
แบบ สขร.1

1 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์        780.00          780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน        780.00 ร้านปร้ินเตอร์โซน         780.00 คุณสมบัติตรง 56/2565
จ านวน 1 รายการ ตามข้อก าหนด ลว. 1 ม.ิย.65
(ส านักปลัด)

2 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและ  100,000.00    100,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร  100,000.00 สหกรณ์การเกษตร   100,000.00 คุณสมบัติตรง 57/2565
หล่อล่ืน ล าพระเพลิง จ ากัด ล าพระเพลิง จ ากัด ตามข้อก าหนด ลว. 9 ม.ิย.65

3 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน     1,150.00       1,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทว ีจ ากัด     1,150.00 บริษัท ก่อทว ีจ ากัด      1,150.00 คุณสมบัติตรง 58/2565
จ านวน 3 รายการ ตามข้อก าหนด ลว. 9 ม.ิย.65
(ส านักปลัด)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  30  มิถุนายน  2565

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง



แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2565

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  30  มิถุนายน  2565

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

4 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง        681.90          681.90 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร        681.90 สหกรณ์การเกษตร         681.90 คุณสมบัติตรง 59/2565
(ตัดหญ้าสวนตูม) ล าพระเพลิง จ ากัด ล าพระเพลิง จ ากัด ตามข้อก าหนด ลว. 9 ม.ิย.65

5 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม    44,000.00      44,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภนิันท์    44,000.00 หจก.ว.อภนิันท์    44,000.00 คุณสมบัติตรง 85/2565
คันดินฝายเหมืองพระ (ฝาย ตามข้อก าหนด ลว. 9 ม.ิย.65
มข 2527 งบอ าเภอ)
บ้านดอนจันทน์ หมู่ที่ 15

6 จัดซ้ือวสัดุจราจร    44,800.00      44,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นาซ่าไฟร์    44,800.00 บริษัท นาซ่าไฟร์    44,800.00 คุณสมบัติตรง 60/2565
(กระจกจราจร ชนาด 24 นิ้ว) โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี ตามข้อก าหนด

ลว. 14 ม.ิย.
65

จ ากัด จ ากัด



แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2565

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  30  มิถุนายน  2565

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

7 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  342,960.80    342,960.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท พญาเย็น   342,960.80 บริษัท พญาเย็น    342,960.80 คุณสมบัติตรง 61/2565
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2565 แดร่ี จ ากัด แดร่ี จ ากัด ตามข้อก าหนด

ลว. 15 ม.ิย.
65

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  114,000.00    124,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภนิันท์  114,000.00 หจก.ว.อภนิันท์   114,000.00 คุณสมบัติตรง 17/2565
สายข้างบ้านนางเรไร ตามข้อก าหนด

ลว. 15 ม.ิย.
65

บ้านตูม หมู่ที่ 9

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.    95,000.00    101,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคดีทวทีรัพย์    95,000.00 หจก.โชคดีทวทีรัพย์    95,000.00 คุณสมบัติตรง 18/2565
สายเลียบคลองส่งน้ าบ้าน การโยธา การโยธา ตามข้อก าหนด

ลว. 17 ม.ิย.
65

วงัวารีวน-บ้านสวนหอม
บ้านวงัวารีวน หมู่ที่ 16



แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2565

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  30  มิถุนายน  2565

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และ
วนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  187,000.00    200,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคดีทวทีรัพย์  187,000.00 หจก.โชคดีทวทีรัพย์   187,000.00 คุณสมบัติตรง 19/2565
สายบ้านนายชาญ ชัยฉิมพลี การโยธา การโยธา ตามข้อก าหนด

ลว. 17 ม.ิย.
65

บ้านสวนหมาก หมู่ที่ 11

11 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน    44,720.00      44,720.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภนิันท์    44,720.00 หจก.ว.อภนิันท์    44,720.00 คุณสมบัติตรง 62/2565
3 รายการ เพื่อใช้ในการ ตามข้อก าหนด

ลว. 20 ม.ิย.
65

ซ่อมแซมถนนสายหลักภาย
ในต าบล จ านวน 4 สาย


