
แบบ สขร.1

วงเงิน

งบประมาณ

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังาน 15,125.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กจิรุ่งเรือง1991กรุ๊ป 15,125.00 หจก.กจิรุ่งเรือง1991กรุ๊ป 15,125.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

(ส านกัปลัด) โดยนายปณัณวิชญ์  พริิญาวณิชย์ โดยนายปณัณวิชญ์  พริิญาวณิชย์ ลง เอกสารถูกต้อง

146-147 ม.10 ต าบลส าโรงทาบ 146-147 ม.10 ต าบลส าโรงทาบ ครบถ้วนและเสนอ

อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ราคาต  าสุด

2 ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื องถ่าย 23,562.47 เฉพาะเจาะจง บริษทัริโก(้ประเทศไทย)จ ากดั 23,562.47 บริษทัริโก(้ประเทศไทย)จ ากดั 23,562.47 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

เอกสาร(กองคลัง) โดยนายประมวล  วิจารณ์จิตร โดยนายประมวล  วิจารณ์จิตร ลง เอกสารถูกต้อง

341 ถ.ออ่นนชุ แขวงประเวศ 341 ถ.ออ่นนชุ แขวงประเวศ ครบถ้วนและเสนอ

เขตประเวศ  กรุงเทพฯ เขตประเวศ  กรุงเทพฯ ราคาต  าสุด

3 ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ย 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ปอ้มดีไซด์ 450.00 ร้าน ป.ปอ้มดีไซด์ 450.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โดยนางภทัรียา จันทร์สว่าง โดยนางภทัรียา จันทร์สว่าง ลง เอกสารถูกต้อง

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

อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ราคาต  าสุด

4 ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  มณีล้ า 2,400.00 นายประเสริฐ  มณีล้ า 2,400.00 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

5 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบ 628.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตาลการพมิพ์ 628.00 ร้านต้นตาลการพมิพ์ 628.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

ประเมนิประสิทธิภาพ อปท. โดยนางธันยชนก  บรุาคร โดยนางธันยชนก  บรุาคร ลง เอกสารถูกต้อง

 394 ม.10 ต.ส าโรงทาบ 394 ม.10 ต.ส าโรงทาบ ครบถ้วนและเสนอ

อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ราคาต  าสุด

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม  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 ค่าจัดซ้ือวัสดุเกษตร 26,100.00 เฉพาะเจาะจง นายอภสิิทธิ ์ กงเพช็ร 26,100.00 นายอภสิิทธิ ์ กงเพช็ร 26,100.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

49 ม.4 ต าบลศรีสุข 49 ม.4 ต าบลศรีสุข ลง เอกสารถูกต้อง

อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ครบถ้วนและเสนอ

ราคาต  าสุด

7 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 5,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส าโรงทาบคอมพวิเตอร์ 5,600.00 ร้านส าโรงทาบคอมพวิเตอร์ 5,600.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โดยนายภวัฒน ์ ค าหาญ โดยนายภวัฒน ์ ค าหาญ ลง เอกสารถูกต้อง

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

อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ราคาต  าสุด

8 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 7,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส าโรงทาบคอมพวิเตอร์ 7,750.00 ร้านส าโรงทาบคอมพวิเตอร์ 7,750.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โดยนายภวัฒน ์ ค าหาญ โดยนายภวัฒน ์ ค าหาญ ลง เอกสารถูกต้อง

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

อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ราคาต  าสุด

9 ค่าจัดซ้ือวัสดุตามโครงการสืบ 12,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจึงหลี ไถ่ 12,480.00 ร้านจึงหลี ไถ่ 12,480.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

สานประเพณีแหเ่ทยีน โดยนางนชุนาฎ กมลวัฒนชัยกจิ โดยนางนชุนาฎ กมลวัฒนชัยกจิ ลง เอกสารถูกต้อง

40-41 ม.1 ต.หนองไผ่ล้อม 40-41 ม.1 ต.หนองไผ่ล้อม ครบถ้วนและเสนอ

อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ราคาต  าสุด

10 ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ย 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ปอ้มดีไซน์ 2,500.00 ร้าน ป.ปอ้มดีไซน์ 2,500.00 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 ราคาต  าสุด

11 ค่าจัดซ้ือพนัธ์ต้นไม้ 9,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเสนห่พ์ฤกษา 9,300.00 ร้านเสนห่พ์ฤกษา 9,300.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

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 อ าเภอศีขรภมู ิจังหวัดสุรินทร์ ราคาต  าสุด



วงเงิน

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

12 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 ราคาต  าสุด

13 ค่าจ้างเหมารถและตกแต่งรถ 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ   เลาเลิศ 20,000.00 นายประดิษฐ   เลาเลิศ 20,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

ต้นเทยีนพรรษา 107 ม.6 ต าบลศรีสุข 107 ม.6 ต าบลศรีสุข ลง เอกสารถูกต้อง

อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ครบถ้วนและเสนอ

ราคาต  าสุด

14 ค่าจ้างเหมากลองยาว 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกตุ  เติมสุข 5,000.00 นายเกตุ  เติมสุข 5,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

78 ม.6 ต.ระเวียง 78 ม.6 ต.ระเวียง ลง เอกสารถูกต้อง

อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ ครบถ้วนและเสนอ

3320700870875 3320700870875 ราคาต  าสุด

15 ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ย 1,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ปอ้มดีไซด์ 1,080.00 ร้าน ป.ปอ้มดีไซด์ 1,080.00 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 ราคาต  าสุด

16 ค่าจัดซ้ือพานพุ่มผ้าเงิน-ทอง 4,340.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กจิรุ่งเรือง1991 กรุ๊ป 4,340.00 หจก.กจิรุ่งเรือง1991 กรุ๊ป 4,340.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โดยนายปณัณวิชญ์ พริิญาวณิชย์ โดยนายปณัณวิชญ์ พริิญาวณิชย์ ลง เอกสารถูกต้อง

146-147 ม.10 ต.ส าโรงทาบ 146-147 ม.10 ต.ส าโรงทาบ ครบถ้วนและเสนอ

อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ราคาต  าสุด

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

            (นางสาวรังสิต    คางค า)

     เจ้าพนกังานจัดเกบ็รายได้ช านาญงาน

           (นางสายสมร  ธรรมสัตย์)

             ผู้อ านวยการกองคลัง


