
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2558

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วธิีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

1 ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ(ส่วนการศึกษา) 41,378.08 ตกลงราคา ร้านมิตรเกษตรการไฟฟา้ ร้านมิตรเกษตรการไฟฟา้
ราคาต ่าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต่าบลก่าหนด

2 ค่าวัสดุส่านักงาน(ส่วนโยธา) 19,364.00 ตกลงราคา ร้านรวมวิทยา ร้านรวมวิทยา

3 ค่าวัสดุโครงการหนึ งศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพยีง 4,446.00 ตกลงราคา ร้าน ส.ยิ งเจริญ ร้าน ส.ยิ งเจริญ

4 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์(ส่วนการคลัง) 20,585.00 ตกลงราคา บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์ บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์
5 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์(ส่วนโยธา) 15,510.00 ตกลงราคา ร้านรวมวิทยา ร้านรวมวิทยา

6
ค่าอาหารว่างและเครื องดื มส่าหรับรองรอง
การประชุมสภาฯ

2,530.00 ตกลงราคา หจก.อรุณากอ่สร้าง หจก.อรุณากอ่สร้าง

7 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์(ส่วนโยธา) 38,000.00 ตกลงราคา บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์ บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์

8
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื นโครงการ
อบรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอคัคีภัย

3,200.00 ตกลงราคา
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท 
จ่ากดั

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท 
จ่ากดั

9 ค่าวัสดุการเกษตร(ส่วนการศึกษา) 30,000.00 ตกลงราคา ร้านสวนบันดาลสุข ร้านสวนบันดาลสุข
10 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์(ส่วนการศึกษา) 18,620.00 ตกลงราคา บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์ บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์
11 ค่าวัสดุส่านักงาน(ส่วนการคลัง) 3,300.00 ตกลงราคา ร้านไอ ที ดอทคอม(ปราสาท) ร้านไอ ที ดอทคอม(ปราสาท)
12 ค่าวัสดุกอ่สร้าง(ส่วนโยธา) 16,200.00 ตกลงราคา ร้านธนสารพาณิชย์ ร้านธนสารพาณิชย์
13 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์(ส่านักปลัด) 6,935.00 ตกลงราคา บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์ บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์
14 ค่าจดัซ้ือเลื อยยนต์ 15,000.00 ตกลงราคา ร้านจนิตนาการ ร้านจนิตนาการ
15 ค่าจดัซ้ือตู้เชื อมไฟฟา้ 15,000.00 ตกลงราคา ร้านจนิตนาการ ร้านจนิตนาการ

16
ค่าจดัซ้ือถงัแกส๊โครงการอบรมซักซ้อมแผน
เผชิญเหตุอคัคีภัย

6,450.00 ตกลงราคา ร้าน ส.ยิ งเจริญ ร้าน ส.ยิ งเจริญ

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม



สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2558

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วธิีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม

17
ค่าวัสดุน้่ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื น
โครงการจดัท่าแผนที ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น

2,000.00 ตกลงราคา
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท 
จ่ากดั

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท 
จ่ากดั

ราคาต ่าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต่าบลก่าหนด

18 ค่าวัสดุส่านักงาน(ส่วนการศึกษา) 54,883.00 ตกลงราคา ร้านเอเปลิ บุ๊คพลาซ่า ร้านเอเปิล บุค๊พลาซ่า

19
ค่าวัสดุส่าหรับโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมฯ

3,905.00 ตกลงราคา ร้านไอ ท ีดอทคอม(ปราสาท) ร้านไอ ที ดอทคอม(ปราสาท)

20 ค่าวัสดุกอ่สร้าง(ส่วนการศึกษา) 25,300.00 ตกลงราคา ร้านวิภาวรรณ ร้านวิภาวรรณ

21
ค่าวัสดุส่าหรับโครงการรณรงค์ปลูกหญ้า
แฝกเฉลิมพระเกยีรติฯ

4,800.00 ตกลงราคา บจ.เมยเ์ล่าม่งเส็ง บจ.เมยเ์ล่าม่งเส็ง

22 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์(ส่วนการคลัง) 5,840.00 ตกลงราคา ร้านไอ ที ดอทคอม(ปราสาท) ร้านไอ ที ดอทคอม(ปราสาท)

23 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์(ส่วนการศึกษา) 8,400.00 ตกลงราคา ร้านไอ ที ดอทคอม(ปราสาท) ร้านไอ ที ดอทคอม(ปราสาท)

24
ค่าจา้งเหมาจดัท่าป้ายส่าหรับศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก

730.00 ตกลงราคา ร้านจนิตนาการ ร้านจนิตนาการ

25
จา้งเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
บ้านตร็อบ หมู่ที  11

83,000.00 ตกลงราคา ร้านธนสารพาณิชย์ ร้านธนสารพาณิชย์

26
จา้งเหมาประกอบอาหารส่าหรับประชุม
สภาฯ

3,300.00 ตกลงราคา นางจริาพร กมลบูรณ์ นางจริาพร กมลบูรณ์

27 จา้งเหมาซ่อมแซมรถจกัรยานยนต์อบต. 1,290.00 ตกลงราคา นายกติิพล ทองยอ้ย นายกติิพล ทองยอ้ย

28
จา้งเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ที  6 
ไปหมู่ที  14

94,500.00 ตกลงราคา ร้านธนสารพาณิชย์ ร้านธนสารพาณิชย์



สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2558

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วธิีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม

29
จา้งเหมาบริการตัดหญ้าภายในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กโชคนาสาม

1,000.00 ตกลงราคา นายชัชวาล กมลบูรณ์ นายชัชวาล กมลบูรณ์
ราคาต ่าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต่าบลก่าหนด

30
จา้งเหมาประกอบอาหารพร้อมจดัหา
อาหารว่างส่าหรับโครงการอบรมซักซ้อม
แผนเผชิญเหตุอคัคีภัย

10,000.00 ตกลงราคา นางระดิด โพธิปัสสา นางระดิด โพธิปัสสา

31 ค่าจา้งเหมาเติมน้่ายาเคมีถงัดับเพลิง 14,400.00 ตกลงราคา ร้านพลูทรัพยเ์คมีคอล ร้านพลูทรัพยเ์คมีคอล

32
ค่าจา้งเหมาเครื องเสียงโครงการอบรม
ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอคัคีภัย

1,500.00 ตกลงราคา นายประพาย บุญสวัสด์ิ นายประพาย บุญสวัสด์ิ

33
ค่าจา้งเหมาจดัท่าป้ายส่าหรับโครงการ
อบรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอคัคีภัย

2,100.00 ตกลงราคา ร้านจนิตนาการ ร้านจนิตนาการ

34
จา้งเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้าน
พยงุสุข หมู่ที  6

25,000.00 ตกลงราคา ร้านธนสารพาณิชย์ ร้านธนสารพาณิชย์

35
จา้งเหมาซ่อมแซมถนนยกระดับดินลงหิน
คลุกบ้านถนนหัก หมู่ที  5

46,500.00 ตกลงราคา ร้านธนสารพาณิชย์ ร้านธนสารพาณิชย์

36
จา้งเหมาบริการตัดหญ้าภายในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กบ้านมะเมียง

1,000.00 ตกลงราคา นางคันธนา สมพศิ นางคันธนา สมพศิ

37
จา้งเหมาบริการจดัท่าป้ายโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมฯ

430.00 ตกลงราคา ร้านจนิตนาการ ร้านจนิตนาการ

38
จา้งเหมาบริการประกอบอาหารพร้อมจดั
หารอาหารว่างส่าหรับโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมฯ

8,880.00 ตกลงราคา นางจริาพร กมลบูรณ์ นางจริาพร กมลบูรณ์

39
จา้งเหมาบริการจดัท่าป้ายโครงการรณรงค์
ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกยีรติฯ

1,000.00 ตกลงราคา ร้านจนิตนาการ ร้านจนิตนาการ



สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2558

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วธิีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม

40
จา้งเหมาบริการจดัเตรียมสถานที พร้อม
จดัหาเครื องเสียงส่าหรับโครงการรณรงค์
ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกยีรติฯ

4,000.00 ตกลงราคา นางผ่องศรี ทนงใจ นางผ่องศรี ทนงใจ
ราคาต ่าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต่าบลก่าหนด

41
จา้งเหมาบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม
คอมพวิเตอร์(ส่วนการศึกษา)

3,930.00 ตกลงราคา ร้าน ไอ ที ดอทคอม(ปราสาท) ร้าน ไอ ที ดอทคอม(ปราสาท)

42
จา้งเหมาบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม
คอมพวิเตอร์(ส่วนการคลัง)

1,290.00 ตกลงราคา ร้านไอ ที ดอทคอม(ปราสาท) ร้านไอ ที ดอทคอม(ปราสาท)

43 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 6,700.00 ตกลงราคา
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท 
จ่ากดั

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท 
จ่ากดั


