
แบบ สขร.1

1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,280.00     6,280.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 6,280.00     ร้านปร้ินเตอร์โซน 6,280.00     คุณสมบัติตรง 17/2562
(กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.2 พ.ย.61

2 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อม 900.00       900.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เคร่ืองเขียน- 900.00       ร้าน ส.เคร่ืองเขียน- 900.00        คุณสมบัติตรง 17/2562
เข้าเล่มแผนด าเนินงาน กิ๊ฟช็อป กิ๊ฟช็อป ตามข้อก าหนด ลว.2 พ.ย.61
ประจ าปี 2562

3 จ้างเหมาแรงงานพร้อมวัสดุ 2,330.00     2,330.00       เฉพาะเจาะจง นายกัมพล 2,330.00     นายกัมพล 2,330.00     คุณสมบัติตรง 18/2562
เชื้อเพลิงในการฉีดพ่นหมอก แสนสุขเจริญ แสนสุขเจริญ ตามข้อก าหนด ลว.5 พ.ย.61
ควันก าจัดยุงลาย ม.2
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่ 30  พฤศจิกายน  2561
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4 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,500.00     1,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 1,500.00     ร้านปร้ินเตอร์โซน 1,500.00     คุณสมบัติตรง 19/2562
ตามข้อก าหนด ลว.6 พ.ย.61

5 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,220.00     2,220.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 2,220.00     บจ.ก่อทวี 2,220.00     คุณสมบัติตรง 18/2562
(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.7 พ.ย.61

6 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 750.00       750.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 750.00       ร้านปร้ินเตอร์โซน 750.00        คุณสมบัติตรง 19/2562
(กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.9 พ.ย.61

7 จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ส าหรับ 30,700.00   30,700.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ออลล์เว็บ 27,500.00   หจก.ออลล์เว็บ 27,500.00    คุณสมบัติตรง 20/2562
ห้องเรียนโครงการพัฒนา เทคโนโลยี เทคโนโลยี ตามข้อก าหนด ลว.13 พ.ย.61
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโน
โลยี DLTV

8 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยาน 1,060.00     1,060.00       เฉพาะเจาะจง นายเทีย่ง 1,060.00     นายเทีย่ง 1,060.00     คุณสมบัติตรง 20/2562
ยนต์ งนพ 113 นม สวยพรมราช สวยพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.13 พ.ย.61



เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

9 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 8,000.00     8,000.00       เฉพาะเจาะจง อู่ช่างหลวย 8,000.00     อู่ช่างหลวย 8,000.00     คุณสมบัติตรง 21/2562
กต-2413 นม ตามข้อก าหนด ลว.13 พ.ย.61

10 จัดซ้ือน้ าด่ืมโครงการจัดงาน 640.00       640.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเสาวลักษณ์ 640.00       ร้านเสาวลักษณ์ 640.00        คุณสมบัติตรง 21/2562
ประเพณีลอยกระทง ประจ าปี สวนหอม สวนหอม ตามข้อก าหนด ลว.19 พ.ย.61
2561

11 จัดซ้ือถ้วยรางวัล โครงการ 3,000.00     3,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์แอนด์ที 3,000.00     ร้านอาร์แอนด์ที 3,000.00     คุณสมบัติตรง 22/2562
สปอร์ต สปอร์ต ตามข้อก าหนด ลว.19 พ.ย.61

12 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการ 1,000.00     1,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 1,000.00     ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 1,000.00     คุณสมบัติตรง 22/2562
จัดงานประเพณีลอยกระทง ตามข้อก าหนด ลว.19 พ.ย.61
ประจ าปี 2561
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13 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียงและ 7,000.00     7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายชูศักด์ิ 7,000.00     นายชูศักด์ิ 7,000.00     คุณสมบัติตรง 23/2562
เวทีโครงการจัดงานประเพณี ขจรพรมราช ขจรพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.19 พ.ย.61
ลอยกระทรง ประจ าปี 2561

14 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ 5,000.00     5,000.00       เฉพาะเจาะจง นางรัชนี 5,000.00     นางรัชนี 5,000.00     คุณสมบัติตรง 24/2562
โครงการจัดงานประเพณี วิสันเทียะ วิสันเทียะ ตามข้อก าหนด ลว.19 พ.ย.61
ลอยกระทง ประจ าปี 2561

15 จัดซ้ือวัสดุในการด าเนิน 5,976.00     5,976.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดีเกษตร 5,976.00     ร้านสวัสดีเกษตร 5,976.00     คุณสมบัติตรง 23/2562
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ตามข้อก าหนด ลว.21 พ.ย.61
เกษตรอินทรีย์ต าบลตูม

16 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุก 4,450.00     4,450.00       เฉพาะเจาะจง อู่ช่างตาล 4,450.00     อู่ช่างตาล 4,450.00     คุณสมบัติตรง 25/2562
น้ าเอนกประสงค์ 88-0454 นม ตามข้อก าหนด ลว.23 พ.ย.61
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17 จ้างเหมาจัดท าตรายางครุฑ 500.00       500.00         เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 500.00       บจ.ก่อทวี 500.00        คุณสมบัติตรง 26/2562
พร้อมชื่อหน่วยงาน ตามข้อก าหนด ลว.26 พ.ย.61

18 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4,140.00     4,140.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 4,140.00     บจ.ก่อทวี 4,140.00     คุณสมบัติตรง 24/2562
(กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.29 พ.ย.61

ลงชื่อ                         ลงชื่อ          
        (นางสาวสุกัญญา สัญพรมราช)        (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)

        ผู้อ านวยการกองคลัง          ปลัด  อบต.ตูม นายก อบต.ตูม

ลงชื่อ                                      นักวิชาการพัสดุลงชื่อ                                หัวหน้าพัสดุ
   (นายส ารวย  กายจะโปะ) (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท)์


