
แบบ สขร.1

1 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)   333,933.60   333,933.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เขาใหญ่  333,933.60 บริษัท เขาใหญ่   333,933.60 คุณสมบัติตรง 54/2564
ภาคเรียนที่ 1/2564 เฟรชมิลค์ จ ากัด เฟรชมิลค์ จ ากัด ตามข้อก าหนด ลว.10 ม.ิย.64

2 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้         800.00         800.00 สหกรณ์การเกษตร        800.00 สหกรณ์การเกษตร        800.00 คุณสมบัติตรง 55/2564
เติมเคร่ืองพ่นหมอกควนั ล าพระเพลิง จ ากัด ล าพระเพลิง จ ากัด ตามข้อก าหนด ลว.10 ม.ิย.64

3 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอม         300.00         300.00 ร้านคอมเทค        300.00 ร้านคอมเทค        300.00 คุณสมบัติตรง 73/2564
พิวเตอร์ (ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.16 ม.ิย.64

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.     98,000.00   101,000.00 หจก.เค พี เอ็ม    98,000.00 หจก.เค พี เอ็ม    98,000.00 คุณสมบัติตรง 16/2564
สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปักธงชัยการช่าง ปักธงชัยการช่าง ตามข้อก าหนด ลว.17 ม.ิย.64
วดัวงัวารีวน หมู่ 4
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วนัที่  30  มิถุนายน  2564
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5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.     70,000.00     74,000.00 หจก.เค พี เอ็ม    70,000.00 หจก.เค พี เอ็ม    70,000.00 คุณสมบัติตรง 17/2564
ซอยบ้านนางอุไร หมู่ 11 ปักธงชัยการช่าง ปักธงชัยการช่าง ตามข้อก าหนด ลว.17 ม.ิย.64

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.     90,000.00     95,000.00 หจก.เค พี เอ็ม    90,000.00 หจก.เค พี เอ็ม    90,000.00 คุณสมบัติตรง 17/2564
สายบ้านนางจัด หมู่ 11 ปักธงชัยการช่าง ปักธงชัยการช่าง ตามข้อก าหนด ลว.17 ม.ิย.64

7 จ้างเหมาบริการงานท าความ     22,500.00     22,500.00 นางวรรณา    22,500.00 นางวรรณา    22,500.00 คุณสมบัติตรง 74/2564
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สายสระน้อย สายสระน้อย ตามข้อก าหนด ลว.18 ม.ิย.64
วดัพรหมราช ประจ าเดือน
กรกฎาคม-กันยายน 2564

8 จ้างเหมาบริการงานท าความ     22,500.00     22,500.00 นางภมรรัตน์    22,500.00 นางภมรรัตน์    22,500.00 คุณสมบัติตรง 75/2564
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก้านสันเทียะ ก้านสันเทียะ ตามข้อก าหนด ลว.18 ม.ิย.64
วดัวงัวารีวน ประจ าเดือน
กรกฎาคม-กันยายน 2564
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9 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง       3,738.70       3,738.70 สหกรณ์การเกษตร     3,738.70 สหกรณ์การเกษตร      3,738.70 คุณสมบัติตรง 56/2564
โครงการป้องกันและควบคุม ล าพระเพลิง จ ากัด ล าพระเพลิง จ ากัด ตามข้อก าหนด ลว.21 ม.ิย.64
พาหนะน าโรคลัมปี สกิน
ในโคและกระบือในเขตต าบล
ตูม

10 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล         300.00         300.00
ร้านฟร้องค์
กราฟิกส์

       300.00 ร้านฟร้องค์กราฟิกส์        300.00 คุณสมบัติตรง 76/2564
โครงการป้องกันและควบคุม ตามข้อก าหนด ลว.21 ม.ิย.64
พาหนะน าโรคลัมปี สกิน
ในโคกระบือในเขตพื้นที่
ต าบล
ตูม

11 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน     33,000.00     33,000.00 บริษัท ก่อทว ีจ ากัด    30,000.00 บริษัท ก่อทว ีจ ากัด    30,000.00 คุณสมบัติตรง 57/2564
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตามข้อก าหนด ลว.22 ม.ิย.64
(กองคลัง)
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12 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล         200.00         200.00
ร้านฟร้องค์
กราฟิกส์

       200.00 ร้านฟร้องค์กราฟิกส์        200.00 คุณสมบัติตรง 77/2564
(ยาเสพติด) ตามข้อก าหนด ลว.22 ม.ิย.64

13 จ้างเหมาเปล่ียนหัวพิมพ์       3,300.00       3,300.00 ร้านปร้ินเตอร์โซน     3,300.00 ร้านปร้ินเตอร์โซน      3,300.00 คุณสมบัติตรง 78/2564
ปร้ินเตอร์ (กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.29 ม.ิย.64


