
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2558

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วธิีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

1 ค่าวัสดุโครงการสืบสานประเพณีรดน ้าด้าหัว 26,880.00 ตกลงราคา บจ.เมย(์เล่าม่งเส็ง) บจ.เมย(์เล่าม่งเส็ง)
ราคาต ้าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต้าบลก้าหนด

2 ค่าวัสดุน ้ามันเชื อเพลิงฯ(แผนที ภาษี) 1,500.00 ตกลงราคา
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ้ากดั

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ้ากดั

3
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-ถงัน ้าสแตนเลส
(ส่วนการศึกษา)

43,341.00 ตกลงราคา ร้านเจริญกจิบล็อค ร้านเจริญกจิบล็อค

4 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์(ส้านักปลัด) 6,575.00 ตกลงราคา บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์ บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์
5 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์(ส่วนการศึกษา) 1,152.00 ตกลงราคา บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์ บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์
6 จา้งเหมาบ้ารุงรักษารถบรรทุกน ้า 15,240.05 ตกลงราคา หจก.บ้ารุงยนต์ หจก.บ้ารุงยนต์

7
จา้งเหมาจดัท้าป้ายโครงการสืบสาน
ประเพณีรดน ้าด้าหัว

700.00 ตกลงราคา ร้านจนิตนาการ ร้านจนิตนาการ

8
จา้งเหมาประกอบอาหารโครงการสืบสาน
ประเพณีรดน ้าด้าหัว

25,000.00 ตกลงราคา นางจริาพร กมลบูรณ์ นางจริาพร กมลบูรณ์

9
จา้งเหมาจดัสถานที พร้อมด้วยเครื องเสียง
โครงการสืบสานประเพณีรดน ้าด้าหัว

8,500.00 ตกลงราคา นางมาลิสา ประภาสัย นางมาลิสา ประภาสัย

10
จา้งเหมาจดัท้าป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการตั งจดุตรวจวันสงกรานต์

1,290.00 ตกลงราคา ร้านจนิตนาการ ร้านจนิตนาการ

11
จา้งเหมากอ่สร้างรั วคศล. ศพด.บ้านมะ
เมียงใต้

68,000.00 ตกลงราคา ร้านธนสารพาณิชย์ ร้านธนสารพาณิชย์

12
จา้งเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านพยงุ
สุข หมู่ที  6

83,500.00 ตกลงราคา ร้านศิรศักด์พาณิชย์ ร้านศิรศักด์พาณิชย์

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม
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ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วธิีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม

13
จา้งเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์อบต.โชคนาสาม

95,500.00 ตกลงราคา ร้านศิรศักด์พาณิชย์ ร้านศิรศักด์พาณิชย์
ราคาต ้าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต้าบลก้าหนด

14
จา้งเหมาบริการตกแต่งภูมิทัศน์ศพด.
จ้านวน 6 ศูนย์

3,500.00 ตกลงราคา นายวิชิต โหมฮึก นายวิชิต โหมฮึก

15 ค่าวัสดุน ้ามันเชื อเพลิงฯรถยนต์ส่วนกลาง 6,200.00 ตกลงราคา
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ้ากดั

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท
จ้ากดั

16
ค่าจา้งเหมากอ่สร้างถนนคสล.บ้านตาเดาะ
 หมู่ที  9

273,100.00 สอบราคา

หจก.อุรณาก่อสร้าง 239,500.-/ หจก.
กังแอนก่อสร้าง 241,000.-/ หจก.โชค
เจริญพรคอนสทรัคชั นแอนด์อะกรี 
208,500.-/ บจ.โอเคมาร์ท 
210,000.-/หจก.บณัฑิตฟาร์ม 
240,000.-

หจก.โชคเจริญพรฯ 208,500.-

17
จา้งเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุกเขา้สู่
แปลงเกษตรกรรม บ้านจกีแดก หมู่ที  7

263,800.00 สอบราคา

หจก.อุรณาก่อสร้าง 229,500.-/ หจก.
กังแอนก่อสร้าง 230,000.-/ หจก.จ.ีดี.
การโยธา 180,000.-/ บจ.โอเคมาร์ท 
200,000.-/หจก.บณัฑิตฟาร์ม 
200,000.-

หจก.จ.ีดี.การโยธา 180,000.-
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ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วธิีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม

18
จา้งเหมากอ่สร้างถนนคสล.บ้านถนนหัก 
หมู่ที  5

1,121,000.00 สอบราคา

หจก.อุรณาก่อสร้าง 827,000.-/ หจก.
กังแอนก่อสร้าง 855,000.-/ หจก.แพร
รุ่งเรืองกิจ 990,000.-/ หจก.ธนัทนภา 
830,000.-/ บจ.โอเคมาร์ท 
795,000.-/หจก.บณัฑิตฟาร์ม 
876,000.-

บจ.โอเคมาร์ท 795,000.-

ราคาต ้าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต้าบลก้าหนด

19
จา้งเหมากอ่สร้างโรงจอดรถอบต.โชคนา
สาม

175,000.00 สอบราคา

หจก.อุรณาก่อสร้าง 153,000.-/ หจก.
กังแอนก่อสร้าง 175,000.-/ หจก.โชค
เจริญพรฯ 159,000.-/ บจ.โอเคมาร์ท 
145,000.-/ หจก.บณัฑิตฟาร์ม 
170,000.-

บจ.โอเคมาร์ท 145,000.-

20
จา้งเหมากอ่สร้างสนามกฬีาบ้านเจริญสุข 
หมู่ที  14

300,000.00 สอบราคา

หจก.อุรณาก่อสร้าง 261,000.-/ หจก.
กังแอนก่อสร้าง 300,000.-/ หจก.โชค
เจริญพรฯ 274,000.-/ บจ.โอเคมาร์ท 
235,000.-/ หจก.บณัฑิตฟาร์ม 
264,000.-

บจ.โอเคมาร์ท 235,000.-

21
จา้งเหมากอ่สร้างถนนคสล.บ้านถนนหัก 
หมู่ที  5

273,100.00 สอบราคา

หจก.อุรณาก่อสร้าง 240,000.-/ หจก.
กังแอนก่อสร้าง 240,250.-/ หจก.โชค
เจริญพรฯ 209,000.-/ บจ.โอเคมาร์ท 
203,000.-/ หจก.บณัฑิตฟาร์ม 
240,000.-

บจ.โอเคมาร์ท 203,000.-


