
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-กองคลัง 9,160.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ไอทีแอนด์เปเปอร์โกร บจ.ไอทีแอนด์เปเปอร์โกร
ราคาต ่าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต่าบลก่าหนด

2 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน-กองช่าง 9,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีนิตย์สุรินทร์ หจก.ศรีนิตย์สุรินทร์
3 ค่าจัดซ้ือวัสดุส่านักงาน-กองช่าง 16,854.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ไอทีแอนด์เปเปอร์โกร บจ.ไอทีแอนด์เปเปอร์โกร
4 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ-กองช่าง 24,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคเอ็นที อิเล็คทริค ร้านเคเอ็นที อิเล็คทริค
5 ค่าจัดซ้ือวัสดุส่านักงาน-กองคลัง 11,425.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ไอทีแอนด์เปเปอร์โกร บจ.ไอทีแอนด์เปเปอร์โกร

6
จ้างจัดท่าอาหารกลางวันและจัดหาอาหาร
ว่างและเครื องดื ม โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

10,790.00 เฉพาะเจาะจง นางจิราพร กมลบูรณ์ นางจิราพร กมลบูรณ์

7
จ้างจัดท่าคู่มือประกอบการอบรมโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม

4,565.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศุทธิกานต์การพิมพ์ ร้านศุทธิกานต์การพิมพ์

8
จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื องดื ม 
โครงการอบต.เคลื อนที 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจิราพร กมลบูรณ์ นางจิราพร กมลบูรณ์

9
จ้างจัดท่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอบต.
เคลื อนที 

3,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปราสาทดีไซน์ ร้านปราสาทดีไซน์

10
จ้างจัดเตรียม/จัดเก็บพร้อมท่าความ
สะอาดสถานที โครงการอบต.เคลื อนที 

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนุมน้อย แจ่มใส นายนุมน้อย แจ่มใส

11
จ้างเหมาเปลี ยนถ่ายน่้ามันเครื อง
รถพยาบาลฉุกเฉิน

3,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรกมลออโต้แอร์ฯ ร้านเพชรกมลออโต้แอร์ฯ

12
จ้างเหมาเปลี ยนถ่ายน่้ามันเครื อง
รถบรรทุกน่้าอเนกประสงค์

4,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรกมลออโต้แอร์ฯ ร้านเพชรกมลออโต้แอร์ฯ

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม



สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม

13
จ้างจัดท่าอาหารกลางวัน จัดหาอาหารว่าง
และเครื องดื มโครงการอบรมอาชีพ
ผู้สูงอายุฯ

3,900.00 เฉพาะเจาะจง นางจิราพร กมลบูรณ์ นางจิราพร กมลบูรณ์
ราคาต ่าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต่าบลก่าหนด

14
จ้างจัดท่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
อบรมอาชีพผู้สูงอายุฯ

450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปราสาทดีไซน์ ร้านปราสาทดีไซน์

15
ค่าจัดซ้ือวัสดุฝึกอบรมโครงการอบรม
อาชีพผู้สูงอายุฯ

2,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเติมสุข ร้านเติมสุข

16 จ้างซ๋อมแซมเครื องพิมพ์ศพด.โชคนาสาม 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมีดีดอทคอม ร้านมีดีดอทคอม

17
จ้างจัดท่าป้ายไวนิลสถิติข้อมูลเด็กปฐมวัย-
กองการศึกษา

350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปราสาทดีไซน์ ร้านปราสาทดีไซน์

18 จ้างซ่อมแซมเครื องพิมพ์ศพด.บ้านตร็อบ 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมีดีดอทคอม ร้านมีดีดอทคอม
19 ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร-กองการศึกษา 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวนบันดาลสุข ร้านสวนบันดาลสุข

20
โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphalticฯ 
ระหว่างบ้านโชค หมู่ที  2 - บ้านมะเมียง 
หมู่ที  4

5,290,000.00        e-biding

หจก.รัตนชาติก่อสร้าง 
5,290,000.-/บจ.สินอุดมสุรินทร์
(1990) 5,450,000.-/บจ.สุรินทร์
เทพศิลา 5,363,000.-/หจก.ไทย
เจริญศรีสะเกษ 6,710,000.-/หจก.
สุริยาขนส่งอุบล 7,588,000.-/หจก.
พาทิศคอนสตรัคชั น 5,599,000.-

หจก.รัตนชาติก่อสร้าง 5,290,000.-

21
จ้างติดต้ังมุ้งลวดอาคารเรียนศพด.ชุมชนตา
เดาะ-เจ้าคุณ

14,700.00            เฉพาะเจาะจง
หจก.โชคเจริญพร คอนสทรัคชั น 
แอนด์ อะกรี

หจก.โชคเจริญพร คอนสทรัคชั น 
แอนด์ อะกรี



สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม

22
จ้างติดต้ังมุ้งลวดอาคารเรียนศพด.บ้านมะ
เมียงใต้

            15,000.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.โชคเจริญพร คอนสทรัคชั น 
แอนด์ อะกรี

หจก.โชคเจริญพร คอนสทรัคชั น 
แอนด์ อะกรี

ราคาต ่าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต่าบลก่าหนด

23
จ้างติดต้ังมุ้งลวดอาคารเรียนศพด.บ้าน
ถนนหัก

42,400.00            เฉพาะเจาะจง
หจก.โชคเจริญพร คอนสทรัคชั น 
แอนด์ อะกรี

หจก.โชคเจริญพร คอนสทรัคชั น 
แอนด์ อะกรี

24
จ้างติดต้ังมุ้งลวดอาคารเรียนศพด.บ้าน
ตร็อบ

10,900.00            เฉพาะเจาะจง
หจก.โชคเจริญพร คอนสทรัคชั น 
แอนด์ อะกรี

หจก.โชคเจริญพร คอนสทรัคชั น 
แอนด์ อะกรี

25
จ้างติดต้ังมุ้งลวดอาคารเรียนศพด.โชคนา
สาม

14,700.00            เฉพาะเจาะจง
หจก.โชคเจริญพร คอนสทรัคชั น 
แอนด์ อะกรี

หจก.โชคเจริญพร คอนสทรัคชั น 
แอนด์ อะกรี

26
จ้างติดต้ังมุ้งลวดอาคารเรียนศพด.บ้าน
เจริญสุข-พยุงสุข

42,400.00            เฉพาะเจาะจง
หจก.โชคเจริญพร คอนสทรัคชั น 
แอนด์ อะกรี

หจก.โชคเจริญพร คอนสทรัคชั น 
แอนด์ อะกรี


