
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง)
วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ 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 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน-กองการศึกษา 13,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอเปิลบุ๊คพลาซ่า ร้านเอเปิลบุ๊คพลาซ่า
3 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-กองช่าง 4,875.00 เฉพาะเจาะจง บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์ บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์
4 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์-โครงการผลิตสื อฯ 20,078.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอเปิลบุ๊คพลาซ่า ร้านเอเปิลบุ๊คพลาซ่า
5 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ าดื ม 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางจิราพร กมลบูรณ์ นางจิราพร กมลบูรณ์

6
ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง-โครงการการแพทย์
ฉุกเฉินต าบลโชคนาสาม

1,500.00 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท 
จ ากัด

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท
 จ ากัด

7 จ้างเหมาประกอบอาหาร-โครงการผลิตสื อฯ 5,760.00 เฉพาะเจาะจง นางดรุณี โหมฮึก นางดรุณี โหมฮึก

8 จ้างเหมาเครื องเสียง-โครงการผลิตสื อฯ 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสริม สมพิศ นายเสริม สมพิศ

9
จ้างเหมาจัดท าป้ายประฃาสัมพันธ์-
โครงการผลิตสื อฯ

450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปราสาทดีไซน์ ร้านปราสาทดีไซน์

10
จ้างเหมาซ่อมแซม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ศพด.เจริญสุข-พยุงสุข

2,890.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอที ดอทคอม(ปราสาท) ร้านไอที ดอทคอม(ปราสาท)

11
จ้างเหมาซ่อมแซม-เครื องพิมพ์ศพด.ชุมชน
ตาเดาะ-เจ้าคุณ

2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอที ดอทคอม(ปราสาท) ร้านไอที ดอทคอม(ปราสาท)

12
ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง-โครงการการแพทย์
ฉุกเฉินต าบลโชคนาสาม

1,500.00 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท 
จ ากัด

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท
 จ ากัด

13
ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์-โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กปฐมวัยศพด.

23,907.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมวิทยา ร้านรวมวิทยา

14
ค่าเช่าเต็นท์-โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก
ปฐมวัยศพด.

2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเสริม สมพิศ นายเสริม สมพิศ

แบบ สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโชคนำสำม
สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2560



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง)
วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโชคนำสำม
สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2560

15
จ้างเหมาตกแต่งและท าความสะอาด
สถานที -โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย
ศพด.

2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเสริม สมพิศ นายเสริม สมพิศ
ราคาต  าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต าบลก าหนด

16
เช่าเครื องเสียง-โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก
ปฐมวัยศพด.

4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพันธ์ บุญมา นายสุพันธ์ บุญมา

17
จ้างเหมาจัดท าป้ายประฃาสัมพันธ์-
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยศพด.

900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปราสาทดีไซน์ ร้านปราสาทดีไซน์

18
จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์-รณรงค์
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2561

6,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจินตนาการ ร้านจินตนาการ

19
ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว-กอง
การศึกษา

16,499.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เมย์เล่ามงเส็ง บจ.เมย์เล่ามงเส็ง

20
ค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กรวย
,ตู้ไฟหยุดตรวจ)

49,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์

21 จ้างเหมาจัดท าวารสาร 99,000.00 เฉพาะเจาะจง หสม.เอส.แอล.เค หสม.เอส.แอล.เค

22
ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงฯ - โครงการ
การแพทย์ฉุกเฉินต าบลโชคนาสาม

1,500.00 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท 
จ ากัด

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท
 จ ากัด

23
ค่าจัดซ้ืออาหารว่างส าหรับประชุมสภา
ท้องถิ น

1,205.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุรณาก่อสร้าง หจก.อุรณาก่อสร้าง

24
จ้างเหมาจัดท าอาหารส าหรับประชาสภา
ท้องถิ น

1,650.00 เฉพาะเจาะจง นางจิราพร กมลบูรณ์ นางจิราพร กมลบูรณ์

25 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-ส านักปลัด 20,903.00 เฉพาะเจาะจง บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์ บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์

26
ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงฯ-โครงการ
การแพทย์ฉุกเฉินต าบลโชคนาสาม

1,500.00 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท 
จ ากัด

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท
 จ ากัด



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง)
วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโชคนำสำม
สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2560

27 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก)-กองช่าง 104,472.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคเจริญพรฯ หจก.โชคเจริญพรฯ
ราคาต  าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต าบลก าหนด

28 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)-รร.สังกัดสพฐ. 935,060.86 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง สหกรณ์โคนมปากช่อง
29 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)-ศพด. 189,228.36 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง สหกรณ์โคนมปากช่อง

30 จ้างเหมาบริการ-ผู้ดูแลเด็กศพด.โชคนาสาม 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สมฤดี ตินานพ น.ส.สมฤดี ตินานพ

31
จ้างเหมาบริการ-ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านถนน
หัก

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จารุวรรณ ทนงใจ น.ส.จารุวรรณ ทนงใจ

32
จ้างเหมาบริการ-ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านเจริญ
สุข-พยุงสุข

9,000.00              เฉพาะเจาะจง น.ส.นวลนภา แจ่มใส น.ส.นวลนภา แจ่มใส

33
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.โชค
นาสาม

8,500.00              เฉพาะเจาะจง นายเสงียน ปะนาประโคน นายเสงียน ปะนาประโคน

34
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.บ้าน
ถนนหัก

9,000.00              เฉพาะเจาะจง นายประคัลภ์ ทนงใจ นายประคัลภ์ ทนงใจ

35
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.บ้าน
เจริญสุข-พยุงสุข

9,000.00              เฉพาะเจาะจง นายอุดม สังเกตกิจ นายอุดม สังเกตกิจ

36
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.
ชุมชนตาเดาะ-เจ้าคุณ

8,500.00              เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ไหมทอง นายสมชาย ไหมทอง

37
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.บ้าน
มะเมียงใต้

8,000.00              เฉพาะเจาะจง นายวิชิต โหมฮึก นายวิชิต โหมฮึก

38
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.บ้าน
ตร็อบ

7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ เข้มแข็ง นายสมพงษ์ เข้มแข็ง



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง)
วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโชคนำสำม
สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2560

39 จ้างเหมาบริการ-ทีมบริการการแพทย์
ฉุกเฉินต าบลโชคนาสาม

37,200.00            เฉพาะเจาะจง นายทอง กะเกิงผล นายทอง กะเกิงผล
ราคาต  าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต าบลก าหนด


