
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง-กองช่าง 43,184.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคเจริญพรฯ หจก.โชคเจริญพรฯ
ราคาต ่าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต่าบลก่าหนด

2
ค่าจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์-โครงการแข่งขัน
กีฬาต่าบล

21,127.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมวิทยา ร้านรวมวิทยา

3
ค่าจัดซ้ืออาหารว่างและเครื องดื ม-โครงการ
แข่งขันกีฬาต่าบล

6,930.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เมย์เล่ามงเส็ง บจ.เมย์เล่ามงเส็ง

4
จ้างเหมาจัดสถานที และจัดเตรียมสนาม-
โครงการแข่งขันกีฬาต่าบล

6,450.00 เฉพาะเจาะจง นายจีระศักด์ิ โพธ์ิหร่าย นายจีระศักด์ิ โพธ์ิหร่าย

5
ค่าเช่าเครื องเสียง-โครงการแข่งขันกีฬา
ต่าบล

9,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชุมสาย การกระสัง น.ส.ชุมสาย การกระสัง

6
จ้างเหมาจัดท่าป้ายประชาสัมพันธ์-
โครงการแข่งขันกีฬาต่าบล

900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปราสาทดีไซน์ ร้านปราสาทดีไซน์

7
จ้างเหมาท่าความสะอาดสนามและสถานที 
แข่งขัน-โครงการแข่งขันกีฬาต่าบล

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประสพ ชมเหิม นายประสพ ชมเหิม

8
ค่าจัดซ้ือวัสดุส่านักงาน(หมึกเครื องถ่าย
เอกสาร)-กองการศึกษา

33,705.00 เฉพาะเจาะจง บจ.โตชิบาเทค(ประเทศไทย) บจ.โตชิบาเทค(ประเทศไทย)

9
ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น-
โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน

1,500.00 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ่ากัด

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ่ากัด

10
จ้างเปลี ยนถ่ายน่้ามันเครื องรถพยาบาล
ฉุกเฉิน กต-1024 สุรินทร์

4,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา เพชรแหลมน่้า นายอนุชา เพชรแหลมน่้า

11
ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น-
โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน

1,500.00 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ่ากัด

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ่ากัด

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม
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12 ค่าจัดซ้ือแบบพิมพ์ 4,595.90 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
ราคาต ่าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต่าบลก่าหนด

13
ค่าจัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์+เก้าอ้ี-กอง
การศึกษา

3,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีนิตย์สุรินทร์ หจก.ศรีนิตย์สุรินทร์

14 จ้างซ่อมแซมโน๊ตบุค-กองการศึกษา 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมีดีดอทคอม ร้านมีดีดอทคอม

15
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้าสู่
แปลงเกษตรกรรม บ้านเจริญสุข หมู่ที  14

238,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.โอเคมาร์ท บจ.โอเคมาร์ท

16
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้าน
ละเบิก หมู่ที  13

105,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.โอเคมาร์ท บจ.โอเคมาร์ท

17
ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น-โครงการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

1,500.00 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ่ากัด

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ่ากัด

18
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านถนนหัก 
หมู่ที  5

496,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคเจริญพรฯ หจก.โชคเจริญพรฯ

19
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านตร็อบ หมู่ที 
 11

489,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคเจริญพรฯ หจก.โชคเจริญพรฯ

20
ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น-โครงการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

1,500.00 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ่ากัด

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ่ากัด

21 ค่าจัดซ้ือวัสดุส่านักงาน-กองคลัง 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ไอที แอนด์ เปเปอรโกร บจ.ไอทีแอนด์ เปเปอร์โกร
22 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)-สพฐ. 177,521.82 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง สหกรณ์โคนมปากช่อง
23 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)-ศพด. 37,606.38 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง สหกรณ์โคนมปากช่อง

24
จ้างเหมาบริการ-ผู้ดูแลเด็กศพด.โชคนาสาม

4,645.00              เฉพาะเจาะจง น.ส.สมฤดี ตินานพ น.ส.สมฤดี ตินานพ
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25 จ้างเหมาบริการ-ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านถนน
หัก

              4,645.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จารุวรรณ ทนงใจ น.ส.จารุวรรณ ทนงใจ
ราคาต ่าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต่าบลก่าหนด

26
จ้างเหมาบริการ-ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านเจริญ
สุข-พยุงสุข

              4,645.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นวลนภา แจ่มใส น.ส.นวลนภา แจ่มใส

27
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงฯศพด.
ชุมชนตาเดาะฯ

8,500.00              เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ไหมทอง นายสมชาย ไหมทอง

28
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงฯศพดบ้าน
มะเมียงใต้

8,000.00              เฉพาะเจาะจง นายวิชิต โหมฮึก นายวิชิต โหมฮึก

29
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงฯศพด.โชค
นาสาม

              8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสงียน ปะนาประโคน นายเสงียน ปะนาประโคน

30
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงฯศพด.บ้าน
เจริญสุข-พยุงสุข

              9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม สังเกตกิจ นายอุดม สังเกตกิจ

31
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงฯศพด.
บ้านตร็อบ

              7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ เข้มแข็ง นายสมพงษ์ เข้มแข็ง

32
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงฯศพด.
บ้านถนนหัก

              9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประคัลภ์ ทนงใจ นายประคัลภ์ ทนงใจ


