
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1
ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงฯ-โครงการ
การแพทย์ฉุกเฉินต าบลโชคนาสาม

1,500.00 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ ากัด

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ ากัด

ราคาต  าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต าบลก าหนด

2 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว-ส านักปลัด 18,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเปเปอร์ ร้านเปเปอร์

3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านละเบิก หมู่ที  13

462,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคเจริญพรฯ 462,000.- หจก.โชคเจริญพรฯ 462,000.-

4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านมะเมียงใต้ หมู่ที  12

498,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคเจริญพรฯ 498,000.- หจก.โชคเจริญพรฯ 498,000.-

5
ค่าจัดซ้ืออาหารว่างส าหรับเล้ียงรับรองการ
ประชุมสภาฯ

1,205.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุรณาก่อสร้าง หจก.อุรณาก่อสร้าง

6
จ้างเหมาประกอบอาหารส าหรับเล้ียง
รับรองการประชุมสภาฯ

1,650.00 เฉพาะเจาะจง นางจิราพร กมลบูรณ์ นางจิราพร กมลบูรณ์

7 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-ส านักปลัด 34,400.00 เฉพาะเจาะจง บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์ บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์

8 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-กองคลัง 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์ บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์

9
ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-กอง
การศึกษา

21,800.00 เฉพาะเจาะจง บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์ บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์

10 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-กองคลัง 7,695.00 เฉพาะเจาะจง บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์ บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์

11
ค่าจัดซ้ือวัสดุ/อาหารว่าง-โครงการ
ประเพณีสงกรานต์

39,249.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เมย์เล่ามงเส็ง บจ.เมย์เล่ามงเส็ง

12
จ้างเหมาประกอบอาหาร-โครงการ
ประเพณีสงกรานต์และรดน้ าด าหัวฯ

17,550.00 เฉพาะเจาะจง นางจิราพร กมลบูรณ์ นางจิราพร กมลบูรณ์

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม



สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม

13
จ้างจัดสถานที และเช่าเครื องเสียง-
โครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ าด า
หัวฯ

10,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเสริม สมพิศ นายเสริม สมพิศ
ราคาต  าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต าบลก าหนด

14
จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์-
โครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ าด า
หัวฯ

900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจินตนาการ ร้านจินตนาการ

15
จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์-รับ
สมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจินตนาการ ร้านจินตนาการ

16
จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์-ด่าน
ชุมชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

6,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจินตนาการ ร้านจินตนาการ

17
ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงฯ-โครงการ
การแพทย์ฉุกเฉินต าบลโชคนาสาม

1,500.00 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ ากัด

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ ากัด

18
ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงฯ-โครงการ
การแพทย์ฉุกเฉินต าบลโชคนาสาม

1,500.00 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ ากัด

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ ากัด

19
ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงฯ-โครงการ
การแพทย์ฉุกเฉินต าบลโชคนาสาม

1,500.00 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ ากัด

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ ากัด

20
ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงฯ-โครงการ
การแพทย์ฉุกเฉินต าบลโชคนาสาม

1,500.00 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ ากัด

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ ากัด

21 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน-ส านักปลัด 27,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรเกษม เฟอร์นิเจอร์ ร้านพรเกษม เฟอร์นิเจอร์

22
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.โชค
นาสาม

              8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสงียน ปะนาประโคน นายเสงียน ปะนาประโคน

23
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.บ้าน
ถนนหัก

              9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประคัลภ์ ทนงใจ นายประคัลภ์ ทนงใจ



สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม

24
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.บ้าน
เจริญสุข-พยุงสุข

              9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม สังเกตกิจ นายอุดม สังเกตกิจ
ราคาต  าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต าบลก าหนด

25
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.
ชุมชนตาเดาะ-เจ้าคุณ

              8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ไหมทอง นายสมชาย ไหมทอง

26
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.บ้าน
มะเมียงใต้

              8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต โหมฮึก นายวิชิต โหมฮึก

27
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.บ้าน
ตร็อบ

              7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ เข้มแข็ง นายสมพงษ์ เข้มแข็ง

28
จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน-
โครงการการแพทย์ฉุกเฉินต าบลโขคนาสาม

37,200.00 ตกลงราคา นายทอง กะเกิงผล นายทอง กะเกิงผล


