
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกนาสาม
 หมู่ท่ี 1

           495,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคเจริญพรฯ 495,000.- หจก.โชคเจริญพรฯ 495,000.-
ราคาต่่าสุดและเป็นไปตาม
เง่ือนไของค์การบริหารส่วน

ต่าบลก่าหนด

2
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านไทรงาม 
หมู่ท่ี 10

           488,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคเจริญพรฯ 488,000.- หจก.โชคเจริญพรฯ 488,000.-

3
ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
(โครงการการแพทย์ฉุกเฉินฯ)

1,500.00 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท 
จ่ากัด

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท 
จ่ากัด

4
ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
(โครงการไข้เลือดออก)

4,500.00 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท 
จ่ากัด

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท 
จ่ากัด

5 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง-กองการศึกษา 39,287.40 เฉพาะเจาะจง ร้านวิภาวรรณ ร้านวิภาวรรณ

6
ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังน่้า
พลาสติก)-กองการศึกษา

720.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เมย์เล่ามงเส็ง บจ.เมย์เล่ามงเส็ง

7 ค่าจัดซ้ือวัสดุส่านักงาน-กองการศึกษา 4,578.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอที ดอทคอม(ปราสาท) ร้านไอที ดอทคอม(ปราสาท)

8
ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์
(ทรายเทมีฟอสและน่้ายาก่าจัดลูกน่้า
ยุงลาย)

79,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัญญาพาณิชย์ ร้านชัญญาพาณิชย์

9 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-กองช่าง 20,840.00 เฉพาะเจาะจง บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์ บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์

10 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร๊ินเตอร์-กองคลัง 840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอที ดอทคอม(ปราสาท) ร้านไอที ดอทคอม(ปราสาท)

11 ค่าจัดซ้ือตู้สาขาโทรศัพท์-ส่านักปลัด 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์ บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์

12
ค่าจัดซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม(โครงการ
ไข้เลือดออก)

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมะลิวัลย์ เพชรแหลมน่้า นางมะลิวัลย์ เพชรแหลมน่้า

13
จ้างเหมาจัดท่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ไข้เลือดออก

450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปราสาทดีไซน์ ร้านปราสาทดีไซน์

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม



สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม

14
จ้างเหมาจัดท่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการรณรงค์การจัดการขยะฯ

450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปราสาทดีไซน์ ร้านปราสาทดีไซน์
ราคาต่่าสุดและเป็นไปตาม
เง่ือนไของค์การบริหารส่วน

ต่าบลก่าหนด

15
ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
โครงการการแพทย์ฉุกเฉินต่าบลโชคนาสาม

10,000.00 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท 
จ่ากัด

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท 
จ่ากัด

16
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านเจ้าคุณ 
หมู่ท่ี 3

493,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคเจริญพรฯ 493,500.- หจก.โชคเจริญพรฯ 493,500.-

17
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านตาเดาะ 
หมู่ท่ี 9

489,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคเจริญพรฯ 489,000.- หจก.โชคเจริญพรฯ 489,000.-

18
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้าน
เจ้าคุณ หมู่ท่ี 3

94,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคเจริญพรฯ 94,000.- หจก.โชคเจริญพรฯ 94,000.-

19
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้าสู่
แปลงเกษตรกรรมบ้านมะเมียง หมู่ท่ี 4

77,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคเจริญพรฯ 77,000.- หจก.โชคเจริญพรฯ 77,000.-

20
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านตา
เดาะ หมู่ท่ี 9

72,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคเจริญพรฯ 72,000.- หจก.โชคเจริญพรฯ 72,000.-

21 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก)-กองช่าง 45,990.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคเจริญพรฯ หจก.โชคเจริญพรฯ
22 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)-สพฐ. 524,112.04 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง สหกรณ์โคนมปากช่อง
23 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)-ศพด. 110,058.68 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง สหกรณ์โคนมปากช่อง

24
จ้างเหมาบริการเปล่ียนแบตเตอร่ี
รถพยาบาลฉุกเฉิน(โครงการการแพทย์
ฉุกเฉินต่าบลโชคนาสาม)

4,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชควิมลการยาง หจก.โชควิมลการยาง



สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม

25
ค่าจัดซ้ือธงตราสัญลักษณ์ ร.10-กอง
การศึกษา

3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัญญาพาณิชย์ ร้านชัญญาพาณิชย์
ราคาต่่าสุดและเป็นไปตาม
เง่ือนไของค์การบริหารส่วน

ต่าบลก่าหนด

26
ค่าจ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิล ร.10-กอง
การศึกษา

1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปราสาทดีไซน์ ร้านปราสาทดีไซน์

27
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.ตา
เดาะ-เจ้าคุณ

8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ไหมทอง นายสมชาย ไหมทอง

28
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.บ้าน
มะเมียงใต้

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต โหมฮึก นายวิชิต โหมฮึก

29
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.โชค
นาสาม

8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสงียน ปะนาประโคน นายเสงียน ปะนาประโคน

30
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.บ้าน
เจริญสุข-พยุงสุข

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม สังเกตกิจ นายอุดม สังเกตกิจ

31
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.บ้าน
ตร็อบ

7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ เข้มแข็ง นายสมพงษ์ เข้มแข็ง

32
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.บ้าน
ถนนหัก

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประคัลภ์ ทนงใจ นายประคัลภ์ ทนงใจ

33
จ้างเหมาบริการ-ผู้ดูแลเด็กบ้านเจริญสุข-
พยุงสุข

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

34 จ้างเหมาบริการ-ผู้ดูแลเด็กบ้านถนนหัก 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จารุวรรณ ทนงใจ น.ส.จารุวรรณ ทนงใจ
35 จ้างเหมาบริการ-ผู้ดูแลเด็กโชคนาสาม 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สมฤดี ตินานพ น.ส.สมฤดี ตินานพ

36
ค่าจัดซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
โครงการการแพทย์ฉุกเฉินต่าบลโชคนาสาม

10,000.00 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท 
จ่ากัด

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท 
จ่ากัด



สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม

37
ค่าจัดซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
รถยนต์ส่วนกลางเดือนกรกฎาคม 61

20,000.00 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท 
จ่ากัด

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท 
จ่ากัด

ราคาต่่าสุดและเป็นไปตาม
เง่ือนไของค์การบริหารส่วน

ต่าบลก่าหนด

38
จ้างเหมาบริการทีมบริการการแพทย์
ฉุกเฉินต่าบลโชคนาสาม

37,200.00 เฉพาะเจาะจง นายทอง กะเกิงผล นายทอง กะเกิงผล


