
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-กองคลัง 7,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีดอทคอม(ปราสาท) ร้านไอทีดอทคอม(ปราสาท)
ราคาต ่าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต่าบลก่าหนด

2 ค่าจัดซ้ือวัสดุส่านักงาน-กองคลัง 15,121.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ไอทีแอนด์เปเปอร์โกร บจ.ไอทีแอนด์เปเปอร์โกร
3 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ-กองช่าง 8,690.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคเอ็นที อิเล็คทริค ร้านเคเอ็นที อิเล็คทริค
4 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-กองช่าง 3,405.00 เฉพาะเจาะจง บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์ บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์

5
จ้างซ่อมแซมเครื องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค-
กองคลัง

1,390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีดอทคอม(ปราสาท) ร้านไอทีดอทคอม(ปราสาท)

6 จ้างซ่อมแซมเครื องพิมพ์-กองช่าง 950.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ไอทีแอนด์เปเปอร์โกร บจ.ไอทีแอนด์เปเปอร์โกร

7
ค่าจัดซ้ือชุดหอกระจายข่าวและชุดเครื อง
เสียงต่าบลโชคนาสาม

400,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคเอ็นที อิเล็คทริค ร้านเคเอ็นที อิเล็คทริค

8
ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น-
โครงการไข้เลือดออก

4,500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรนิคม(ปราสาท) สหกรณ์การเกษตรนิคม(ปราสาท)

9 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว-ส่านักปลัด 5,490.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เมย์เล่ามงเส็ง บจ.เมย์เล่ามงเส็ง

10
จ้างเหมาจัดท่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการวัคซีนเด็กจมน่้า

450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปราสาทดีไซน์ ร้านปราสาทดีไซน์

11
จ้างเหมาบริการจัดท่าอาหารกลางวัน/
อาหารว่างและเครื องดื ม โครงการวัคซีน
เด็กจมน่้า

10,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มะลิ ขบวนงาม น.ส.มะลิ ขบวนงาม

12
จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที เครื อง
เสียงและอุปกรณ์ฝึกอบรม โครงการวัคซีน
เด็กจมน่้า

5,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสะวน ชูลซ์ นางสะวน ชุลซ์

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม



สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม

13
จ้างเหมาจัดท่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส

450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปราสาทดีไซน์ ร้านปราสาทดีไซน์
ราคาต ่าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต่าบลก่าหนด

14
ค่าจัดซ้ือวัสดุฝึกอบรม โครงการส่งเสริม
อาชีพผู้ด้อยโอกาส

3,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเติมสุข ร้านเติมสุข

15
จ้างเหมาบริการจัดท่าอาหารกลางวัน/
อาหารว่างและเครื องดื ม โครงการส่งเสริม
อาชีพผู้ด้อยโอกาส

3,900.00 เฉพาะเจาะจง นางจิราพร  กมลบูรณ์ นางจิราพร กมลบูรณ์

16
ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมศพด.บ้านมะ
เมียงใต้

23,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิภาวรรณ ร้านวิภาวรรณ

17
จ้างเหมาจัดท่าภัตตาหารพระสงฆ์และ
อาหารส่าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียน

17,600.00 เฉพาะเจาะจง นางจิราพร  กมลบูรณ์ นางจิราพร กมลบูรณ์

18
ค่าจัดซ้ืออาหารว่างและเครื องดื ม วัสดุ
ด่าเนินการโครงการแห่เทียนฯ

14,365.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เมย์เล่ามงเส็ง บจ.เมย์เล่ามงเส็ง

19
จ้างเหมาบริการเครื องเสียงโครงการแห่
เทียนฯ

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพันธ์ บุญมา นายสุพันธ์ บุญมา

20 จ้างเหมาบริการจัดตกแต่งขบวนรถแห่เทียน 44,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถนอม ทรงศรี นายถนอม ทรงศรี

21
จ้างเหมาบริการจัดท่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
โครงการแห่เทียนฯ

1,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปราสาทดีไซน์ ร้านปราสาทดีไซน์

22 ค่าจัดซ้ือวัสดุส่านักงาน-กองการศึกษา 6,020.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เมืองช้างบุ๊คเซ็นเตอร์ บจ.เมืองช้างบุ๊คเซ็นเตอร์



สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม

23
จ้างซ่อมแซมเครื องคอมพิวเตอร์-กอง
การศึกษา

2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมีดีดอทคอม ร้านมีดีดอทคอม
ราคาต ่าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต่าบลก่าหนด

24
ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื นรถยนต์
ส่วนกลางเดือนสิงหาคม 2561

20,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรนิคม(ปราสาท) สหกรณ์การเกษตรนิคม(ปราสาท)

25
จ้างเหมาบริการนักการภารโรงศพด.ชุมชน
ตาเดาะ-เจ้าคุณ

8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ไหมทอง นายสมชาย ไหมทอง

26
จ้างเหมาบริการนักการภารโรงศพด.บ้าน
มะเมียงใต้

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต โหมฮึก นายวิชิต โหมฮึก

27
จ้างเหมาบริการนักการภารโรงศพด.โชค
นาสาม

8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสงียน ปะนาประโคน นายเสงียน ปะนาประโคน

28
จ้างเหมาบริการนักการภารโรงศพด.บ้าน
เจริญสุข-พยุงสุข

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม สังเกตกิจ นายอุดม สังเกตกิจ

29
จ้างเหมาบริการนักการภารโรงศพด.บ้าน
ตร็อบ

7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ เข้มแข็ง นายสมพงษ์ เข้มแข็ง

30
จ้างเหมาบริการนักการภารโรงศพด.บ้าน
ถนนหัก

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประคัลภ์ ทนงใจ นายประคัลภ์ ทนงใจ

31
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านเจริญ
สุข-พยุงสุข

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

32 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านถนนหัก 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จารุวรรณ ทนงใจ น.ส.จารุวรรณ ทนงใจ

33 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศพด.โชคนาสาม 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สมฤดี ตินานพ น.ส.สมฤดี ตินานพ



สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม

34
จ้างเหมาบริการทีมบริการการแพทย์
ฉุกเฉินต่าบลโชคนาสาม

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

ต่าบลก่าหนด

35
ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น
โครงการการแพทย์ฉุกเฉินต่าบลโชคนา
สามประจ่าเดือนสิงหาคม 2561

10,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรนิคม(ปราสาท) สหกรณ์การเกษตรนิคม(ปราสาท)


