
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง)
วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.โชค
นาสาม

               8,225.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ ปะนาประโคน นายวัชระ ปะนาประโคน
ราคาต ่าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต่าบลก่าหนด

2
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.บ้าน
ถนนหัก

               8,709.00 เฉพาะเจาะจง นายประคัลภ์ ทนงใจ นายประคัลภ์ ทนงใจ

3
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.บ้าน
เจริญสุข-พยุงสุข

               8,709.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม สังเกตกิจ นายอุดม สังเกตกิจ

4
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.
ชุมชนตาเดาะ-เจ้าคุณ

               8,225.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ไหมทอง นายสมชาย ไหมทอง

5
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.บ้าน
มะเมียงใต้

               7,741.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต โหมฮึก นายวิชิต โหมฮึก

6
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.บ้าน
ตร็อบ

               7,258.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ เข้มแข็ง นายสมพงษ์ เข้มแข็ง

7
จ้างเหมาบริการ-ผู้ดูแลเด็กศพด.โชคนาสาม

               2,612.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สมฤดี ตินานพ น.ส.สมฤดี ตินานพ

8
จ้างเหมาบริการ-ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านถนน
หัก

               2,612.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จารุวรรณ ทนงใจ น.ส.จารุวรรณ ทนงใจ

9
จ้างเหมาบริการ-ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านเจริญ
สุข-พยุงสุข

               2,612.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นวลนภา แจ่มใส น.ส.นวลนภา แจ่มใส

10
จ้างเหมาบริการ-ทีมบริการการแพทย์
ฉุกเฉินต่าบลโชคนาสาม

             36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทอง กะเกิงผล นายทอง กะเกิงผล

11
ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น-
โครงการการแพทย์ฉุกเฉินต่าบลโชคนาสาม

               1,500.00 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท 
จ่ากัด

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท
 จ่ากัด

แบบ สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโชคนำสำม
สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2560



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง)
วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโชคนำสำม
สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2560

12
ค่าจัดซ้ืออาหารว่างส่าหรับเล้ียงรับรองการ
ประชุมสภาฯ

               1,205.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุรณาก่อสร้าง หจก.อุรณาก่อสร้าง
ราคาต ่าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต่าบลก่าหนด

13
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส่าหรับ
เล้ียงรับรองการประชุมสภาฯ

               1,650.00 เฉพาะเจาะจง นางจิราพร กมลบูรณ์ นางจิราพร กมลบูรณ์

14
จ้างเหมาจัดท่าป้ายประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนถวายดอกไม้จันทน์

               1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจินตนาการ ร้านจินตนาการ

15
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กค.1357 
สุรินทร์

               3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชควิมลการยาง ร้านโชควิมลการยาง

16 ค่าจัดซ้ือวัสดุส่านักงาน(แบบพิมพ์)-กองคลัง              22,315.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

17
ค่าจัดซ้ือวัสดุส่านักงาน(หมึกเครื องถ่าย
เอกสาร)-กองการศึกษา

               6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตชิบาเทค(ประเทศไทย) บริษัทโตชิบาเทค(ประเทศไทย)

18 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ-กองการศึกษา              15,184.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคเอ็นทีอิเล็คทริคอลเซอร์วิท ร้านเคเอ็นทีอิเล็คทริคอลเซอร์วิท

19
ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น-โครงการ
การแพทย์ฉุกเฉินต่าบลโชคนาสาม

               1,500.00 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท 
จ่ากัด

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท
 จ่ากัด

20
จ้างเหมาจัดท่าป้ายประชาสัมพันธ์งานราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

               4,375.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจินตนาการ ร้านจินตนาการ

21
จ้างเหมาจัดท่าอาหารพร้อมน่้าดื มงานราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

           135,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจิราพร กมลบูรณ์ นางจิราพร กมลบูรณ์

22 เช่าติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด CCTV              22,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านครูต๋ีวีดีโอ ร้านครูต๋ีวีดีโอ



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง)
วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโชคนำสำม
สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2560

23
ค่าจัดซ้ือเครื องดื ม-โครงการรับเสด็จ
พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา

               2,142.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเมย์เล่ามงเส็ง จ่ากัด บริษัทเมย์เล่ามงเส็ง จ่ากัด
ราคาต ่าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต่าบลก่าหนด

24
ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น-
โครงการการแพทย์ฉุกเฉินต่าบลโชคนาสาม

               1,500.00 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท 
จ่ากัด

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท
 จ่ากัด

25
ค่าจัดซ้ืออาหารว่าง,วัสดุ,ถ้วยรางวัล 
โครงการลอยกระทง

             13,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอเปิล บุ๊คพลาซ่า ร้านเอเปิล บุ๊คพลาซ่า

26
จ้างเหมาจัดท่าสายสะพาย-โครงการลอย
กระทง

               3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีรพลพาณิชย์ ร้านวีรพลพาณิชย์

27
จ้างเหมาเวที แสง สี เสียง ไฟประดับ-
โครงการลอยกระทง

             19,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี เครือแก้ว นายมนตรี เครือแก้ว

28 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี -โครงการลอยกระทง                5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถนอม ทรงศรี นายถนอม ทรงศรี

29 จ้างตกแต่ง จัดสถานที -โครงการลอยกระทง                4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสริม สมพิศ นายเสริม สมพิศ

30
จ้างเหมาจัดท่าป้ายประชาสัมพันธ์-
โครงการลอยกระทง

               3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปราสาทดีไซน์ ร้านปราสาทดีไซน์

31
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมจัดหา
อาหารว่าง-โครงการรับเสด็จพระองค์เจ้า
พัชรกิตติยาภา

             12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจิราพร กมลบูรณ์ นางจิราพร กมลบูรณ์

32
จ้างเหมาจัดท่าป้ายประชาสัมพันธ์-
โครงการรับเสด็จพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา

               1,810.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจินตนาการ ร้านจินตนาการ



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินงบประมำณ 

(รำคำกลำง)
วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโชคนำสำม
สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2560

33 จ้างเหมาบริการท่าความสะอาด-โครงการ
ลอยกระทง

               3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถนอม ทรงศรี นายถนอม ทรงศรี
ราคาต ่าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต่าบลก่าหนด

34
จ้างเหมาประกอบอาหาร-โครงการลอย
กระทง

2,100.00               เฉพาะเจาะจง นางจิราพร กมลบูรณ์ นางจิราพร กมลบูรณ์

35 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 226,920.76           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง สหกรณ์โคนมปากช่อง

36
จ้างเหมาบริการ-ผู้ดูแลเด็กศพด.โชคนาสาม

9,000.00               เฉพาะเจาะจง น.ส.สมฤดี ตินานพ น.ส.สมฤดี ตินานพ

37
จ้างเหมาบริการ-ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านถนน
หัก

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

38
จ้างเหมาบริการ-ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านเจริญ
สุข-พยุงสุข

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

39
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.โชค
นาสาม

8,500.00               เฉพาะเจาะจง นายเสงียน ปะนาประโคน นายเสงียน ปะนาประโคน

40
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.บ้าน
ถนนหัก

9,000.00               เฉพาะเจาะจง นายประคัลภ์ ทนงใจ นายประคัลภ์ ทนงใจ

41
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.บ้าน
เจริญสุข-พยุงสุข

9,000.00               เฉพาะเจาะจง นายอุดม สังเกตกิจ นายอุดม สังเกตกิจ

42
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.
ชุมชนตาเดาะ-เจ้าคุณ

8,500.00               เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ไหมทอง นายสมชาย ไหมทอง

43
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.บ้าน
มะเมียงใต้

8,000.00               เฉพาะเจาะจง นายวิชิต โหมฮึก นายวิชิต โหมฮึก

44
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 ตุลำคม 2560

45 จ้างเหมาบริการ-ทีมบริการการแพทย์
ฉุกเฉินต่าบลโชคนาสาม

36,000.00             เฉพาะเจาะจง นายทอง กะเกิงผล นายทอง กะเกิงผล
ราคาต ่าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต่าบลก่าหนด


