
แบบ สขร. 1

วงเงิน
งบประมาณ

1 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพมิพ์ 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส าโรงทาบคอมพวิเตอร์ 900.00 ร้านส าโรงทาบคอมพวิเตอร์ 900.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

ส านกัปลัดรหสั416580022-24 โดยนายภวัฒน ์ ค าหาญ โดยนายภวัฒน ์ ค าหาญ ลง เอกสารถูกต้อง

จ านวน 3 เคร่ือง 296 ม. 1 ต าบลหนองไผ่ล้อม 296 ม. 1 ต าบลหนองไผ่ล้อม ครบถ้วนและเสนอ

อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ราคาต่ าสุด

2 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์(ส านกัปลัด) 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส าโรงทาบคอมพวิเตอร์ 10,000.00 ร้านส าโรงทาบคอมพวิเตอร์ 10,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

จ านวน 3 รายการ โดยนายภวัฒน ์ ค าหาญ โดยนายภวัฒน ์ ค าหาญ ลง เอกสารถูกต้อง

296 ม. 1 ต าบลหนองไผ่ล้อม 296 ม. 1 ต าบลหนองไผ่ล้อม ครบถ้วนและเสนอ

อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ราคาต่ าสุด

3 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์(กองช่าง) 2,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส าโรงทาบคอมพวิเตอร์ 2,650.00 ร้านส าโรงทาบคอมพวิเตอร์ 2,650.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

จ านวน 5 รายการ โดยนายภวัฒน ์ ค าหาญ โดยนายภวัฒน ์ ค าหาญ ลง เอกสารถูกต้อง

296 ม. 1 ต าบลหนองไผ่ล้อม 296 ม. 1 ต าบลหนองไผ่ล้อม ครบถ้วนและเสนอ

อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ราคาต่ าสุด

4 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 9,618.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์เซอร์วิส 9,618.00 ร้านณรงค์เซอร์วิส 9,618.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โดยนายณรงค์  สายเสตร โดยนายณรงค์  สายเสตร ลง เอกสารถูกต้อง

190-191 ม. ต.หนองไผ่ล้อม 190-191 ม. ต.หนองไผ่ล้อม ครบถ้วนและเสนอ

อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ราคาต่ าสุด

5 ค่าจัดซ้ืออปุกรณ์กฬีาและถ้วย 60,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีตะวันพาณิชย์ 60,000.00 ร้านศรีตะวันพาณิชย์ 60,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

รางวัล จ านวน 31 รายการ โดยนายฉัตรชัย  บญุยอม โดยนายฉัตรชัย  บญุยอม ลง เอกสารถูกต้อง

128/4 ม. ต าบลยาง 128/4 ม. ต าบลยาง ครบถ้วนและเสนอ

อ.ศีขรภมู ิจ.สุรินทร์ อ.ศีขรภมู ิจ.สุรินทร์ ราคาต่ าสุด

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2560

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือก



วงเงิน
งบประมาณล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือก

6 ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ย 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ปอ้มดีไซน์ 1,000.00 ร้าน ป.ปอ้มดีไซน์ 1,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โดยนางภทัรียา  จันทร์สว่าง โดยนางภทัรียา  จันทร์สว่าง ลง เอกสารถูกต้อง

148/2 ม.10 ต าบลส าโรงทาบ 148/2 ม.10 ต าบลส าโรงทาบ ครบถ้วนและเสนอ

อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ราคาต่ าสุด

7 ค่าจัดซ้ือวัสดุฝึกอบรม 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟรีดอมไอที 10,000.00 ร้านฟรีดอมไอที 10,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โดยนายปณัณวิชญ์ พริิญาวณิชย์ โดยนายปณัณวิชญ์ พริิญาวณิชย์ ลง เอกสารถูกต้อง

136/1 ต าบลยาง 136/1 ต าบลยาง ครบถ้วนและเสนอ

อ.ศีขรภมู ิ จ.สุรินทร์ อ.ศีขรภมู ิ จ.สุรินทร์ ราคาต่ าสุด

8 ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  มณีล้ า 2,400.00 นายประเสริฐ  มณีล้ า 2,400.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

124 ม. 10 ต าบลส าโรงทาบ 124 ม. 10 ต าบลส าโรงทาบ ลง เอกสารถูกต้อง

อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ครบถ้วนและเสนอ

ราคาต่ าสุด

9 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นางลิต  ศรีบญุจันทร์ 5,500.00 นางลิต  ศรีบญุจันทร์ 5,500.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

กลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 124 ม. 2 ต าบลศรีสุข 124 ม. 2 ต าบลศรีสุข ลง เอกสารถูกต้อง

อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ครบถ้วนและเสนอ

ราคาต่ าสุด

10 ค่าจัดซ้ือครุภ ณฑ์ส านกังาน 260,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาธรการช่าง 260,500.00 ร้านธนาธรการช่าง 260,500.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

เต็นทท์างปริามดิและเต็นท์ โดยนายธนาธร  วงษเ์ศษ โดยนายธนาธร  วงษเ์ศษ ลง เอกสารถูกต้อง

ผ้าใบทรงโค้ง 57 ม.15 ต าบลสีวิเชียร 57 ม.15 ต าบลสีวิเชียร ครบถ้วนและเสนอ

อ.น้ ายืน  จ.อบุลราชธานี อ.น้ ายืน  จ.อบุลราชธานี ราคาต่ าสุด

11 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังาน 20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สานฝันสเตชั่นเนอร่ีเซ็นเตอร์ 20,000.00 หจก.สานฝันสเตชั่นเนอร่ีเซ็นเตอร์ 20,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

กองการศึกษา โดย นายวิวัฒนชัย สิริอมรหรัิญกลุ โดย นายวิวัฒนชัย สิริอมรหรัิญกลุ ลง เอกสารถูกต้อง

798/18 ม.2 ต.ระแงง อ.ศีขรภมูิ 798/18 ม.2 ต.ระแงง อ.ศีขรภมูิ ครบถ้วนและเสนอ

จ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ ราคาต่ าสุด



วงเงิน
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12 ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ย 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ปอ้มดีไซน์ 10,000.00 ร้าน ป.ปอ้มดีไซน์ 10,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โดยนางภทัรียา  จันทร์สว่าง โดยนางภทัรียา  จันทร์สว่าง ลง เอกสารถูกต้อง

148/2 ม. 10 ต าบลส าโรงทาบ 148/2 ม. 10 ต าบลส าโรงทาบ ครบถ้วนและเสนอ

อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ราคาต่ าสุด

13 ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสนาม 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  มณีล้ า นายประเสริฐ  มณีล้ า ปฏบิติัได้ตามข้อตก

แข่งขัน 124 ม. 10 ต าบลส าโรงทาบ 124 ม. 10 ต าบลส าโรงทาบ ลง เอกสารถูกต้อง

อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ครบถ้วนและเสนอ

ราคาต่ าสุด

14 ค่าจ้างเหมาจัดหาอาหารว่าง 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางลิต  ศรีบญุจันทร์ 20,000.00 นางลิต  ศรีบญุจันทร์ 20,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

และเคร่ืองด่ืม 124 ม.2 ต าบลศรีสุข 124 ม.2 ต าบลศรีสุข ลง เอกสารถูกต้อง

อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ครบถ้วนและเสนอ

ราคาต่ าสุด

15 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา 99,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โภคทรัพย์ธุรกจิ 99,000.00 หจก.โภคทรัพย์ธุรกจิ 99,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

อาคารที่ท าการ อบต.ศรีสุข โดยนายบญุเทยีร หงษก์รรณ์ โดยนายบญุเทยีร หงษก์รรณ์ ลง เอกสารถูกต้อง

47 ม. 7 ต าบลหนองหลวง 47 ม. 7 ต าบลหนองหลวง ครบถ้วนและเสนอ

อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ ราคาต่ าสุด

16 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟรีดอมไอที 30,000.00 ร้านฟรีดอมไอที 30,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

ส านกัปลัด โดยนายปณัณวิชญ์ พริิญาวณิชย์ โดยนายปณัณวิชญ์ พริิญาวณิชย์ ลง เอกสารถูกต้อง

136/1 ต าบลยาง 136/1 ต าบลยาง ครบถ้วนและเสนอ

อ.ศีขรภมู ิ จ.สุรินทร์ อ.ศีขรภมู ิ จ.สุรินทร์ ราคาต่ าสุด

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

           (นางสาววรรณกร  จะเชิญรัมย์)            (นางสายสมร  ธรรมสัตย์)

            เจ้าพนกังานพสัดุปฏบิติังาน              ผู้อ านวยการกองคลัง


