
แบบ สขร.1

1 จ้างเหมารถขุดตักขยะ ขนย้าย    23,500.00      23,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.เกษมทรัพย์    23,500.00 บริษัท ส.เกษมทรัพย์    23,500.00 คุณสมบัติตรง 47/2565
พร้อมเกรดเกล่ียพื้นที่ ณ คอนสตรัคชั่น จ ากัด คอนสตรัคชั่น จ ากัด

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.2 ก.พ.65
บริเวณถนนข้างรีสอร์ทเส้น
ทางไปบ้านหนองปรือ

2 จ้างเหมาขุดร้ือผิวถนนลาด    46,000.00      46,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.เกษมทรัพย์    46,000.00 บริษัท ส.เกษมทรัพย์    46,000.00 คุณสมบัติตรง 48/2565
ยางพร้อมบดอัด ถนนสาย คอนสตรัคชั่น จ ากัด คอนสตรัคชั่น จ ากัด

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.2 ก.พ.65
บ้านหนองปลิง-วดัคลอง
ตะคร้อ หมู่ 3

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  1,336,000.00  1,410,000.00 คัดเลือก หจก.โคราชภรีะพันธ์  1,336,000.00 หจก.โชคดีทวทีรัพย์   1,330,000.00 คุณสมบัติตรง 3/2565
หมู่ 1 บา้นคลองวัด สายวิทยา  ก่อสร้าง การโยธา

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.2 ก.พ.65

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  28  กุมภาพันธ ์ 2565

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  28  กุมภาพันธ ์ 2565

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

ลัยเทคนิค-นายเสน่ห์หอพัก หจก.โชคดีทวทีรัพย์  1,330,000.00

การโยธา

หจก.ป.เพิ่มทรัพย์  1,410,000.00

หจก.อุทุมพร การโยธา  1,410,000.00

4 โครงการขยายถนนพร้อม  184,000.00    181,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคดีทวทีรัพย์  180,000.00 หจก.โชคดีทวทีรัพย์   180,000.00 คุณสมบัติตรง 4/2565
วางท่อระบายน้ า หมู่ 7 การโยธา การโยธา

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.7 ก.พ.65
สายบ้านใหม่ป่าตะแบกไป
บ้านสวนหอม

5 โครงการขยายถนนพร้อม  200,000.00    214,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคดีทวทีรัพย์  200,000.00 หจก.โชคดีทวทีรัพย์   200,000.00 คุณสมบัติตรง 5/2565
วางท่อระบายน้ า หมู่ 7 การโยธา การโยธา

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.7 ก.พ.65



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  28  กุมภาพันธ ์ 2565

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

สายบ้านใหม่ป่าตะแบกไป
บ้านสวนหอม

6 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.  204,000.00    210,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคดีทวทีรัพย์  204,000.00 หจก.โชคดีทวทีรัพย์   204,000.00 คุณสมบัติตรง 6/2565
ภายในหมู่บ้าน หลังโรงเรียน การโยธา การโยธา

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.7 ก.พ.65
วดัโพธิเ์มืองสามัคคี หมู่ 12

7 จ้างเหมาเปล่ียนฟิล์มเคร่ือง     1,000.00       1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน     1,000.00 ร้านปร้ินเตอร์โซน      1,000.00 คุณสมบัติตรง 49/2565
พิมพ์ (กองคลัง)

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.8 ก.พ.65

8 จ้างเหมาบรรจุน้ ายาเคมีดับ    25,500.00      25,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุปกรณ์ดับเพลิง    25,500.00 ร้านอุปกรณ์ดับเพลิง    25,500.00 คุณสมบัติตรง 50/2565
เพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.9 ก.พ.65



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  28  กุมภาพันธ ์ 2565

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

จ านวน 30 ถัง

9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  262,000.00    269,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยิง่เจริญการ  262,000.00 บริษัท ยิง่เจริญการ   262,000.00 คุณสมบัติตรง 7/2565
สายร้านอาหารนางกรรณิการ์ โยธาและการไฟฟ้า โยธาและการไฟฟ้า

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.9 ก.พ.65
ไปจรดถนนเข้าป่าชุมชน (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด
หมู่ 15

10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  100,000.00    102,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยิง่เจริญการ  100,000.00 บริษัท ยิง่เจริญการ   100,000.00 คุณสมบัติตรง 8/2565
สายบ้านนายสาย หมู่ 3 โยธาและการไฟฟ้า โยธาและการไฟฟ้า

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.9 ก.พ.65
(ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด

11 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  100,000.00    104,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยิง่เจริญการ  100,000.00 บริษัท ยิง่เจริญการ   100,000.00 คุณสมบัติตรง 9/2565



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  28  กุมภาพันธ ์ 2565

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

สายกุดววิาทไปบุพระเมือง โยธาและการไฟฟ้า โยธาและการไฟฟ้า
ตาม

ข้อก าหนด
ลว.9 ก.พ.65

หมู่ 10 (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด

12 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  100,000.00    103,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยิง่เจริญการ  100,000.00 บริษัท ยิง่เจริญการ   100,000.00 คุณสมบัติตรง 10/2565
สายจากบ้านพรหมราช-โนน โยธาและการไฟฟ้า โยธาและการไฟฟ้า

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.9 ก.พ.65
วงัหิน (เลียบเหมืองบุงา) (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด
หมู่ 2

13 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน     6,900.00       6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทว ีจ ากัด     6,900.00 บริษัท ก่อทว ีจ ากัด      6,900.00 คุณสมบัติตรง 33/2565
(ศพด.วดัพรหมราช)

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.14 ก.พ.
65

14 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว     1,020.00       1,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทว ีจ ากัด     1,020.00 บริษัท ก่อทว ีจ ากัด      1,020.00 คุณสมบัติตรง 34/2565



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  28  กุมภาพันธ ์ 2565

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

(ศพด.วดัพรหมราช)
ตาม

ข้อก าหนด
ลว.14 ก.พ.
65

15 จ้างเหมาท าป้ายโครงการ        300.00          300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์        300.00 ร้านฟร้องค์กราฟิกส์        300.00 คุณสมบัติตรง 51/2565
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตร

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.14 ก.พ.
65

อินทรีย์

16 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหาร     6,000.00       6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกรรณิการ์     6,000.00 นางกรรณิการ์      6,000.00 คุณสมบัติตรง 52/2565
กลางวนัและอาหารวา่งพร้อม เภาโพธิ์ เภาโพธิ์

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.14 ก.พ.
65

น้ าด่ืม โครงการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์

17 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส าหรับ    17,000.00      17,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอม    17,000.00 หจก.โคราชคอม    17,000.00 คุณสมบัติตรง 35/2565



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  28  กุมภาพันธ ์ 2565

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

งานส านักงาน (จอแสดงภาพ พิวเตอร์ พิวเตอร์
ตาม

ข้อก าหนด
ลว.17 ก.พ.
65

ขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)

18 โครงการวางท่อระบายน้ า  400,000.00    418,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคดีทวทีรัพย์  400,000.00 หจก.โชคดีทวทีรัพย์   400,000.00 คุณสมบัติตรง 11/2565
พร้อมขยายถนน สายกลาง การโยธา การโยธา

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.17 ก.พ.
65

หมู่บ้าน หมู่ 14

19 จ้างเหมาเคลียร์ซับหมึก        200.00          200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน        200.00 ร้านปร้ินเตอร์โซน        200.00 คุณสมบัติตรง 53/2565
เคร่ืองปร้ินเตอร์

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.18 ก.พ.
65

(ศพด.วดัวงัวารีวน)

20 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและ  100,000.00    100,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร  100,000.00 สหกรณ์การเกษตร   100,000.00 คุณสมบัติตรง 36/2565



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  28  กุมภาพันธ ์ 2565

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

หล่อล่ืน ล าพระเพลิง ล าพระเพลิง
ตาม

ข้อก าหนด
ลว.21 ก.พ.
65

21 จ้างเหมาบุคคลประจ ารถยนต์    52,500.00      52,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพินิจ    52,500.00 นายพินิจ    52,500.00 คุณสมบัติตรง 54/2565
บรรทุกน้ าเอนกประสงค์ ยศฉิมพลี ยศฉิมพลี

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.21 ก.พ.
65ประจ าเดือนมีนาคม-

กันยายน
2565

22 จ้างเหมาบุคคลประจ ารถยนต์    52,500.00      52,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอัคพล วทิยาลัย    52,500.00 นายอัคพล วทิยาลัย    52,500.00 คุณสมบัติตรง 55/2565
บรรทุกน้ าเอนกประสงค์

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.21 ก.พ.
65ประจ าเดือนมีนาคม-

กันยายน
2565



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  28  กุมภาพันธ ์ 2565

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

23 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้า จ านวน 11    56,140.00      56,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรไทย    56,140.00 ร้านมิตรไทย    56,140.00 คุณสมบัติตรง 37/2565
รายการ เพื่อใช้ในการซ่อม

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.22 ก.พ.
65

แซไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ
ภายในต าบล

24 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว        850.00          850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทว ีจ ากัด        850.00 บริษัท ก่อทว ีจ ากัด        850.00 คุณสมบัติตรง 38/2565
จ านวน 2 รายการ

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.22 ก.พ.
65

(ศพด.วดัวงัวารีวน)

25 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน     5,025.00       5,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทว ีจ ากัด     5,025.00 บริษัท ก่อทว ีจ ากัด      5,025.00 คุณสมบัติตรง 39/2565
จ านวน  3 รายการ

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.22 ก.พ.
65

(ศพด.วดัวงัวารีวน)



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  28  กุมภาพันธ ์ 2565

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

26 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพื่อใช้ใน     1,320.00       1,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทว ีจ ากัด     1,320.00 บริษัท ก่อทว ีจ ากัด      1,320.00 คุณสมบัติตรง 40/2565
โครงการประชาคมเพื่อ

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.23 ก.พ.
65

ทบทวนและจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิน่

27 จ้างเหมาท าป้ายโครงการ        300.00          300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์        300.00 ร้านฟร้องค์กราฟิกส์        300.00 คุณสมบัติตรง 56/2565
ประชุมประชาชคมเพื่อ

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.23 ก.พ.
65

ทบทวนและจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิน่

28 จ้างเหมาท าอาหารวา่งพร้อม     2,500.00       2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางกรรณิการ์     2,500.00 นางกรรณิการ์      2,500.00 คุณสมบัติตรง 57/2565



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  28  กุมภาพันธ ์ 2565

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

น้ าด่ืม โครงการประชุมประ เภาโพธิ์ เภาโพธิ์
ตาม

ข้อก าหนด
ลว.23 ก.พ.
65

ชาคมเพื่อทบทวนและจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิน่

29 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน    82,385.00      82,385.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภนิันท์    82,385.00 หจก.ว.อภนิันท์    82,385.00 คุณสมบัติตรง 41/2565
15 รายการ เพื่อใช้ในการ

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.24 ก.พ.
65

ซ่อมแซมสะพานไม้ ม.4
(สะพานบ้านยายหอม)


