
แบบ สขร.1

1 จัดซ้ือถังพลาสติกพร้อมฝาปิด 2600 2600 เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 2,600     บจ.ก่อทวี 2,600       คุณสมบัติตรง 57/2561
ตามข้อก าหนด ลว.2 พ.ค.61

2 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษ 14,416    14,416      เฉพาะเจาะจง ร้านคลินิคเกษตร 12,720   ร้านคลินิคเกษตร 12,720     คุณสมบัติตรง 58/2561
สุนัขบ้า มหานคร มหานคร ตามข้อก าหนด ลว.2 พ.ค.61

3 จัดซ้ือเคร่ืองเสียงติดรถ 30,000    30,000      เฉพาะเจาะจง หจก.เตียวเจริญคอมมู 29,425   หจก.เตียวเจริญคอมมู 29,425     คุณสมบัติตรง 59/2561
ประชาสัมพันธ์ นิเคชั่น นิเคชั่น ตามข้อก าหนด ลว.8 พ.ค.61

4 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 750        750          เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 750       ร้านปร้ินเตอร์โซน 750         คุณสมบัติตรง 83/2561
(กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.8 พ.ค.61

5 จัดซ้ือวัสดุในการซ่อมแซม 820        820          เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 820       บจ.ก่อทวี 820         คุณสมบัติตรง 60/2561
ระบบประปา ตามข้อก าหนด ลว.9 พ.ค.61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 31  พฤษภาคม  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง
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6 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 243,265  243,265     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 243,265 สหกรณ์การเกษตร 243,265   คุณสมบัติตรง 2/2561
ประจ าภาคเรียนที ่1/2561 สีค้ิว จ ากัด สีค้ิว จ ากัด ตามข้อก าหนด ลว.15 พ.ค.61

7 จัดซ้ือวัสดุในการด าเนิน 540        540          เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 540       บจ.ก่อทวี 540         คุณสมบัติตรง 61/2561
โครงการฉีดพ่นหมอกควัน ตามข้อก าหนด ลว.25 พ.ค.61
ก าจัดยุงลาย ประจ าปี 2561

8 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 300        300          เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟฟิกส์ 300       ร้านฟร้องค์กราฟฟิกส์ 300         คุณสมบัติตรง 84/2561
โครงการฉีดพ่นหมอกควัน ตามข้อก าหนด ลว.25 พ.ค.61
ก าจัดยุงลาย ประจ าปี 2561

9 จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้ภายใน 2,000      2,000        เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ 2,000     นายนรินทร์ 2,000       คุณสมบัติตรง 85/2561
บริเวณศูนย์อบรมเด็กก่อน กุลพรมราช กุลพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.25 พ.ค.61
เกณฑ์วัดวังวารีวน
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10 จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ 4,980      4,980        เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 4,980     ร้านปร้ินเตอร์โซน 4,980       คุณสมบัติตรง 62/2561
ตามข้อก าหนด ลว.30 พ.ค.61

11 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 439        439          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 439       สหกรณ์การเกษตร 439         คุณสมบัติตรง 63/2561
โครงการฉีดพ่นหมอกควัน ล าพระเพลิง จ ากัด ล าพระเพลิง จ ากัด ตามข้อก าหนด ลว.30 พ.ค.61
ก าจัดยุงลาย ประจ าปี 2561

12 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก 3,880      3,880        เฉพาะเจาะจง นางวิจิตรา  3,880     นางวิจิตรา  3,880       คุณสมบัติตรง 64/2561
อบรมโครงการส่งเสริมและ กาญจนวัฒนา กาญจนวัฒนา ตามข้อก าหนด ลว.30 พ.ค.61
สนับสนุนกลุ่มอาชีพภายใน
ต าบลตูม "การท าใยไหมขัดผิว"
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13 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก 3,640      3,640        เฉพาะเจาะจง นางวิจิตรา  3,640     นางวิจิตรา  3,640       คุณสมบัติตรง 65/2561
อบรมโครงการส่งเสริมและ กาญจนวัฒนา กาญจนวัฒนา ตามข้อก าหนด ลว.30 พ.ค.61
สนับสนุนกลุ่มอาชีพภายใน
ต าบลตูม "การท าสบูส่มุนไพร"

14 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 300        300          เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟฟิกส์ 300       ร้านฟร้องค์กราฟฟิกส์ 300         คุณสมบัติตรง 87/2561
โครงการส่งเสริมและ ตามข้อก าหนด ลว.30 พ.ค.61
สนับสนุนกลุ่มอาชีพภายใน
ต าบลตูม "การท าใยไหมขัดผิว"

15 จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน 2,000      2,000        เฉพาะเจาะจง นางส าลี ภาพฉิมพลี 2,000     นางส าลี ภาพฉิมพลี 2,000       คุณสมบัติตรง 88/2561
พร้อมน้ าด่ืมโครงการส่งเสริมและ ตามข้อก าหนด ลว.30 พ.ค.61
สนับสนุนกลุ่มอาชีพภายใน
ต าบลตูม "การท าใยไหมขัดผิว"
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16 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 300        300          เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟฟิกส์ 300       ร้านฟร้องค์กราฟฟิกส์ 300         คุณสมบัติตรง 89/2561
โครงการส่งเสริมและ ตามข้อก าหนด
สนับสนุนกลุ่มอาชีพภายใน
ต าบลตูม "การท าสบูส่มุนไพร"

17 จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน 3,000      3,000        เฉพาะเจาะจง นางส าลี ภาพฉิมพลี 3,000     นางส าลี ภาพฉิมพลี 3,000       คุณสมบัติตรง 90/2561
พร้อมน้ าด่ืมโครงการส่งเสริมและ ตามข้อก าหนด ลว.30 พ.ค.61
สนับสนุนกลุ่มอาชีพภายใน
ต าบลตูม "การท าสบูส่มุนไพร"

18 จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน 2,200      2,200        เฉพาะเจาะจง นายกัมพล 2,200     นายกัมพล 2,200       คุณสมบัติตรง 91/2561
บ้านโนนวังหิน  หมู่  2 แสนสุขเจริญ แสนสุขเจริญ ตามข้อก าหนด ลว.30 พ.ค.61

ลงชื่อ                     ปลัด อบต.ตูม ลงชื่อ             นายก อบต.ตูม
        (นางสาวสุกัญญา สัญพรมราช)        (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)    (นายส ารวย  กายจะโปะ)
ลงชื่อ                              นักวิชาการพัสดุ ลงชื่อ                             หัวหน้าพัสดุ

(นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท)์


