
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1
ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงฯ-โครงการ
การแพทย์ฉุกเฉินต าบลโชคนาสาม

1,500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ
ราคาต  าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต าบลก าหนด

2
ค่าจัดซ้ือวัสดุ/อาหารว่าง-โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ

31,533.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เมย์เล่ามงเส็ง บจ.เมย์เล่ามงเส็ง

3
จ้างเหมาจัดท าอาหาร-โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจิราพร กมลบูรณ์ นางจิราพร กมลบูรณ์

4 เช่าเต็นท์-โครงการวันเด็กแห่งชาติ 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสริม สมพิศ นายเสริม สมพิศ

5
เช่าเวทีพร้อมเครื องเสียง-โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ

9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพันธ์ บุญมา นายสุพันธ์ บุญมา

6
จ้างเหมาจัดสถานที และท าความสะอาด-
โครงการวันเด็กแห่งชาติ

2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสริม สมพิศ นายเสริม สมพิศ

7
จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์-
โครงการวันเด็กแห่งชาติ

2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปราสาทดีไซน์ ร้านปราสาทดีไซน์

8 ค่าจัดซ้ือวัสดุ-โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2,987.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เมืองช้างบุ๊คเซ็นเตอร์ บจ.เมืองช้างบุ๊คเซ็นเตอร์

9
ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงฯ-โครงการ
การแพทย์ฉุกเฉินต าบลโชคนาสาม

1,500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ

10 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน-ส านักปลัด 53,690.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอคิวก็อบป้ีเซอร์วิส ร้านไอคิวก็อบป้ีเซอร์วิส

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม



สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม

11 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-กองคลัง 3,270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอที ดอทคอม(ปราสาท) ร้านไอที ดอทคอม(ปราสาท)
ราคาต  าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต าบลก าหนด

12
จ้างเหมาบริการเปลี ยนถ่ายน้ ามันเครื อง/
เปลี ยนยางรถยนต์ - รถพยาบาลฉุกเฉิน กต
 1024 สุรินทร์

19,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชควิมลการยาง ร้านโชควิมลการยาง

13
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กค 1357 
สุรินทร์

47,270.06 เฉพาะเจาะจง หจก.บ ารุงยนต์ หจก.บ ารุงยนต์

14 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านจีกแดก หมู่ที  7 94,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคเจริญพรฯ 94,800.- หจก.โชคเจริญพรฯ 94,800.-

15 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านตะเพรา หมู่ที  8 76,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคเจริญพรฯ 76,000.- หจก.โชคเจริญพรฯ 76,000.-

16 เช่าพ้ืนที เว็บไซต์ www.choknasam.go.th 9,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มีเดีย ครีเอทีฟ เซ็นเตอร์ หจก.มีเดีย ครีเอทีฟ เซ็นเตอร์

17
ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงฯ-โครงการ
การแพทย์ฉุกเฉินต าบลโชคนาสาม

1,500.00              เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ

18
ค่าจัดซ้ือของสมนาคุณ-โครงการอบรมเพื อ
เพิ มประสิทธิภาพฯ

4,500.00              เฉพาะเจาะจง ร้านวรมันต์ ร้านวรมันต์

19
ค่าจัดซ้ือวัสดุอบรม-โครงการอบรมเพื อ
เพิ มประสิทธิภาพฯ

1,075.00              เฉพาะเจาะจง บจ.ไอทีแอนด์เปเปอร์โกร บจ.ไอทีแอนด์เปเปอร์โกร



สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม

20
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมอาหารว่าง
และเครื องดื ม-โครงการอบรมเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพฯ

11,200.00            เฉพาะเจาะจง นางจิราพร กมลบูรณ์ นางจิราพร กมลบูรณ์
ราคาต  าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต าบลก าหนด

21
จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์-
โครงการอบรมเพื อเพิ มประสิทธิภาพฯ

500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านจินตนาการ ร้านจินตนาการ

22 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์-ส านักปลัด 4,630.00              เฉพาะเจาะจง บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์ บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์

23
จ้างเหมาประกอบอาหารส าหรับประชุม
สภาท้องถิ น

1,650.00              เฉพาะเจาะจง นางจิราพร กมลบูรณ์ นางจิราพร กมลบูรณ์

24
จ้างเหมาบริการ-ผู้ดูแลเด็กศพด.โชคนาสาม 9,000.00              เฉพาะเจาะจง น.ส.สมฤดี ตินานพ น.ส.สมฤดี ตินานพ

25
จ้างเหมาบริการ-ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านถนน
หัก 9,000.00              เฉพาะเจาะจง น.ส.จารุวรรณ ทนงใจ น.ส.จารุวรรณ ทนงใจ

26
จ้างเหมาบริการ-ผู้ดูแลเด็กศพด.บ้านเจริญ
สุข-พยุงสุข 9,000.00              เฉพาะเจาะจง น.ส.นวลนภา แจ่มใส น.ส.นวลนภา แจ่มใส

27
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.โชค
นาสาม 8,500.00              เฉพาะเจาะจง นายเสงียน ปะนาประโคน นายเสงียน ปะนาประโคน

28
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.บ้าน
ถนนหัก 9,000.00              เฉพาะเจาะจง นายประคัลภ์ ทนงใจ นายประคัลภ์ ทนงใจ

29
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.บ้าน
เจริญสุข-พยุงสุข 9,000.00              เฉพาะเจาะจง นายอุดม สังเกตกิจ นายอุดม สังเกตกิจ

30
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.
ชุมชนตาเดาะ-เจ้าคุณ 8,500.00              เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ไหมทอง นายสมชาย ไหมทอง

31
จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.บ้าน
มะเมียงใต้ 8,000.00              เฉพาะเจาะจง นายวิชิต โหมฮีก นายวิชิต โหมฮึก



สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม

32 จ้างเหมาบริการ-นักการภารโรงศพด.บ้าน
ตร็อบ

7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ เข้มแข็ง นายสมพงษ์ เข้มแข็ง
ราคาต  าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต าบลก าหนด

33
จ้างเหมาบริการ-ทีมบริการการแพทย์
ฉุกเฉินต าบลโชคนาสาม

36,000.00            เฉพาะเจาะจง นายทอง กะเกิงผล นายทอง กะเกิงผล

34
จ้างรถโดยสารไม่ประจ าทาง-โครงการ
อบรมเพื อเพิ มประสิทธิภาพฯ

144,000.00           เฉพาะเจาะจง นายสหราช สาแก้ว นายสหราช สาแก้ว


