
แบบ สขร.1

วงเงิน

งบประมาณ

1 ค่าจัดซ้ือน้้ายาพน่หมอกควัน 60,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์มั่งมกีารค้า 60,000.00 ร้านทรัพย์มั่งมกีารค้า 60,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

เดวต้าไซด์และทรายก้าจัดลูกน้้า โดยนางละมยั  โสภามา โดยนางละมยั  โสภามา ลง เอกสารถูกต้อง

ยุงลายทมีฟีอส 1% 116 ม.7 ต้าบลนาทอง 116 ม.7 ต้าบลนาทอง ครบถ้วนและเสนอ

อ้าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม อ้าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ราคาต้่าสุด

2 ค่าจ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพน่หมอก 59,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัฐศาสตร์การดับเพลิง 59,250.00 ร้านรัฐศาสตร์การดับเพลิง 59,250.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

ควัน จ้านวน 3 เคร่ือง โดยน.ส.สายฝน  ศรีสุราช โดยน.ส.สายฝน  ศรีสุราช ลง เอกสารถูกต้อง

69/1 ม.4 ต.ค้าผง 69/1 ม.4 ต.ค้าผง ครบถ้วนและเสนอ

อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ ราคาต้่าสุด

3 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ือง 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส้าโรงทาบคอมพวิเตอร์ 700.00 ร้านส้าโรงทาบคอมพวิเตอร์ 700.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

คอมพวิเตอร์ โดยนายภวัฒน ์ ค้าหาญ โดยนายภวัฒน ์ ค้าหาญ ลง เอกสารถูกต้อง

(กองคลัง) 296 ม.1 ต.หนองไผ่ล้อม 296 ม.1 ต.หนองไผ่ล้อม ครบถ้วนและเสนอ

อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์ อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์ ราคาต้่าสุด

4 ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านกังาน 1,396.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมวิทยา 1,396.00 ร้านรวมวิทยา 1,396.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

(กองคลัง) โดยนางสาริศา  มกุดาอนนัต์ โดยนางสาริศา  มกุดาอนนัต์ ลง เอกสารถูกต้อง

261-263 ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมอืง 261-263 ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมอืง ครบถ้วนและเสนอ

อ.เมอืง จ.สุรินทร์ อ.เมอืง จ.สุรินทร์ ราคาต้่าสุด

5 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 8,070.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมวิทยา 8,070.00 ร้านรวมวิทยา 8,070.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

(กองคลัง) โดยนางสาริศา  มกุดาอนนัต์ โดยนางสาริศา  มกุดาอนนัต์ ลง เอกสารถูกต้อง

261-263 ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมอืง 261-263 ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมอืง ครบถ้วนและเสนอ

อ.เมอืง จ.สุรินทร์ อ.เมอืง จ.สุรินทร์ ราคาต้่าสุด

สรุปผลการด้าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มถุินายน  2561

องค์การบริหารส่วนต้าบลศรีสุข  อ้าเภอส้าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์

ล้าดับที่ รายการ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือก



วงเงิน

งบประมาณ
ล้าดับที่ รายการ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือก

6 ค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและ 31,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เขียวการยาง 31,800.00 หจก.เขียวการยาง 31,800.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

ขนส่ง โดยนางสายฝน ชามาณ โดยนางสายฝน ชามาณ ลง เอกสารถูกต้อง

340 ม.19 ต.นอกเมอืง 340 ม.19 ต.นอกเมอืง ครบถ้วนและเสนอ

อ้าเภอเมอืง จังหวัดสุรินทร์ อ้าเภอเมอืง จังหวัดสุรินทร์ ราคาต้่าสุด

7 ค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและ 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุ๊มอเตอร์ 2,000.00 ร้านอุ๊มอเตอร์ 2,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

ขนส่ง โดยนายอทุยั  บญุช่วย โดยนายอทุยั  บญุช่วย ลง เอกสารถูกต้อง

35/7 ม.1 ต.หนองไผ่ล้อม 35/7 ม.1 ต.หนองไผ่ล้อม ครบถ้วนและเสนอ

อ้าเภอส้าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ้าเภอส้าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ราคาต้่าสุด

8 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปา้ย 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ป้อมดีไซน์ 450.00 ร้าน ป.ป้อมดีไซน์ 450.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โดยนางภัทรียา  จันทร์สว่าง โดยนางภัทรียา  จันทร์สว่าง ลง เอกสารถูกต้อง

148/2 ม.10 ต้าบลส้าโรงทาบ 148/2 ม.10 ต้าบลส้าโรงทาบ ครบถ้วนและเสนอ

อ.ส้าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ อ.ส้าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ ราคาต้่าสุด

9 ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  มณีล้้า 2,500.00 นายประเสริฐ  มณีล้้า 2,500.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

และเคร่ืองเสียง 124 ม.10 ต้าบลสโรงทาบ 124 ม.10 ต้าบลสโรงทาบ ลง เอกสารถูกต้อง

อ้าเภอส้าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ้าเภอส้าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ครบถ้วนและเสนอ

ราคาต้่าสุด

10 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปา้ย 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ป้อมดีไซน์ 600.00 ร้าน ป.ป้อมดีไซน์ 600.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โดยนางภัทรียา  จันทร์สว่าง โดยนางภัทรียา  จันทร์สว่าง ลง เอกสารถูกต้อง

148/2 ม.10 ต้าบลส้าโรงทาบ 148/2 ม.10 ต้าบลส้าโรงทาบ ครบถ้วนและเสนอ

อ.ส้าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ อ.ส้าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ ราคาต้่าสุด



วงเงิน

งบประมาณ
ล้าดับที่ รายการ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือก

11 ค่าจัดซ้ือวัสดุฝึกอบรม 16,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมวิทยา 16,500.00 ร้านรวมวิทยา 16,500.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โดยนางสาริศา  มกุดาอนนัต์ โดยนางสาริศา  มกุดาอนนัต์ ลง เอกสารถูกต้อง

261-263 ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมอืง 261-263 ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมอืง ครบถ้วนและเสนอ

อ.เมอืง จ.สุรินทร์ อ.เมอืง จ.สุรินทร์ ราคาต้่าสุด

12 ค่าจัดซ้ือวัสดุฝึกอบรม 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอวย  ศรีเพชร 8,000.00 นางอวย  ศรีเพชร 8,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

85 ม. 8 ต้าบลศรีสุข 85 ม. 8 ต้าบลศรีสุข ลง เอกสารถูกต้อง

อ้าเภอส้าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ้าเภอส้าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ครบถ้วนและเสนอ

ราคาต้่าสุด

13 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปา้ย 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ป้อมดีไซน์ 500.00 ร้าน ป.ป้อมดีไซน์ 500.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โดยนางภัทรียา  จันทร์สว่าง โดยนางภัทรียา  จันทร์สว่าง ลง เอกสารถูกต้อง

148/2 ม.10 ต้าบลส้าโรงทาบ 148/2 ม.10 ต้าบลส้าโรงทาบ ครบถ้วนและเสนอ

อ.ส้าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ อ.ส้าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ ราคาต้่าสุด

14 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปา้ย 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ป้อมดีไซน์ 500.00 ร้าน ป.ป้อมดีไซน์ 500.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โดยนางภัทรียา  จันทร์สว่าง โดยนางภัทรียา  จันทร์สว่าง ลง เอกสารถูกต้อง

148/2 ม.10 ต้าบลส้าโรงทาบ 148/2 ม.10 ต้าบลส้าโรงทาบ ครบถ้วนและเสนอ

อ.ส้าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ อ.ส้าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ ราคาต้่าสุด

15 ค่าจัดซ้ือน้้ามนัแกส๊โซฮอล 91 20,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรส้าโรงทาบ 20,000.00 สหกรณ์การเกษตรส้าโรงทาบ 20,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

และน้้ามนัดีเซล จ้ากดั 160 ม.5 ต.หนองไผ่ล้อม จ้ากดั 160 ม.5 ต.หนองไผ่ล้อม ลง เอกสารถูกต้อง

อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์ อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์ ครบถ้วนและเสนอ

ราคาต้่าสุด



วงเงิน

งบประมาณ
ล้าดับที่ รายการ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือก

16 ค่าจ้างเหมาซ่อมคอมพวิเตอร์ 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส้าโรงทาบคอมพวิเตอร์ 300.00 ร้านส้าโรงทาบคอมพวิเตอร์ 300.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โดยนายภวัฒน ์ ค้าหาญ โดยนายภวัฒน ์ ค้าหาญ ลง เอกสารถูกต้อง

296 ม.1 ต.หนองไผ่ล้อม 296 ม.1 ต.หนองไผ่ล้อม ครบถ้วนและเสนอ

อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์ อ.ส้าโรงทาบ จ.สุรินทร์ ราคาต้่าสุด

17 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปา้ย 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ป้อมดีไซน์ 15,000.00 ร้าน ป.ป้อมดีไซน์ 15,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โดยนางภัทรียา  จันทร์สว่าง โดยนางภัทรียา  จันทร์สว่าง ลง เอกสารถูกต้อง

148/2 ม.10 ต้าบลส้าโรงทาบ 148/2 ม.10 ต้าบลส้าโรงทาบ ครบถ้วนและเสนอ

อ.ส้าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ อ.ส้าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ ราคาต้่าสุด

18 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 100,846.72 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้้าเย็นจ้ากดั 100,846.72 สหกรณ์โคนมวังน้้าเย็นจ้ากดั 100,846.72 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โรงเรียนบา้นหนองดุม โดยนางธันยนันท์  อารีรัตนศักด์ิ โดยนางธันยนันท์  อารีรัตนศักด์ิ ลง เอกสารถูกต้อง

669 ม.1 ถ.จันทบุรี-สระแกว้ 669 ม.1 ถ.จันทบุรี-สระแกว้ ครบถ้วนและเสนอ

ต.วังใหม ่อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแกว้ ต.วังใหม ่อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแกว้ ราคาต้่าสุด

19 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 38,787.20 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้้าเย็นจ้ากดั 38,787.20 สหกรณ์โคนมวังน้้าเย็นจ้ากดั 38,787.20 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.ศรีสุข โดยนางธันยนันท์  อารีรัตนศักด์ิ โดยนางธันยนันท์  อารีรัตนศักด์ิ ลง เอกสารถูกต้อง

669 ม.1 ถ.จันทบุรี-สระแกว้ 669 ม.1 ถ.จันทบุรี-สระแกว้ ครบถ้วนและเสนอ

ต.วังใหม ่อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแกว้ ต.วังใหม ่อ.วังสมบรูณ์ จ.สระแกว้ ราคาต้่าสุด

20 ค่าจ้างเหมายานพาหนะในการ 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสริญญา  ตราษี 30,000.00 นางสาวสริญญา  ตราษี 30,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

ไปศึกษาดูงาน 1315/39 ถ.ประชาพฒันา 1315/39 ถ.ประชาพฒันา ลง เอกสารถูกต้อง

แขวงทบัยาว เขตลาดกระบงั แขวงทบัยาว เขตลาดกระบงั ครบถ้วนและเสนอ

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ราคาต้่าสุด



วงเงิน

งบประมาณ
ล้าดับที่ รายการ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือก

21 ค่าจัดซ้ือของสมนาคุณ 1,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กจิรุ่งเรือง 1991 กรุ๊ป 1,500.00 หจก.กจิรุ่งเรือง 1991 กรุ๊ป 1,500.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

146 - 147 ม.10 146 - 147 ม.10 ลง เอกสารถูกต้อง

ต้าบลส้าโรงทาบ ต้าบลส้าโรงทาบ ครบถ้วนและเสนอ

อ้าเภอส้าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ้าเภอส้าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ราคาต้่าสุด

22 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปา้ย 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ป้อมดีไซน์ 450.00 ร้าน ป.ป้อมดีไซน์ 450.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โดยนางภัทรียา  จันทร์สว่าง โดยนางภัทรียา  จันทร์สว่าง ลง เอกสารถูกต้อง

148/2 ม.10 ต้าบลส้าโรงทาบ 148/2 ม.10 ต้าบลส้าโรงทาบ ครบถ้วนและเสนอ

อ.ส้าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ อ.ส้าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ ราคาต้่าสุด

23 ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และ 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  มณีล้้า 2,500.00 นายประเสริฐ  มณีล้้า 2,500.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

เคร่ืองเสียง 124 ม.10 ต้าบลส้าโรงทาบ 124 ม.10 ต้าบลส้าโรงทาบ ลง เอกสารถูกต้อง

อ้าเภอส้าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ้าเภอส้าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ครบถ้วนและเสนอ

ราคาต้่าสุด

24 ค่าจัดซ้ือไมไ้ผ่ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรัตน์  สุมาลุย์ 10,000.00 นางรัตน์  สุมาลุย์ 10,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

12 ม.3 ต้าบลศรีสุข 12 ม.3 ต้าบลศรีสุข ลง เอกสารถูกต้อง

อ้าเภอส้าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ้าเภอส้าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ครบถ้วนและเสนอ

ราคาต้่าสุด

25 ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  มณีล้้า 5,000.00 นายประเสริฐ  มณีล้้า 5,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

และเคร่ืองเสียง 124 ม.10 ต้าบลส้าโรงทาบ 124 ม.10 ต้าบลส้าโรงทาบ ลง เอกสารถูกต้อง

อ้าเภอส้าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ้าเภอส้าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ครบถ้วนและเสนอ

ราคาต้่าสุด



วงเงิน

งบประมาณ
ล้าดับที่ รายการ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือก

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าหนา้ที่พสัดุ (ลงชื่อ).....................................................หวัหนา้เจ้าหนา้ที่พสัดุ

            (นางสาวรังสิต    คางค้า)            (นางสายสมร  ธรรมสัตย์)

     เจ้าพนกังานจัดเกบ็รายได้ช้านาญงาน              ผู้อ้านวยการกองคลัง


