
1 จัดซ้ือวารสาร (หนังสือพิมพ)์ 7,300         7,300          เฉพาะเจาะจง นายสุพัฒน์  ทองตะคุ 7,300         นายสุพัฒน์  ทองตะคุ 7,300         คุณสมบัติตรง 1/2561
ตามข้อก าหนด ลว.29 ก.ย.60

2 จัดซ้ิอน้ ามันเชื้อเพลิง 100,000      100,000      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 100,000      สหกรณ์การเกษตร 100,000      คุณสมบัติตรง 2/2561
ล าพระเพลิง ล าพระเพลิง ตามข้อก าหนด ลว.29 ก.ย.60

3 จัดซ้ือน้ าด่ืม  (ส านักงาน) 4,800         4,800          เฉพาะเจาะจง ร้านศรัณย์ค้าปลีก 4,800         ร้านศรัณย์ค้าปลีกค้าส่ง 4,800         คุณสมบัติตรง 3/2561
ค้าส่ง ตามข้อก าหนด ลว.29 ก.ย.60

4 จัดซ้ือน้ าด่ืม (ศูนย์พัฒนาเด็ก 4,800         4,800          เฉพาะเจาะจง ร้านศรัณย์ค้าปลีก 4,800         ร้านศรัณย์ค้าปลีกค้าส่ง 4,800         คุณสมบัติตรง 4/2561
เล็ก) ค้าส่ง ตามข้อก าหนด ลว.29 ก.ย.60

5 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร 28,800       28,800       คุณสมบัติตรง 1/2561
ตามข้อก าหนด ลว.29 ก.ย.60
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6 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีรั่กษาความ 99,600       99,600        เฉพาะเจาะจง นายธงชัย  สินสนอง 99,600       นายธงชัย สินสนอง 99,600       คุณสมบัติตรง 2/2561
ปลอดภัยอาคารส านักงาน ตามข้อก าหนด ลว.29 ก.ย.60

7 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีท่ าความ 42,000       42,000        เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวรส 42,000       นางสาวสาวรส 42,000       คุณสมบัติตรง 3/2561
สะอาด ศพด.วัดพรหมราช ศิลานันท์ ศิลานันท์ ตามข้อก าหนด ลว.29 ก.ย.60

8 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีท่ าความ 42,000       42,000        เฉพาะเจาะจง นางภมรรัตน์ 42,000       นางภมรรัตน์ 42,000       คุณสมบัติตรง 4/2561
สะอาด ศพด.วัดวังวารีวน ก้านสันเทียะ ก้านสันเทียะ ตามข้อก าหนด ลว.29 ก.ย.60

9 จ้างเหมาส ารวจการประเมิน 20,000       20,000        เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฎ 20,000       มหาวิทยาลัยราชภัฎ 20,000       คุณสมบัติตรง 5/261
ความพึงพอใจของประชาชน นครราชสีมา นครราชสีมา ตามข้อก าหนด ลว.29 ก.ย.60
ทีม่ีต่อการบริการของ อบต.ตูม

10 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการ 99,600       99,600        เฉพาะเจาะจง นายกัมพล 99,600       นายกัมพล 99,600       คุณสมบัติตรง 6/2561
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน แสนสุขเจริญ แสนสุขเจริญ ตามข้อก าหนด ลว.29 ก.ย.60
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11 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการ 99,600       99,600        เฉพาะเจาะจง นายดิลก ก่ าสระน้อย 99,600       นายดิลก ก่ าสระน้อย 99,600       คุณสมบัติตรง 7/2561
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ตามข้อก าหนด ลว.29 ก.ย.60

12 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการ 99,600       99,600        เฉพาะเจาะจง นายเล่ียม ยี่จอหอ 99,600       นายเล่ียม ยี่จอหอ 99,600       คุณสมบัติตรง 8/2561
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ตามข้อก าหนด ลว.29 ก.ย.60

13 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการ 99,600       99,600        เฉพาะเจาะจง นายปิยะราช 99,600       นายปิยะราช 99,600       คุณสมบัติตรง 9/2561
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน พะวันพรมราช พะวันพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.29 ก.ย.60

14 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการ 99,600       99,600        เฉพาะเจาะจง นายอนิวัฒน์ 99,600       นายอนิวัฒน์ 99,600       คุณสมบัติตรง 10/2561
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เอียดตะคุ เอียดตะคุ ตามข้อก าหนด ลว.29 ก.ย.60
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการ 99,600       99,600        เฉพาะเจาะจง นายมนัส ผลโพด 99,600       นายมนัส ผลโพด 99,600       คุณสมบัติตรง 11/2561
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ตามข้อก าหนด ลว.29 ก.ย.60

15 จ้างเหมาต่ออายุบริหาร 2,950         2,950          เฉพาะเจาะจง หจก.ออยล์เว็บ 2,950         หจก.ออยล์เว็บ 2,950         คุณสมบัติตรง 12/2561
จัดการเว็บไซค์โดเมนเนม เทคโนโลยี เทคโนโลยี ตามข้อก าหนด ลว.29 ก.ย.60



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

และโฮสต้ิง

16 จัดซ้ือของทีร่ะลึกโครงการ 3,000         3,000          เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 3,000         บจ.ก่อทวี 3,000         คุณสมบัติตรง 5/2561
อบรมและศึกษาดูงานเพือ่ ตามข้อก าหนด ลว.9 ต.ค.60
พัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ผู้น าชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์

17 จา้งเหมาท าป้ายไวนิลโครงการ 300           300            เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300           ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300           คุณสมบัติตรง 13/2561
อบรมและศึกษาดูงานเพือ่ ตามข้อก าหนด ลว.9 ต.ค.60
พัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ผู้น าชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์

18 จ้างเหมาเช็คระยะ160,000 6,021         6,021          เฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้าโคราช 6,021         หจก.โตโยต้าโคราช 6,021         คุณสมบัติตรง 14/2561
กม. รถยนต์ ขข -1731 นม 1988 1988 ตามข้อก าหนด ลว.10 ต.ค.60
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19 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อม 6,875         6,875          เฉพาะเจาะจง ร้านโคราชก๊อบปี้ 6,875         ร้านโคราชก๊อบปี้ 6,878         คุณสมบัติตรง 15/2561
เข้าเล่มข้อบัญญัติ อบต.ตูม ตามข้อก าหนด ลว.11 ต.ค.60

20 จัดซ้ือพรมสีน้ าเงินโครงการ 42,000       42,000        เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิวัฒนพาณิช 42,000       หจก.พรวิวัฒนพาณิช 42,000       คุณสมบัติตรง 6/2561
จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ตามข้อก าหนด ลว.16 ต.ค.60
ของประชาชนในต าบลตูม
ในงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

21 จ้างเหมาเช่าเต้นท์และเก้าอี้ 2,400         2,400          เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ 2,400         นายสมบูรณ์ 2,400         คุณสมบัติตรง 16/2561
โครงการจัดพธิถีวายดอกไม้จันทน์ แสนพรมราช แสนพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.16 ต.ค.60
ของประชาชนในต าบลตูม
ในงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาท
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สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

22 จ้างเหมาจัดท าพวงมาลา 1,000         1,000          เฉพาะเจาะจง ร้านช่อผกาฟลาวเวอร์ 1,000         ร้านช่อผกาฟลาวเวอร์ 1,000         คุณสมบัติตรง 17/2561
วันปิยมหาราช ตามข้อก าหนด ลว.20 ต.ค.60

23 จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ 1,050         1,050          เฉพาะเจาะจง นายเทีย่ง สวยพรมราช 1,050         นายเทีย่ง สวยพรมราช 1,050         คุณสมบัติตรง 18/2561
งนพ-113 นม ตามข้อก าหนด ลว.20 ต.ค.60

24 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 900           900            เฉพาะเจาะจง ร้านป.เจริญแอร์ 900           ร้านป.เจริญแอร์ 900           คุณสมบัติตรง 19/2561
(กองช่าง) (ปักธงชัย) (ปักธงชัย) ตามข้อก าหนด ลว.20 ต.ค.60

25 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 9,200         9,200          เฉพาะเจาะจง อู่เสริมสุข 9,200         อู่เสริมสุข 9,200         คุณสมบัติตรง 20/2561
กต-2413 นม ตามข้อก าหนด ลว.25 ต.ค.60

26 จ้างเหมาขุดลอกก าจัดผักตบ 91,900       91,900        เฉพาะเจาะจง นายเสนาะ พฤกษารา 91,000       นายเสนาะ พฤกษารา 91,000       คุณสมบัติตรง 21/2561
ชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ า ตามข้อก าหนด ลว.30 ต.ค.60
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หมู่ 6 , 9

27 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 399,955      399,955      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 399,955      สหกรณ์การเกษตร 399,955      คุณสมบัติตรง 1/2561
ประจ าภาคเรียนที ่2/2560 สีค้ิว จ ากัด สีค้ิว จ ากัด ตามข้อก าหนด ลว.27 ต.ค.60

28 จัดซ้ือวิทยุแบตเตอร่ีส่ือสาร 1,338         1,338          เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชซีคิว 1,338         หจก.โคราชซีคิว 1,338         คุณสมบัติตรง 7/2561
(1995) (1995) ตามข้อก าหนด ลว.9 พ.ย..60

29 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อม 1,350         1,350          เฉพาะเจาะจง ร้านโคราชก๊อบปี้ 1,350         ร้านโคราชก๊อบปี้ 1,350         คุณสมบัติตรง 22/2561
เข้าเล่มแผนด าเนินงาน ตามข้อก าหนด ลว.9 พ.ย.60
ประจ าปี 2561

30 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 300           300            เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300           ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300           คุณสมบัติตรง 23/2561
โครงการส ารวจขอ้มูลภาคสนาม ตามข้อก าหนด ลว.9 พ.ย.60



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

เพือ่ใช้ในการแจ้งให้ยื่นแบบ
แสดงรายการทีดิ่น (ภบท.5)
ประจ าปี 2561-2564

31 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 742           742            เฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้าโคราช 742           หจก.โตโยต้าโคราช 742           คุณสมบัติตรง 24/2561
ขข-1731 นม 1988 1988 ตามข้อก าหนด ลว.15 พ.ย.60

32 จัดซ้ือน้ าด่ืมและน้ าแข็ง 3,075         3,075          เฉพาะเจาะจง ร้านเสาวลักษณ์ 3,075         ร้านเสาวลักษณ์ 3,075         คุณสมบัติตรง 8/2561
โครงการส่งเสริมการออก สวนหอม สวนหอม ตามข้อก าหนด ลว.17 พ.ย..60
ก าลังกายด้วยการร าวงย้อนยุค

33 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 300           300            เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300           ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300           คุณสมบัติตรง 25/2561
โครงการส่งเสริมการออกก าลัง ตามข้อก าหนด ลว.17 พ.ย.60
กายด้วยการร าวงย้อนยุค



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

34 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลพระบรม 300           300            เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300           ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300           คุณสมบัติตรง 26/2561
ฉายาลักษณ์ ร.10 ตามข้อก าหนด ลว.20 พ.ย.60

35 จ้างเหมาซ่อมประตูส านักงาน 10,000       10,000        เฉพาะเจาะจง นายทรงกฎ ผัดเบ้า 10,000       นายทรงกฎ ผัดเบ้า 10,000       คุณสมบัติตรง 27/2561
ตามข้อก าหนด ลว.20 พ.ย.60

36 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 19,225       19,225        เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 19,225       บจ.ก่อทวี 19,225       คุณสมบัติตรง 9/2561
ศพด.วัดวังวารีวน ตามข้อก าหนด ลว.22 พ.ย.60

37 จ้างเหมาเช็คระยะ 160,000 13,416       13,416        เฉพาะเจาะจง บจ.มิตซูณัฐดนัย 13,416       บจ.มิตซูณัฐดนัย 13,416       คุณสมบัติตรง 28/2561
กม. รถยนต์ กล-9130 นม ตามข้อก าหนด ลว.27 พ.ย.60

38 จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 8,015         8,015          เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านยาปักธงชัย 8,015         ร้านบ้านยาปักธงชัย 8,015         คุณสมบัติตรง 10/2561
โครงการส่งเสริมการด าเนิน ตามข้อก าหนด ลว.30 พ.ย.60



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

งานและการบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

39 จัดซ้ือทรายอะเบท 18,000       18,000        เฉพาะเจาะจง ร้านด่านขุนทด 18,000       ร้านด่านขุนทด 18,000       คุณสมบัติตรง 11/2561
ซัพพลาย ซัพพลาย ตามข้อก าหนด ลว.30 พ.ย.60

40 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้          1,500           1,500 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์          1,500 นายสมบูรณ์          1,500 คุณสมบัติตรง 26/2561
โครงการตลาดประชารัฐ แสนพรมราช แสนพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.1 ธ.ค.60

41 จัดซ้ือม่านหน้าต่างปรับแสง 2,200         2,200          เฉพาะเจาะจง ร้านปักธงชัยผ้าม่าน 2,200         ร้านปักธงชัยผ้าม่าน 2,200         คุณสมบัติตรง 12/2561
ตามข้อก าหนด ลว.4 ธ.ค..60

42 จัดซ้ือวัสดุในการด าเนินโครง 2,875         2,875          เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 2,875         บจ.ก่อทวี 2,875         คุณสมบัติตรง 13/2561
การชาวต าบลตูมร่วมใจท า ตามข้อก าหนด ลว.4 ธ.ค.60
ความสะอาด สานต่อความดี
ของพ่อ Big Cleanning Day



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

43 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครง 300           300            เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300           ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300           คุณสมบัติตรง 30/2561
การชาวต าบลตูมร่วมใจท า ตามข้อก าหนด ลว.4 ธ.ค.60
ความสะอาด สานต่อความดี
ของพ่อ Big Cleanning Day

44 จัดซ้ือน้ าด่ืมและน้ าแข็ง 570           570            เฉพาะเจาะจง ร้านเสาวลักษณ 570           ร้านเสาวลักษณ 570           คุณสมบัติตรง 14/2561
โครงการร่วมงานเทศกาลผ้า สวนหอม สวนหอม ตามข้อก าหนด ลว.6 ธ.ค.60
ไหมอ าเภอปักธงชัย

45 จัดซ้ือชุดร าวงย้อนยุค 12,000       12,000        เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์แอนด์ที 12,000       ร้านอาร์แอนด์ที 12,000       คุณสมบัติตรง 15/2561
โครงการร่วมงานเทศกาลผ้า สปอร์ต สปอร์ต ตามข้อก าหนด ลว.6 ธ.ค.60
ไหมอ าเภอปักธงชัย

46 จ้างเหมาท าป้ายชื่อทีม 200           200            เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 200           ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 200           คุณสมบัติตรง 31/2561
โครงการร่วมงานเทศกาลผ้า ตามข้อก าหนด ลว.6 ธ.ค.60



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

ไหมอ าเภอปักธงชัย

47 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 300           300            เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300           ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300           คุณสมบัติตรง 32/2561
โครงการจัดท าส่ือประชา ตามข้อก าหนด ลว.14 ธ.ค.60
สัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
กิจการของ อบต.

48 จ้างเหมาท าปฎิทินการด าเนิน 78,400       78,400        เฉพาะเจาะจง หจก.ตะวันมีเดียกรุ๊ป 78,400       หจก.ตะวันมีเดียกรุ๊ป 78,400       คุณสมบัติตรง 33/2561
งานของท้องถิ่น ตามข้อก าหนด ลว.14 ธ.ค.60
โครงการจัดท าส่ือประชา
สัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
กิจการของ อบต.

49 จัดซ้ือ วัสดุไฟฟ้า โครงการ 4,025         4,025          เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรไทย 4,025         ร้านมิตรไทย 4,025         คุณสมบัติตรง 16/2561
สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ตามข้อก าหนด ลว.19 ธ.ค.60



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

รับปีใหม่ 2561

50 จัดซ้ือน้ าด่ืมและน้ าแข็ง 1,995         1,995          เฉพาะเจาะจง นายดิลก ก่ าสระน้อย 1,995         นายดิลก ก่ าสระน้อย 1,995         คุณสมบัติตรง 17/2561
โครงการสุขกาย สุขใข ขับขี่ ตามข้อก าหนด ลว.19 ธ.ค.60
ปลอดภัย รับปีใหม่ 2561

51 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 4,700         4,700          เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 4,700         ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 4,700         คุณสมบัติตรง 34/2561
โครงการสุขกาย สุขใจ ขับขี่ ตามข้อก าหนด ลว.19 ธ.ค.60
ปลอดภัย รับปีใหม่ 2561

52 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ 1,300         1,300          เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ 1,300         นายสมบูรณ์ 1,300         คุณสมบัติตรง 35/2561
โครงการสุขกาย สุขใจ ขับขี่ แสนพรมราช แสนพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.19 ธ.ค.60
ปลอดภัย รับปีใหม่ 2561



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

53 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 219           219            เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 219           ร้านปร้ินเตอร์โซน 219           คุณสมบัติตรง 18/2561
ตามข้อก าหนด ลว.27 ธ.ค.60

54 จ้างเหมาปรับปรุงโปรแกรม 300           300            เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 300           ร้านคอมเทค 300           คุณสมบัติตรง 36/2561
คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.27 ธ.ค.60

55 จ้างเหมาปรับปรุงโปรแกรม 300           300            เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 300           ร้านคอมเทค 300           คุณสมบัติตรง 37/2561
คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.27 ธ.ค.60

56 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 750           750            เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 750           ร้านปร้ินเตอร์โซน 750           คุณสมบัติตรง 38/2561
(กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.27 ธ.ค.60

57 จ้างเหมาปรับปรุงโปรแกรม            300             300 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค            300 ร้านคอมเทค            300 คุณสมบัติตรง 39/2561
คอมพวิเตอร์(กองการศึกษา ฯ) ตามข้อก าหนด ลว.8 ม.ค.61



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

58 จ้างเหมาเช็คระยะ 170,000          6,567           6,567 เฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้าโคราช          6,567 หจก.โตโยต้าโคราช          6,567 คุณสมบัติตรง 40/2561
กม. รถยนต์ ขข-1731 นม 1988 1988 ตามข้อก าหนด ลว.8 ม.ค.61

59 จัดซ้ือน้ าด่ืมและน้ าแข็ง 2,000         890            เฉพาะเจาะจง ร้านเสาวลักษณ์ 890           ร้านเสาวลักษณ์ 890           คุณสมบัติตรง 19/2561
โครงการจัดงานวันเด็ก สวนหอม สวนหอม ตามข้อก าหนด ลว.10 ม.ค.61
แห่งชาติ ประจ าปี 2561

60 จัดซ้ือวัสดุในการด าเนิน 10,580       10,580        เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 10,180       บจ.ก่อทวี 10,180       คุณสมบัติตรง 20/2561
โครงการจัดงานวันเด็ก ตามข้อก าหนด ลว.10 ม.ค.61
แห่งชาติ ประจ าปี 2561

61 จ้างเหมาเช่าเต้นท์และเก้าอี้ 3,000         2,500          เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ 2,500         นายสมบูรณ์ 2,500         คุณสมบัติตรง 41/2561
โครงการจัดงานวันเด็ก แสนพรมราช แสนพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.10 ม.ค.61
แห่งชาติ ประจ าปี 2561



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

62 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองเสียงและเวที 10,000       7,500          เฉพาะเจาะจง นายจิติวัฒ 7,500         นายจิติวัฒ 7,500         คุณสมบัติตรง 42/2561
โครงการจัดงานวันเด็ก อักษรพรมราช อักษรพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.10 ม.ค.61
แห่งชาติ ประจ าปี 2561

63 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 2,000         1,400          เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 1,400         ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 1,400         คุณสมบัติตรง 43/2561
โครงการจัดงานวันเด็ก ตามข้อก าหนด ลว.10 ม.ค.61
แห่งชาติ ประจ าปี 2561

64 จัดซ้ือของทีร่ะลึก โครงการ 6,000         6,000          เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 3,960         บจ.ก่อทวี 3,960         คุณสมบัติตรง 21/2561
ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพือ่ ตามข้อก าหนด ลว.12 ม.ค.61
พัฒนาศักยภาพของคณะผู้
บริหาร ฯ ประจ าปี 2561

65 จ้างเหมาท าอาหารว่างและ 3,750         3,750          เฉพาะเจาะจง นายศักดา อ่ าอินทร์ 3,750         นายศักดา อ่ าอินทร์ 3,750         คุณสมบัติตรง 44/2561
อาหารเยน็พร้อมน้ าด่ืมโครงการ ตามข้อก าหนด ลว.12 ม.ค.61



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพือ่
พัฒนาศักยภาพของคณะผู้
บริหาร ฯ ประจ าปี 2561

66 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล โครงการ 500           300            เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300           ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300           คุณสมบัติตรง 45/2561
ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพือ่ ตามข้อก าหนด ลว.12 ม.ค.61
พัฒนาศักยภาพของคณะผู้
บริหาร ฯ ประจ าปี 2561

67 จา้งเหมาเช่ารถบัสปรับอากาณ 75,000       75,000        เฉพาะเจาะจง บจ.บ.ีซี.ทราเวล 75,000       บจ.บ.ีซี.ทราเวล 75,000       คุณสมบัติตรง 46/2561
ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพือ่ (2002) (2002) ตามข้อก าหนด ลว.12 ม.ค.61
พัฒนาศักยภาพของคณะผู้
บริหาร ฯ ประจ าปี 2561



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

68 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลรณรงค์ 300           300            เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300           ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300           คุณสมบัติตรง 47/2561
ประชาสัมพันธ์เร่ืองการทิง้ขยะ ตามข้อก าหนด ลว.15 ม.ค.61
และดูแลรักษาความสะอาด

69 จัดซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป 62,500       62,500        เฉพาะเจาะจง ร้านด่านขุนทด 62,500       ร้านด่านขุนทด 62,500       คุณสมบัติตรง 22/2561
ซ่อมแซมถนนสายหลักภาย ซัพพลาย ซัพพลาย ตามข้อก าหนด ลว.22 ม.ค.61
ในต าบล

70 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 67,000       63,000        เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์ 62,500       หจก.ว.อภินันท์ 62,500       คุณสมบัติตรง 1/2561
บ้านกุดวิวาท หมู่ 10 ตามข้อก าหนด ลว.22 ม.ค.61
(บ้านนางแฉล้ม-บ้านนางทอง
ม้วน)

71 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 159,000      139,000      เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์ 138,500      หจก.ว.อภินันท์ 138,500      คุณสมบัติตรง 2/2561
บ้านคลองวัด หมู่ 1 ตามข้อก าหนด ลว.22 ม.ค.61



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

(สายเชื่อมทางหลวงหมาย
เลข 2072)

72 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 160,000      145,000      เฉพาะเจาะจง หจก.โชคดีทวีทรัพย์ 144,000      หจก.โชคดีทวีทรัพย์ 144,000      คุณสมบัติตรง 3/2561
บ้านสะแกงาม หมู่ 4 การโยธา การโยธา ตามข้อก าหนด ลว.22 ม.ค.61
(บ้านยายหอม-ต.สุขเกษม)

73 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 60,000       56,000        เฉพาะเจาะจง หจก.โชคดีทวีทรัพย์ 55,500       หจก.โชคดีทวีทรัพย์ 55,500       คุณสมบัติตรง 4/2561
บ้านคลองวัด หมู่ 1 การโยธา การโยธา ตามข้อก าหนด ลว.22 ม.ค.61
(สายวัดคลองวัด-หนองปลิง)

74 จ้างเหมาบรรจุน้ ายาเคมี 31,450       31,450        เฉพาะเจาะจง ร้านอุปกรณ์ดับเพลิง 31,450       ร้านอุปกรณ์ดับเพลิง 31,450       คุณสมบัติตรง 48/2561
ดับเพลิง ตามข้อก าหนด ลว.23 ม.ค.61



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

75 จัดซ้ืออุปกรณ์ประกอบการ 1,400         1,400          เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 1,400         บจ.ก่อทวี 1,400         คุณสมบัติตรง 23/2561
ประชุมประชาคมโครงการ ตามข้อก าหนด ลว.24 ม.ค.61
รณรงค์และส่งเสริมการลด
ปริมาณขยะ การทิง้ การคัด
แยกและการก าจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี ประจ าปี 2561

76 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการประ 4,000         2,903          เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 2,903         บจ.ก่อทวี 2,903         คุณสมบัติตรง 24/2561
ชุมประชาคมโครงการอบรม ตามข้อก าหนด ลว.24 ม.ค.61
จัดเวทีประชาคมเพือ่ทบทวน
และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

77 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 300           300            เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300           ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300           คุณสมบัติตรง 49/2561
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ ตามข้อก าหนด ลว.24 ม.ค.61
การจัดเก็บภาษี 2561



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

78 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 2,000         2,000          เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 2,000         ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 2,000         คุณสมบัติตรง 50/2561
โครงการรณรงค์และส่งเสริม ตามข้อก าหนด ลว.24 ม.ค.61
การลดปริมาณขยะ การทิง้
การคัดแยกและการก าจัดขยะ
อย่างถูกวิธี  ประจ าปี 2561

79 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 1,000         600            เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 600           ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 600           คุณสมบัติตรง 51/2561
โครงการอบรมจดัเวทีประชาคม ตามข้อก าหนด ลว.24 ม.ค.61
เพือ่ทบทวนและจัดท าแผน
พัฒนาท้องถิ่น

80 จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน 12,000       12,000        เฉพาะเจาะจง นางส าลี ภาพฉิมพลี 12,000       นางส าลี ภาพฉิมพลี 12,000       คุณสมบัติตรง 52/2561
และอาหารว่างพร้อมน้ าด่ืม ตามข้อก าหนด ลว.24 ม.ค.61
โครงการอบรมจดัเวทีประชาคม

เพือ่ทบทวนและจัดท าแผน



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

พัฒนาท้องถิ่น

81 จ้างเหมาเช็คระยะและซ่อม 17,383       17,383        เฉพาะเจาะจง บจ.ฮีโน่นครราชสีมา 17,383       บจ.ฮีโน่นครราชสีมา 17,383       คุณสมบัติตรง 53/2561
บ ารุงรถยนต์บรรทุกน้ าเอนก ตามข้อก าหนด ลว.25 ม.ค.61
ประสงค์ 88-0454 นม

82 จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้ในการซ่อมแซม 87,820       87,820        เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรไทย 87,820       ร้านมิตรไทย 87,820       คุณสมบัติตรง 25/2561
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภาย ตามข้อก าหนด ลว.26 ม.ค.61
ในต าบล

83 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 11,235       11,235        เฉพาะเจาะจง ร้านวชิรไดนาโมแอร์ 11,235       ร้านวชิรไดนาโมแอร์ 11,235       คุณสมบัติตรง 54/2561
กต-2413 นม ตามข้อก าหนด ลว.30 ม.ค.61

84 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสง        43,250         43,250 เฉพาะเจาะจง นายปิยะราช        43,250 นายปิยะราช        43,250 คุณสมบัติตรง 55/2561
สว่างสาธารณะภายในต าบล พะวันพรมราช พะวันพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.5 ก.พ.61



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

85 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ิน            850             850 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน            850 ร้านปร้ินเตอร์โซน            850 คุณสมบัติตรง 56/2561
เตอร์ (กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.6 ก.พ.61

86 จัดซ้ือน้ าด่ืมและน้ าแข็ง 970           970            เฉพาะเจาะจง ร้านเสาวลักษณ์ 970           ร้านเสาวลักษณ์ 970           คุณสมบัติตรง 26/2561
โครงการ อบต.เคล่ือนทีอ่อก สวนหอม สวนหอม ตามข้อก าหนด ลว.9 ก.พ.61
หน่วยบริการประชาชน

87 จ้างเหมาเช่าเต้นท์และเก้าอี้ 3,000         3,000          เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ 3,000         นายสมบูรณ์ 3,000         คุณสมบัติตรง 57/2561
โครงการ อบต.เคล่ือนที่ แสนพรมราช แสนพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.9 ก.พ.61
ออกหน่วยบริการประชาชน

88 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 600           600            เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 600           ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 600           คุณสมบัติตรง 58/2561
โครงการ อบต.เคล่ือนที่ ตามข้อก าหนด ลว.9 ก.พ.61
ออกหน่วยบริการประชาชน



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

89 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียง 2,500         2,500          เฉพาะเจาะจง นายกัมพล 2,500         นายกัมพล 2,500         คุณสมบัติตรง 59/2561
โครงการ อบต.เคล่ือนที่ แสนสุขเจริญ แสนสุขเจริญ ตามข้อก าหนด ลว.9 ก.พ.61
ออกหน่วยบริการประชาชน

90 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 14,432       14,432        เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 14,432       บจ.ก่อทวี 14,432       คุณสมบัติตรง 27/2561
ศพด.วัดพรหมราช ตามข้อก าหนด ลว.12 ก.พ.61

91 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอม 500           500            เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 500           ร้านคอมเทค 500           คุณสมบัติตรง 60/2561
พิวเตอร์ (กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.14 ก.พ.61

92 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 31,000       31,000        เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิว 30,600       หจก.โคราชคอมพิว 30,600       คุณสมบัติตรง 28/2561
(กองคลัง) เตอร์ เตอร์ ตามข้อก าหนด ลว.15 ก.พ.61

93 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22,000       22,000        เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิว 21,700       หจก.โคราชคอมพิว 21,700       คุณสมบัติตรง 29/2561
(กองช่าง) เตอร์ เตอร์ ตามข้อก าหนด ลว.15 ก.พ.61



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

94 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 60,000       60,000        เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิว 58,800       หจก.โคราชคอมพิว 58,800       คุณสมบัติตรง 30/2561
(กองการศึกษา ฯ) เตอร์ เตอร์ ตามข้อก าหนด ลว.15 ก.พ.61

95 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 24,000       24,000        เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิว 23,750       หจก.โคราชคอมพิว 23,750       คุณสมบัติตรง 31/2561
(ส านักปลัด) เตอร์ เตอร์ ตามข้อก าหนด ลว.15 ก.พ.61

96 จัดซ้ือตราสัญลักษณ์ ร.10 3,500         3,500          เฉพาะเจาะจง ร้านด่านขุนทด 3,500         ร้านด่านขุนทด 3,500         คุณสมบัติตรง 32/2561
ซัพพลาย ซัพพลาย ตามข้อก าหนด ลว.20 ก.พ.61

97 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 349           349            เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 349           ร้านคอมเทค 349           คุณสมบัติตรง 33/2561
(กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.20 ก.พ.61

98 จ้างเหมาเช็คระยะ 70,000 3,680         3,680          เฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้าโคราช 3,680         หจก.โตโยต้าโคราช 3,680         คุณสมบัติตรง 61/2561
กม. รถยนต์  นค-9560 นม (1988) (1988) ตามข้อก าหนด ลว.20 ก.พ.61



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

99 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 100,000      100,000      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร 100,000      สหกรณ์การเกษตร 100,000      คุณสมบัติตรง 34/2561
ล าพระเพลิง จ ากัด ล าพระเพลิง จ ากัด ตามข้อก าหนด ลว.23 ก.พ.61

100 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,385         6,385          เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 6,385         บจ.ก่อทวี 6,385         คุณสมบัติตรง 35/2561
ตามข้อก าหนด ลว.27 ก.พ.61

101 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 17,360       17,360        เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 17,360       บจ.ก่อทวี 17,360       คุณสมบัติตรง 36/2561
(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.27 ก.พ.61

102 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 14,180       14,180        เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 14,180       บจ.ก่อทวี 14,180       คุณสมบัติตรง 37/2561
(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.27 ก.พ.61

103 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 13,060       13,060        เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 13,060       บจ.ก่อทวี 13,060       คุณสมบัติตรง 38/2561
(กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.28 ก.พ.61



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

104 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,590         9,590          เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 9,590         บจ.ก่อทวี 9,590         คุณสมบัติตรง 39/2561
(กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.28 ก.พ.61

105 จัดซ้ือของทีร่ะลึกโครงการ 3,000         3,000          เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 3,000         บจ.ก่อทวี 3,000         คุณสมบัติตรง 40/2561
ส่งเสริมบทบาทกลุ่มสตรีใน ตามข้อก าหนด ลว.2 ม.ีค.61
ชุมชน

106 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 300           300            เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300           ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300           คุณสมบัติตรง 62/2561
โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี ตามข้อก าหนด ลว.2 ม.ีค.61
ในชุมชน

107 จ้างเหมาท าอาหารว่าง 2,500         2,500          เฉพาะเจาะจง นางส าลี ภาพฉิมพลี 2,500         นางส าลี ภาพฉิมพลี 2,500         คุณสมบัติตรง 63/2561
พร้อมน้ าด่ืมโครงการส่งเสริม ตามข้อก าหนด ลว.2 ม.ีค.61
บทบาทสตรีในชุมชน



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

108 จ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ 64,000       64,000        เฉพาะเจาะจง นางวารินทร์ 64,000       นางวารินทร์ 64,000       คุณสมบัติตรง 64/2561
โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี ติรพงษ์พัฒน์ ติรพงษ์พัฒน์ ตามข้อก าหนด ลว.2 ม.ีค.61
ในชุมชน

109 จดัซ้ือวัคซีนป้องกนัโรคพษิสุนัข 46,920       46,920        เฉพาะเจาะจง ร้านด่านขุนทดซัพพลาย 46,920       ร้านด่านขุนทดซัพพลาย 46,920       คุณสมบัติตรง 41/2561
บ้าพร้อมเข็มฉีดยาและไซริง ตามข้อก าหนด ลว.9 ม.ีค.61
โครงการบูรณาการและรณรงค์

โรคพษิสุนัขบ้า ประจ าปี 2561

110 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 250           250            เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 250           ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 250           คุณสมบัติตรง 65/2561
โครงการบูรณาการและรณรงค์ ตามข้อก าหนด ลว.9 ม.ีค.61
โรคพษิสุนัขบ้า ประจ าปี 2561

111 จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อม 1,000         1,000          เฉพาะเจาะจง นางส าลี ภาพฉิมพลี 1,000         นางส าลี ภาพฉิมพลี 1,000         คุณสมบัติตรง 66/2561
น้ าด่ืมโครงการบูรณาการและ ตามข้อก าหนด ลว.9 ม.ีค.61



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

รณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า ประจ า
ปี 2561

112 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 10,740       10,740        เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 10,740       บจ.ก่อทวี 10,740       คุณสมบัติตรง 42/2561
(กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.16 ม.ีค.61

113 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,480       10,480        เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 10,480       บจ.ก่อทวี 10,480       คุณสมบัติตรง 43/2561
(กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.16 ม.ีค.61

114 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 7,810         7,810          เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 7,810         บจ.ก่อทวี 7,810         คุณสมบัติตรง 44/2561
(กองการศึกษา ฯ) ตามข้อก าหนด ลว.16 ม.ีค.61

115 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,810         7,810          เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 7,810         บจ.ก่อทวี 23,490       คุณสมบัติตรง 45/2561
(กองการศึกษา ฯ) ตามข้อก าหนด ลว.16 ม.ีค.61



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

116 จัดซ้ือวัสดุในการก่อสร้างฝาย 56,610       เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์ 56,610       หจก.ว.อภินันท์ 56,610       คุณสมบัติตรง 46/2561
บ้านบุพระเมือง หมู่ 6 ตามข้อก าหนด ลว.19 ม.ีค.61

117 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 56,610       เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 56,610       ร้านปร้ินเตอร์โซน 1,600         คุณสมบัติตรง 67/2561
(กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.19 ม.ีค.61

118 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 30,000       27,000        เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์ 26,500       หจก.ว.อภินันท์ 26,500       คุณสมบัติตรง 5/2561
บ้านทุง่เสาธง  หมู่ 5 ตามข้อก าหนด ลว.20 ม.ีค.61
(สายบ้านนางวารินทร์)

119 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 60,000       43,000        เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์ 42,500       หจก.ว.อภินันท์ 42,500       คุณสมบัติตรง 6/2561
บ้านโนนวังหิน หมู่ 2 ตามข้อก าหนด ลว.20 ม.ีค.61
(สายบ้านนายจลุ ร้อยพรมราช)

120 จดัซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 89,500       89,500        เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 89,300       บจ.ก่อทวี 89,300       คุณสมบัติตรง 47/2561
ตามข้อก าหนด ลว.26 ม.ีค.61



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

121 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 62,700       62,700        เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 62,700       บจ.ก่อทวี 62,700       คุณสมบัติตรง 48/2561
ตามข้อก าหนด ลว.26 ม.ีค.61

122 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 7,710         7,710          เฉพาะเจาะจง อู่ช่างหลวย 7,710         อู่ช่างหลวย 7,710         คุณสมบัติตรง 68/2561
กต-2413 นม ตามข้อก าหนด ลว.27 ม.ีค.61

123 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าโครงการซ่อม 9,300         9,300          เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรไทย 9,300         ร้านมิตรไทย 9,300         คุณสมบัติตรง 49/2561
แซมไฟฟ้าสาธารณะภายใน ตามข้อก าหนด ลว.28 ม.ีค.61
ต าบล

124 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 300           300            เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300           ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300           คุณสมบัติตรง 69/2561
โครงการท าความสะอาดพืน้ที่ ตามข้อก าหนด ลว.28 ม.ีค.61
สาธารณะในเขตพืน้ทีต่ าบลตูม



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

125 จัดซ้ือน้ าด่ืมและน้ าแข็ง 1,995         1,995          เฉพาะเจาะจง นายดิลก ก่ าสระน้อย 1,995         นายดิลก ก่ าสระน้อย 1,995         คุณสมบัติตรง 50/2561
โครงการ"สงกรานต์ปลอดภัย ตามข้อก าหนด ลว.3 เม.ย.61
กัน ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
สร้างวินัยจราจร"

126 จัดซ้ือวัสดุในการด าเนิน 5,100         5,100          เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 5,100         บจ.ก่อทวี 5,100         คุณสมบัติตรง 51/2561
โครงการ"สงกรานต์ปลอดภัย ตามข้อก าหนด ลว.3 เม.ย.61
กัน ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
สร้างวินัยจราจร"

127 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ 1,300         1,300          เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ 1,300         นายสมบูรณ์ 1,300         คุณสมบัติตรง 70/2561
โครงการ"สงกรานต์ปลอดภัย แสนพรมราช แสนพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.3 เม.ย.61
กัน ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
สร้างวินัยจราจร"



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

128 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 8,100         8,100          เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 8,100         ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 8,100         คุณสมบัติตรง 71/2561
โครงการ"สงกรานต์ปลอดภัย ตามข้อก าหนด ลว.3 เม.ย.61
กัน ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
สร้างวินัยจราจร"

129 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสง 4,500         4,500          เฉพาะเจาะจง นายปิยะราช 4,500         นายปิยะราช 4,500         คุณสมบัติตรง 72/2561
สว่างสาธารณะภายในต าบล พะวันพรมราช พะวันพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.4 เม.ย.61

130 จัดซ้ือวัสดุในการด าเนิน 1,538         1,538          เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 1,538         บจ.ก่อทวี 1,538         คุณสมบัติตรง 52/2561
โครงการจัดงานประเพณี ตามข้อก าหนด ลว.5 เม.ย.61
สงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม
ไทย

131 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสาย 12,500       12,500        เฉพาะเจาะจง นายส ารวย 12,500       นายส ารวย 12,500       คุณสมบัติตรง 73/2561
หลักภายในต าบล จ านวน 5 จุลตะคุ จุลตะคุ ตามข้อก าหนด ลว.5 เม.ย.61
สาย



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

132 จ้างเหมาเช่าเต้นท์และเก้าอี้ 2,500         2,500          เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ 2,500         นายสมบูรณ์ 2,500         คุณสมบัติตรง 74/2561
โครงการจัดงานประเพณี แสนพรมราช แสนพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.5 เม.ย.61
สงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม
ไทย

133 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหาร 5,000         5,000          เฉพาะเจาะจง นายศักดา อ่ าอินทร์ 5,000         นายศักดา อ่ าอินทร์ 5,000         คุณสมบัติตรง 75/2561
ว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ตามข้อก าหนด ลว.5 เม.ย.61
โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม
ไทย

134 จา้งเหมาเช่าเวทีและเคร่ืองเสียง 7,000         7,000          เฉพาะเจาะจง นายกัมพล 7,000         นายกัมพล 7,000         คุณสมบัติตรง 76/2561
โครงการจัดงานประเพณี แสนสุขเจริญ แสนสุขเจริญ ตามข้อก าหนด ลว.5 เม.ย.61
สงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม
ไทย



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

135 จา้งเหมาตกแต่งสถานที่ 5,000         5,000          เฉพาะเจาะจง นายสมมาตร 5,000         นายสมมาตร 5,000         คุณสมบัติตรง 77/2561
โครงการจัดงานประเพณี พิงผักแว่น พิงผักแว่น ตามข้อก าหนด ลว.5 เม.ย.61
สงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม
ไทย

136 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล 1,000         1,000          เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 1,000         ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 1,000         คุณสมบัติตรง 78/2561
โครงการจัดงานประเพณี ตามข้อก าหนด ลว.5 เม.ย.61
สงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม
ไทย

137 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 5,000         5,000          เฉพาะเจาะจง ร้านวชิรไดนาโมแอร์ 5,000         ร้านวชิรไดนาโมแอร์ 5,000         คุณสมบัติตรง 79/2561
รถยนต์ กล-9130 นม ตามข้อก าหนด ลว.24 เม.ย.61

138 จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ 4,580         4,580          เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 4,580         ร้านปร้ินเตอร์โซน 4,580         คุณสมบัติตรง 53/2561
Brother ตามข้อก าหนด ลว.25 เม.ย.61



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

139 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 300           300            เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300           ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300           คุณสมบัติตรง 80/2561
โครงการป้องกันและการลด ตามข้อก าหนด ลว.25 เม.ย.61
โรคระบาดต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นใน
เขตพืน้ทีต่ าบลตูม ประจ าปี
2561

140 จ้างเหมาท าอาหารว่างและ 8,000         8,000          เฉพาะเจาะจง นางส าลี ภาพฉิมพลี 8,000         นางส าลี ภาพฉิมพลี 8,000         คุณสมบัติตรง 81/2561
อาหารกลางวันพร้อมน้ าด่ืม ตามข้อก าหนด ลว.25 เม.ย.61
โครงการป้องกันและการลด
โรคระบาดต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นใน
เขตพืน้ทีต่ าบลตูม ประจ าปี
2561

141 จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ 4,980         4,980          เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 4,980         ร้านปร้ินเตอร์โซน 4,980         คุณสมบัติตรง 54/2561
HP ตามข้อก าหนด ลว.26 เม.ย.61



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

142 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 55,000       55,000        เฉพาะเจาะจง หจก.ใต้ฟ้ามอเตอร์ 55,000       หจก.ใต้ฟ้ามอเตอร์ 55,000       คุณสมบัติตรง 55/2561
ปักธงชัย ปักธงชัย ตามข้อก าหนด ลว.26 เม.ย.61

143 จ้างเหมาร้ือถอนเคร่ืองปรับ 1,500         1,500          เฉพาะเจาะจง หจก.ใต้ฟ้ามอเตอร์ 1,500         หจก.ใต้ฟ้ามอเตอร์ 1,500         คุณสมบัติตรง 82/2561
อากาศ (กองช่าง) ปักธงชัย ปักธงชัย ตามข้อก าหนด ลว.26 เม.ย.61

144 จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น 8,490         8,490          เฉพาะเจาะจง หจก.ใต้ฟ้ามอเตอร์ 8,490         หจก.ใต้ฟ้ามอเตอร์ 8,490         คุณสมบัติตรง 56/2561
ปักธงชัย ปักธงชัย ตามข้อก าหนด ลว.27 เม.ย.61

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

146 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



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

147 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

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

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

150 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

151 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



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

152 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

153 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

154 จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ 4,980         4,980          เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 4,980         ร้านปร้ินเตอร์โซน 4,980         คุณสมบัติตรง 62/2561
ตามข้อก าหนด ลว.30 พ.ค.61

155 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



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

156 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"

157 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"

158 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"



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

159 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"

160 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 300           300            เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟฟิกส์ 300           ร้านฟร้องค์กราฟฟิกส์ 300           คุณสมบัติตรง 89/2561
โครงการส่งเสริมและ ตามข้อก าหนด
สนับสนุนกลุ่มอาชีพภายใน
ต าบลตูม "การท าสบูส่มุนไพร"

161 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"



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

162 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

163 จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  242,000.00   242,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสัมฤทธิ์   242,000.00  ร้านสัมฤทธิ์       242,000 คุณสมบัติตรง 3/2561
อิเล็กทรอนิกส์  อิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อก าหนด ลว.7 ม.ิย.61

164 จ้างเหมาติดต้ังกล้องโทรทัศน์    77,000.00     77,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสัมฤทธิ์    77,000.00  ร้านสัมฤทธิ์        77,000 คุณสมบัติตรง 93/2561
วงจรปิด อิเล็กทรอนิกส์  อิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อก าหนด ลว.7 ม.ิย.61

165 จัดซ้ือยางรถยนต์ ขข 1731 14,000.00   14,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านศตวรรษล้อ 14,000.00   ร้านศตวรรษล้อ 14,000       คุณสมบัติตรง 66/2561
นม. รุ่งเรือง รุ่งเรือง ตามข้อก าหนด ลว.13 ม.ิย.61

166 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300.00       ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300           คุณสมบัติตรง 94/2561
โครงการอบรมจัดเวทีประชา ตามข้อก าหนด ลว.18 ม.ิย.61
คมเพือ่ทบทวนและจัดท าแผน



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

พัฒนาท้องถิ่น

167 จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อม 2,500.00     2,500.00     เฉพาะเจาะจง นายศักดา  อ่ าอินทร์ 2,500.00     นายศักดา  อ่ าอินทร์ 2,500         คุณสมบัติตรง 95/2561
น้ าด่ืมโครงการอบรมจัดเวที ตามข้อก าหนด ลว.18 ม.ิย.61
ประชาคมเพือ่ทบทวนและ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

168 โครงการก่อสร้างรางระบาย 153,000.00 153,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.โชคดีทวีทรัพย์ 152,500.00  หจก.โชคดีทวีทรัพย์ 152,500      คุณสมบัติตรง 7/2561
น้ า บ้านโนนวังหิน หมู่ 2 การโยธา การโยธา ตามข้อก าหนด ลว.18 ม.ิย.61
(คุ้มดอนอ้ายโทน)

169 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 47,000.00   43,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.โชคดีทวีทรัพย์ 42,500.00   หจก.โชคดีทวีทรัพย์ 42,500       คุณสมบัติตรง 8/2561
บ้านกุดวิวาท หมู่ 10 การโยธา การโยธา ตามข้อก าหนด ลว.18 ม.ิย.61



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

170 โครงการก่อสร้างรางระบาย 180,000.00 180,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.โชคดีทวีทรัพย์ 179,000.00  หจก.โชคดีทวีทรัพย์ 179,000      คุณสมบัติตรง 9/2561
น้ า บ้านหนองปลิง หมู่ 3 การโยธา การโยธา ตามข้อก าหนด ลว.18 ม.ิย.61

171 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 244,000.00 221,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.โชคดีทวีทรัพย์ 220,000.00  หจก.โชคดีทวีทรัพย์ 220,000      คุณสมบัติตรง 10/2561
บ้านพรหมราช หมู่ 8 การโยธา การโยธา ตามข้อก าหนด ลว.18 ม.ิย.61
(สายหนองอ้ายเหลา-เมรุ)

172 จัดซ้ือวัสดุในการซ่อมแซมบ้าน 18,660.00   18,660.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์ 18,660.00   หจก.ว.อภินันท์ 18,660       คุณสมบัติตรง 67/2561
โครงการส่งเสริมและสันบสนุน ตามข้อก าหนด ลว.22 ม.ิย.61
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนชรา คนพิการ และผู้ด้อย
โอกาส ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2561



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

173 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300.00       ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300           คุณสมบัติตรง 96/2561
โครงการส่งเสริมและสันบสนุน ตามข้อก าหนด ลว.22 ม.ิย.61
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนชรา คนพิการ และผู้ด้อย
โอกาส ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2561

174 จัดซ้ือทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย 18,000.00   18,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านคลินิกเกษตร 18,000.00   ร้านคลินิกเกษตร 18,000       คุณสมบัติตรง 68/2561
(ทรายอะเบท) มหานคร มหานคร ตามข้อก าหนด ลว.22 ม.ิย.61

175 จ้างเหมาล้างและซ่อมบ ารุง 7,100.00     7,100.00     เฉพาะเจาะจง ร้านป.เจริญแอร์ 7,100.00     ร้านป.เจริญแอร์ 7,100         คุณสมบัติตรง 97/2561
เคร่ืองปรับอากาศส านักงาน (ปักธงชัย) (ปักธงชัย) ตามข้อก าหนด ลว.25 ม.ิย.61

176 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300.00       ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ 300           คุณสมบัติตรง 98/2561
โครงการควบคุมและป้องกัน ตามข้อก าหนด ลว.25 ม.ิย.61



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

โรคไข้เลือดออก ประจ าปี
2561

177 จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อมน้ าด่ืม 3,750.00     3,750.00     เฉพาะเจาะจง นางส าลี ภาพฉิมพลี 3,750.00     นางส าลี ภาพฉิมพลี 3,750         คุณสมบัติตรง 99/2561
โครงการควบคุมและป้องกัน ตามข้อก าหนด ลว.25 ม.ิย.61
โรคไข้เลือดออก ประจ าปี
2561

178 จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ 13,180.00   13,180.00    เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 13,180.00   ร้านปร้ินเตอร์โซน 13,180       คุณสมบัติตรง 69/2561
Fuji xerox (ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.26 ม.ิย.61

179 จ้างเหมาเช็คระยะ 190,000 3,771.79     3,771.79     เฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้าโคราช 3,771.79     หจก.โตโยต้าโคราช 3,771.79     คุณสมบัติตรง 100/261
กม. รถยนต์ ขข 1731 นม 1,988 1,988 ตามข้อก าหนด ลว.27 ม.ิย.61



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

180 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

181 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



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

182 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

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

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

185 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



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

ประโยชน์ โครงการรักษา
ความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในพืน้ที่

186 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

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



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

188 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

189 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

190 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



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

191 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

192 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

193 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



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

194 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
นางเรไร)

195 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)

196 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

197 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



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

198 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

199 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

200 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

201 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



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

202 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

203 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)

204 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
งาน

205 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



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

206 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

207 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

208 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

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



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

210 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

211 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

212 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

213 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



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

214 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

215 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

216 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิว        400.00         400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 400  ร้านคอมเทค            400 คุณสมบัติตรง 121/2561
เตอร์  (กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.2 ส.ค.61

217 จัดซ้ือกระบองไฟกระพริบ 2,750.00     2,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตียวเจริญคอม 2,748.83     ร้านเตียวเจริญคอม 2,748.83     คุณสมบัติตรง 82/2561
มูนิเคชั่น มูนิเคชั่น ตามข้อก าหนด ลว.6 ส.ค.61

218 จัดซ้ือเคร่ืองวัดออกซิเจน 3,900.00     3,900.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตียวเจริญคอม 3,899.08     ร้านเตียวเจริญคอม 3,899.08     คุณสมบัติตรง 83/2561
มูนิเคชั่น มูนิเคชั่น ตามข้อก าหนด ลว.6 ส.ค.61



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

219 จัดซ้ือเล่ือยยนต์ 10,000.00   10,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเตียวเจริญคอม 9,951.00     ร้านเตียวเจริญคอม 9,951         คุณสมบัติตรง 84/2561
มูนิเคชั่น มูนิเคชั่น ตามข้อก าหนด ลว.6 ส.ค.61

220 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ปลัด) 35,901.00   35,901.00    เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 35,901.00   บจ.ก่อทวี 35,901.00   คุณสมบัติตรง 85/2561
ตามข้อก าหนด ลว.8 ส.ค.61

221 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 18,380.00   18,380.00    เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 18,380.00   บจ.ก่อทวี 18,380.00   คุณสมบัติตรง 86/2561
(กองการศึกษา ฯ) ตามข้อก าหนด ลว.8 ส.ค.61

222 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 30,795.00   30,795.00    เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 30,795.00   บจ.ก่อทวี 30,795.00   คุณสมบัติตรง 87/2561
(กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.8 ส.ค.61

223 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 18,450.00   18,450.00    เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 18,450.00   บจ.ก่อทวี 18,450.00   คุณสมบัติตรง 88/2561
(กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.8 ส.ค.61



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

224 จ้างเหมาซ่อมประตูและร้ัว 3,000.00     3,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสุรเชษฐ์  จาระไน 3,000.00     นายสุรเชษฐ์  จาระไน 3,000.00     คุณสมบัติตรง 122/2561
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามข้อก าหนด ลว.8 ส.ค.61
วัดพรหมราช

225 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,900.00     4,900.00     เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 4,900.00     บจ.ก่อทวี 4,900.00     คุณสมบัติตรง 89/2561
(กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.9 ส.ค.61

226 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,850.00     3,850.00     เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 3,850.00     บจ.ก่อทวี 3,850.00     คุณสมบัติตรง 90/2561
(กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.9 ส.ค.61

227 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,700.00     7,700.00     เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 7,700.00     บจ.ก่อทวี 7,700.00     คุณสมบัติตรง 91/2561
(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.10 ส.ค.61

228 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,800.00     9,800.00     เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี 9,800.00     บจ.ก่อทวี 9,800.00     คุณสมบัติตรง 92/2561
(กองการศึกษา ฯ) ตามข้อก าหนด ลว.10 ส.ค.61



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

229 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองถ่าย 7,276.00     7,276.00     เฉพาะเจาะจง บจ.  เมืองย่า  7,276.00     บจ.  เมืองย่า  7,276.00     คุณสมบัติตรง 123/2561
เอกสาร ออฟฟิศ  โพรดักส์   ออฟฟิศ  โพรดักส์   ตามข้อก าหนด ลว.14 ส.ค.61

230 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 40,000.00   39,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์ 38,500.00   หจก.ว.อภินันท์ 38,500.00   คุณสมบัติตรง 15/2561
บ้านหนองจอก หมู่ 13 ตามข้อก าหนด ลว.14 ส.ค.61
(สายบ้านนายหิน)

231 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 50,000.00   49,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์ 48,500.00   หจก.ว.อภินันท์ 48,500.00   คุณสมบัติตรง 16/2561
บ้านหนองจอก หมู่ 13 ตามข้อก าหนด ลว.14 ส.ค.61
(สายบ้านนายเกล้ียง)

232 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 130,000.00 119,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์ 118,500.00  หจก.ว.อภินันท์ 118,500.00  คุณสมบัติตรง 17/2561
บ้านสวนหอม หมู่ 14 ตามข้อก าหนด ลว.14 ส.ค.61
(สายบ้านนายเหวา)



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

233 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 128,000.00 118,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์ 117,500.00  หจก.ว.อภินันท์ 117,500.00  คุณสมบัติตรง 18/2561
บ้านดอนจันทน์  หมู่ 15 ตามข้อก าหนด ลว.14 ส.ค.61
(สายบ้านนางสมิตร-ถนน
สายประปาพรหมราช)

234 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 40,000.00   40,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์ 40,000.00   หจก.ว.อภินันท์ 40,000.00   คุณสมบัติตรง 93/2561
โครงการปรับสภาพแวดล้อม ตามข้อก าหนด ลว.16 ส.ค.61
ทีอ่ยู่อาศัยส าหรับคนพิการ
ผู้สูงอายุและผู้ทีอ่ยู่ในระยะ
จ าเป็นต้องได้รับการฟืน้ฟู
สมรรถภาพ ประจ าปี 2561

235 จัดซ้อยางรถยนต์ 14,000.00   14,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ออโต้แม็ก 14,000.00   ร้าน ป.ออโต้แม็ก 14,000.00   คุณสมบัติตรง 94/2561
(กล 9130 นม) ตามข้อก าหนด ลว.16 ส.ค.61



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

236 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 300.00       300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์ กราฟิกส์ 300.00       ร้านฟร้องค์ กราฟิกส์ 300.00       คุณสมบัติตรง 124/2561
โครงการให้ความรู้กบัประชาชน ตามข้อก าหนด ลว.21 ส.ค.61
ด้านการรักษาทรัพยากรธรรม
ชาติและส่ิงแวดล้อม

237 จ้างเหมาท าอาหารว่างและ 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นางส าลี 7,500.00     นางส าลี 7,500.00     คุณสมบัติตรง 125/2561
อาหารกลางวันพร้อมน้ าด่ืม ภาพฉิมพลี ภาพฉิมพลี ตามข้อก าหนด ลว.21 ส.ค.61
โครงการให้ความรู้กบัประชาชน

ด้านการรักษาทรัพยากรธรรม
ชาติและส่ิงแวดล้อม

238 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิว 2,800.00     2,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 2,800.00     ร้านคอมเทค 2,800         คุณสมบัติตรง 126/2561
เตอร์ (ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.31 ส.ค.61



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

239 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 750.00       750.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 750.00       ร้านปร้ินเตอร์โซน 750           คุณสมบัติตรง 127/2561
(กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.31 ส.ค.61

240 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 850.00       850.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน 850.00       ร้านปร้ินเตอร์โซน 850           คุณสมบัติตรง 128/2561
(กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.31 ส.ค.61

241 โครงการซ่อมสร้างถนน  400,000.00   400,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชช.เจริญกิจ   400,000.00 หจก.ชช.เจริญกิจ   400,000.00 คุณสมบัติตรง 20/2561
แอสฟัลท์คอนกรีต (AC) ก่อสร้าง ก่อสร้าง ตามข้อก าหนด ลว.4 ก.ย.61
บ้านสวนหมาก หมู่ 11

242 จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์      4,980.00      4,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน      4,980.00 ร้านปร้ินเตอร์โซน      4,980.00 คุณสมบัติตรง 95/2561
(กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.10 ก.ย.61

243 จ้างเหมาวางท่อส่งน้ า    99,000.00     99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรเชษฐ์    99,000.00 นายสุรเชษฐ์    99,000.00 คุณสมบัติตรง 129/2561
เพือ่การเกษตร โครงการ ปิดตะคุ ปิดตะคุ ตามข้อก าหนด ลว.10 ก.ย.61



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

ส่งเสริมการท่องเทีย่วในพืน้ที่
ต าบลตูม

244 จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.    22,500.00     22,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประชิด  แถมกิ่ง    21,000.00 นายประชิด  แถมกิ่ง    21,000.00 คุณสมบัติตรง 130/2561
บ้านหนองจอก หมู่ 13 ตามข้อก าหนด ลว.11 ก.ย.61

245 โครงการก่อสร้างรางระบาย  150,000.00   150,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคดีทวีทรัพย์   149,000.00 หจก.โชคดีทวีทรัพย์   149,000.00 คุณสมบัติตรง 20/2561
น้ า คสล. บ้านบุพระเมือง การโยธา การโยธา ตามข้อก าหนด ลว.11 ก.ย.61
หมู่ 6(สายบ้านนายสมเกียรติ
บ้านนายประเสริฐ)

246 โครงการก่อสร้างรางระบาย    17,000.00     17,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคดีทวีทรัพย์   169,000.00 หจก.โชคดีทวีทรัพย์   169,000.00 คุณสมบัติตรง 21/2561
น้ า คสล. บ้านบุพระเมือง การโยธา การโยธา ตามข้อก าหนด ลว.11 ก.ย.61
หมู่ 6(สายบ้านนางนุช-
บ้านนายประเสริฐ)



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

247 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า    13,525.00     13,525.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรไทย    13,525.00 ร้านมิตรไทย    13,525.00 คุณสมบัติตรง 96/2561
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้า ตามข้อก าหนด ลว.13 ก.ย.61
แสงสว่างสาธารณะภายใน
ต าบล

248 จ้างเหมาท าป้ายกิจกรรม        300.00         300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟฟิค        300.00 ร้านฟร้องค์กราฟฟิค        300.00 คุณสมบัติตรง 131/2561
"โคราชร่วมใจ สวมหมวก ตามข้อก าหนด ลว.13 ก.ย.61
นิรภัย ลดเส่ียง ลดตาย

249 จัดซ้ือน้ ายาฉีดพ่นหมอกควัน    90,000.00     90,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลินิกเกษตร    90,000.00 ร้านคลินิกเกษตร    90,000.00 คุณสมบัติตรง 97/2561
มหานคร มหานคร ตามข้อก าหนด ลว.14 ก.ย.61

250 จัดซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป    25,000.00     25,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารวยโซล่าเซลล์    25,000.00 ร้านมารวยโซล่าเซลล์    25,000.00 คุณสมบัติตรง 98/2561
เพือ่ใช้ในการซ่อมแซมถนน -2012 -2012 ตามข้อก าหนด ลว.17 ก.ย.61
ลาดยางสายหลักภายในต าบล



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

251 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง    30,000.00      3,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร    28,273.12 สหกรณ์การเกษตร    28,273.12 คุณสมบัติตรง 99/2561
โครงการควบคุมและป้องกัน ล าพระเพลิง ล าพระเพลิง ตามข้อก าหนด ลว.18 ก.ย.61
โรคไข้เลือดออก

252 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)กล่อง    63,482.76     63,482.76 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร    63,482.76 สหกรณ์การเกษตร    63,482.76 คุณสมบัติตรง 4/2561
ช่วงปิดภาคเรียน 1/2561 สีค้ิว จ ากัด สีค้ิว จ ากัด ตามข้อก าหนด ลว.19 ก.ย.61

253 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้า    19,050.00     19,050.00 เฉพาะเจาะจง นายส ารวย    19,050.00 นายส ารวย    19,050.00 คุณสมบัติตรง 132/2561
แสงสว่างสาธารณะภายใน จุลตะคุ จุลตะคุ ตามข้อก าหนด ลว.19 ก.ย.61
ต าบล

254 จ้างเหมาซ่อมแซมถนน      5,000.00      5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายส ารวย      5,000.00 นายส ารวย      5,000.00 คุณสมบัติตรง 133/2561
สายหลักภายในต าบลตูม จุลตะคุ จุลตะคุ ตามข้อก าหนด ลว.19 ก.ย.61
(ยางมะตอยส าเร็จรูป)



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

255 จ้างเหมาเช็คระยะ 185,000      2,959.62      2,959.62 เฉพาะเจาะจง บจ.มิตซูบิชิ ณัฐดนัย      2,959.62 บจ.มิตซูบิชิ ณัฐดนัย      2,959.62 คุณสมบัติตรง 134/2561
กม. รถยนต์ กล 9130 นม ตามข้อก าหนด ลว.24 ก.ย.61

256 โครงการก่อสร้างรางระบาย  276,000.00   276,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์   275,500.00 หจก.ว.อภินันท์   275,500.00 คุณสมบัติตรง 22/2561
น้ า คสล. บ้านสวนหมาก ตามข้อก าหนด ลว.27 ก.ย.61
หมู่ 11 (สายจากโรงสีลุงเชื้อ
บ้านนายแก้ว)

257 โครงการก่อสร้างรางระบาย  123,000.00   123,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์   122,500.00 หจก.ว.อภินันท์   122,500.00 คุณสมบัติตรง 23/2561
น้ า คสล.บ้านกุดวิวาท หมู1่0 ตามข้อก าหนด ลว.27 ก.ย.61
(ข้างบ้านนางสมใจ-บ้านนาง
เจียม)

258 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  185,000.00   169,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์   168,500.00 หจก.ว.อภินันท์   168,500.00 คุณสมบัติตรง 24/2561
บ้านใหม่ป่าตะแบก หมู่ 7 ตามข้อก าหนด ลว.28 ก.ย.61
(สายไปทุง่นา)



วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

259 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  200,000.00   191,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคดีทวีทรัพย์   190,000.00 หจก.โชคดีทวีทรัพย์   190,000.00 คุณสมบัติตรง 25/2561
บ้านวัดวังวารีวน หมู่ 16 การโยธา การโยธา ตามข้อก าหนด ลว.28 ก.ย.61
(สายเลียบคลองชลประทาน)

ลงชื่อ              ส ารวย ลงชื่อ           ภาณุพนัธ์ นายก อบต.ตูม
        (นางสาวสุกัญญา สัญพรมราช)        (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)

ลงชื่อ         สุกัญญา           นักวิชาการพัสดุ ลงชื่อ          ศิริพร               หัวหน้าพัสดุ
   (นายส ารวย  กายจะโปะ)    (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท)์

















ลว.17 พ.ย..60























































ลว.24 เม.ย.61

ลว.25 เม.ย.61



ลว.25 เม.ย.61

ลว.25 เม.ย.61

ลว.26 เม.ย.61



ลว.26 เม.ย.61

ลว.26 เม.ย.61

ลว.27 เม.ย.61































































นายก อบต.ตูม


