
แบบ สขร.1

1 จ้างเหมาฉีดพน่หมอกควนัก าจัด        3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายดิลก ก  าสระน้อย        3,500.00 นายดิลก ก  าสระน้อย 3500 คุณสมบติัตรง 117/2563

ยุงลายปอ้งกันการเกิดโรคไข้เลือด ตามข้อก าหนด ลว.2 ก.ค.63

ออก หมู่ 12

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.     180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคดีทวทีรัพย์     180,000.00 หจก.โชคดีทวทีรัพย์ 180000 คุณสมบติัตรง 27/2563

สายหนองอ้ายเหลาไปเมรุ หมู่ 8 การโยธา การโยธา ตามข้อก าหนด ลว.2 ก.ค.63

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.       49,000.00         49,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคดีทวทีรัพย์       46,000.00 หจก.โชคดีทวทีรัพย์ 46000 คุณสมบติัตรง 28/2563

สายไปทุ่งนา หมู่ 7 การโยธา การโยธา ตามข้อก าหนด ลว.2 ก.ค.63

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.       47,000.00         47,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคดีทวทีรัพย์       47,000.00 หจก.โชคดีทวทีรัพย์ 47000 คุณสมบติัตรง 29/2563

สายข้างบา้นนายศักด์ิ หมู่ 7 การโยธา การโยธา ตามข้อก าหนด ลว.2 ก.ค.63

เหตุผลที 
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที และวนัที 
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

วนัที   31  กรกฎาคม  2563

ล าดับ
ที 

งานที จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง



เหตุผลที 
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที และวนัที 
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ
ที 

งานที จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

5 จ้างเหมาฉีดพน่หมอกควนัก าจัด        3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายดิลก ก  าสระน้อย        3,500.00 นายดิลก ก  าสระน้อย 3500 คุณสมบติัตรง 118/2563

ยุงลายปอ้งกันการเกิดโรคไข้เลือด ตามข้อก าหนด ลว.3 ก.ค.63

ออก หมู่ 9

6 จ้างเหมาฉีดพน่หมอกควนัก าจัด        3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายดิลก ก  าสระน้อย        3,500.00 นายดิลก ก  าสระน้อย 3500 คุณสมบติัตรง 119/2563

ยุงลายปอ้งกันการเกิดโรคไข้เลือด ตามข้อก าหนด ลว.8 ก.ค.63

ออก หมู่ 3

7 จ้างเหมาฉีดพน่หมอกควนัก าจัด        7,000.00           7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดิลก ก  าสระน้อย        7,000.00 นายดิลก ก  าสระน้อย 7000 คุณสมบติัตรง 1202563

ยุงลายปอ้งกันการเกิดโรคไข้เลือด ตามข้อก าหนด ลว.9 ก.ค.63

ออก หมู่ 3 และหมู่ 6

8 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือ           440.00             440.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ก่อทว ีจ ากัด           440.00 บริษทั ก่อทว ีจ ากัด           440.00 คุณสมบติัตรง 92/2563

การแพทย์ ตามข้อก าหนด ลว.10 ก.ค.63



เหตุผลที 
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที และวนัที 
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ
ที 

งานที จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

9 จ้างเหมาปรับปรุงทอ่ระบายน้ า       17,200.00         17,200.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักด์ิ       16,000.00 นายกิตติศักด์ิ       16,000.00 คุณสมบติัตรง 121/2563

บา้นวงัวารีวน หมู่ 16 มังพรมราช มังพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.10 ก.ค.63

10 จ้างเหมาฉีดพน่หมอกควนัก าจัด        3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายดิลก ก  าสระน้อย        3,500.00 นายดิลก ก  าสระน้อย         3,500.00 คุณสมบติัตรง 122/2563

ยุงลายปอ้งกันการเกิดโรคไข้เลือด ตามข้อก าหนด ลว.10 ก.ค.63

ออก หมู่ 10

11 จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.       45,300.00         45,300.00 เฉพาะเจาะจง นายเสนาะ  พฤกษารา       42,000.00 นายเสนาะ  พฤกษารา       42,000.00 คุณสมบติัตรง 123/2563

พร้อมซ่อมแซมตลิ งพงัหน้าศาลา ตามข้อก าหนด ลว.10 ก.ค.63

เอนกประสงค์ บา้นกุดววิาท

หมู่ 10

12 จ้างเหมาท าบอ่พกัเพื อระบายน้ า        7,600.00           7,600.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภา ช่วยตะคุ        7,000.00 นายโสภา ช่วยตะคุ         7,000.00 คุณสมบติัตรง 124/2563

ในหมู๋บา้น หมู่ 8 ตามข้อก าหนด ลว.10 ก.ค.63



เหตุผลที 
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที และวนัที 
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ
ที 

งานที จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

13 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง           144.00             144.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ก่อทว ีจ ากัด           144.00 บริษทั ก่อทว ีจ ากัด           144.00 คุณสมบติัตรง 93/2563

ตามข้อก าหนด ลว.13 ก.ค.63

14 จ้างเหมาฉีดพน่หมอกควนัก าจัด        3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายดิลก ก  าสระน้อย        3,500.00 นายดิลก ก  าสระน้อย         3,500.00 คุณสมบติัตรง 125/2563

ยุงลายปอ้งกันการเกิดโรคไข้เลือด ตามข้อก าหนด ลว.13 ก.ค.63

ออก หมู่ 6

15 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน       38,574.00         38,574.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ก่อทว ีจ ากัด       38,574.00 บริษทั ก่อทว ีจ ากัด       38,574.00 คุณสมบติัตรง 94/2563

(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.14 ก.ค.63

16 จ้างเหมาท าตรายาง           300.00             300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ก่อทว ีจ ากัด           300.00 บริษทั ก่อทว ีจ ากัด           300.00 คุณสมบติัตรง 126/2563

ตามข้อก าหนด ลว.14 ก.ค.63

17 จัดซ้ือต้นมะตูมและต้นรวงผ้ึง        3,700.00           3,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวนัทศัไนย        3,700.00 ร้านตะวนัทศัไนย         3,700.00 คุณสมบติัตรง 95/2563

โครงการปลูกปา่และดูแลรักษา ตามข้อก าหนด ลว.15 ก.ค.63

ปา่ชุมชน



เหตุผลที 
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที และวนัที 
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ
ที 

งานที จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

18 จ้างเหมาท าปา้ย           300.00             300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟคิ           300.00 ร้านฟร้องค์กราฟคิ           300.00 คุณสมบติัตรง 127/2563

โครงการปลูกปา่ชุมชนและดูแล ตามข้อก าหนด ลว.15 ก.ค.63

ปา่ชุมชน

19 จ้างเหมาท าอาหารกลางวนั        6,000.00           6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชนม์นิภา คาถาพนัธ์        6,000.00 นางชนม์นิภา คาถาพนัธ์         6,000.00 คุณสมบติัตรง 128/2563

และอาหารวา่งพร้อมน้ าดื ม ตามข้อก าหนด ลว.15 ก.ค.63

โครงการปลูกปา่ชุมชนและดูแล

ปา่ชุมชน

20 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน        7,030.00           7,030.00 เฉพาะเจาะจง นายส านวน        7,030.00 นายส านวน         7,030.00 คุณสมบติัตรง 129/2563

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วดั ฉ  าพรมราช ฉ  าพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.17 ก.ค.63

วงัวารีวน



เหตุผลที 
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที และวนัที 
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ
ที 

งานที จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

21 จ้างเหมาฉีดพน่หมอกควนัก าจัด        7,000.00           7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดิลก ก  าสระน้อย        7,000.00 นายดิลก ก  าสระน้อย         7,000.00 คุณสมบติัตรง 130/2563

ยุงลายปอ้งกันการเกิดโรคไข้เลือด ตามข้อก าหนด ลว.21 ก.ค.63

ออก หมู่ 2 และหมู่ 6

22 จ้างเหมาฉีดพน่หมอกควนัก าจัด        3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายดิลก ก  าสระน้อย        3,500.00 นายดิลก ก  าสระน้อย         3,500.00 คุณสมบติัตรง 131/2563

ยุงลายปอ้งกันการเกิดโรคไข้เลือด ตามข้อก าหนด ลว.22 ก.ค.63

ออก หมู่ 6

23 จ้างเหมาฉีดพน่หมอกควนัก าจัด        3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายดิลก ก  าสระน้อย        3,500.00 นายดิลก ก  าสระน้อย         3,500.00 คุณสมบติัตรง 132/2563

ยุงลายปอ้งกันการเกิดโรคไข้เลือด ตามข้อก าหนด ลว.22 ก.ค.63

ออก หมู่ 6

24 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน       12,110.00         12,110.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ก่อทว ีจ ากัด       12,110.00 บริษทั ก่อทว ีจ ากัด       12,110.00 คุณสมบติัตรง 96/2563

(กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.22 ก.ค.63



เหตุผลที 
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที และวนัที 
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ
ที 

งานที จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

25 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง        8,400.00           8,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหลียวอะไล่แอร์-        8,400.00 ร้านเหลียวอะไล่แอร์-         8,400.00 คุณสมบติัตรง 97/2563

(แบตเตอรี ) ไดนาโม ไดนาโม ตามข้อก าหนด ลว.23 ก.ค.63

26 โครงการขยายและปรับปรุงถนน     342,000.00       342,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พริียา     342,000.00 หจก.พริียา      342,000.00 คุณสมบติัตรง 30/2563

คสล.สายกลางหมู่บา้น หมู่ 14 ตามข้อก าหนด ลว.24 ก.ค.63

27 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์        4,980.00           4,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน        4,980.00 ร้านปร้ินเตอร์โซน         4,980.00 คุณสมบติัตรง 98/2563

(กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.29 ก.ค.63

28 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์        5,380.00           5,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน        5,380.00 ร้านปร้ินเตอร์โซน         5,380.00 คุณสมบติัตรง 99/2563

(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.29 ก.ค.63

29 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ           900.00             900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ก่อทว ีจ ากัด           900.00 บริษทั ก่อทว ีจ ากัด           900.00 คุณสมบติัตรง 100/2563

(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.29 ก.ค.63



เหตุผลที 
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที และวนัที 
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ
ที 

งานที จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

30 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์        3,710.00           3,710.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน        3,710.00 ร้านปร้ินเตอร์โซน         3,710.00 คุณสมบติัตรง 101/2563

(กองการศึกษา ฯ) ตามข้อก าหนด ลว.29 ก.ค.63

31 จ้างเหมาฉีดพน่หมอกควนัก าจัด       10,500.00         10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายดิลก ก  าสระน้อย       10,500.00 นายดิลก ก  าสระน้อย       10,500.00 คุณสมบติัตรง 133/2563

ยุงลายปอ้งกันการเกิดโรคไข้เลือด ตามข้อก าหนด ลว.29 ก.ค.63

ออก หมู่ 6 (จ านวน 3 ราย)

32 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน       14,555.00         14,555.00 เฉพาะเจาะจง บรัษทั  ก่อทว ี จ ากัด       14,555.00 บรัษทั  ก่อทว ี จ ากัด       14,555.00 คุณสมบติัตรง 102/2563

(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.30 ก.ค.63

33 จ้างเหมาฉีดพน่หมอกควนัก าจัด        3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายดิลก ก  าสระน้อย        3,500.00 นายดิลก ก  าสระน้อย         3,500.00 คุณสมบติัตรง 134/2563

ยุงลายปอ้งกันการเกิดโรคไข้เลือด ตามข้อก าหนด ลว.31 ก.ค.63

ออก หมู่ 6


