
วันท่ี เลขท่ี

1 เบิกค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00          7,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธาดา  บุญขาว 7,000.00      นางสาวสุธาดา  บุญขาว 7,000.00      เกณฑ์ราคา 31 มี.ค. 64  85/2564

2 เบิกค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00          7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  เพ็ชล้วน 7,000.00      นายปัญญา  เพ็ชล้วน 7,000.00      เกณฑ์ราคา 31 มี.ค. 64 88/2564

3 เบิกค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00          7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสุพิน  อุตมะ 7,000.00      นายสุพิน  อุตมะ 7,000.00      เกณฑ์ราคา 31 มี.ค. 64 92/2564

4 เบิกค่าจ้างเหมาบริการ 7,500.00          7,500.00      เฉพาะเจาะจง นายเกรียงเดช  ปรือปรัก 7,500.00      นายเกรียงเดช  ปรือปรัก 7,500.00      เกณฑ์ราคา 31 มี.ค. 64 93/2564

5 เบิกค่าจ้างเหมาบริการ 7,500.00          7,500.00      เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล   ปรือปรัง 7,500.00      นายณัฐพล   ปรือปรัง 7,500.00      เกณฑ์ราคา 31 มี.ค. 64 89/2564

6 เบิกค่าจ้างเหมาบริการ 7,500.00          7,500.00      เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  ปรือปรัก 7,500.00      นายวิเชียร  ปรือปรัก 7,500.00      เกณฑ์ราคา 31 มี.ค. 64 94/2564

7 เบิกค่าจ้างเหมาบริการ 7,500.00          7,500.00      เฉพาะเจาะจง นายปรีชา  เทาศิริ 7,500.00      นายปรีชา  เทาศิริ 7,500.00      เกณฑ์ราคา 31 มี.ค. 64 91/2564

8 เบิกค่าจ้างเหมาบริการ 7,500.00          7,500.00      เฉพาะเจาะจง นายจักริน  เหล่าสูงเนิน 7,500.00      นายจักริน  เหล่าสูงเนิน 7,500.00      เกณฑ์ราคา 31 มี.ค. 64 86/2564

9 เบิกค่าจ้างเหมาบริการ 7,500.00          7,500.00      เฉพาะเจาะจง นายชินภัทร ชิอิโนะ 7,500.00      นายชินภัทร ชิอิโนะ 7,500.00      เกณฑ์ราคา 31 มี.ค. 64  90/2564

10
จ้างจัดท าป้ายรณรงค์สวมหน้ากาก
อนามัย 100% 25,200.00        25,200.00    เฉพาะเจาะจง ร้านหัวศิลป์ 25,200.00    ร้านหัวศิลป์ 25,200.00    เกณฑ์ราคา 5 พ.ค. 65 99/2564

11
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายข้าง อบต.ปรือใหญ่ ด้าน
ตะวันตก บ้านปรือคันใต้ หมู่ท่ี 14

3,410.00          3,410.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา 3,410.00      หจก.ไพศาลวิทยา 3,410.00      เกณฑ์ราคา 23 เม.ย. 64 33/2564 

12

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือบริการ
ประชาชน(น้ าถ้วย,ผ้าเย็น)ตาม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

7,000.00          7,000.00      เฉพาะเจาะจง นายธนาบรร  ปรือปรัง 7,000.00      นายธนาบรร  ปรือปรัง 7,000.00      เกณฑ์ราคา 1 เม.ย. 64 67/2564 

13 จ้างขุดลอกวัชพืช  หมู่ 19 30,000.00        30,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านนะโมรุ่งโรจน์ 30,000.00    ร้านนะโมรุ่งโรจน์ 30,000.00    เกณฑ์ราคา 24 พ.ค. 64 102/2564

14
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด

31,390.00        31,390.00    เฉพาะเจาะจง นายธาม  สุธาสัตกุล 31,390.00    นายธาม  สุธาสัตกุล 31,390.00    เกณฑ์ราคา 5 พ.ค. 64 72/2565

15
เบิกค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ประคองศีรษะ
ผู้ป่วย ประจ าปีงบประมาณ 2564

22,000.00        22,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านศิริสมบัติมินิป๊ัม 22,000.00    ร้านศิริสมบัติมินิป๊ัม 22,000.00    เกณฑ์ราคา 19 เม.ย. 64 70/2564

16 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว(น้ าด่ืม) 5,000.00          5,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านศิริสมบัติมินิป๊ัม 5,000.00      ร้านศิริสมบัติมินิป๊ัม 5,000.00      เกณฑ์ราคา 31 มี.ค. 64 65/2564

17
ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมและย้าย/
ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ

23,000.00        23,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา 23,000.00    หจก.ไพศาลวิทยา 23,000.00    เกณฑ์ราคา 19 เม.ย. 64 96/2564

18
โครงการวางท่อ คสล.บ้านคลอง
ล าเจียก หมู่ท่ี 9

31,300.00        31,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหไฟฟ้าศรีสะเกษ จ ากัด 32,825.00    บริษัท สหไฟฟ้าศรีสะเกษ จ ากัด 32,825.00    เกณฑ์ราคา 5 พ.ค. 64 98/2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญา
หรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ล าดับ
ท่ี

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป



วันท่ี เลขท่ี

เลขท่ีและวันท่ีสัญญา
หรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ล าดับ
ท่ี

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

19 คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโค้งป่าช้า 
หมู่ท่ี 5 บ้านปรือคันตะวันออก 

576.00            576.00        เฉพาะเจาะจง ร้านหัวศิลป์ 576.00        ร้านหัวศิลป์ 576.00        เกณฑ์ราคา 14 พ.ค. 64 101/2564

20
เบิกจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง
และหล่อล่ืน ประจ าเดือนเมษายน

46,300.00        46,300.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เจริญทรัพย์  โดยนางสาวสมรัตน์  อินจันทึก46,300.00    ร้าน ส.เจริญทรัพย์  โดยนางสาวสมรัตน์  อินจันทึก46,300.00    เกณฑ์ราคา 31 มี.ค. 64 4/2564

21
เบิกค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิลและป้าย
อะคริลิค

42,600.00        42,600.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.กุลบุตร 42,600.00    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.กุลบุตร 42,600.00    เกณฑ์ราคา 19 เม.ย. 64 97/2564 

22
ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ
ประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 7 
ศูนย์ ประจ าปีงบประมาณ 2564

900.00            900.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.กุลบุตร 283,600.00  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.กุลบุตร 283,600.00  เกณฑ์ราคา 25 มี.ค. 64 29/2564 

23
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานราชการกองช่าง

3,480.00          3,480.00      เฉพาะเจาะจง ร้านหัวศิลป์ 3,480.00      ร้านหัวศิลป์ 3,480.00      เกณฑ์ราคา 19 เม.ย. 64 69/2564

24
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแม่อากริช-ตามอญ หมู่ท่ี 15 
บ้านบางกระวาน

3,000.00          3,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสุณีย์  ปัดทุม 3,000.00      นางสุณีย์  ปัดทุม 3,000.00      เกณฑ์ราคา 10 มี.ค. 64 24/2564

25
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า บ้าน
โพธ์ิสว่าง หมู่ท่ี 8

152,000.00      152,000.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปพนเคเบ้ิลทีวี โดยนายพรศักด์ิ  ป้องแก้ว152,000.00  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปพนเคเบ้ิลทีวี โดยนายพรศักด์ิ  ป้องแก้ว152,000.00  เกณฑ์ราคา 9 มี.ค. 64 21/2564

26
โครงการจ้างวางท่อ คสล.บ้านเกษ
นาค้อ สายหนองบุญมา บ้านเกษนา
ค้อ หมู่ท่ี 10

45,000.00        45,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านนะโมรุ่งโรจน์ โดยนายสุระสิทธ์ิ  ล้ิมสวัสด์ิ45,000.00    ร้านนะโมรุ่งโรจน์ โดยนายสุระสิทธ์ิ  ล้ิมสวัสด์ิ45,000.00    เกณฑ์ราคา 18 มิ.ย. 64 110/2564

27
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานเสือภูเขา
ส าหรับใช้ในกิจการงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปรือใหญ่

17,310.00        17,310.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.ไชยราชการก่อสร้าง 17,310.00    ร้าน ช.ไชยราชการก่อสร้าง 17,310.00    เกณฑ์ราคา 9 มิ.ย. 64 107/2564

28
จัดซ้ือวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
ในเขตพ้ืนท่ีต าบลปรือใหญ่

62,462.00        62,462.00    เฉพาะเจาะจง นายธาม  สุธาสัตกุล 62,462.00    นายธาม  สุธาสัตกุล 62,462.00    เกณฑ์ราคา 14 พ.ค. 64 73/2564

29

จัดซ้ือน้ ายาฉีดพ่นหมอกควันและ
น้ ายาฆ่าเช้ือโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ โรคลัมปีสกิน ใน
โค-กระบือ

48,000.00        48,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านกฤชนนท์ โดย นายสมประสงค์  แตะต้อง48,000.00    ร้านกฤชนนท์ โดย นายสมประสงค์  แตะต้อง48,000.00    เกณฑ์ราคา 10 มิ.ย. 64 80/2564

30
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือ
โครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ โรคลัมปีสกิน ในโค-กระบือ

2,034.00          2,034.00      เฉพาะเจาะจง นายธาม  สุธาสัตกุล 2,034.00      นายธาม  สุธาสัตกุล 2,034.00      เกณฑ์ราคา 10 มิ.ย. 64 81/2564



วันท่ี เลขท่ี

เลขท่ีและวันท่ีสัญญา
หรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ล าดับ
ท่ี

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

31
จัดซ้ือน้ ามันฉีดพ่นหมอกควัน
โครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ โรคลัมปีสกิน ในโค-กระบือ

23,351.00        23,351.00    เฉพาะเจาะจง ร้านศิริสมบัติมินิป๊ัม 23,351.00    ร้านศิริสมบัติมินิป๊ัม 23,351.00    เกณฑ์ราคา 10 มิ.ย. 64 79/2564

32
จัดซ้ือวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
ในเขตพ้ืนท่ีต าบลปรือใหญ่

67,239.00        67,239.00    เฉพาะเจาะจง นายธาม  สุธาสัตกุล 67,239.00    นายธาม  สุธาสัตกุล 67,239.00    เกณฑ์ราคา 10 มิ.ย. 64 82/2564 


