อ          
        (นางสาวสุกัญญา สัญพรมราช)        (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)

        ผู้อ านวยการกองคลัง          ปลัด  อบต.ตูม นายก อบต.ตูม

ลงชื่อ                                      นักวิชาการพัสดุ ลงชื่อ                                หัวหน้าพัสดุ
   (นายส ารวย  กายจะโปะ) (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท)์


