
แบบ สขร.1

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 186,000    186,000    ตกลงราคา 1. หจก.พีริยา หจก.พีริยา  เสนอราคาต ่าสุด 17/2559
บ้านหนองจอก ม.13 183,000  บาท 183,000  บาท ลว.14 ม.ีค.59

2. หจก.โคราช ดีเอ็มซี
185,000 บาท
3. หจก.โชติกะเศรษฐี
186,000 บาท

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 133,000    133,000    ตกลงราคา 1. หจก.พีริยา หจก.พีริยา เสนอราคาต ่าสุด 18/2559
บ้านบุโพธิ ์ ม.12 130,000 บาท 130,000 บาท ลว.14 ม.ีค.59

2. หจก.โคราช ดีเอ็มซี
132,000 บาท
3. หจก.โชติกะเศรษฐี
131,900 บาท

เหตุผลที คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที และวันที ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2559
องค์การบริหารส่วนต่าบลตูม
วันที   31 มีนาคม  2559

ล่าดับที งานที จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื อผู้เสนอราคาและ
ราคาที เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

3 โครงการซ่อมสร้างถนน 2,376,400 2,200,000 e-Auction 1. หจก.ออ่นศรีเจเนอรัล เวิร์ค หจก.อ่อนศรีเจเนอรัล เวิร์ค เสนอราคาต ่าสุด 21/2559
Cape Seal สายบ้านสวน 1,250,000 บาท 1,250,000 บาท ลว.17 ม.ีค.59
หมาก - พรหมราช 2. หจก.มะพร้าวใตต้ก่อสร้าง

1,400,000 บาท
3. หจก.เอส.พ.ีอินเตอร์
มาร์เก็ตต้ิง
1,448,000 บาท
4. หจก.ตติญชัย (2004)
1,540,000 บาท
5. หจก.โคราชภรีะพนัธ์ กอ่สร้าง

1,680,000  บาท
6. หจก.ภูส่กุลทรัพย์
1,6865,000 บาท
7. หจก.สีค้ิวคอนสตรัคชั น
1,690,000 บาท
8. หจก.ว.อภินันท์
1,980,000 บาท

สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2559
องค์การบริหารส่วนต่าบลตูม
วันที   31 มีนาคม  2559

เลขที และวันที ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล่าดับที งานที จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื อผู้เสนอราคาและ
ราคาที เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที คัดเลือก
โดยสรุป



แบบ สขร.1

9. บจก.มวลมติร คอนสตรัคชั น

1,999,999 บาท
10. หจก.นุชนารถ
2,100,000 บาท
11. หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์
ก่อสร้าง
2,185,000 บาท
12. หจก.จักรทวี คอนสตรัคชั น

2,196,000 บาท
13. หจก.ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง

2,196,000  บาท
14. หจก.โคราชพัฒนะ
2,196,000  บาท
15. หจก.บุรีรัมย์ธนา
ก่อสร้าง
2,196,000 บาท

สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2559
องค์การบริหารส่วนต่าบลตูม
วันที   31 มีนาคม  2559

วงเงินที จะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื อผู้เสนอราคาและ

ราคาที เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที และวันที ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล่าดับที งานที จัดซ้ือจัดจ้าง



แบบ สขร.1

4 โครงการก่อสร้างราวสะพาน 22,800      22,800      ตกลงราคา 1. หจก.พริียา 22,800 บาท หจก.พีริยา เสนอราคาต ่าสุด 22/2559
กันตก (บล๊อกคอนเวิร์สหน้า 2. หจก.โคราชดีเอ็มซี 22,800 บาท ลว.17 ม.ีค.59
บ้านผู้ใหญ่แป้น) บ้านใหม่ 23,000 บาท
ป่าตะแบก  ม.7 3. หจก.โชติกะเศรษฐี

23,270 บาท

5 โครงการก่อสร้างราวสะพาน 50,700      50,700      ตกลงราคา 1. หจก.พีริยา หจก.พีริยา เสนอราคาต ่าสุด 23/2559
กันตก (ราวป้องกันตลิ งติด 50,700 บาท 50,700 บาท ลว.17 ม.ีค.59
ศาลา SML) บ้านใหม่ป่าตะ 2. หจก.โคราชดีเอ็มซี
แบก ม.7 51,260 บาท

3. หจก.โชติกะเศรษฐี
51,000 บาท

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 277,000    277,000    ตกลงราคา 1. หจก.สวัสด์ิ กรุ๊ป หจก.สวัสด์ิ กรุ๊ป เสนอราคาต ่าสุด 24/2559
บ้านคลองวัด ม.1 276,000 บาท 276,000 บาท ลว.25 ม.ีค.59

2. หจก.ส่ารวยก่อสร้าง
277,000 บาท

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื อผู้เสนอราคาและ

ราคาที เสนอ

สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2559
องค์การบริหารส่วนต่าบลตูม
วันที   31 มีนาคม  2559

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที และวันที ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล่าดับที งานที จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง



แบบ สขร.1

3. หจก.ปรนันท์ก่อสร้าง
276,900  บาท

ลงชื อ                     ลงชื อ             
        (นางสาวสุกัญญา สัญพรมราช)        (นางศิริพร  เฉื อยกลาง)    (นายส่ารวย  กายจะโปะ)

         ปลัด  อบต.ตูม

ลงชื อ                              นักวิชาการพัสดุ ลงชื อ                             หัวหน้าพัสดุ

        ผู้อ่านวยการกองคลัง
(นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท)์

นายก อบต.ตูม

สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2559
องค์การบริหารส่วนต่าบลตูม
วันที   31 มีนาคม  2559

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที และวันที ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล่าดับที งานที จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื อผู้เสนอราคาและ
ราคาที เสนอ


