
แบบ สขร.1

วงเงิน

งบประมาณ

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังาน(ส านกัปลัด) 12,215.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟรีดอมไอที 12,215.00 ร้านฟรีดอมไอที 12,215.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

จ านวน 16 รายการ โดยนายปณัณวิชญ์ พริิญาวณิยช์ โดยนายปณัณวิชญ์ พริิญาวณิยช์ ลง เอกสารถูกต้อง

136/1 ต าบลยาง 136/1 ต าบลยาง ครบถ้วนและเสนอ

อ.ศีขาภมู ิ จ.สุรินทร์ อ.ศีขาภมู ิ จ.สุรินทร์ ราคาต  าสุด

2 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 21,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทัคุณเฮงไอทจี ากดั 21,300.00 บริษทัคุณเฮงไอทจี ากดั 21,300.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

จ านวน 7 รายการ โดยนายอทิธิพล  สุริย์ฉาย โดยนายอทิธิพล  สุริย์ฉาย ลง เอกสารถูกต้อง

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

อ.เมอืง  จ.สุรินทร์ อ.เมอืง  จ.สุรินทร์ ราคาต  าสุด

3 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังาน(กองคลัง) 12,517.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมวิทยา 12,517.00 ร้านรวมวิทยา 12,517.00 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 ราคาต  าสุด

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

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

อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ครบถ้วนและเสนอ

ราคาต  าสุด

5 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 1,985.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์เซอร์วิส 1,985.00 ร้านณรงค์เซอร์วิส 1,985.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

(ส านกัปลัด) จ านวน 11 รายการ 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 ราคาต  าสุด

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน  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 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 6,105.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สานฝันเอด็ดูเคชั น 4,950.00 หจก.สานฝันเอด็ดูเคชั น 4,950.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โดยนายวิวัฒน ์ สิริอมรหรัิญกลุ โดยนายวิวัฒน ์ สิริอมรหรัิญกลุ ลง เอกสารถูกต้อง

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

อ าเภอศีขรภมู ิจังหวัดสุรินทร์ อ าเภอศีขรภมู ิจังหวัดสุรินทร์ ราคาต  าสุด

7 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตาลการพมิพ์ 620.00 ร้านต้นตาลการพมิพ์ 620.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โดยนางธันยชนก  บรุาคร โดยนางธันยชนก  บรุาคร ลง เอกสารถูกต้อง

394 ม.10 ต าบลส าโรงทาบ 394 ม.10 ต าบลส าโรงทาบ ครบถ้วนและเสนอ

อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ราคาต  าสุด

8 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังาน(ส านกัปลัด) 18,357.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟรีดอมไอที 18,357.00 ร้านฟรีดอมไอที 18,357.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

จ านวน 24 รายการ โดยนายปณัณวิชญ์ พริิญาวณิยช์ โดยนายปณัณวิชญ์ พริิญาวณิยช์ ลง เอกสารถูกต้อง

136/1 ม.1 ต าบลยาง 136/1 ม.1 ต าบลยาง ครบถ้วนและเสนอ

อ าเภอศึขรภมู ิ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอศึขรภมู ิ จังหวัดสุรินทร์ ราคาต  าสุด

9 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและ 750.00 เฉพาะเจาะจง นางอวย  ศรีเพชร 750.00 นางอวย  ศรีเพชร 750.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

เครื 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

10 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 5,035.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟรีดอมไอที 5,035.00 ร้านฟรีดอมไอที 5,035.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

กองการศึกษาฯ โดยนายปณัณวิชญ์ พริิญาวณิยช์ โดยนายปณัณวิชญ์ พริิญาวณิยช์ ลง เอกสารถูกต้อง

136/1 ม.1 ต าบลยาง 136/1ม. 1 ต าบลยาง ครบถ้วนและเสนอ

อ าเภอศึขรภมู ิ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอศึขรภมู ิ จังหวัดสุรินทร์ ราคาต  าสุด

11 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังาน 7,955.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีตะวันพาณิชย์ 7,955.00 ร้านศรีตะวันพาณิชย์ 7,955.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

กองการศึกษาฯ 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 ราคาต  าสุด



วงเงิน

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

12 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์(ส านกัปลัด) 6,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สานฝันเอด็ดูเคชั น 6,850.00 หจก.สานฝันเอด็ดูเคชั น 6,850.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โดยนายวิวัฒน ์ สิริอมรหรัิญกลุ โดยนายวิวัฒน ์ สิริอมรหรัิญกลุ ลง เอกสารถูกต้อง

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

อ าเภอศีขรภมู ิจังหวัดสุรินทร์ อ าเภอศีขรภมู ิจังหวัดสุรินทร์ ราคาต  าสุด

13 ค่าจัดซ้ือวัดสุกฬีา 32,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีตะวันพาณิชย์ 4,250.00 ร้านศรีตะวันพาณิชย์ 4,250.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

จ านวน 5 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 ราคาต  าสุด

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

           (นางสาววรรณกร  จะเชิญรัมย์)            (นางสายสมร  ธรรมสัตย์)

             เจ้าพนกังานพสัดุปฏบิติังาน              ผู้อ านวยการกองคลัง


