
แบบ สขร.1

1 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า     35,900.00     35,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรไทย    35,900.00 ร้านมิตรไทย     35,900.00 คุณสมบัติตรง 115/2562
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสง ตามข้อก าหนด ลว.3 ก.ย.62
สว่างสาธารณะภายในต าบล
14 หมู่บ้าน 62 จุด

2 จ้างเหมาทาสีอาคารทีท่ าการ     65,700.00     65,700.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญน า  งามดอน    61,000.00 นายบุญน า  งามดอน     61,000.00 คุณสมบัติตรง 151/2562
อบต.ตูม ตามข้อก าหนด ลว.3 ก.ย.62

3 จ้างเหมาวางท่อประปา       4,200.00       4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ       4,200.00 นายอ านาจ      4,200.00 คุณสมบัติตรง 152/2562
ศูนยฺพฒันาเด็กเล็กวดัพรหมราช ซินพรมราช ซินพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.4 ก.ย.62

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละ
วันทีข่อง

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
วันที ่30  กันยายน  2562

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง
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4 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง     39,991.25     39,991.25 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัยวัสดุก่อ    39,991.25 ร้านเอกชัยวัสดุก่อ     39,991.25 คุณสมบัติตรง 116/2562
โครงการซ่อมแซม สร้าง สร้าง ตามข้อก าหนด ลว.5 ก.ย.62
บ้านผู้ยากไร้ หมู่ 5

5 จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน     14,000.00     14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกัมพล    14,000.00 นายกัมพล     14,000.00 คุณสมบัติตรง 153/2562
หมู่ 3 จ านวน 4 ราย แสนสุขเจริญ แสนสุขเจริญ ตามข้อก าหนด ลว.5 ก.ย.62

6 จ้างเหมาติดต้ังกล้องโทรทัศน์     35,000.00     35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสัมฤทธิ์    35,000.00 ร้านสัมฤทธิ์     35,000.00 คุณสมบัติตรง 154/2562
วงจรปิดแบบมุมมองคงที่ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อก าหนด ลว.5 ก.ย.62
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร
ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยพร้อมอุปกรณ์ใน
การ
ติดต้ัง
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ซ้ือหรือจ้าง

7 จัดซ้ือวัสดุในการด าเนิน       5,650.00       5,650.00 เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์ ขึงโพธิ์      5,650.00 นายเสน่ห์ ขึงโพธิ์      5,650.00 คุณสมบัติตรง 117/2562
โครงการปลูกป่าชุมชนและ ตามข้อก าหนด ลว.6 ก.ย.62
ดูแลป่าชุมชน

8 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล         300.00         300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์        300.00 ร้านฟร้องค์กราฟิกส์         300.00 คุณสมบัติตรง 155/2562
โครงการปลูกป่าชุมชนและ ตามข้อก าหนด ลว.6 ก.ย.62
ดูแลป่าชุมชน

9 จ้างเหมาท าอาหารว่างและ     15,000.00     15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชนม์นิภา    15,000.00 นางชนม์นิภา     15,000.00 คุณสมบัติตรง 156/2562
อาหารกลางวันพร้อมน้ าด่ืม คาถาพันธ์ คาถาพันธ์ ตามข้อก าหนด ลว.6 ก.ย.62
โครงการปลูกป่าชุมชนและ
ดูแลป่าชุมชน

10 จ้างเหมาจัดท าหลักเขตปา่ชุมชน     14,000.00     14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศรี    14,000.00 นายสมศรี     14,000.00 คุณสมบัติตรง 157/2562
โครงการปลูกป่าชุมชนและ เกษียณพรมราช เกษียณพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.6 ก.ย.62
ดูแลป่าชุมชน
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ซ้ือหรือจ้าง

11 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสง     15,500.00     15,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประจวบ    15,500.00 นายประจวบ     15,500.00 คุณสมบัติตรง 158/2562
สว่างสาธารณะภายในต าบล ไกลพรมราช ไกลพรมราช ตามข้อก าหนด ลว.9 ก.ย.62
จ านวน 14 หมู่บ้าน 62 จุด

12 จ้างเหมาปล่ียนโช๊คค้ ายันฝา       4,000.00       4,000.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างตาล      4,000.00 อู่ช่างตาล      4,000.00 คุณสมบัติตรง 159/2562
ปิดท้าย รถตู้ นค 9560 นม ตามข้อก าหนด ลว.9 ก.ย.62

13 จ้างเหมารถขุดฝังกลบขยะ       9,280.00       9,280.00 เฉพาะเจาะจง นายเสนาะ      9,280.00 นายเสนาะ      9,280.00 คุณสมบัติตรง 160/2562
พฤกษารา พฤกษารา ตามข้อก าหนด ลว.9 ก.ย.62

14 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง     60,000.00     60,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีบ.ีท.ี     60,000.00 หจก.พ.ีบ.ีท.ี     60,000.00 คุณสมบัติตรง 118/2562
(ยางมะตอยส าเร็จรูป) คอนสตรัคชั่น2016 คอนสตรัคชั่น2016 ตามข้อก าหนด ลว.13 ก.ย.62
โครงการซ่อมแซมถนนภายใน
ต าบลจ านวน 7 หมู่บ้าน
(ม.2,8,11,12,13,14,15)
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 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

15 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า       3,000.00       3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรไทย      3,000.00 ร้านมิตรไทย      3,000.00 คุณสมบัติตรง 119/2562
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสง ตามข้อก าหนด ลว.13 ก.ย.62
สว่างสาธารณะภายในต าบล

16
โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุก

   184,600.00    184,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีบ.ีท.ี  184,600.00 หจก.พ.ีบ.ีท.ี   184,600.00 คุณสมบัติตรง 21/2562
สายหน้าบ้านผู้พันสุทินไปสุด คอนสตรัคชั่น 2016 คอนสตรัคชั่น 2016 ตามข้อก าหนด ลว.13 ก.ย.62
เขตต าบลตูม บ้านพรหมราช
หมู่ 8

17 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก    205,000.00    205,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีบ.ีท.ี  205,000.00 หจก.พ.ีบ.ีท.ี   205,000.00 คุณสมบัติตรง 22/2562
สายไปทุง่หนองแห้ว หมู่ 9 คอนสตรัคชั่น 2016 คอนสตรัคชั่น 2016 ตามข้อก าหนด ลว.13 ก.ย.62

18 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก     29,100.00     29,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีบ.ีท.ี    29,100.00 หจก.พ.ีบ.ีท.ี     29,100.00 คุณสมบัติตรง 23/2562
สายบ้าน ส.อบต.เฉลิมศักด์ิ คอนสตรัคชั่น 2016 คอนสตรัคชั่น 2016 ตามข้อก าหนด ลว.13 ก.ย.62
ชิดตะขบ หมู่ 10
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19 จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน       3,500.00       3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกัมพล      3,500.00 นายกัมพล      3,500.00 คุณสมบัติตรง 161/2562
หมู่ 12 แสนสุขเจริญ แสนสุขเจริญ ตามข้อก าหนด ลว.17 ก.ย.62

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.    629,000.00    625,000.00 e-bidding หจก.ว.อภินันท์  565,000.00 หจก.ว.อภินันท์   565,000.00 คุณสมบัติตรง 24/2562
สายบ้านบุพระเมือง-บ้านตูม ตามข้อก าหนด ลว.17 ก.ย.62
หมู่ 6

21 โครงการดาดเหมืองคอนกรีต    110,000.00    105,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์  105,000.00 หจก.ว.อภินันท์   105,000.00 คุณสมบัติตรง 25/2562
ทุง่หนองแห้วจากนานายด า- ตามข้อก าหนด ลว.17 ก.ย.62
นางนางพิชญา หมู่ 9

22 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.    166,000.00    164,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์  163,500.00 หจก.ว.อภินันท์   163,500.00 คุณสมบัติตรง 26/2562
หมู่ 6 (คุ้มคลองลึก) ตามข้อก าหนด ลว.17 ก.ย.62
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ซ้ือหรือจ้าง

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.     26,000.00     25,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์    25,000.00 หจก.ว.อภินันท์     25,000.00 คุณสมบัติตรง 27/2562
หมู่ 16 (สายบ้านนางสมัย ตามข้อก าหนด ลว.17 ก.ย.62
ทองทิพย์)

24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม    100,000.00    100,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์    99,500.00 หจก.ว.อภินันท์     99,500.00 คุณสมบัติตรง 28/2562
ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ตามข้อก าหนด ลว.17 ก.ย.62
หมู่ 12

25 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก    160,000.00    152,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.อภินันท์  151,000.00 หจก.ว.อภินันท์   151,000.00 คุณสมบัติตรง 29/2562
สายจากบ้านพรหมราช-สุดเขต ตามข้อก าหนด ลว.17 ก.ย.62
ต าบลตูม หมู่ 2

26 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน       4,815.00       4,815.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เมืองย่าออฟฟิศ        4,815.00 บจ.เมืองย่าออฟฟิศ      4,815.00 คุณสมบัติตรง 120/2562
(กองการศึกษา ฯ) โพรดักส์ โพรดักส์ ตามข้อก าหนด ลว.18 ก.ย.62
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27 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์       2,490.00       2,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์      2,490.00 ร้านปร้ินเตอร์      2,490.00 คุณสมบัติตรง 121/2562
(กองการศึกษา ฯ) ตามข้อก าหนด ลว.18 ก.ย.62

28 จ้างเหมาซ่อมปัม๊น้ ารถยนต์       2,000.00       2,000.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างตาล      2,000.00 อู่ช่างตาล      2,000.00 คุณสมบัติตรง 162/2562
บรรทุกน้ าเอนกประสงค์ ตามข้อก าหนด ลว.18 ก.ย.62
88-0454 นม

29 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน     20,267.00     20,267.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี    20,267.00 บจ.ก่อทวี     20,267.00 คุณสมบัติตรง 122/2562
(กองคลัง) ตามข้อก าหนด ลว.19 ก.ย.62

30 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อม       2,585.00       2,585.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เคร่ืองเขียน-      2,585.00 ร้าน ส.เคร่ืองเขียน-      2,585.00 คุณสมบัติตรง 163/2562
เข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณ กิ๊ฟช็อป กิ๊ฟช็อป ตามข้อก าหนด ลว.19 ก.ย.62
พ.ศ.2563
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 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

31 จ้างเหมาขุดลอกก าจัดผักตบ     50,000.00     50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสนาะ    50,000.00 นายเสนาะ     50,000.00 คุณสมบัติตรง 164/2562
ชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ า พฤกษารา พฤกษารา ตามข้อก าหนด ลว.20 ก.ย.62
บ้านสวนหมาก หมู่ 11
โครงการคลองสวยน้ าใส

32 จ้างเหมาขุดลอกก าจัดผักตบ     50,000.00     50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสนาะ    49,000.00 นายเสนาะ     49,000.00 คุณสมบัติตรง 165/2562
ชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ า พฤกษารา พฤกษารา ตามข้อก าหนด ลว.20 ก.ย.62
บ้านบุโพธิ ์หมู่ 12
โครงการก าจัดวัชพืชและส่ิง
กีดขวางทางน้ าในเขตพืน้ที่
ต าบลตูม

33 จัดซ้ือหินคลุก     11,100.00     11,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีบ.ีท.ี    11,100.00 หจก.พ.ีบ.ีท.ี     11,100.00 คุณสมบัติตรง 123/2562
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณ คอนสตรัคชั่น2016 คอนสตรัคชั่น2016 ตามข้อก าหนด ลว.23 ก.ย.62
หน้าห้องประชุม อบต.ตูม
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ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

34 จัดซ้ือหินคลุก     33,300.00     33,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีบ.ีท.ี    33,300.00 หจก.พ.ีบ.ีท.ี     33,300.00 คุณสมบัติตรง 124/2562
แก้ไขปัญหาการสัญจรบ้าน คอนสตรัคชั่น2016 คอนสตรัคชั่น2016 ตามข้อก าหนด ลว.23 ก.ย.62
นายปิยะ วีระศร หมู่ 3

35 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองจักรปรับ       1,040.00       1,040.00 เฉพาะเจาะจง นายคมกริช      1,040.00 นายคมกริช      1,040.00 คุณสมบัติตรง 166/2562
เกรดเกล่ียหินคลุก ช้อยฉิมพลี ช้อยฉิมพลี ตามข้อก าหนด ลว.23 ก.ย.62
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณ
หน้าห้องประชุม อบต.ตูม

36 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองจักรปรับ       5,200.00       5,200.00 เฉพาะเจาะจง นายคมกริช      1,040.00 นายคมกริช      1,040.00 คุณสมบัติตรง 167/2562
เกรดเกล่ียหินคลุก ช้อยฉิมพลี ช้อยฉิมพลี ตามข้อก าหนด ลว.23 ก.ย.62
แก้ไขปัญหาการสัญจรบ้าน
นายปิยะ วีระศร หมู่ 3
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ซ้ือหรือจ้าง

37 จ้างเหมารถขุดฝังกลบขยะ       5,200.00       5,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเสนาะ      4,520.00 นายเสนาะ      4,520.00 คุณสมบัติตรง 168/2562
บริเวณหลังโรงปุย๋สวนตูม พฤกษารา พฤกษารา ตามข้อก าหนด ลว.23 ก.ย.62
พฤกษา

38 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวถนน       2,800.00       2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเสนาะ      2,800.00 นายเสนาะ      2,800.00 คุณสมบัติตรง 169/2562
ลาดยางถนนสายขึ้นวัดคลอง พฤกษารา พฤกษารา ตามข้อก าหนด ลว.23 ก.ย.62
ตะคร้อ บ้านหนองปลิง หมู่ 3

39 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน     55,101.00     55,101.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี    55,101.00 บจ.ก่อทวี     55,101.00 คุณสมบัติตรง 125/2562
(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.27 ก.ย.62

40 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว       4,630.00       4,630.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี      4,630.00 บจ.ก่อทวี      4,630.00 คุณสมบัติตรง 126/2562
(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.27 ก.ย.62

41 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์     42,440.00     42,440.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี    42,440.00 บจ.ก่อทวี     42,440.00 คุณสมบัติตรง 127/2562
(ส านักปลัด) ตามข้อก าหนด ลว.27 ก.ย.62
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ซ้ือหรือจ้าง

42 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์       3,560.00       3,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์โซน      3,560.00 ร้านปร้ินเตอร์โซน      3,560.00 คุณสมบัติตรง 128/2562
(กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.27 ก.ย.62

43 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน       4,108.00       4,108.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ก่อทวี      4,108.00 บจ.ก่อทวี      4,108.00 คุณสมบัติตรง 129/2562
(กองช่าง) ตามข้อก าหนด ลว.27 ก.ย.62

44 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน       4,625.00       4,625.00 เฉพาะเจาะจง นายสมฤทธิ ์อุดม      4,625.00 นายสมฤทธิ ์อุดม      4,625.00 คุณสมบัติตรง 130/2562
(กระจกโต๊ะท างาน) ตามข้อก าหนด ลว.27 ก.ย.62
ส านักปลัด

45 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อม         640.00         640.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เคร่ืองเขียน-        640.00 ร้าน ส.เคร่ืองเขียน-         640.00 คุณสมบัติตรง 170/2562
เข้าเล่มข้อบัญญัติ อบต.ตูม กิ๊ฟช็อป กิ๊ฟช็อป ตามข้อก าหนด ลว.27 ก.ย.62
เร่ืองการควบคุมกิจการทีเ่ป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.
2562
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 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
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46 โครงการปรับปรุงต่อเติม     34,000.00     34,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์ ขึงโพธิ์    31,500.00 นายเสน่ห์ ขึงโพธิ์     31,500.00 คุณสมบัติตรง 30/2562
โรงจอดรถทีท่ าการ อบต.ตูม ตามข้อก าหนด ลว.27 ก.ย.62

ลงชื่อ                         ลงชื่อ          
        (นางสาวสุกัญญา สัญพรมราช)        (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)

        ผู้อ านวยการกองคลัง          ปลัด  อบต.ตูม นายก อบต.ตูม

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


