
แบบ สขร.1

จัดซ้ือต้นตะแบก       7,500.00       7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันทัศไนย      7,500.00 ร้านตะวันทัศไนย 7500 คุณสมบัติตรง 74/2562
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจ ตามข้อก าหนด ลว.10 ม.ิย.62
ภักด์ิ รักษ์พืน้ทีสี่เขียว

จ้างเหมาท าป้ายไวนิล         300.00         300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์        300.00 ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300 คุณสมบัติตรง 98/2562
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจ ตามข้อก าหนด ลว.10 ม.ิย.62
ภักด์ิ รักษ์พืน้ทีสี่เขียว

จ้างเหมาขุดหลุม       2,000.00       2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสนาะ      2,000.00 นายเสนาะ 2000 คุณสมบัติตรง 99/2562
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจ  พฤกษารา  พฤกษารา ตามข้อก าหนด ลว.10 ม.ิย.62
ภักด์ิ รักษ์พืน้ทีสี่เขียว

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่30  มิถุนายน 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

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์     35,720.00     35,720.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างหลวย    35,720.00 อู่ช่างหลวย 35720 คุณสมบัติตรง 100/2562
กต-2413 นม ตามข้อก าหนด ลว.11 ม.ิย.62

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า       3,660.00       3,660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรไทย      3,660.00 ร้านมิตรไทย 3660 คุณสมบัติตรง 76/2562

ตามข้อก าหนด ลว.12 ม.ิย.62

จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อม       4,785.00       4,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เคร่ืองเขียน-      4,785.00 ร้าน ส.เคร่ืองเขียน- 4785 คุณสมบัติตรง 101/2562
เข้าเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น กิ๊ฟช็อป กิ๊ฟช็อป ตามข้อก าหนด ลว.12 ม.ิย.62
(พ.ศ.2561-2565)

จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน       3,500.00       3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกัมพล      3,500.00 นายกัมพล 3500 คุณสมบัติตรง 102/2562
บ้านสวนหอม ม.14 แสนสุขเจริญ แสนสุขเจริญ ตามข้อก าหนด ลว.12 ม.ิย.62

จัดซ้ือน้ ายาฉีดพ่นหมอกควัน    130,500.00    130,500.00 ร้านคลินิกเกษตร  130,500.00 ร้านคลินิกเกษตร 130500 คุณสมบัติตรง 77/2562
และทรายอะเบท มหานคร มหานคร ตามข้อก าหนด ลว.14 ม.ิย.62
โครงการควบคุมและป้องกัน



ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

โรคไข้เลือดออก 2562

จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง     24,453.00     24,453.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร    24,453.00 สหกรณ์การเกษตร 24453 คุณสมบัติตรง 78/2562
โครงการควบคุมและป้องกัน ล าพระเพลิง ล าพระเพลิง ตามข้อก าหนด ลว.14 ม.ิย.62
โรคไข้เลือดออก 2562

จ้างเหมาท าป้ายไวนิล       1,500.00       1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์      1,500.00 ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 1500 คุณสมบัติตรง 103/2562
โครงการควบคุมและป้องกัน ตามข้อก าหนด ลว.14 ม.ิย.62
โรคไข้เลือดออก 2562

จ้างเหมาท าอาหารว่าง       3,000.00       3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางส าลี      3,000.00 นางส าลี 3000 คุณสมบัติตรง 104/2562
โครงการควบคุมและป้องกัน ภาพฉิมพลี ภาพฉิมพลี ตามข้อก าหนด ลว.14 ม.ิย.62
โรคไข้เลือดออก 2562

จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน     19,200.00     19,200.00 เฉพาะเจาะจง นายกัมพล    19,200.00 นายกัมพล 19200 คุณสมบัติตรง 105/2562
ก าจัดยุงลาย แสนสุขเจริญ แสนสุขเจริญ ตามข้อก าหนด ลว.14 ม.ิย.62



ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 2562

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์     16,825.00     16,825.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน    16,825.00 ร้านปร้ินเตอร์โซน 16825 คุณสมบัติตรง 79/2562
(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.17 ม.ิย.62

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าในการ     54,150.00     54,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรไทย    54,150.00 ร้านมิตรไทย 54150 คุณสมบัติตรง 80/2562
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ตามข้อก าหนด ลว.17 ม.ิย.62
สาธารณะภายในต าบล

จ้างเหมาซ่อมรถยนต์         741.51         741.51 เฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้าโคราช        741.51 หจก.โตโยต้าโคราช 741.51 คุณสมบัติตรง 106/2562
ขข 1731 นม 1988 (สาขาโชคชัย) 1988 (สาขาโชคชัย) ตามข้อก าหนด ลว.18 ม.ิย.62

จ้างเหมาท าป้ายไวนิล         300.00         300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ คุณสมบัติตรง 107/2562

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ตามข้อก าหนด ลว.19 ม.ิย.62



ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

เกษตรอินทรีย์

จ้างเหมาเช่ารถไถ       6,750.00       6,750.00 เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร      6,750.00 นายเกรียงไกร 6750 คุณสมบัติตรง 108/2562

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ โชติฉิมพลี โชติฉิมพลี ตามข้อก าหนด ลว.19 ม.ิย.62

เกษตรอินทรีย์

จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน       5,250.00       5,250.00 เฉพาะเจาะจง นางชนม์นิภา      5,250.00 นางชนม์นิภา 5250 คุณสมบัติตรง 109/2562
และอาหารว่างพร้อมน้ าด่ืม คาถาพันธ์ คาถาพันธ์ ตามข้อก าหนด ลว.19 ม.ิย.62

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
เกษตรอินทรีย์

จัดซ้ือวัสดุในการด าเนิน       3,930.00       3,930.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันทัศไนย      3,930.00 ร้านตะวันทัศไนย 3930 คุณสมบัติตรง 81/2562

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ตามข้อก าหนด ลว.21 ม.ิย.62
เกษตรอินทรีย์



ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 1,361.25      1,361.25      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 1,361.25     สหกรณ์การเกษตร 1,361.25     คุณสมบัติตรง 82/2562
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ล าพระเพลิง ล าพระเพลิง ตามข้อก าหนด ลว.21 ม.ิย.62
เกษตรอินทรีย์

จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง 14,250.00    14,250.00    เฉพาะเจาะจง นายส ารวย 14,250.00   นายส ารวย 14,250.00    คุณสมบัติตรง 110/2562
สาธารณะภายในต าบล จุลตะคุ จุลตะคุ ตามข้อก าหนด ลว.21 ม.ิย.62
11 หมู่บ้าน

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 850.00        850.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 850.00       ร้านปร้ินเตอร์โซน 850.00        คุณสมบัติตรง 83/2562
(กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.23 ม.ิย.62

จ้างเหมาผู้ปฎิบัตืการด้านการ 27,000.00    27,000.00    เฉพาะเจาะจง นายไชยโชติ 2,700.00     นายไชยโชติ 2,700.00     คุณสมบัติตรง 113/2562
แพทย์ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ) ตริตรอง ตริตรอง ตามข้อก าหนด ลว.24 ม.ิย.62
ไตรมาสที ่ 4



ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

จ้างเหมาผู้ปฎิบัตืการด้านการ 27,000.00    27,000.00    เฉพาะเจาะจง นายมนัส  ผลโพด 27,000.00   นายมนัส  ผลโพด 27,000.00    คุณสมบัติตรง 114/2562
แพทย์ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ) ตามข้อก าหนด ลว.24 ม.ิย.62
ไตรมาสที ่ 4

จ้างเหมาผู้ปฎิบัตืการด้านการ 27,000.00    27,000.00    เฉพาะเจาะจง นายเล่ียม ยี่จอหอ 27,000.00   นายเล่ียม ยี่จอหอ 27,000.00    คุณสมบัติตรง 115/2562
แพทย์ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ) ตามข้อก าหนด ลว.24 ม.ิย.62
ไตรมาสที ่ 4

จ้างเหมาผู้ปฎิบัตืการด้านการ 27,000.00    27,000.00    เฉพาะเจาะจง นายปิยะราช 27,000.00   นายปิยะราช 27,000.00    คุณสมบัติตรง 116/2562
แพทย์ฉุกเฉิน (อาสาสมัครกู้ชีพ) พะวันพรมราช พะวันพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.24 ม.ิย.62
ไตรมาสที ่ 4

จ้างเหมา จนท.รักษาความ 24,900.00    24,900.00    เฉพาะเจาะจง นายธงชัย 24,900.00   นายธงชัย 24,900.00    คุณสมบัติตรง 117/2562
ปลอดภัยอาคารส านักงาน สินสนอง สินสนอง ตามข้อก าหนด ลว.24 ม.ิย.62
ไตรมาสที ่ 4



ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

จ้างเหมาซักผ้าม่านในห้อง
ประชุม อบต.ตูม 1,810.00      1,810.00      เฉพาะเจาะจง นางสุภาพิชญ์  1,810.00     นางสุภาพิชญ์  1,810.00     คุณสมบัติตรง 118/2562

ยุทธอาสา ยุทธอาสา ตามข้อก าหนด ลว.24 ม.ิย.62

จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน 3,500.00      3,500.00      เฉพาะเจาะจง นายกัมพล 3,500.00     นายกัมพล 3,500.00     คุณสมบัติตรง 119/2562
บ้านสวนหอม ม.14 แสนสุขเจริญ แสนสุขเจริญ ตามข้อก าหนด ลว.24 ม.ิย.62

จ้างเหมาติดต้ังแผ่นสะท้อน 7,000.00      7,000.00      เฉพาะเจาะจง สถานตรวจสภาพรถ 7,000.00     สถานตรวจสภาพรถ 7,000.00     คุณสมบัติตรง 120/2562
แสงรอบคันตามทีก่ฎหมาย วันชัยเซอร์วิส วันชัยเซอร์วิส ตามข้อก าหนด ลว.25 ม.ิย.62
ก าหนด 88-0454 นม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 150,000.00   145,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์ 144,500.00 หจก.ว.อภินันท์ 144,500.00  คุณสมบัติตรง 10/2562
(สายไปทุง่นา) ม.7 ตามข้อก าหนด ลว.28 ม.ิย.62

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 160,000.00   155,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์ 154,500.00 หจก.ว.อภินันท์ 154,500.00  คุณสมบัติตรง 11/2562
(สายบ้าน ส.อบต.อดุลย)์ม.3 ตามข้อก าหนด ลว.28 ม.ิย.62



ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

โครงการดาดเหมืองเจ้าคุณ 98,000.00    92,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์ 92,000.00   หจก.ว.อภินันท์ 92,000.00    คุณสมบัติตรง 11/2562
ซอยนาพีโ่พด-ล าห้วยล าพระ ตามข้อก าหนด ลว.28 ม.ิย.62
เพลิง บ้านสะแกงาม ม.4

ลงชื่อ                         ลงชื่อ          
        (นางสาวสุกัญญา สัญพรมราช)        (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)

        ผู้อ านวยการกองคลัง          ปลัด  อบต.ตูม นายก อบต.ตูม

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


