
แบบ สขร.1

วงเงิน
งบประมาณ

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังาน(กองคลัง) 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทัริโก(้ประเทศไทย)จ ากดั 6,000.00 บริษทัริโก(้ประเทศไทย)จ ากดั 6,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

หมกึเคร่ืองถ่ายเอกสาร โดยนายประมวล  วิจารย์จิตร โดยนายประมวล  วิจารย์จิตร ลง เอกสารถูกต้อง

จ านวน 3 หลอด 341 ถ.ออ่นนชุ แขวงประเวศ 341 ถ.ออ่นนชุ แขวงประเวศ ครบถ้วนและเสนอ

เขตประเวท กรุงเทพฯ เขตประเวท กรุงเทพฯ ราคาต่ าสุด

2 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทัคุณเฮงไอทจี ากดั 7,200.00 บริษทัคุณเฮงไอทจี ากดั 7,200.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

กองคลัง โดยนายอทิธิพล  สุริย์ฉาย โดยนายอทิธิพล  สุริย์ฉาย ลง เอกสารถูกต้อง

517-521 ถ.ธนสาร ต.ในเมอืง 517-521 ถ.ธนสาร ต.ในเมอืง ครบถ้วนและเสนอ

อ าเภอเมอืง จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอเมอืง จังหวัดสุรินทร์ ราคาต่ าสุด

3 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังาน(กองคลัง) 7,620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมวิทยา 7,620.00 ร้านรวมวิทยา 7,620.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โดยนางสาริศา  มกุดาอนนัต์ โดยนางสาริศา  มกุดาอนนัต์ ลง เอกสารถูกต้อง

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

อ าเภอเมอืง จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอเมอืง จังหวัดสุรินทร์ ราคาต่ าสุด

4 ค่าจัดซ้ือถ้วยรางวัล 30,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สานฝันสเตชั่นเนอร่ี 30,000.00 หจก.สานฝันสเตชั่นเนอร่ี 30,000.00 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 ราคาต่ าสุด

ทะเบยีนเลขที่ 0103553033613 ทะเบยีนเลขที่ 0103553033613

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

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์

ล าดับที่ รายการ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือก



วงเงิน
งบประมาณ

ล าดับที่ รายการ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือก

6 ค่าจัดซ้ืออาหารว่างและ 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิมพาณิชย์ 20,000.00 ร้านจิมพาณิชย์ 20,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

เคร่ืองด่ืม โดยนางจิม  สมญัญา โดยนางจิม  สมญัญา ลง เอกสารถูกต้อง

222 ม. 2 ต าบลศรีสุข 222 ม. 2 ต าบลศรีสุข ครบถ้วนและเสนอ

อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ราคาต่ าสุด

7 ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  มณีล้ า 15,000.00 นายประเสริฐ  มณีล้ า 15,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

และค่าเคร่ืองเสียง 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

8 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและ 4,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่น าชัย 4,360.00 ร้านอู่น าชัย 4,360.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

เปล่ียนอะไหล่รถยนต์ส่วน โดยนายสุรินทร์  สินสุพรรณ์ โดยนายสุรินทร์  สินสุพรรณ์ ลง เอกสารถูกต้อง

กลาง อบต.ศรีสุข 330 ม. 1 ต าบลหนองไผ่ล้อม 330 ม. 1 ต าบลหนองไผ่ล้อม ครบถ้วนและเสนอ

อ.ส าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ ราคาต่ าสุด

9 ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ย 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ปอ้มดีไซน์ 500.00 ร้าน ป.ปอ้มดีไซน์ 500.00 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 ราคาต่ าสุด

10 ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายทวิช  สมญัญา 2,700.00 นายทวิช  สมญัญา 2,700.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

และค่าเคร่ืองเสียง 213 ม.2 ต าบลศรีสุข 213 ม.2 ต าบลศรีสุข ลง เอกสารถูกต้อง

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

ราคาต่ าสุด

11 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภา  สุดาจันทร์ 13,000.00 นางโสภา  สุดาจันทร์ 13,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

กลางวัน อาหารว่างและเคร่ือง 132 ม.2 ต าบลศรีสุข 132 ม.2 ต าบลศรีสุข ลง เอกสารถูกต้อง

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

ราคาต่ าสุด



วงเงิน
งบประมาณ

ล าดับที่ รายการ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือก

12 ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ย 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ปอ้มดีไซน์ 1,500.00 ร้าน ป.ปอ้มดีไซน์ 1,500.00 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 ราคาต่ าสุด

13 ค่าจัดซ้ือวัสดุฝึกอบรม 27,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กจิรุ่งเรือง 1991 กรุ๊ป 27,000.00 หจก.กจิรุ่งเรือง 1991 กรุ๊ป 27,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โดยนายปณัณวิชย์ พริิญาวณิชย์ โดยนายปณัณวิชย์ พริิญาวณิชย์ ลง เอกสารถูกต้อง

391 ม. 1 ต าบลหนองไผ่ล้อม 391 ม. 1 ต าบลหนองไผ่ล้อม ครบถ้วนและเสนอ

อ.ส าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ ราคาต่ าสุด

14 ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ย 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ปอ้มดีไซน์ 3,000.00 ร้าน ป.ปอ้มดีไซน์ 3,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โดยนางภทัรียา  จันทร์สว่าง โดยนางภทัรียา  จันทร์สว่าง ลง เอกสารถูกต้อง

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

อ.ส าโรงทาบ จ.สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ จ.สุรินทร์ ราคาต่ าสุด

15 ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทวิช  สมญัญา 3,500.00 นายทวิช  สมญัญา 3,500.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

และเคร่ืองเสียง 213 ม.2 ต าบลศรีสุข 213 ม.2 ต าบลศรีสุข ลง เอกสารถูกต้อง

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

ราคาต่ าสุด

16 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภา  สุดาจันทร์ 8,500.00 นางโสภา  สุดาจันทร์ 8,500.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

กลางวัน อาหารว่างและ 132 ม. 2 ต าบลศรีสุข 132 ม. 2 ต าบลศรีสุข ลง เอกสารถูกต้อง

เคร่ืองด่ืม อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ครบถ้วนและเสนอ

ราคาต่ าสุด

17 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ(รถทวัร์ 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุมติร  ติรพงษพ์ฒัน์ 80,000.00 นายสุมติร  ติรพงษพ์ฒัน์ 80,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

ปรับอากาศ 2 ชั้น) 351 ม.7 ต าบลปรุใหญ่ 351 ม.7 ต าบลปรุใหญ่ ลง เอกสารถูกต้อง

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

ราคาต่ าสุด



วงเงิน
งบประมาณ

ล าดับที่ รายการ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือก

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

           (นางสาววรรณกร  จะเชิญรัมย์)            (นางสายสมร  ธรรมสัตย์)

             เจ้าพนกังานพสัดุปฏบิติังาน              ผู้อ านวยการกองคลัง


