
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1
ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง(ปรับปรุงป้อมยาม)-
กองช่าง

43,293.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคเจริญพรฯ หจก.โชคเจริญพรฯ
ราคาต ่าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต่าบลก่าหนด

2 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-กองคลัง 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์ บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์
3 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ - กองช่าง 18,195.00 เฉพาะเจาะจง บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์ บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์

4
จ้างเหมาบริการเปลี ยนถ่ายน่้ามันเครื อง
พร้อมตรวจสภาพเครื องยนต์ กต 1357 
สุรินทร์-ส่านักปลัด

2,960.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชควิมลการยาง หจก.โชควิมลการยาง

5
ค่าจัดซ้ือพันธ์ุไม้-โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติฯ

18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอนันต์พันธ์ุไม้ ร้านอนันต์พันธ์ุไม้

6
จ้างเหมาจัดท่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปราสาทดีไซน์ ร้านปราสาทดีไซน์

7
จ้างเหมาจัดเตรียมหลุมปลูกโครงการปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชิต ยอดรักษ์ นายพิชิต ยอดรักษ์

8
ค่าจัดซ้ืออาหารว่างและเครื องดื ม 
โครงการปลูกหญ้าแฝก

7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้านายทอน ร้านค้านายทอน

9
จ้างเหมาจัดท่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการปลูกหญ้าแฝก

1,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปราสาทดีไซน์ ร้านปราสาทดีไซน์

10 ค่าจัดซ้ือวัสดุส่านักงาน-ส่านักปลัด 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอที ดอทคอม(ปราสาท) ร้านไอที ดอทคอม(ปราสาท)
11 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-ส่านักปลัด 36,889.00 เฉพาะเจาะจง บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์ บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์

12
ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น-
โครงการอบรมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัย

1,600.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม



สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม

13
ค่าจัดซ้ืออาหารว่างและเครื องดื ม 
โครงการอบรมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัย

3,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มะลิ ขบวนงาม น.ส.มะลิ ขบวนงาม
ราคาต ่าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต่าบลก่าหนด

14
ค่าจัดซ้ือแก๊สหุงต้ม(เติมแก๊ส) โครงการ
อบรมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัย

4,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทองค่า ร้านทองค่า

15 ค่าจัดซ้ือผงเคมีดับเพลิงพร้อมบรรจุใส่ถัง 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ ร้านรุ่งเรืองพาณิฃย์

16
จ้างเหมาจัดท่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการแผนเผชิญเหตุอัคคีภัย

450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปราสาทดีไซน์ ร้านปราสาทดีไซน์

17
จ้างเหมาจัดท่าอาหารกลางวันรับรองการ
ประชุมสภาท้องถิ น

3,300.00 เฉพาะเจาะจง นางจิราพร กมลบูรณ์ นางจิราพร กมลบูรณ์

18
ค่าจัดซ้ืออาหารว่างและเครื องดื ม รับรอง
การประชุมสภาท้องถิ น

2,410.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุรณาก่อสร้าง หจก.อุรณาก่อสร้าง

19
จ้างเหมาจัดท่าป้ายประชาสัมพันธ์วันแม่
แห่งชาติ-ส่านักปลัด

900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปราสาทดีไซน์ ร้านปราสาทดีไซน์

20
จ้างเหมาจัดท่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพเกษตรกร

450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปราสาทดีไซน์ ร้านปราสาทดีไซน์

21
ค่าจัดซ้ือวัสดุฝึกอบรมโครงการส่งเสริม
สนับสนุนอาชีพเกษตรกร

2,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอที ดอทคอม(ปราสาท) ร้านไอที ดอทคอม(ปราสาท)

22
จ้างเหมาจัดท่าอาหารกลางวันและจัดหา
อาหารว่างและเครื องดื มโครงการส่งเสริม
สนับสนุนอาชีพเกษตรกร

9,750.00 เฉพาะเจาะจง นางจิราพร กมลบูรณ์ นางจิราพร กมลบูรณ์



สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม

23
ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น-
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก

3,500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ
ราคาต ่าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต่าบลก่าหนด

24
จ้างจัดท่าอาหารกลางวันและจัดหาอาหาร
ว่างโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอปพร.

28,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มะลิ ขบวนงาม น.ส.มะลิ ขบวนงาม

25
ค่าจัดซ้ือชุดเครื องแบบชุดฝึกอปพร.และธง
ประจ่าศูนย์

399,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีมาร์เก็ต ร้านพีมาร์เก็ต

26
จ้างเหมาจัดท่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอปพร.

450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปราสาทดีไซน์ ร้านปราสาทดีไซน์

27
จ้างเหมาจัดท่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ(ITA)

450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปราสาทดีไซน์ ร้านปราสาทดีไซน์

28 ค่าจัดซ้ือธงตราสัญลักษณ์ สก. 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอเป้ิลบุ๊คพลาซ่า ร้านเอเป้ิลบุ๊คพลาซ่า

29
จ้างเหมาจัดท่าป้ายประชาสัมพันธ์วันแม่-
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปราสาทดีไซน์ ร้านปราสาทดีไซน์

30
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื องพิมพ์ศพด.มะเมียง
ใต้

950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมีดีดอทคอม ร้านมีดีดอทคอม

31 ค่าจัดซ้ือวัสดุส่านักงาน-กองการศึกษา 3,375.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เมืองช้างฯ บจ.เมืองช้างฯ

32
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื องพิมพ์ศพด.โชคนา
สามและศพด.ตาเดาะฯ

800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมีดีดอทคอม ร้านมีดีดอทคอม

33 ค่าจัดซ้ือเครื องส่ารองไฟ-กองการศึกษา 13,300.00 เฉพาะเจาะจง บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์ บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์

34 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าฯ - กองการศึกษา 22,972.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคเอ็นที อิเล็คทริคอลเซอร์วิท ร้านเคเอ็นที อิเล็คทริคอลเซอร์วิท



สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม

35
ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื นรถยนต์
ส่วนกลาง เดือนกันยายน 2561

20,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ
ราคาต ่าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต่าบลก่าหนด

36
ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น
รถพยาบาลฉุกเฉิน เดือนกันยายน 2561

10,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ

37
จ้างเหมาบริการทีมบริการการแพทย์
ฉุกเฉินต่าบลโชคนาสาม

36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทอง กะเกิงผล นายทอง กะเกิงผล

38
จ้างเหมาบริการนักการภารโรงศพด.ตา
เดาะฯ

8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ไหมทอง นายสมชาย ไหมทอง

39
จ้างเหมาบริการนักการภารโรงศพด.บ้าน
มะเมียงใต้

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต โหมฮึก นายวิชิต โหมฮึก

40
จ้างเหมาบริการนักการภารโรงศพด.โชค
นาสาม

8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสงียน ปะนาประโคน นายเสงียน ปะนาประโคน

41
จ้างเหมาบริการนักการภารโรงศพด.บ้าน
เจริญสุขฯ

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม สังเกตกิจ นายอุดม สังเกตกิจ

42
จ้างเหมาบริการนักการภารโรงศพด.บ้าน
ตร็อบ

7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ เข้มแข็ง นายสมพงษ์ เข้มแข็ง

43
จ้างเหมาบริการนักการภารโรงศพด.บ้าน
ถนนหัก

              9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประคัลภ์ ทนงใจ นายประคัลภ์ ทนงใจ

44
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านเจริญ
สุขฯ

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

45 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านถนนหัก               9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จารุวรรณ ทนงใจ น.ส.จารุวรรณ ทนงใจ



สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม

46 จ้างเหมาบริการผู้ดูและเด็กศพด.โชคนาสาม               9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สมฤดี ตินานพ น.ส.สมฤดี ตินานพ
ราคาต ่าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต่าบลก่าหนด


