
แบบ สขร.1

วงเงิน

งบประมาณ

1 ค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส าโรงทาบคอมพวิเตอร์ 1,500.00 ร้านส าโรงทาบคอมพวิเตอร์ 1,500.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

ส านกัปลัด โดยนายภวัฒน ์ ค าหาญ โดยนายภวัฒน ์ ค าหาญ ลง เอกสารถูกต้อง

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

อ.ส าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ ราคาต  าสุด

2 ค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ 11,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส าโรงทาบคอมพวิเตอร์ 11,500.00 ร้านส าโรงทาบคอมพวิเตอร์ 11,500.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

กองคลัง โดยนายภวัฒน ์ ค าหาญ โดยนายภวัฒน ์ ค าหาญ ลง เอกสารถูกต้อง

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

อ.ส าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ ราคาต  าสุด

3 ค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส าโรงทาบคอมพวิเตอร์ 2,400.00 ร้านส าโรงทาบคอมพวิเตอร์ 2,400.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

กองช่าง โดยนายภวัฒน ์ ค าหาญ โดยนายภวัฒน ์ ค าหาญ ลง เอกสารถูกต้อง

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

อ.ส าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ ราคาต  าสุด

4 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอวย  ศรีเพชร 2,500.00 นางอวย  ศรีเพชร 2,500.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

ว่างและเครื องดื ม 85 ม. 8 ต าบลศรีสุข 85 ม. 8 ต าบลศรีสุข ลง เอกสารถูกต้อง

อ.ส าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ ครบถ้วนและเสนอ

ราคาต  าสุด

5 ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ย 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ปอ้มดีไซน์ 4,000.00 ร้าน ป.ปอ้มดีไซน์ 4,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

148/2 ม.10 ต าบลส าโรงทาบ 148/2 ม.10 ต าบลส าโรงทาบ ลง เอกสารถูกต้อง

อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ครบถ้วนและเสนอ

ราคาต  าสุด

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์

ล าดับที รายการ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที เสนอ เหตุผลที คัดเลือก



วงเงิน

งบประมาณ
ล าดับที รายการ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที เสนอ เหตุผลที คัดเลือก

6 ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  มณีล้ า 4,800.00 นายประเสริฐ  มณีล้ า 4,800.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

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

อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ครบถ้วนและเสนอ

ราคาต  าสุด

7 ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ย 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ปอ้มดีไซน์ 600.00 ร้าน ป.ปอ้มดีไซน์ 600.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โดยนางภทัรียา  จันทร์สว่าง โดยนางภทัรียา  จันทร์สว่าง ลง เอกสารถูกต้อง

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

อ.ส าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ ราคาต  าสุด

8 ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ มณีล้ า 1,400.00 นายประเสริฐ มณีล้ า 1,400.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

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

อ.ส าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ ครบถ้วนและเสนอ

ราคาต  าสุด

9 ค่าจ้างเหมาประกอบอหาร 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นางลิต  ศรีบญุจันทร์ 13,000.00 นางลิต  ศรีบญุจันทร์ 13,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

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

เครื องดื ม อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ครบถ้วนและเสนอ

ราคาต  าสุด

10 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 17,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทัคุณเฮงไอทจี ากดั 17,800.00 บริษทัคุณเฮงไอทจี ากดั 17,800.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

ส านกัปลัด โดยนายอทิธิพร  สุริย์ฉาย โดยนายอทิธิพร  สุริย์ฉาย ลง เอกสารถูกต้อง

จ านวน 2 รายการ 265,267,269,274 ถ.ธนสาร 265,267,269,274 ถ.ธนสาร ครบถ้วนและเสนอ

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จ.สุรินทร์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จ.สุรินทร์ ราคาต  าสุด

11 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 1,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส าโรงทาบคอมพวิเตอร์ 2,050.00 ร้านส าโรงทาบคอมพวิเตอร์ 2,050.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

ส านกัปลัด จ านวน 2 รายการ โดยนายภวัฒน ์ ค าหาญ โดยนายภวัฒน ์ ค าหาญ ลง เอกสารถูกต้อง

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

อ.ส าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ ราคาต  าสุด



วงเงิน

งบประมาณ
ล าดับที รายการ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที เสนอ เหตุผลที คัดเลือก

12 ค่าจ้างเหมาจัดท าออกแบบ 18,900.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทัไทมส์มเีดียเว็บดีไซนจ์ ากดั 18,900.00  บริษทัไทมส์มเีดียเว็บดีไซนจ์ ากดั 18,900.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

เว็บไซต์ อบต.ศรีสุข 999/119 ม.10 ต.โคกสูง 999/119 ม.10 ต.โคกสูง ลง เอกสารถูกต้อง

อ.เมอืง จ.นครราชสีมา อ.เมอืง จ.นครราชสีมา ครบถ้วนและเสนอ

โดยนางนงลักษณ์ ยุวรัตน์ โดยนางนงลักษณ์ ยุวรัตน์ ราคาต  าสุด

13 ค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและ 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.เจริญยนต์ 1,500.00 ร้าน ต.เจริญยนต์ 1,500.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

หล่อลื น โดยนายเอกชัย  จวงจันทร์ โดยนายเอกชัย  จวงจันทร์ ลง เอกสารถูกต้อง

156 ม.1 ต.หนองไผ่ล้อม 156 ม.1 ต.หนองไผ่ล้อม ครบถ้วนและเสนอ

อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ราคาต  าสุด

14 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังานกองคลัง 3,435.50 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมวิทยา 3,435.50 ร้านรวมวิทยา 3,435.50 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

จ านวน 9 รายการ โดยนางสาริศา  มกุดาอนนัต์ โดยนางสาริศา  มกุดาอนนัต์ ลง เอกสารถูกต้อง

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

อ าเภอเมอืง จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอเมอืง จังหวัดสุรินทร์ ราคาต  าสุด

15 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 13,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทัคุณเฮงไอทจี ากดั 13,600.00 บริษทัคุณเฮงไอทจี ากดั 13,600.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

กองคลัง โดยนายอทิธิพร  สุริย์ฉาย โดยนายอทิธิพร  สุริย์ฉาย ลง เอกสารถูกต้อง

265,267,269,274 ถ.ธนสาร 265,267,269,274 ถ.ธนสาร ครบถ้วนและเสนอ

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จ.สุรินทร์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จ.สุรินทร์ ราคาต  าสุด

(ลงชื อ).........................................................เจ้าหนา้ที พสัดุ (ลงชื อ).....................................................หวัหนา้เจ้าหนา้ที พสัดุ

              (นางสาวรังสิต   คางค า)            (นางสายสมร  ธรรมสัตย์)

  เจ้าพนกังานจัดเกบ็รายได้ช านาญงาน              ผู้อ านวยการกองคลัง


