
แบบ สขร.1

วงเงิน

งบประมาณ

1 ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 1,792.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมวิทยา 1,792.00 ร้านรวมวิทยา 1,792.00 ปฏบิติัได้ตามขอ้ตก

กองการศึกษาฯ โดยนางสาริศา  มกุดาอนนัต์ โดยนางสาริศา  มกุดาอนนัต์ ลง เอกสารถกูต้อง

261-261 ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมอืง 261-261 ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมอืง ครบถว้นและเสนอ

อ าเภอเมอืง จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอเมอืง จังหวัดสุรินทร์ ราคาต  าสุด

2 ค่าจา้งเหมาซ่อมโน๊ตบคุ 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส าโรงทาบคอมพิวเตอร์ 3,500.00 ร้านส าโรงทาบคอมพิวเตอร์ 3,500.00 ปฏบิติัได้ตามขอ้ตก

กองการศึกษาฯ โดยนายภวัฒน ์ ค าหาญ โดยนายภวัฒน ์ ค าหาญ ลง เอกสารถกูต้อง

296 ม. 1 ต.หนองไผ่ล้อม 296 ม. 1 ต.หนองไผ่ล้อม ครบถว้นและเสนอ

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

3 ค่าจดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 24,970.48 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เอส.ออโตเพลสจ ากดั 24,970.48 บริษทั เอ.เอส.ออโตเพลสจ ากดั 24,970.48 ปฏบิติัได้ตามขอ้ตก

142 ถนนกรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง 142 ถนนกรุงศรีนอก ต .ในเมือง อ.เมือง ลง เอกสารถกูต้อง

จ.สุรินทร์ โดยนายธรียทุธ รังคกลูนุวฒัน์ จ.สุรินทร์ โดยนายธรียทุธ รังคกลูนุวฒัน์ ครบถว้นและเสนอ

0325546000357 0325546000357 ราคาต  าสุด

4 ค่าจดัซ้ือถงัขยะ 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกลุชนันท์ 24,000.00 ร้านกลุชนันท์ 24,000.00 ปฏบิติัได้ตามขอ้ตก

3 ม.10 ต.ส าโรงทาบ อ.ส าโรงทาบ 3 ม.10 ต.ส าโรงทาบ อ.ส าโรงทาบ ลง เอกสารถกูต้อง

จ.สุรินทร์ โดยนางกลุชนันท์ วเิศษชาติ จ.สุรินทร์ โดยนางกลุชนันท์ วเิศษชาติ ครบถว้นและเสนอ

3321200368446 3321200368446 ราคาต  าสุด

5 ค่าจา้งเหมาจดัท าปา้ย 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ปอ้มดีไซน์ 500.00 ร้าน ป.ปอ้มดีไซน์ 500.00 ปฏบิติัได้ตามขอ้ตก

โดยนางภทัรียา  จนัทร์สวา่ง โดยนางภทัรียา  จนัทร์สวา่ง ลง เอกสารถกูต้อง

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

อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ ราคาต  าสุด

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  มนีาคม  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  อ าเภอส าโรงทาบ  จงัหวดัสุรินทร์

ล าดับที งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที เสนอ เหตุผลที คัดเลือก



วงเงิน

งบประมาณ
ล าดับที งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที เสนอ เหตุผลที คัดเลือก

6 ค่าจา้งเหมายานพาหนะ(รถทัวร์ 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภทัรานิษฐ์ สินประสิทธิก์ลุ 33,000.00 นางภทัรานิษฐ์ สินประสิทธิก์ลุ 33,000.00 ปฏบิติัได้ตามขอ้ตก

ปรับอากาศ 2 ชั้น) จ านวน 3 คัน 96 ซ.ศรีหลักเมือง ต.ในเมือง 96 ซ.ศรีหลักเมือง ต.ในเมือง ลง เอกสารถกูต้อง

อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ ครบถว้นและเสนอ

3329900149949 3329900149949 ราคาต  าสุด

7 ค่าจดัซ้ือตู้เหล็กขนาด 2 บาน 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรเกษมเฟอร์นิเจอร์ 22,000.00 ร้านพรเกษมเฟอร์นิเจอร์ 22,000.00 ปฏบิติัได้ตามขอ้ตก

จ านวน 4 ตู้ กองคลัง โดยนางศิริกลุ  หล่อเกษมสันต์ โดยนางศิริกลุ  หล่อเกษมสันต์ ลง เอกสารถกูต้อง

144,146,148 ถ.จติรบ ารุง ต.ในเมือง 144,146,148 ถ.จติรบ ารุง ต.ในเมือง ครบถว้นและเสนอ

อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ ราคาต  าสุด

8 ค่าจดัซ้ือตู้เหล็กขนาด 2 บาน 11,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรเกษมเฟอร์นิเจอร์ 11,000.00 ร้านพรเกษมเฟอร์นิเจอร์ 11,000.00 ปฏบิติัได้ตามขอ้ตก

จ านวน 2 ตู้ ส านักปลัด โดยนางศิริกลุ  หล่อเกษมสันต์ โดยนางศิริกลุ  หล่อเกษมสันต์ ลง เอกสารถกูต้อง

144,146,148 ถ.จติรบ ารุง ต.ในเมือง 144,146,148 ถ.จติรบ ารุง ต.ในเมือง ครบถว้นและเสนอ

อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ ราคาต  าสุด

9 ค่าจดัซ้ือตู้เหล็กขนาด 2 บาน 11,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรเกษมเฟอร์นิเจอร์ 11,000.00 ร้านพรเกษมเฟอร์นิเจอร์ 11,000.00 ปฏบิติัได้ตามขอ้ตก

จ านวน 2 ตู้ ศูนยอ์ปพร. โดยนางศิริกลุ  หล่อเกษมสันต์ โดยนางศิริกลุ  หล่อเกษมสันต์ ลง เอกสารถกูต้อง

144,146,148 ถ.จติรบ ารุง ต.ในเมือง 144,146,148 ถ.จติรบ ารุง ต.ในเมือง ครบถว้นและเสนอ

อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ ราคาต  าสุด

10 ค่าจดัซ้ือตู้เหล็กขนาด 2 บาน 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรเกษมเฟอร์นิเจอร์ 22,000.00 ร้านพรเกษมเฟอร์นิเจอร์ 22,000.00 ปฏบิติัได้ตามขอ้ตก

จ านวน 4 ตู้ กองช่าง โดยนางศิริกลุ  หล่อเกษมสันต์ โดยนางศิริกลุ  หล่อเกษมสันต์ ลง เอกสารถกูต้อง

144,146,148 ถ.จติรบ ารุง ต.ในเมือง 144,146,148 ถ.จติรบ ารุง ต.ในเมือง ครบถว้นและเสนอ

อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ ราคาต  าสุด

11 ค่าจดัซ้ือวคัซีนปอ้งกนั 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทัแอลบบีเีมติคอลแอนด์ซายน์จ ากดั 30,000.00 บริษทัแอลบบีเีมติคอลแอนด์ซายน์จ ากดั 30,000.00 ปฏบิติัได้ตามขอ้ตก

โรคพษิสุนัขบา้ โดยนายบญุกาญจน์  ศรีสวสัด์ิ โดยนายบญุกาญจน์  ศรีสวสัด์ิ ลง เอกสารถกูต้อง

88/1 ม.11 ต.หญา้ปล้อง 88/1 ม.11 ต.หญา้ปล้อง ครบถว้นและเสนอ

อ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ อ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ ราคาต  าสุด



วงเงิน

งบประมาณ
ล าดับที งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที เสนอ เหตุผลที คัดเลือก

12 ค่าจา้งเหมาโครงการกอ่สร้างถนน 156,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทัสนมเจริญกจิ 155,000.00 บริษทัสนมเจริญกจิ 155,000.00 ปฏบิติัได้ตามขอ้ตก

คอนกรีตเสริมเหล็กบ.หนองดุม ม.2 โดยนายพสิิษฐ์  สุนันบนั โดยนายพสิิษฐ์  สุนันบนั ลง เอกสารถกูต้อง

(ถนนบา้นหนองดุม-ส านักสงฆเ์ทพ 12 ม. 1 ต าบลสนม 12 ม. 1 ต าบลสนม ครบถว้นและเสนอ

มงคลช่วงที  4) อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ ราคาต  าสุด

13 ค่าจา้งเหมาโครงการกอ่สร้างราง 281,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทัสนมเจริญกจิ 279,000.00 บริษทัสนมเจริญกจิ 279,000.00 ปฏบิติัได้ตามขอ้ตก

ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม โดยนายพสิิษฐ์  สุนันบนั โดยนายพสิิษฐ์  สุนันบนั ลง เอกสารถกูต้อง

ฝาปดิบา้นหนองเกาะ ม .3(ถนน 12 ม. 1 ต าบลสนม 12 ม. 1 ต าบลสนม ครบถว้นและเสนอ

กลางหมู่บา้น) อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ อ าเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ ราคาต  าสุด

14 ค่าจา้งเหมาโครงการกอ่สร้างถนน 345,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สิงหโ์ตนารายณ์ 342,000.00 หจก.สิงหโ์ตนารายณ์ 342,000.00 ปฏบิติัได้ตามขอ้ตก

คอนกรีตเสริมเหล็กบ.หนองเสือม.8 โดยนายสุทัศ  กลั นแกว้ โดยนายสุทัศ  กลั นแกว้ ลง เอกสารถกูต้อง

(ถนนบา้นหนองเสือ-ต าบลประดู่ 26 ม. 9 ต าบลโนน 26 ม. 9 ต าบลโนน ครบถว้นและเสนอ

ช่วงที  3) อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ ราคาต  าสุด

15 ค่าจา้งเหมาจดัท าปา้ย 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ปอ้มดีไซน์ 500.00 ร้าน ป.ปอ้มดีไซน์ 500.00 ปฏบิติัได้ตามขอ้ตก

โดยนางภทัรียา  จนัทร์สวา่ง โดยนางภทัรียา  จนัทร์สวา่ง ลง เอกสารถกูต้อง

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

อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ ราคาต  าสุด

16 จา้งเหมาจดัเตรียมสถานที และ 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  มณีล้ า 2,500.00 นายประเสริฐ  มณีล้ า 2,500.00 ปฏบิติัได้ตามขอ้ตก

เครื องเสียง 124 ม.10 ต.ส าโรงทาบ 124 ม.10 ต.ส าโรงทาบ ลง เอกสารถกูต้อง

อ.ส าโรงทาบ จ.สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ จ.สุรินทร์ ครบถว้นและเสนอ

ราคาต  าสุด

17 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต 299,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สมศรีกอ่สร้าง 296,000.00 หจก.สมศรีกอ่สร้าง 296,000.00 ปฏบิติัได้ตามขอ้ตก

เสริมเหล็กบา้นหนองสระ ม .1 โดย นายสิทธิศักด์ิ  กลั นแกว้ โดย นายสิทธิศักด์ิ  กลั นแกว้ ลง เอกสารถกูต้อง

(ถนนบา้นหนองสระ - ส านักสงฆ์ 49 ม.6 ต.ระเวียง 49 ม.6 ต.ระเวียง ครบถว้นและเสนอ

เทพมงคล ช่วงที  3) อ.โนนนารายณ์  จ.สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์  จ.สุรินทร์ ราคาต  าสุด



วงเงิน

งบประมาณ
ล าดับที งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที เสนอ เหตุผลที คัดเลือก

18 โครงการวางท่อส่งน้ าบา้นสะแบะ 377,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สิงหโ์ตนารายณ์กอ่สร้าง 374,000.00 หจก.สิงหโ์ตนารายณ์กอ่สร้าง 374,000.00 ปฏบิติัได้ตามขอ้ตก

ม.6(จากคลองอสีานเขยีว-หนอง โดยนายสุทัศน ์ กลั นแกว้ โดยนายสุทัศน ์ กลั นแกว้ ลง เอกสารถกูต้อง

ใหญ่) 26 ม.9 ต.โนน 26 ม.9 ต.โนน ครบถว้นและเสนอ

อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ ราคาต  าสุด

19 โครงการจดัท าฝาเหล็กตะแกรง 226,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สมศรีกอ่สร้าง 220,000.00 หจก.สมศรีกอ่สร้าง 220,000.00 ปฏบิติัได้ตามขอ้ตก

รางระบายน้ าบา้นหนองดุม ม .2 โดย นายสิทธิศักด์ิ  กลั นแกว้ โดย นายสิทธิศักด์ิ  กลั นแกว้ ลง เอกสารถกูต้อง

(ภายในหมู่บา้น) 49 ม.6 ต.ระเวียง 49 ม.6 ต.ระเวียง ครบถว้นและเสนอ

อ.โนนนารายณ์  จ.สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์  จ.สุรินทร์ ราคาต  าสุด

20 โครงการวางท่อระบายน้ าบา้น 116,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สมศรีกอ่สร้าง 112,000.00 หจก.สมศรีกอ่สร้าง 112,000.00 ปฏบิติัได้ตามขอ้ตก

โคกสมบรูณ์ ม.4(ช่วงระหวา่งถนน โดย นายสิทธิศักด์ิ  กลั นแกว้ โดย นายสิทธิศักด์ิ  กลั นแกว้ ลง เอกสารถกูต้อง

เส้นหนองกญัญา - บา้นหนองเกาะ) 49 ม.6 ต.ระเวียง 49 ม.6 ต.ระเวียง ครบถว้นและเสนอ

อ.โนนนารายณ์  จ.สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์  จ.สุรินทร์ ราคาต  าสุด

21 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต 165,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สิงหโ์ตนารายณ์กอ่สร้าง 164,000.00 หจก.สิงหโ์ตนารายณ์กอ่สร้าง 164,000.00 ปฏบิติัได้ตามขอ้ตก

เสริมเหล็กบา้นขาม ม .5 โดยนายสุทัศน ์ กลั นแกว้ โดยนายสุทัศน ์ กลั นแกว้ ลง เอกสารถกูต้อง

(ถนนกลางหมู่บา้น) 26 ม.9 ต.โนน 26 ม.9 ต.โนน ครบถว้นและเสนอ

อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ ราคาต  าสุด

(ลงชื อ).........................................................เจา้หน้าที พสัดุ (ลงชื อ).....................................................หวัหน้าเจา้หน้าที พสัดุ

            (นางสาวรังสิต   คางค า)            (นางสายสมร  ธรรมสัตย์)

   เจา้พนักงานจดัเกบ็รายได้ช านาญงาน               ผู้อ านวยการกองคลัง


