
แบบ สขร.1

1 จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานไม้    65,000.00      65,000.00 เฉพาะเจาะจง นายส านวน    65,000.00 นายส านวน    65,000.00 คุณสมบัติตรง 78/2565
(ค่าแรง) บ้านสะแกงาม ฉ  าพรมราช ฉ  าพรมราช

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.2 พ.ค.65
หมู่ 4

2 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล        250.00          250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์        250.00 ร้านฟร้องค์กราฟิกส์        250.00 คุณสมบัติตรง 79/2565
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.2 พ.ค.65
3 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษา    14,000.00      14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสัมฤทธิอ์ิเล็กทรอ    14,000.00 ร้านสัมฤทธิอ์ิเล็กทรอ    14,000.00 คุณสมบัติตรง 80/2565

กล้องวงจรปิด จ านวน 14 จุด นิกส์ นิกส์
ตาม
ข้อก าหนด

ลว.5 พ.ค.65
4 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์     7,570.00       7,570.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน     7,570.00 ร้านปร้ินเตอร์โซน      7,570.00 คุณสมบัติตรง 49/2565

จ านวน 5 รายการ (กองช่าง)
ตาม

ข้อก าหนด
ลว.11 พ.ค.
65

5 จ้างเหมาซ่อมแซมเหมือง    32,000.00      32,000.00 เฉพาะเจาะจง นายส านวน    29,900.00 นายส านวน    29,900.00 คุณสมบัติตรง 81/2565
ดาดคอนกรีต สายบ้าน ฉ  าพรมราช ฉ  าพรมราช

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.17 พ.ค.
65

หนองปลิง-ศาลตาปู่ บ้าน

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที   31  พฤษภาคม  2565

ล าดั
บที 

งานที จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที และ
วนัที ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง



แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2565

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที   31  พฤษภาคม  2565

ล าดั
บที 

งานที จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที และ
วนัที ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

คลองวดั หมู่ 1
6 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ     1,505.00       1,505.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทว ีจ ากัด     1,505.00 บริษัท ก่อทว ีจ ากัด      1,505.00 คุณสมบัติตรง 50/2565

จ านวน 7 รายการ
ตาม

ข้อก าหนด
ลว.19 พ.ค.
65

(ส านักปลัด)
7 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว     2,570.00       2,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทว ีจ ากัด     2,570.00 บริษัท ก่อทว ีจ ากัด      2,570.00 คุณสมบัติตรง 51/2565

จ านวน 4 รายการ
ตาม

ข้อก าหนด
ลว.19 พ.ค.
65

(ส านักปลัด)
8 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร     1,520.00       1,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทว ีจ ากัด     1,520.00 บริษัท ก่อทว ีจ ากัด      1,520.00 คุณสมบัติตรง 52/2565

จ านวน 3 รายการ
ตาม

ข้อก าหนด
ลว.19 พ.ค.
65

(ส านักปลัด)
9 จัดซ้ือต้นไม้ โครงการท้องถิ น    15,000.00      15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวนัทัศไนย    15,000.00 ร้านตะวนัทัศไนย    15,000.00 คุณสมบัติตรง 53/2565

ไทยรวมใจภกัด์ิ รักษ์พื้นที 
ตาม

ข้อก าหนด
ลว.24 พ.ค.
65



แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2565

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที   31  พฤษภาคม  2565

ล าดั
บที 

งานที จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที และ
วนัที ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สีเขียว
10 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล        300.00          300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์        300.00 ร้านฟร้องค์กราฟิกส์        300.00 คุณสมบัติตรง 82/2565

โครงการท้องถิ นไทย รวมใจ
ตาม

ข้อก าหนด
ลว.24 พ.ค.
65

ภกัด์ิ รักษ์พื้นที สีเขียว
11 จ้างเหมาจัดท าอาหารวา่ง     1,500.00       1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางพรนภสั รัชมาศ     1,500.00 นางพรนภสั รัชมาศ      1,500.00 คุณสมบัติตรง 83/2565

พร้อมน้ าดื ม โครงการท้องถิ น
ตาม

ข้อก าหนด
ลว.24 พ.ค.
65

ไทยรวมใจภกัด์ิ รักษ์พื้นที 
สีเขียว

12 จ้างเหมาจัดท าอาหารกลาง     3,000.00       3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกรรณิการ์     3,000.00 นางกรรณิการ์      3,000.00 คุณสมบัติตรง 84/2565
วนัพร้อมน้ าดื ม โครงการ เภาโพธิ์ เภาโพธิ์

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.24 พ.ค.
65

ท้องถิ นไทย รวมใจภกัด์ิ
รักษ์พื้นที สีเขียว



แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2565

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที   31  พฤษภาคม  2565

ล าดั
บที 

งานที จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที และ
วนัที ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

13 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน    24,215.00      24,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทว ีจ ากัด    24,215.00 บริษัท ก่อทว ีจ ากัด    24,215.00 คุณสมบัติตรง 54/2565
จ านวน 10 รายการ

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.25 พ.ค.
65

(ส านักปลัด)
14 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว     6,780.00       6,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทว ีจ ากัด     6,780.00 บริษัท ก่อทว ีจ ากัด      6,780.00 คุณสมบัติตรง 55/2565

จ านวน 4 รายการ
ตาม

ข้อก าหนด
ลว.26 พ.ค.
65

(ส านักปลัด)
15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.    63,000.00      66,000.00 หจก.ว.อภนิันท์    63,000.00 หจก.ว.อภนิันท์    63,000.00 คุณสมบัติตรง 13/2565

สายบ้านนายปรีชา บ้านบุพระ
ตาม

ข้อก าหนด
ลว.27 พ.ค.
65

เมือง หมู่ 6
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  180,000.00    187,000.00 หจก.ว.อภนิันท์  180,000.00 หจก.ว.อภนิันท์   180,000.00 คุณสมบัติตรง 14/2565

สายหนองอ้ายเหลาไปเมรุ
ตาม

ข้อก าหนด
ลว.27 พ.ค.
65

บ้านพรหมราช หมู่ 8



แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2565

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที   31  พฤษภาคม  2565

ล าดั
บที 

งานที จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที 
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที และ
วนัที ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.    95,000.00      98,000.00 หจก.ว.อภนิันท์    95,000.00 หจก.ว.อภนิันท์    95,000.00 คุณสมบัติตรง 15/2565
สายคลองวดั-ป่าปะคาบ

ตาม
ข้อก าหนด

ลว.27 พ.ค.
65

บ้านคลองวดั หมู่ 1
18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.    95,000.00      99,000.00 หจก.ว.อภนิันท์    95,000.00 หจก.ว.อภนิันท์    95,000.00 คุณสมบัติตรง 16/2565

สายป่าปะคาบ บ้านทุ่งเสาธง
ตาม

ข้อก าหนด
ลว.27 พ.ค.
65

หมู่ 5


