
แบบ สขร.1

1 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองเขียนและ 350.00       350.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทวี จ ากัด 350.00       บริษัท ก่อทวี จ ากัด 350.00       คุณสมบัติตรง 70/2561
อุปกรณ์โครงการส่งเสริม ตามข้อก าหนด ลว.2 ก.ค.61
คุณธรรมจริยธรรมและความ
รู้เกี่ยวกัยผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการปฎิบัติงาน 
ประจ าปี  2561

2 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อม 1,232.00     1,232.00     เฉพาะเจาะจง ร้านโคราชก๊อบปี้ 1,232.00     ร้านโคราชก๊อบปี้ 1,232.00     คุณสมบัติตรง 101/2561
เข้าเล่มเอกสารประกอบการ ตามข้อก าหนด ลว.2 ก.ค.61
ฝึกอบรมโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ในการปฏิบัติงาน ประจ าปี
2561

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 30  มิถุนายน  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 30  มิถุนายน  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

3 จ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ 24,000.00   24,000.00    เฉพาะเจาะจง นายบุญโชก 24,000.00   นายบุญโชก 24,000       คุณสมบัติตรง 102/2561
2 ชั้น โครงการส่งเสริม ปะนะพุตโต ปะนะพุตโต ตามข้อก าหนด ลว.2 ก.ค.61
คุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ในการปฏิบัติงาน ประจ าปี
2561

4 จัดซ้ือหน่วยความจ า RAM 790.00       790.00        เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 790.00       ร้านคอมเทค 790.00       คุณสมบัติตรง 71/2561
ตามข้อก าหนด ลว.9 ก.ค.61

5 จ้างเหมาปรับปรุงโปรแกรม 600.00       600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 600.00       ร้านคอมเทค 600           คุณสมบัติตรง 103/2561
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.9 ก.ค.61



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 30  มิถุนายน  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

6 จ้างเหมารถไถในการท าความ 8,500.00     8,500.00     เฉพาะเจาะจง นายธงชัย 8,500.00     นายธงชัย 8,500         คุณสมบัติตรง 104/2561
สะอาดพืน้ทีส่าธารณะ เชยสระน้อย เชยสระน้อย ตามข้อก าหนด ลว.9 ก.ค.61
ประโยชน์ โครงการรักษา
ความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในพืน้ที่

7 จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน 5,000.00     5,000.00     เฉพาะเจาะจง นางส าลี 5,000.00     นางส าลี 5,000         คุณสมบัติตรง 105/2561
พร้อมน้ าด่ืม โครงการรักษา ภาพฉิมพลี ภาพฉิมพลี ตามข้อก าหนด ลว.9 ก.ค.61
ความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในพืน้ที่

8 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300.00       ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300           คุณสมบัติตรง 106/2561
 โครงการรักษา ตามข้อก าหนด ลว.9 ก.ค.61



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 30  มิถุนายน  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

ความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในพืน้ที่

9 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อ 5,100.00     5,100.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 5,100.00     สหกรณ์การเกษตร 5,100.00     คุณสมบัติตรง 72/2561
ล่ืน โครงการรักษาความ ล าพระเพลิง จ ากัด ล าพระเพลิง จ ากัด ตามข้อก าหนด ลว.10 ก.ค.61
สะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในพืน้ที่

10 จัดซ้ือตะไบ โครงการรักษา 200.00       200.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทวี จ ากัด 200.00       บริษัท ก่อทวี จ ากัด 200.00       คุณสมบัติตรง 73/2561
ความสะอาดและความเป็น ตามข้อก าหนด ลว.10 ก.ค.61
ระเบียบเรียบร้อยในพืน้ที่



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 30  มิถุนายน  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

11 จ้างเหมาเช่ารถบัสโดยสาร 70,000.00   70,000.00    เฉพาะเจาะจง นายบุญโชก 70,000.00   นายบุญโชก 70,000       คุณสมบัติตรง 107/2561
ปรับอากาศโครงการอบรมให้ ปะนะพุตโต ปะนะพุตโต ตามข้อก าหนด ลว.11 ก.ค.61
ความรู้เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ
2561

12 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300.00       ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300           คุณสมบัติตรง 108/2561
โครงการอบรมให้ ตามข้อก าหนด ลว.11 ก.ค.61
ความรู้เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ
2561



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 30  มิถุนายน  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

13 จ้างเหมาจัดท าอาหารว่าง 2,000.00     2,000.00     เฉพาะเจาะจง นายศักดา อ่ าอินทร์ 2,000.00     นายศักดา  อ่ าอินทร์ 2,000         คุณสมบัติตรง 109/2561
พร้อมน้ าด่ืมโครงการอบรมให้ ตามข้อก าหนด ลว.11 ก.ค.61
ความรู้เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ
2561

14 จัดซ้ือของทีร่ะลึกโครงการ 2,800.00     2,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทวี จ ากัด 2,800.00     บริษัท ก่อทวี จ ากัด 2,800.00     คุณสมบัติตรง 74/2561
อบรมให้ความรู้เพือ่พัฒนา ตามข้อก าหนด ลว.12 ก.ค.61
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ประจ าปี  2561

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 151,000.00 140,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์ 139,500.00  หจก.ว.อภินันท์ 139,500.00  คุณสมบัติตรง 11/2561
บ้านตูม หมู่ 9 (สายช้างบ้าน ตามข้อก าหนด ลว.13 ก.ค.61



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 30  มิถุนายน  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

นางเรไร)

16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า 196,000.00 196,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์ 195,500.00  หจก.ว.อภินันท์ 195,500.00  คุณสมบัติตรง 12/2561
บ้านบุโพธิ ์หมู่ 12 ตามข้อก าหนด ลว.13 ก.ค.61
(สายทางเข้าหมู่บ้าน)

17 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย 140,000.00 135,000.00  เฉพาะเจาะจง นายเทพผจญ 134,000.00  นายเทพผจญ 134,000.00  คุณสมบัติตรง 13/2561
บ้านทุง่เสาธง หมู่ 5 ชาญจะโปะ ชาญจะโปะ ตามข้อก าหนด ลว.13 ก.ค.61

18 จ้างเหมาเช็คช่วงล่างรถยนต์ 513.60       513.60        เฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้าโคราช 513.60       หจก.โตโยต้าโคราช 514           คุณสมบัติตรง 110/2561
(รถตู้) นค 9560 นม 1988 1988 ตามข้อก าหนด ลว.16 ก.ค.61



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 30  มิถุนายน  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

19 จัดซ้ือวัสดุในการจัดกิจกรรม 6,130.00     6,130.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทวี จ ากัด 6,130.00     บริษัท ก่อทวี จ ากัด 6,130.00     คุณสมบัติตรง 75/2561
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ตามข้อก าหนด ลว.17 ก.ค.61
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
66 พรรษา

20 จัดซ้ือต้นตะแบก โครงการ 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันทัศไนย 7,500.00     ร้านตะวันทัศไนย 7,500.00     คุณสมบัติตรง 76/2561
ท้องถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ ตามข้อก าหนด ลว.17 ก.ค.61
รักษ์พืน้ทีสี่เขียว

21 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300.00       ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300           คุณสมบัติตรง 111/2561
โครงการท้องถิ่นไทย ตามข้อก าหนด ลว.17 ก.ค.61
รวมใจภักด์ิ รักษ์พืน้ทีสี่เขียว



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 30  มิถุนายน  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

22 จ้างเหมาขุดหลุมปลูก 2,000.00     2,000.00     เฉพาะเจาะจง นางนาที สังคะรักษ์ 2,000.00     นางนาที สังคะรักษ์ 2,000         คุณสมบัติตรง 112/2561
โครงการท้องถิ่นไทย ตามข้อก าหนด ลว.17 ก.ค.61
รวมใจภักด์ิ รักษ์พืน้ทีสี่เขียว

23 จัดซ้ือน้ ามันเขื้อเพลิงและ 60,000.00   60,000.00    เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 60,000.00   สหกรณ์การเกษตร 60,000.00   คุณสมบัติตรง 77/2561
หล่อล่ืน ล าพระเพลิง จ ากัด ล าพระเพลิง จ ากัด ตามข้อก าหนด ลว.18 ก.ค.61

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 402,000.00 397,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์ 396,500.00  หจก.ว.อภินันท์ 396,500.00  คุณสมบัติตรง 14/2561
บ้านหนองจอก หมู่ 13 ตามข้อก าหนด ลว.20 ก.ค.61
(สายบา้นหนองจอก - วงัวารีวน)

25 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าในการซ่อม 905.00       905.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทวี จ ากัด 905.00       บริษัท ก่อทวี จ ากัด 905.00       คุณสมบัติตรง 78/2561
แซมไฟฟ้าภายในอาคารส านัก ตามข้อก าหนด ลว.23 ก.ค.61



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 30  มิถุนายน  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

งาน

26 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,500.00     1,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อทวี จ ากัด 1,500.00     บริษัท ก่อทวี จ ากัด 1,500.00     คุณสมบัติตรง 79/2561
ตามข้อก าหนด ลว.23 ก.ค.61

27 จ้างเหมาตัดต้นไม้และตัดแต่ง 16,000.00   16,000.00    เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ 16,000.00   นายประสิทธิ์ 16,000       คุณสมบัติตรง 113/2561
กิ่งไม้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เอียดตะคุ เอียดตะคุ ตามข้อก าหนด ลว.23 ก.ค.61
วัดพรหมราชพร้อมเก็บท า
ความสะอาดพืน้ทีใ่ห้เรียบร้อย

28 จ้างเหมาซ่อมตู้เย็น 1,400.00     1,400.00     เฉพาะเจาะจง นายชูเกียรติ 1,400.00     นายชูเกียรติ 1,400         คุณสมบัติตรง 114/2561
เล่ียมกิ่ง เล่ียมกิ่ง ตามข้อก าหนด ลว.23 ก.ค.61



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 30  มิถุนายน  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

29 จัดซ้ือต้นตะแบกและต้นรวงผ้ึง 5,400.00     5,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันทัศไนย 5,400.00     ร้านตะวันทัศไนย 5,400.00     คุณสมบัติตรง 80/2561
โครงการปลูกป่าชุมชนและ ตามข้อก าหนด ลว.24 ก.ค.61
ดูแลป่าชุมชน

30 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300.00       ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300           คุณสมบัติตรง 115/2561
โครงการปลูกป่าชุมชนและ ตามข้อก าหนด ลว.24 ก.ค.61
ดูแลป่าชุมชน

31 จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน 6,000.00     6,000.00     เฉพาะเจาะจง นางส าลี ภาพฉิมพลี 6,000.00     นางส าลี ภาพฉิมพลี 6,000         คุณสมบัติตรง 116/2561
และอาหารว่างพร้อมน้ าด่ืม ตามข้อก าหนด ลว.24 ก.ค.61
โครงการปลูกป่าชุมชนและ
ดูแลป่าชุมชน



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 30  มิถุนายน  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

32 จ้างเหมาขุดหลุมปลูก 1,400.00     1,400.00     เฉพาะเจาะจง นางนาที สังคะรักษ์ 1,400.00     นางนาที สังคะรักษ์ 1,400         คุณสมบัติตรง 117/2561
โครงการปลูกป่าชุมชนและ ตามข้อก าหนด ลว.24 ก.ค.61
ดูแลป่าชุมชน

33 จ้างเหมาจัดท าหลักเขตปา่ชุมชน 5,000.00     5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ 5,000.00     นายประสิทธิ์ 5,000         คุณสมบัติตรง 118/2561
โครงการปลูกป่าชุมชนและ ศูนย์พรมราช ศูนย์พรมราช ตามข้อก าหนด ลว.24 ก.ค.61
ดูแลป่าชุมชน

34 จ้างเหมาปรับปรุงข้อมูล 35,000.00   35,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ ถูกใจ 35,000.00   นายวรวุฒิ ถูกใจ 35,000       คุณสมบัติตรง 119/2561
แผนทีภ่าษีและทะเบียน ตามข้อก าหนด ลว.24 ก.ค.61
ทรัพย์สิน



แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 30  มิถุนายน  2561

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง

35 จัดซ้ือยางรถยนต์ (รถตู้) 14,000.00   14,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ออโต้แม็ก 14,000.00   ร้าน ป.ออโต้แม็ก 14,000.00   คุณสมบัติตรง 81/2561
นค 9560 นม ตามข้อก าหนด ลว.25 ก.ค.61

36 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อม 2,940.00     2,940.00     เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อบปี ้ปร้ิน 2,940.00     ร้านก๊อบปี ้ปร้ิน 2,940         คุณสมบัติตรง 120/2561
เข้าเล่มร่างข้อบัญญัติ ตามข้อก าหนด ลว.25 ก.ค.61
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
2561

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

ลงชื่อ                              นักวิชาการพัสดุ ลงชื่อ                             หัวหน้าพัสดุ
(นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท)์


