
แบบ สขร.1

1 จัดซ้ือของที่ระลึก 1,500.00       1,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ก่อทว ีจ ำกัด 1,500.00       บริษทั ก่อทว ีจ ากัด 1,500.00        คุณสมบติัตรง 34/2563

โครงการฝึกอบรมทศันศึกษาดู ตามข้อก าหนด ลว.11 ก.พ.63

งานเพื่อพฒันาศักยภาพของคณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลและพนักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

ประจ าป ี 2563

2 จ้างเหมาเช่ารถบสัปรับอากาศ 90,000.00      90,000.00        เฉพาะเจาะจง นำยบญุโชก 90,000.00      นายบญุโชก 90,000.00      คุณสมบติัตรง 46/2563

โครงการฝึกอบรมทศันศึกษาดู ปะนะพตุโต ปะนะพตุโต ตามข้อก าหนด ลว.11 ก.พ.63

งานเพื่อพฒันาศักยภาพของคณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

วนัที่  28  กุมภาพนัธ ์ 2563

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

บริหารส่วนต าบลและพนักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

ประจ าป ี 2563

3 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 300.00          300.00            เฉพาะเจาะจง ร้ำนฟร้องค์กรำฟคิ 300.00          ร้านฟร้องค์กราฟคิ 300.00          คุณสมบติัตรง 47/2563

โครงการฝึกอบรมทศันศึกษาดู ตามข้อก าหนด ลว.11 ก.พ.63

งานเพื่อพฒันาศักยภาพของคณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลและพนักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

ประจ าป ี 2563

4 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้เพื่อใช้ในการ 64,030.00      64,030.00        เฉพาะเจาะจง ร้ำนมิตรไทย 64,030.00      ร้านมิตรไทย 64,030.00      คุณสมบติัตรง 35/2563

ซ่อมแซมไฟฟา้สาธารณะภายใน ตามข้อก าหนด ลว.12 ก.พ.63

ต าบล



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

5 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 900.00          900.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ก่อทว ีจ ำกัด 900.00          บริษทั ก่อทว ีจ ากัด 900.00          คุณสมบติัตรง 36/2563

(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.13 ก.พ.63

6 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 3,468.00       3,468.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ก่อทว ีจ ำกัด 3,468.00       บริษทั ก่อทว ีจ ากัด 3,468.00        คุณสมบติัตรง 37/2563

(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.13 ก.พ.63

7 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 1,060.00       1,060.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ก่อทว ีจ ำกัด 1,060.00       บริษทั ก่อทว ีจ ากัด 1,060.00        คุณสมบติัตรง 38/2563

(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.13 ก.พ.63

8 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 1,090.00       1,090.00          เฉพาะเจาะจง ร้ำนคอมเทค 1,090.00       ร้านคอมเทค 1,090.00        คุณสมบติัตรง 48/2563

โน๊ตบคุ ตามข้อก าหนด ลว.13 ก.พ.63

9 จ้างเหมาเช็คระยะ 215,000 กม. 2,627.92       2,627.92          เฉพาะเจาะจง บริษทั ณัฐดนัย จ ำกัด 2,627.92       บริษทั ณัฐดนัย จ ากัด 2,627.92        คุณสมบติัตรง 49/2563

และซ่อมบ ารุงรักษา กล 9130 นม ตามข้อก าหนด ลว.14 ก.พ.63



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

10 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 173,000.00    173,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชช.เจริญกิจ 172,500.00    หจก.ชช.เจริญกิจ 172,500.00     คุณสมบติัตรง 14/2563

สายข้างโรงสีนายเกียรติ นาคจะ ก่อสร้ำง ก่อสร้าง ตามข้อก าหนด ลว.14 ก.พ.63

โปะ หมู่ 2

11 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 15,100.00      15,100.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ชช.เจริญกิจ 15,000.00      หจก.ชช.เจริญกิจ 15,000.00      คุณสมบติัตรง 15/2563

สายบา้นนายมณู แพงตะคุ ก่อสร้ำง ก่อสร้าง ตามข้อก าหนด ลว.14 ก.พ.63

หมู่ 11

12 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 42,400.00      42,400.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ชช.เจริญกิจ 42,000.00      หจก.ชช.เจริญกิจ 42,000.00      คุณสมบติัตรง 16/2563

สายบา้นลุงนิพนธ ์หมู่ 12 ก่อสร้ำง ก่อสร้าง ตามข้อก าหนด ลว.14 ก.พ.63

13 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00    100,000.00      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์กำรเกษตรล ำ 100,000.00    สหกรณ์การเกษตรล า 100,000.00     คุณสมบติัตรง 39/2563

พระเพลิง  จ ำกัด พระเพลิง  จ ากัด ตามข้อก าหนด ลว.17 ก.พ.63

14 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟา้แสงสวา่ง 24,550.00      24,550.00        เฉพาะเจาะจง นำยประจวบ 24,550.00      นายประจวบ 24,550.00      คุณสมบติัตรง 50/2563

สาธารณะภายในต าบล ไกลพรมรำช ไกลพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.17 ก.พ.63



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 300,000.00    300,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พริียำ 300,000.00    หจก.พริียา 300,000.00     คุณสมบติัตรง 17/2563

คสล. หมู่ 3 สายบา้นนายอรุณ ตามข้อก าหนด ลว.17 ก.พ.63

พระวนัพรมราช

15 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 4,950.00       4,950.00          เฉพาะเจาะจง ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 4,950.00       ร้านปร้ินเตอร์โซน 4,950.00        คุณสมบติัตรง 40/2563

(กองการศึกษา ศาสนาและวฒัน ตามข้อก าหนด ลว.19 ก.พ.63

ธรรม)

16 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 578.00          578.00            เฉพาะเจาะจง ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 578.00          ร้านปร้ินเตอร์โซน 578.00          คุณสมบติัตรง 41/2563

(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.19 ก.พ.63

17 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 510.00          510.00            เฉพาะเจาะจง ร้ำนปร้ินเตอร์โซน 510.00          ร้านปร้ินเตอร์โซน 510.00          คุณสมบติัตรง 42/2563

(กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.19 ก.พ.63

18 จ้างเหมาเคร่ืองจักรเพื่อสร้าง 6,000.00       6,000.00          เฉพาะเจาะจง นำยเสนำะ พฤกษำรำ 6,000.00       นายเสนาะ พฤกษารา 6,000.00        คุณสมบติัตรง 51/2563

ท านบกั้น ตามข้อก าหนด ลว.20 ก.พ.63



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

19 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 4,425.00       4,425.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ก่อทว ีจ ำกัด 4,425.00       บริษทั ก่อทว ีจ ากัด 4,425.00        คุณสมบติัตรง 43/2563

(กองการศึกษา ศาสนาและวฒัน ตามข้อก าหนด ลว.21 ก.พ.63

ธรรม)

20 จ้างเหมาเคร่ืองสูบน้ าเพื่อทยอย 88,000.00      88,000.00        เฉพาะเจาะจง นำยธงชัย 88,000.00      นายธงชัย 88,000.00      คุณสมบติัตรง 52/2563

น้ าเข้าคลองส่งน้ า เชยสระน้อย เชยสระน้อย ตามข้อก าหนด ลว.21 ก.พ.63

21 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 300.00          300.00            เฉพาะเจาะจง ร้ำนคอมเทค 300.00          ร้านคอมเทค 300.00          คุณสมบติัตรง 53/2563

(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.21 ก.พ.63

22 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม 2,220.00       2,220.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ก่อทว ีจ ำกัด 2,220.00       บริษทั ก่อทว ีจ ากัด 2,220.00        คุณสมบติัตรง 44/2563

ประชาคมโครงการอบรมจัดเวที ตามข้อก าหนด ลว.25 ก.พ.63

ประชาคมเพื่อทบทวนและจัดท า

แผนพฒันาทอ้งถิ่น



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

23 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 3,482.00       3,482.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ก่อทว ีจ ำกัด 3,482.00       บริษทั ก่อทว ีจ ากัด 3,482.00        คุณสมบติัตรง 45/2563

(กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.25 ก.พ.63

24 จัดซ้ือเวชภณัฑ์โครงการส่งเสริม 30,000.00      30,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้ำนบำ้นยำปกัธงชัย 30,000.00      ร้านบา้นยาปกัธงชัย 30,000.00      คุณสมบติัตรง 46/2563

การด าเนินงานและบริหารจัดการ ตามข้อก าหนด ลว.25 ก.พ.63

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินต าบลตูม

25 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 7,584.00       7,584.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ก่อทว ีจ ำกัด 7,584.00       บริษทั ก่อทว ีจ ากัด 7,584.00        คุณสมบติัตรง 47/2563

(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.25 ก.พ.63

26 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 5,450.00       5,450.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ก่อทว ีจ ำกัด 5,450.00       บริษทั ก่อทว ีจ ากัด 5,450.00        คุณสมบติัตรง 48/2563

(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.25 ก.พ.63

27 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิลโครงการ 300.00          300.00            เฉพาะเจาะจง ร้ำนฟร้องค์กรำฟคิ 300.00          ร้านฟร้องค์กราฟคิ 300.00          คุณสมบติัตรง 54/2563

อบรมจัดเวทปีระชาคมเพื่อทบทวน ตามข้อก าหนด ลว.25 ก.พ.63

และจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

28 จัดซ้ือขาต้ังปา้ย โครงการปอ้งกัน 1,500.00       1,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ก่อทว ีจ ำกัด 1,500.00       บริษทั ก่อทว ีจ ากัด 1,500.00        คุณสมบติัตรง 49/2563

และการลดโรคระบาดต่าง ๆที่ ตามข้อก าหนด ลว.26 ก.พ.63

เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ต าบลตูม

ประจ าป ี2563

29 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 750.00          750.00            เฉพาะเจาะจง ร้ำนฟร้องค์กรำฟคิ 750.00          ร้านฟร้องค์กราฟคิ 750.00          คุณสมบติัตรง 55/2563

โครงการปอ้งกันและการลดโรค ตามข้อก าหนด ลว.26 ก.พ.63

ระบาดต่าง ๆที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่

ต าบลตูม ประจ าป ี2563

30 จัดซ้ือขาต้ังปา้ย โครงการอบรม 1,000.00       1,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ก่อทว ีจ ำกัด 1,000.00       บริษทั ก่อทว ีจ ากัด 1,000.00        คุณสมบติัตรง 50/2563

ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก ตามข้อก าหนด ลว.27 ก.พ.63

หญ้าแฝก



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

31 จัดซ้ือขาต้ังปา้ย (วสัดุส านักงาน 1,000.00       1,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ก่อทว ีจ ำกัด 1,000.00       บริษทั ก่อทว ีจ ากัด 1,000.00        คุณสมบติัตรง 51/2563

ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.27 ก.พ.63

32 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 600.00          600.00            เฉพาะเจาะจง ร้ำนฟร้องค์กรำฟคิ 600.00          ร้านฟร้องค์กราฟคิ 600.00          คุณสมบติัตรง 56/2563

โครงการอบรมส่งเสริมและสนับ ตามข้อก าหนด ลว.27 ก.พ.63

สนุนการปลูกหญ้าแฝก

33 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 300.00          300.00            เฉพาะเจาะจง ร้ำนฟร้องค์กรำฟคิ 300.00          ร้านฟร้องค์กราฟคิ 300.00          คุณสมบติัตรง 57/2563

ใหค้วามรู้ข้อมูลข่าวสารทาง ตามข้อก าหนด ลว.27 ก.พ.63

ราชการและช่องทางการร้องเรียน

ร้องทกุข์

34 จัดซ้ือขาต้ังปา้ย โครงการอบรม 1,500.00       1,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ก่อทว ีจ ำกัด 1,500.00       บริษทั ก่อทว ีจ ากัด 1,500.00        คุณสมบติัตรง 52/2563

ใหค้วามรู้ในการปอ้งกันและเฝ้า ตามข้อก าหนด ลว.28 ก.พ.63

ระวงัไฟปา่ 2563



เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

35 จัดซ้ือขาต้ังปา้ย โครงการอบรม 1,500.00       1,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ก่อทว ีจ ำกัด 1,500.00       บริษทั ก่อทว ีจ ากัด 1,500.00        คุณสมบติัตรง 53/2563

ใหค้วามรู้เกี่ยวกับการใช้ถัง ตามข้อก าหนด ลว.28 ก.พ.63

ดับเพลิง

36 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 750.00          750.00            เฉพาะเจาะจง ร้ำนฟร้องค์กรำฟคิ 750.00          ร้านฟร้องค์กราฟคิ 750.00          คุณสมบติัตรง 58/2563

โครงการอบรมใหค้วามรู้ในการ ตามข้อก าหนด ลว.28 ก.พ.63

ปอ้งกันและเฝ้าระวงัไฟปา่ 2563

37 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 750.00          750.00            เฉพาะเจาะจง ร้ำนฟร้องค์กรำฟคิ 750.00          ร้านฟร้องค์กราฟคิ 750.00          คุณสมบติัตรง 59/2563

โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ ตามข้อก าหนด ลว.28 ก.พ.63

การใช้ถังดับเพลิง


