
สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2558

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วธิีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

1
ค่าวัสดุโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี 
หลักสูตรการท าพวงหรีด

5,910.00 ตกลงราคา ร้านสัมมาชีพ ร้านสัมมาชีพ
ราคาต  าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต าบลก าหนด

2 ค่าวัสดุเกษตร(พนัธุไ์ม้) 6,940.00 ตกลงราคา นายสมร ชวนากลุ นายสมร ชวนากลุ
3 ค่าวัสดุเกษตร(อปุกรณ์เครื องมือเกษตร) 2,900.00 ตกลงราคา หจก.อรุณากอ่สร้าง หจก.อรุณากอ่สร้าง

4
ค่าวัสดุส าหรับโครงการจดัท าแผนที ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิ์น

975.00 ตกลงราคา ร้านรวมวิทยา ร้านรวมวิทยา

5 ค่าวัสดุกอ่สร้าง(ส่วนการศึกษา) 41,811.00 ตกลงราคา ร้านวิภาวรรณ ร้านวิภาวรรณ
6 ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ(ส่วนโยธา) 24,511.15 ตกลงราคา ร้านมิตรเกษตรการไฟฟา้ ร้านมิตรเกษตรการไฟฟา้
7 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์(ส่วนการคลัง) 1,395.00 ตกลงราคา บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์ บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์
8 ค่าวัสดุส านักงาน(ส่วนการคลัง) 29,130.00 ตกลงราคา ร้านไอคิว กอ๊ปปีเ้ซอร์วิส ร้านไอคิว กอ๊ปปีเ้ซอร์วิส
9 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์(ส านักปลัด) 22,890.00 ตกลงราคา บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์ บจ.โปรคอมเซ็นเตอร์
10 ค่าวัสดุส านักงาน(ส านักปลัด) 13,969.00 ตกลงราคา ร้านรวมวิทยา ร้านรวมวิทยา
11 ค่าวัสดุโครงการแห่เทียนเขา้พรรษา 6,981.00 ตกลงราคา ร้าน ส.ยิ งเจริญ ร้าน ส.ยิ งเจริญ

12
จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรี หลักสูตรการท าพวงหรีด

500.00 ตกลงราคา ร้านจนิตนาการ ร้านจนิตนาการ

13
จา้งเหมาบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน  า
อเนกประสงค์

5,800.00 ตกลงราคา ร้านโชควิมลการยาง ร้านโชควิมลการยาง

14
จา้งเหมาประกอบอาหารโครงการส่งเสริม
อาชีพกลุ่มสตรีหลักสูตรการท าพวงหรีด

9,000.00 ตกลงราคา นางจริาพร  กมลบูรณ์ นางจริาพร กมลบูรณ์

15
จา้งเหมาบ ารุงรักษาซ่อมแซมระบบประปา
อบต.โชคนาสาม

51,000.00 ตกลงราคา ร้านธนสารพาณิชย์ ร้านธนสารพาณิชย์

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม



สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2558

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วธิีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม

16
จา้งเหมากอ่สร้างรั วคสล.ศพด.บ้านตา
เดาะ-เจา้คุณ

68,000.00 ตกลงราคา ร้านศิรศักด์ิพาณิชย์ ร้านศิรศักด์ิพาณิชย์
ราคาต  าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต าบลก าหนด

17 จา้งเหมาติดตั งเหล็กดัด ศพด.โชคนาสาม 22,000.00 ตกลงราคา นายวิโรจน์ สังเกตกจิ นายวิโรจน์ สังเกตกจิ

18
จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการสืบสาน
ประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา

790.00 ตกลงราคา ร้านจินตนาการ ร้านจนิตนาการ

19
จา้งเหมาเครื องเสียงโครงการสืบสาน
ประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา

2,500.00 ตกลงราคา นายกิติภณ ทองย้อย นายกติิภณ ทองยอ้ย

20
จา้งเหมาท าความสะอาดและจดัเกบ็
สถานที โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน
เขา้พรรษา

3,000.00 ตกลงราคา นางประภา กมลบูรณ์ นางประภา กมลบูรณ์

21
จา้งเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านจกี
แดก หมู่ที  7

90,000.00 ตกลงราคา ร้านธนสารพาณิชย์ ร้านธนสารพาณิชย์

22
จา้งเหมาประกอบอาหารพร้อมจดัหา
อาหารว่างโครงการหนึ งศูนยเ์ศรษฐกจิ
พอเพยีง

7,200.00 ตกลงราคา นางจริาพร  กมลบูรณ์ นางจริาพร กมลบูรณ์

23
จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการหนึ งศูนย์
เศรษฐกจิพอเพยีง

430.00 ตกลงราคา ร้านจนิตนาการ ร้านจนิตนาการ

24 ค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื น 6,050.00 ตกลงราคา
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท 
จ ากดั

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท 
จ ากดั

25
ค่าจา้งเหมากอ่สร้างรั วคสล.ศพด.บ้าน
ตร็อบ หมู่ที  11

137,000.00 สอบราคา
บจ.โอเคมาร์ท 136,000.-/ ร.ทีอาร์ที
เน็ตเวอร์ค 137,000.-

บจ.โอเคมาร์ท 136,000.-
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แบบ สขร.1
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26
ค่าจา้งเหมาขดุลอกหนองกนัจานบ้านละ
เบิก หมู่ที  13

195,000.00 สอบราคา
หจก.สุรินทร์วิทวัส 194,000.-/บจ.
โอเคมาร์ท 195,000.-

หจก.สุรินทร์วิทวัส 194,000.-
ราคาต  าสุดและเป็นไปตาม
เงื อนไของค์การบริหารส่วน

ต าบลก าหนด

27
ค่าจา้งเหมากอ่สร้างระบบประปาผิวดิน
ชนาดใหญ่มากบ้านพยงุสุข หมู่ที  6(ขยาย
เขตประปาไปบ้านเจริญสุข หมู่ที  14)

825,000.00 สอบราคา

หจก.ศิริไพศาลสุรินทร์กอ่สร้าง 
824,000.-/ หจก.ล้อพศิาลไชยกรุ๊ป 
825,000.-/ บจ.กงัแอนวิศวกรรม 
823,500.-/ หจก.บัณฑิตฟาร์ม 
823,000.-

หจก.บัณฑิตฟาร์ม 823,000.-


