
แบบ สขร.1

วงเงิน

งบประมาณ

1 ค่าจัดซ้ือหนงัสือพมิพแ์ละวารสาร 98,780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรนอ้ย 98,780.00 ร้านเกษตรนอ้ย 98,780.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

ประจ าหมู่บา้น โดยนางสมคิด  จึงสมาน โดยนางสมคิด  จึงสมาน ลง เอกสารถูกต้อง

32 ม. 1 ต.หนองไผ่ล้อม 32 ม. 1 ต.หนองไผ่ล้อม ครบถ้วนและเสนอ

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

2 ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 73,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเภา  สินสุพรรณ์ 73,000.00 นายเภา  สินสุพรรณ์ 73,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

ปลอดภสัยสถานที และทรัพย์สิน 129 ม. 1 ต าบลศรีสุข 129 ม. 1 ต าบลศรีสุข ลง เอกสารถูกต้อง

ของ อบต.ศรีสุข อ.ส าโรงทาบ จ.สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ จ.สุรินทร์ ครบถ้วนและเสนอ

ราคาต  าสุด

3 ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาริน ี กนกฉันท์ 108,000.00 นางสาริน ี กนกฉันท์ 108,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

อาคารส านกังาน อบต.ศรีสุข 124 ม. 2 ต าบลศรีสุข 124 ม. 2 ต าบลศรีสุข ลง เอกสารถูกต้อง

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

ราคาต  าสุด

4 ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิมาน  สมญัญา 72,000.00 นางวิมาน  สมญัญา 72,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.ศรีสุข 129 ม. 8 ต าบลศรีสุข 129 ม. 8 ต าบลศรีสุข ลง เอกสารถูกต้อง

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

ราคาต  าสุด

5 ค่าจัดซ้ือน้ าดื มส าสหรับศูนย์พฒันา 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.ีพ.ีเอน็.เซ็นเตอร์ 12,000.00 ร้าน ท.ีพ.ีเอน็.เซ็นเตอร์ 12,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

เด็กเล็ก อบต.ศรีสุข โดยนายวิกรานต์  ทองศรี โดยนายวิกรานต์  ทองศรี ลง เอกสารถูกต้อง

59 ม. 1 ต าบลระแงง 59 ม. 1 ต าบลระแงง ครบถ้วนและเสนอ

อ.ศีขรภมู ิ จ.สุรินทร์ อ.ศีขรภมู ิ จ.สุรินทร์ ราคาต  าสุด

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตลุาคม  2560

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 จ้างเหมารถรับส่งเด็กนกัเรียน 92,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา  บ ารุง 92,000.00 นางจินตนา  บ ารุง 92,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

ประจ าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.ศรีสุข 46 ม. ต าบลศรีสุข 46 ม. ต าบลศรีสุข ลง เอกสารถูกต้อง

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

ราคาต  าสุด

7 จ้างเหมารถรับส่งเด็กนกัเรียน 92,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ  เลาเลิศ 92,000.00 นายประดิษฐ  เลาเลิศ 92,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

ประจ าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.ศรีสุข 107 ม. 6 ต าบลศรีสุข 107 ม. 6 ต าบลศรีสุข ลง เอกสารถูกต้อง

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

ราคาต  าสุด

8 จ้างเหมารถรับส่งเด็กนกัเรียน 69,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีดา  วรรณโสภา 69,000.00 นายปรีดา  วรรณโสภา 69,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

ประจ าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.ศรีสุข 110 ม. 4 ต าบลศรีสุข 110 ม. 4 ต าบลศรีสุข ลง เอกสารถูกต้อง

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

ราคาต  าสุด

9 ค่าจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ 40,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อามสุรินทร์ 40,000.00 หจก.อามสุรินทร์ 40,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

จ านวน 20 หลัง โดยนายวราห ์ อนิทร์หอม โดยนายวราห ์ อนิทร์หอม ลง เอกสารถูกต้อง

109/1 ซ.สระโบราณ 1 ต.ในเมอืง 109/1 ซ.สระโบราณ 1 ต.ในเมอืง ครบถ้วนและเสนอ

อ าเภอเมอืง จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอเมอืง จังหวัดสุรินทร์ ราคาต  าสุด

10 ค่าจ้างเหมาบริการปรับเกรดเกลี ย 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมถวิล  บญุเต็ม 50,000.00 นายสมถวิล  บญุเต็ม 50,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

พื้นที บริเวณสถานที จัดงานถวาย 1321200006424 1321200006424 ลง เอกสารถูกต้อง

ดอกไมจ้ันทน ์จ านวน 3 จุด 91 ม.4 ต.สะโน อ.ส าโรงทาบ 91 ม.4 ต.สะโน อ.ส าโรงทาบ ครบถ้วนและเสนอ

จ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ ราคาต  าสุด

11 ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารฝึกอบรม 300,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สานฝันสเตชั นเนอรี เซ็นเตอร์ 300,000.00 หจก.สานฝันสเตชั นเนอรี เซ็นเตอร์ 300,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

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 ราคาต  าสุด



วงเงิน

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

12 ค่าจัดซ้ือต้นดอกดาวเรืองพร้อมออก 44,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเสนห่พ์ฤกษา 44,000.00 ร้านเสนห่พ์ฤกษา 44,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

ออก จ านวน 22,000 ต้น โดย นางสุเนตร  หนองหว้า โดย นางสุเนตร  หนองหว้า ลง เอกสารถูกต้อง

278/4-5 ม.10 ต าบลระแงง 278/4-5 ม.10 ต าบลระแงง ครบถ้วนและเสนอ

อ าเภอศีขรภมู ิจังหวัดสุรินทร์ ราคาต  าสุด

13 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟา้ 8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย  อตุะมะ 8,100.00 นายวันชัย  อตุะมะ 8,100.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

สาธารณประโยชน ์จ านวน 27 จุด 44 ม.11 ต าบลเกาะแกว้ 44 ม.11 ต าบลเกาะแกว้ ลง เอกสารถูกต้อง

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

ราคาต  าสุด

14 ค่าจ้างกอ่สร้างซุ้มถวายดอกไมจ้ันทน์ 319,823.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แจ็คโปรดักชั นเฮ้าส์ 319,823.00 หจก.แจ็คโปรดักชั นเฮ้าส์ 319,823.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

แบบกลาง จ านวน 1 ซุ้ม โดยนายดิเวิสส์  วุฒิยา โดยนายดิเวิสส์  วุฒิยา ลง เอกสารถูกต้อง

8/88 ม.7 ถ.เพิ มสิน แขวงสายไหม 8/88 ม.7 ถ.เพิ มสิน แขวงสายไหม ครบถ้วนและเสนอ

เขตสายไหม กรุงเทพฯ เขตสายไหม กรุงเทพฯ ราคาต  าสุด

15 ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ย 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ปอ้มดีไซน์ 50,000.00 ร้าน ป.ปอ้มดีไซน์ 50,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

จ านวน 8 รายการ โดยนางภทัรียา   จันทร์สว่าง โดยนางภทัรียา   จันทร์สว่าง ลง เอกสารถูกต้อง

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

อ.ส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์ ราคาต  าสุด

16 ค่าจ้างเหมาเครื องเสียงและประดับ 55,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  มณีล้ า 55,000.00 นายประเสริฐ  มณีล้ า 55,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

ไฟ แสง สี เสียง 124 ม. 10 ต าบลส าโรงทาบ 124 ม. 10 ต าบลส าโรงทาบ ลง เอกสารถูกต้อง

อ.ส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ครบถ้วนและเสนอ

ราคาต  าสุด

17 ค่าจัดซ้ือพวงมาลา 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทพพนมดอกไมส้ด 1,000.00 ร้านเทพพนมดอกไมส้ด 1,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

จ านวน 1 พวง โดยนางหมวด  ไตรพรม โดยนางหมวด  ไตรพรม ลง เอกสารถูกต้อง

512 ม. 1 ต.หนองไผ่ล้อม 512 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

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

        (นางสาววรรณกร  จะเชิญรัม)

        เจ้าพนกังานพสัดุปฏบิติังาน

           (นางสายสมร  ธรรมสัตย์)

             ผู้อ านวยการกองคลัง


