
แบบ สขร.1

1 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)     313,174.44       313,174.44 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว     313,174.44 สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว      313,174.44 คุณสมบติัตรง 77/2563

ภาคเรียนที่ 1/2563 จ ากัด จ ากัด ตามข้อก าหนด ลว.2 มิ.ย.63

2 จ้างเหมาซ่อมแซมวทิยุส่ือสาร        1,692.00           1,692.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชซีคิว        1,692.00 หจก.โคราชซีคิว         1,692.00 คุณสมบติัตรง 94/2563

ตามข้อก าหนด ลว.4 มิ.ย.63

3 จ้างเหมาติดต้ังสายน าสัญญาณ           696.00             696.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชซีคิว           696.00 หจก.โคราชซีคิว           696.00 คุณสมบติัตรง 95/2563

วทิยุส่ือสารติดรถยนต์ EMS ตามข้อก าหนด ลว.4 มิ.ย.63

ทะเบยีน ขข 1731 นม

4 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์           790.00             790.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน           790.00 ร้านปร้ินเตอร์โซน           790.00 คุณสมบติัตรง 78/2563

(กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.5 มิ.ย.63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

วนัที่  30  มิถุนายน  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

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

5 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน       14,500.00         14,500.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี       14,500.00 บจ.ก่อทวี       14,500.00 คุณสมบติัตรง 79/2563

(กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.9 มิ.ย.63

6 จ้างเหมาจัดท าตรายางสัญลักษณ์        1,800.00           1,800.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี        1,800.00 บจ.ก่อทวี         1,800.00 คุณสมบติัตรง 96/2563

อบต.ตูม ตามข้อก าหนด ลว.9 มิ.ย.63

7 จ้างเหมาปรับปรุงภมูิทศัน์        4,000.00           4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ กุลพรมราช        4,000.00 นายนรินทร์ กุลพรมราช         4,000.00 คุณสมบติัตรง 97/2563

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วดัวงัวา ตามข้อก าหนด ลว. 10 มิ.ย.63

รีวน

8 จ้างเหมาฉีดพน่หมอกควนัก าจัด        3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายดิลก ก่ าสระน้อย        3,500.00 นายดิลก ก่ าสระน้อย         3,500.00 คุณสมบติัตรง 98/2563

ยุงลาย หมู่ 10 ตามข้อก าหนด ลว.10 มิ.ย.63

9 จัดซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ       12,500.00         12,412.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เตียวเจริญ       12,412.00 หจก.เตียวเจริญ       12,412.00 คุณสมบติัตรง 80/2563

(เคร่ืองผสมเสียงแบบมีพาวเวอร์ คอมมูนิเคชั่น คอมมูนิเคชั่น ตามข้อก าหนด ลว. 12 มิ.ย.63



ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ชุดพาวเวอร์แอมป์)

10 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพน่หมอก       13,800.00         13,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.ท.ีซัพพลาย       13,800.00 ร้าน เอส.ท.ีซัพพลาย       13,800.00 คุณสมบติัตรง 99/2563

ควนั จ านวน 4 เคร่ือง ตามข้อก าหนด ลว.12 มิ.ย.63

11 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ        5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสืบ สาระสระน้อย        5,000.00 นายสืบ สาระสระน้อย         5,000.00 คุณสมบติัตรง 100/2563

ส านักงาน ตามข้อก าหนด ลว.15 มิ.ย.63

12 จ้างเหมาฉีดพน่หมอกควนัก าจัด        3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายดิลก ก่ าสระน้อย        3,500.00 นายดิลก ก่ าสระน้อย         3,500.00 คุณสมบติัตรง 101/2563

ยุงลาย หมู่ 5 ตามข้อก าหนด ลว.15 มิ.ย.63

13 จ้างเหมาติดต้ังโปรแกรม           100.00             100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค           100.00 ร้านคอมเทค           100.00 คุณสมบติัตรง 102/2563

AutoCAD ตามข้อก าหนด ลว.17 มิ.ย.63

14 จ้างเหมาฉีดพน่หมอกควนัก าจัด       10,500.00         10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายดิลก ก่ าสระน้อย       10,500.00 นายดิลก ก่ าสระน้อย       10,500.00 คุณสมบติัตรง 103/2563

ยุงลาย หมู่ 12 และหมู่ 15 ตามข้อก าหนด ลว.17 มิ.ย.63



ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

(จ านวน 3 ราย)

15 จ้างเหมาอัพเดท Wireware           500.00             500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน           500.00 ร้านปร้ินเตอร์โซน           500.00 คุณสมบติัตรง 104/2563

เคร่ืองปร้ินเตอร์ (ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.17 มิ.ย.63

16 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน       14,000.00         14,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี        7,500.00 บจ.ก่อทวี         7,500.00 คุณสมบติัตรง 81/2563

(เคร่ืองดูดฝุ่น) ตามข้อก าหนด ลว.19 มิ.ย.63

17 จ้างเหมาตัดต้นไม้และตัดแต่ง       10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวลิ สวยพรมราช       10,000.00 นายวลิ สวยพรมราช       10,000.00 คุณสมบติัตรง 105/2563

ต้นไม้ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัพรหม ตามข้อก าหนด ลว.19 มิ.ย.63

ราช

18 จ้างเหมาเคร่ืองจักรขุดลอกก าจัด       22,700.00         22,700.00 เฉพาะเจาะจง นายเสนาะ พฤกษารา       22,700.00 นายเสนาะ พฤกษารา       22,700.00 คุณสมบติัตรง 106/2563

วชัพชืและส่ิงกีดขวางทางน้ า ตามข้อก าหนด ลว.19 มิ.ย.63

ต้ังแต่สะพานทางเข้าบา้นสวน

หมากถึงปากเข้าบา้นบโุพธิ์



ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

โครงการก าจัดวชัพชืและส่ิงกีด

ขวางทางน้ าในเขตพื้นที่ต าบลตูม

19 จัดซ้ือต้นคูณ       12,500.00         12,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวนัทศัไนย       12,500.00 ร้านตะวนัทศัไนย       12,500.00 คุณสมบติัตรง 82/2563

โครงการทอ้งถิ่นไทย รวมใจภกัด์ิ ตามข้อก าหนด ลว.22 มิ.ย.63

รักษพ์ื้นที่สีเขียว

20 จ้างเหมาท าปา้ยโครงการทอ้งถิ่น           300.00             300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟคิ           300.00 ร้านฟร้องค์กราฟคิ           300.00 คุณสมบติัตรง 107/2563

ไทย รวมใจภกัด์ิ รักษพ์ื้นที่สีเขียว ตามข้อก าหนด ลว.22 มิ.ย.63

21 จ้างเหมาขุดหลุมปลูกโครงการ        3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสนาะ พฤกษารา        3,000.00 นายเสนาะ พฤกษารา         3,000.00 คุณสมบติัตรง 108/2563

ทอ้งถิ่นไทย รวมใจภกัด์ิ รักษพ์ื้น ตามข้อก าหนด ลว.22 มิ.ย.63

ที่สีเขียว

22 จ้างเหมาท าไม้ค้ าต้นไม้ โครงการ        1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉียบ ระวพีรมราช        1,500.00 นายเฉียบ ระวพีรมราช         1,500.00 คุณสมบติัตรง 109/2563

ทอ้งถิ่นไทย รวมใจภกัด์ิ รักษพ์ื้น ตามข้อก าหนด ลว.22 มิ.ย.63



ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ที่สีเขียว

23 จัดซ้ือกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ     228,000.00       228,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นซัส     225,200.00 บริษทั เอ็นซัส      225,200.00 คุณสมบติัตรง 3/2563

ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ เทคโนโลยี จ ากัด เทคโนโลยี จ ากัด ตามข้อก าหนด ลว.22 มิ.ย.63

ส าหรับส าหรับติดต้ังภายในอาคาร

ส าหรับใช้ในงานรักษาความ

ปลอดภยัทั่วไป และอุปกรณ์

บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย

(Network Video Recorder)

แบบ 8 ช่อง

24 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว       18,717.00         18,717.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี       18,717.00 บจ.ก่อทวี       18,717.00 คุณสมบติัตรง 83/2563

(ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วดั ตามข้อก าหนด ลว.23 มิ.ย.63

วงัวารีวน)

25 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว        4,480.00           4,480.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี        4,480.00 บจ.ก่อทวี         4,480.00 คุณสมบติัตรง 8/2563



ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

(ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัพรหมราช) ตามข้อก าหนด ลว.23 มิ.ย.63

26 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน        5,645.00           5,646.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี        5,646.00 บจ.ก่อทวี         5,646.00 คุณสมบติัตรง 85/2563

(ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัพรหมราช) ตามข้อก าหนด ลว.23 มิ.ย.63

27 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน        4,845.00           4,845.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี        4,845.00 บจ.ก่อทวี         4,845.00 คุณสมบติัตรง 86/2563

(ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วดั ตามข้อก าหนด ลว.23 มิ.ย.63

วงัวารีวน)

28 จ้างเหมาฉีดพน่หมอกควนั        3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายดิลก ก่ าสระน้อย        3,500.00 นายดิลก ก่ าสระน้อย         3,500.00 คุณสมบติัตรง 110/2563

ก าจัดยุงลาย หมู่ 6 ตามข้อก าหนด ลว.23 มิ.ย.63

29 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์        2,500.00           2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพวิเตอร์        2,500.00 หจก.โคราชคอมพวิเตอร์         2,500.00 คุณสมบติัตรง 87/2563

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ (กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.24 มิ.ย.63



ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

30 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์        2,500.00           2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพวิเตอร์        2,500.00 หจก.โคราชคอมพวิเตอร์         2,500.00 คุณสมบติัตรง 88/2563

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ (กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.24 มิ.ย.63

31 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินศูนย์       20,900.00         20,900.00 เฉพาะเจาะจง นายส านวน ฉ่ าพรมราช       20,900.00 นายส านวน ฉ่ าพรมราช       20,900.00 คุณสมบติัตรง 111/2563

พฒันาเด็กเล็กวดัพรหมราช ตามข้อก าหนด ลว.24 มิ.ย.63

32 จ้างเหมาฉีดพน่หมอกควนั        3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายดิลก ก่ าสระน้อย        3,500.00 นายดิลก ก่ าสระน้อย         3,500.00 คุณสมบติัตรง 112/2563

ก าจัดยุงลายปอ้งกันโรคไข้เลือด ตามข้อก าหนด ลว.24 มิ.ย.63
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33 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยาน        2,150.00           2,150.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างเที่ยง        2,150.00 อู่ช่างเที่ยง         2,150.00 คุณสมบติัตรง 113/2563

ยนต์ งนพ 113 นม ตามข้อก าหนด ลว.24 มิ.ย.63

34 จ้างเหมาบริการงานท าความ       22,500.00         22,500.00 เฉพาะเจาะจง นางภมรรัตน์       22,500.00 นางภมรรัตน์       22,500.00 คุณสมบติัตรง 114/2563

สะอาดศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ก้านสันเทยีะ ก้านสันเทยีะ ตามข้อก าหนด ลว.26 มิ.ย.63

วดัวงัวารีวน ประจ าเดือน



ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

กรกฎาคม-กันยายน 2563

35 จ้างเหมาบริการงานท าความ       22,500.00         22,500.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณา       22,500.00 นางวรรณา       22,500.00 คุณสมบติัตรง 115/2563

สะอาดศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดั สายสระน้อย สายสระน้อย ตามข้อก าหนด ลว.26 มิ.ย.63

พรหมราช ประจ าเดือน

กรกฎาคม-กันยายน 2563

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล.     200,000.00       198,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พริียา     197,500.00 หจก.พริียา      197,500.00 คุณสมบติัตรง 26/2563

สายเลียบคลองส่งน้ าชลประทาน ตามข้อก าหนด ลว.29 มิ.ย.63
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37 จ้างเหมาฉีดพน่หมอกควนัก าจัด        3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายดิลก ก่ าสระน้อย        3,500.00 นายดิลก ก่ าสระน้อย         3,500.00 คุณสมบติัตรง 116/2563

ยุงลายปอ้งกันการเกิดโรคไข้ ตามข้อก าหนด ลว.29 มิ.ย.63

เลือดออก หมู่ 6



ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

38 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน     100,000.00       100,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร     100,000.00 สหกรณ์การเกษตร      100,000.00 คุณสมบติัตรง 89/2563

ล าพระเพลิง จ ากัด ล าพระเพลิง จ ากัด ตามข้อก าหนด ลว.30 มิ.ย.63

39 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน        2,240.00           2,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ก่อทว ีจ ากัด        2,240.00 บริษทั ก่อทว ีจ ากัด         2,240.00 คุณสมบติัตรง 90/2563

(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.30 มิ.ย.63

40 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน        2,000.00           2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ก่อทว ีจ ากัด        2,000.00 บริษทั ก่อทว ีจ ากัด         2,000.00 คุณสมบติัตรง 91/2563

(กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.30 มิ.ย.63


