
แบบ สขร.1

1 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง    100,000.00    100,000.00 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร  100,000.00 สหกรณ์กำรเกษตร   100,000.00 คุณสมบัติตรง 84/2562
ล้ำพระเพลิง ล้ำพระเพลิง ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ก.ค.62

2 จ้ำงเหมำฉีดพ่นหมอกควัน       3,500.00       3,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยกัมพล      3,500.00 นำยกัมพล      3,500.00 คุณสมบัติตรง 121/2562
บ้ำนบุพระเมือง หมู่ 6 แสนสุขเจริญ แสนสุขเจริญ ตำมข้อก้ำหนด ลว.1 ก.ค.62

3 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์         750.00         750.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปร้ินเตอร์โซน        750.00 ร้ำนปร้ินเตอร์โซน         750.00 คุณสมบัติตรง 85/2562
(กองคลัง) ตำมข้อก้ำหนด ลว.8 ก.ค.62

4 โครงกำรก่อสร้ำง ถนน คสล.    107,000.00    107,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ว.อภินันท์  106,500.00 หจก.ว.อภินันท์   106,500.00 คุณสมบัติตรง 13/2562
บ้ำนสวนหมำก หมู่ 11 ตำมข้อก้ำหนด ลว.10 ก.ค.62
สำยบ้ำนยำยส้ำรวย แก้วพรม

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือ

จ้ำง

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มิถุนำยน 2562
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลตูม
วันที ่31  กรกฎำคม 2562

ล้ำดั
บที่

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง
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รำช

5 โครงกำรก่อสร้ำง ถนน คสล.     53,000.00     53,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ว.อภินันท์    52,500.00 หจก.ว.อภินันท์     52,500.00 คุณสมบัติตรง 14/2562
บ้ำนสวนหมำก หมู่ 11 ตำมข้อก้ำหนด ลว.10 ก.ค.62
สำยบ้ำนนำยทวีศักด์ิ อักษร
พรมรำช

6 โครงกำรก่อสร้ำง ถนน คสล.    160,000.00    160,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ว.อภินันท์  159,500.00 หจก.ว.อภินันท์   159,500.00 คุณสมบัติตรง 15/2562
บ้ำนพรหมรำช หมู่ 8 ตำมข้อก้ำหนด ลว.10 ก.ค.62
สำยหนองอ้ำยเหลำ-เมรุ

7 โครงกำรก่อสร้ำง ถนน คสล.    160,000.00    160,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ว.อภินันท์  159,500.00 หจก.ว.อภินันท์   159,500.00 คุณสมบัติตรง 16/2562
บ้ำนคลองวัด หมู่ 1 ตำมข้อก้ำหนด ลว.10 ก.ค.62
สำยบ้ำนผู้ช่วยสมพงษ์

8 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์     21,000.00     21,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปร้ินเตอร์โซน    21,000.00 ร้ำนปร้ินเตอร์โซน     21,000.00 คุณสมบัติตรง 86/2562
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(กองกำรศึกษำ ฯ) ตำมข้อก้ำหนด ลว.11 ก.ค.62

9 จ้ำงเหมำฉีดพ่นหมอกควัน       3,500.00       3,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยกัมพล      3,500.00 นำยกัมพล      3,500.00 คุณสมบัติตรง 122/2562
บ้ำนสวนหอม หมู่ 14 แสนสุขเจริญ แสนสุขเจริญ ตำมข้อก้ำหนด ลว.11 ก.ค.62

10 จ้ำงเหมำฉีดพ่นหมอกควัน       3,500.00       3,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยกัมพล      3,500.00 นำยกัมพล      3,500.00 คุณสมบัติตรง 123/2562
บ้ำนหนองจอก หมู่ 13 แสนสุขเจริญ แสนสุขเจริญ ตำมข้อก้ำหนด ลว.15 ก.ค.62

11 จัดซ้ือวัสดุในกำรซ่อมแซม     46,000.00     46,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ว.อภินันท์    46,000.00 หจก.ว.อภินันท์     46,000.00 คุณสมบัติตรง 87/2562
ตล่ิงพังคลองล้ำพระเพลิง ตำมข้อก้ำหนด ลว.18 ก.ค.62
(บริเวณประปำสะแกงำม)

12 จ้ำงเหมำฉีดพ่นหมอกควัน       3,500.00       3,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยกัมพล      3,500.00 นำยกัมพล      3,500.00 คุณสมบัติตรง 124/2562
บ้ำนหนองจอก หมู่ 13 แสนสุขเจริญ แสนสุขเจริญ ตำมข้อก้ำหนด ลว.19 ก.ค.62

13 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อม       2,800.00       2,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.เคร่ืองเขียน-      2,800.00 ร้ำน ส.เคร่ืองเขียน-      2,800.00 คุณสมบัติตรง 125/2562
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เข้ำเล่มแผนพัฒนำท้องถิ่น กิ๊ฟช็อป กิ๊ฟช็อป ตำมข้อก้ำหนด ลว.22 ก.ค.62
(พ.ศ.2561-2565)

14 จ้ำงเหมำเช่ำเคร่ืองจักรในกำร     36,000.00     36,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยเสนำะ พฤกษำรำ    33,500.00 นำยเสนำะ พฤกษำรำ     33,500.00 คุณสมบัติตรง 126/2562
ซ่อมแซมตล่ิงพังคลองล้ำพระ ตำมข้อก้ำหนด ลว.22 ก.ค.62
เพลิง (บริเวณประปำสะแก
งำม)

15 จ้ำงเหมำเช็คระยะ 230,000       5,924.59       5,924.59 เฉพำะเจำะจง หจก.โตโยต้ำโครำช      5,924.59 หจก.โตโยต้ำโครำช      5,924.59 คุณสมบัติตรง 127/2562
กม.รถยนต์ ขข 1731 นม 1988 สำขำโชคชัย 1988 สำขำโชคชัย ตำมข้อก้ำหนด ลว.22 ก.ค.62

16 จ้ำงเหมำเช็คระยะ 200,000     21,237.36     21,237.36 เฉพำะเจำะจง บจ.มิตซู ณัฐดนัย    21,237.36 บจ.มิตซู ณัฐดนัย     21,237.36 คุณสมบัติตรง 128/2562
กม.รถยนต์ กล 9130 นม ตำมข้อก้ำหนด ลว.24 ก.ค.62

17 จ้ำงเหมำฉีดพ่นหมอกควัน     14,000.00     14,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกัมพล    14,000.00 นำยกัมพล     14,000.00 คุณสมบัติตรง 129/2562
จ้ำนวน 4 รำย บ้ำนบุพระ แสนสุขเจริญ แสนสุขเจริญ ตำมข้อก้ำหนด ลว.26 ก.ค.62
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ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลง
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เมือง หมู่ 6 และบ้ำนหนอง
จอก หมู่ 13


