
สรุปผลการด านินงานการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นรอบดือน มษายน  2560

ล าดับทีไ งานจัดซืๅอจัดจຌาง วงงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซืๅอ/จຌาง ผูຌสนอราคาละราคาทีไสนอ ผูຌเดຌรับการคัดลือกละราคา หตุผลทีไคัดลือกดยสังขป

1

ครงการซอมสรຌางผิวทาง Asphaltic 

Concrete (ดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling) ชืไอมระหวางหมูบຌานถนนหัก 
หมูทีไ 5 - บຌานพยุงสุข หมูทีไ 6

6,933,000.00 E-Auction

หจก.จตุรงค์คอนสตรัคชัไน 
6,923,000/หจก.อึๅงซฮง 
5,680,000/หจก.ทพชูพงศ์ 
6,923,000/หจก.อรรถวัฒน์ 
6,923,000/หจก.ฉลิมชัยสุรินทร์
กอสรຌาง6,920,000/บจ.ดรีมทีม
คอนสทรัคชัไน กรุຍป6,923,000/บจ.

สุรินทร์ทพศิลา5,151,219/หจก.

เทยจริญศรีสะกษ6,923,000/

หจก.ประกิตลักษณ์กอสรຌาง
6,923,000/หจก.ต.เทยจริญ
อุทุมพรกอสรຌาง6,903,000/หจก.

สุริยาขนสงอุบล6,500,000/ล.พานิช
ขืไอง฿นกอสรຌาง6,794,000/หจก.อ
พี.มาสตอร์ปลน6,923,000/บจ.

อุบลสถาปัตย์6,923,000/หจก.พา
ทิศคอนสตรัคชัไน5,878,000/หจก.

อ านาจจริญกรุຍป6,923,000/หจก.

ทาพระคอนสทรัคชัไน6,700,000/

ทพย์ทัศน์ อสซท6,923,000/

หจก.นุชนารถ6,923,000/ละมัยกศ
กอสรຌาง6,923,000/หจก.พชร 

บจ.สุรินทร์ทพศิลา 5,151,219.-

ราคาตไ าสุดละป็นเปตาม
งืไอนเของค์การบริหารสวน

ต าบลก าหนด

2 คาจัดซืๅอครุภัณฑ์รงงาน-สวานเฟฟ้าฯ 9,900.00 ตกลงราคา รຌานวิภาวรร รຌานวิภาวรร

3
จຌางหมาประกอบอาหาร-ครงการ
ประพณีวันสงกรานต์ 28,000.00 ตกลงราคา นางมนต์ฤดี บูรณะ นางมนต์ฤดี บูรณะ

บบ สขร.1

องค์การบริหารสวนต าบลชคนาสาม



สรุปผลการด านินงานการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นรอบดือน มษายน  2560

ล าดับทีไ งานจัดซืๅอจัดจຌาง วงงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซืๅอ/จຌาง ผูຌสนอราคาละราคาทีไสนอ ผูຌเดຌรับการคัดลือกละราคา หตุผลทีไคัดลือกดยสังขป

บบ สขร.1

องค์การบริหารสวนต าบลชคนาสาม

4 จຌางหมาจัดท าป้ายครงการวันสงกรานต์ 900.00 ตกลงราคา รຌานจินตนาการ รຌานจินตนาการ
ราคาตไ าสุดละป็นเปตาม
งืไอนเของค์การบริหารสวน

ต าบลก าหนด

5 จຌางหมาจัดสถานทีไพรຌอมดຌวยครืไองสียง 8,500.00 ตกลงราคา นายธนาวัฒน์ วงค์ณรงค์ นายธนาวัฒน์ วงค์ณรงค์

6

ครงการกอสรຌางรัๅวลຌอมนวขตทีไ
สาธารณะประยชน์ ชลประทานบຌานมะ
มียง฿ตຌ หมูทีไ 12

299,000.00 ตกลงราคา หจก.ชคจริญทอง99 295,000.- หจก.ชคจริญทอง 99 295,000.-

7 คาจัดซืๅอวัสดุคอมพิวตอร์-กองชาง 11,900.00 ตกลงราคา บจ.ปรคอมซในตอร์ บจ.ปรคอมซในตอร์

8 จຌางหมาซอมซมคอมพิวตอร์-กองคลัง 380.00 ตกลงราคา บจ.ปรคอมซในตอร์ บจ.ปรคอมซในตอร์

9 จຌางหมาซอมซมคอมพิวตอร์-ส านักปลัด 510.00 ตกลงราคา บจ.ปรคอมซในตอร์ บจ.ปรคอมซในตอร์

10
คาวัสดุชืๅอพลิงละหลอลืไน(ครงการ
การพทย์ฯ)

1,500.00 ตกลงราคา สหกรณ์การกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ ากัด

สหกรณ์การกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ ากัด

11
จຌางหมาจัดท าป้ายศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนชวงทศกาลสงกรานต์ 6,450.00 ตกลงราคา รຌานจินตนาการ รຌานจินตนาการ

12
คาวัสดุชืๅอพลิงละหลอลืไน(ครงการ
การพทย์ฯ)

4,500.00 ตกลงราคา สหกรณ์การกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ ากัด

สหกรณ์การกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ ากัด

13 คาจัดซืๅอครุภัณฑ์ดับพลิง-ส านักปลัด 24,000.00 ตกลงราคา รຌานธีระยุทธ รຌานธีระยุทธ

14 คาจัดซืๅอครุภัณฑ์คอมพิวตอร์-กองศึกษา 32,000.00 ตกลงราคา บจ.พลายซิสตใมส์ บจ.พลายซิสตใมส์



สรุปผลการด านินงานการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นรอบดือน มษายน  2560

ล าดับทีไ งานจัดซืๅอจัดจຌาง วงงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซืๅอ/จຌาง ผูຌสนอราคาละราคาทีไสนอ ผูຌเดຌรับการคัดลือกละราคา หตุผลทีไคัดลือกดยสังขป

บบ สขร.1

องค์การบริหารสวนต าบลชคนาสาม

15
คาจัดซืๅอครุภัณฑ์คอม(ครืไองพิมพ์)-กอง
ศึกษา 31,600.00 ตกลงราคา บจ.พลายซิสตใมส์ บจ.พลายซิสตใมส์

ราคาตไ าสุดละป็นเปตาม
งืไอนเของค์การบริหารสวน

ต าบลก าหนด
16 คาจัดซืๅอวัสดุกอสรຌาง(ผงกัๅน)-ยธา 11,500.00 ตกลงราคา หจก.ชคจริญพรฯ หจก.ชคจริญพรฯ

17
คาจัดซืๅออาหารวางส าหรับลีๅยงรับรองการ
ประชุมสภาฯ 955.00 ตกลงราคา หจก.อุรณากอสรຌาง หจก.อุรณากอสรຌาง

18 จຌางหมาประกอบอาหารประชุมสภาฯ 1,650.00 ตกลงราคา นางจิราพร กมลบูรณ์ นางจิราพร กมลบูรณ์

19
คาจัดซืๅอเฟจราจรหยุดตรวจสามหลีไยม
บบปรงละกรวยจราจร 145,000.00 ตกลงราคา รຌานรุงรืองพาณิชย์ รຌานรุงรืองพาณิชย์

20 คาจัดซืๅอวัสดุครงการวันสงกรานต์ 32,881.00 ตกลงราคา บจ.มย์ลามงสใง บจ.มย์ลามงสใง

21
คาวัสดุชืๅอพลิงละหลอลืไน(ครงการ
การพทย์ฯ)

1,500.00 ตกลงราคา สหกรณ์การกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ ากัด

สหกรณ์การกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ ากัด

22
คาวัสดุชืๅอพลิงละหลอลืไน(ครงการ
การพทย์ฯ)

1,500.00 ตกลงราคา สหกรณ์การกษตรนิคมฯ ปราสาทจ ากัด สหกรณ์การกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ ากัด

23
จຌางหมาซอมซมครืไองพิมพ์ศพด. จ านวน
 4 ครืไอง 1,840.00 ตกลงราคา รຌานเอที ดอทคอม(ปราสาท) รຌานเอที ดอทคอม(ปราสาท)

24
คาวัสดุชืๅอพลิงละหลอลืไน(ครงการ
การพทย์ฯ)

1,500.00 ตกลงราคา สหกรณ์การกษตรนิคมฯ ปราสาทจ ากัด สหกรณ์การกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ ากัด



สรุปผลการด านินงานการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นรอบดือน มษายน  2560

ล าดับทีไ งานจัดซืๅอจัดจຌาง วงงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซืๅอ/จຌาง ผูຌสนอราคาละราคาทีไสนอ ผูຌเดຌรับการคัดลือกละราคา หตุผลทีไคัดลือกดยสังขป

บบ สขร.1

องค์การบริหารสวนต าบลชคนาสาม

25 คาจัดซืๅอวัสดุคอมพิวตอร์-กองชาง 8,540.00 ตกลงราคา รຌานเอที ดอทคอม(ปราสาท) รຌานเอที ดอทคอม(ปราสาท)

ราคาตไ าสุดละป็นเปตาม
งืไอนเของค์การบริหารสวน

ต าบลก าหนด

26 คาจัดซืๅอวัสดุส านักงาน-ส านักปลัด 1,180.00 ตกลงราคา รຌานเอที ดอทคอม(ปราสาท) รຌานเอที ดอทคอม(ปราสาท)

27 คาจัดซืๅอวัสดุส านักงาน-กองคลัง 790.00 ตกลงราคา รຌานเอที ดอทคอม(ปราสาท) รຌานเอที ดอทคอม(ปราสาท)

28 คาจัดซืๅอวัสดุคอมพิวตอร์-กองคลัง 2,000.00 ตกลงราคา รຌานเอที ดอทคอม(ปราสาท) รຌานเอที ดอทคอม(ปราสาท)

29 คาจัดซืๅอวัสดุคอมพิวตอร์-กองศึกษา 9,620.00 ตกลงราคา รຌานเอที ดอทคอม(ปราสาท) รຌานเอที ดอทคอม(ปราสาท)
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ล าดับทีไ งานจัดซืๅอจัดจຌาง วงงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) วิธีซืๅอ/จຌาง ผูຌสนอราคาละราคาทีไสนอ ผูຌเดຌรับการคัดลือกละราคา หตุผลทีไคัดลือกดยสังขป

บบ สขร.1

องค์การบริหารสวนต าบลชคนาสาม

30 คาจัดซืๅอวัสดุคอมพิวตอร์-ส านักปลัด 1,890.00 ตกลงราคา รຌานเอที ดอทคอม(ปราสาท) รຌานเอที ดอทคอม(ปราสาท)

ราคาตไ าสุดละป็นเปตาม
งืไอนเของค์การบริหารสวน

ต าบลก าหนด

31 คาวัสดุชืๅอพลิงละหลอลืไน-กองศึกษา               1,443.00 ตกลงราคา สหกรณ์การกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ ากัด

สหกรณ์การกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ ากัด

32
คาวัสดุชืๅอพลิงละหลอลืไน(ครงการ
การพทย์ฯ)               1,500.00 ตกลงราคา

สหกรณ์การกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ ากัด

สหกรณ์การกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ ากัด

33
จຌางหมาซอมซมครืไองคอมพิวตอร์-

ส านักปลัด                 800.00 ตกลงราคา รຌานเอที ดอทคอม(ปราสาท) รຌานเอที ดอทคอม(ปราสาท)

34
จຌางหมาซอมซมครืไองคอมพิวตอร์/

ครืไองพิมพ์-กองชาง               3,340.00 ตกลงราคา รຌานเอที ดอทคอม(ปราสาท) รຌานเอที ดอทคอม(ปราสาท)

35
คาวัสดุส านักงาน(หมึกครืไองถายฯ)-กอง
ศึกษา               6,420.00 ตกลงราคา บจ.ตชิบຌาทค บจ.ตชิบຌาทค

36 คาจัดซืๅอครุภัณฑ์เฟฟ้าฯ-ครืไองสียง             16,000.00 ตกลงราคา รຌานอปิลบุຍคพลาซา รຌานอปิลบุຍคพลาซา
37 คาจัดซืๅอครุภัณฑ์คอมฯ-ส านักปลัด             45,000.00 ตกลงราคา บจ.ปรคอมซในตอร์ บจ.ปรคอมซในตอร์

38
คาจัดซืๅอวัสดุวิทยาศาสตร์(ทรายอะบท)             79,500.00 ตกลงราคา รຌานพีอในซัพพลาย รຌานพีอในซัพพลาย

39
จຌางหมาบริการการพทย์ฉุกฉิน-

ครงการการพทย์ฉุกฉินต าบลขคนาสาม 37,200.00 ตกลงราคา นายทอง กะกิงผล นายทอง กะกิงผล


