
แบบ สขร.1

วงเงิน

งบประมาณ

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทธนินท์ธรกรุ๊ปจ ากดั 1,750.00 บริษัทธนินท์ธรกรุ๊ปจ ากดั 1,750.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โดยน.ส.สิริวรัญญา สิริอมรหิรัญกลุ โดยน.ส.สิริวรัญญา สิริอมรหรัิญกลุ ลง เอกสารถูกต้อง

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

อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ราคาต  าสุด

2 ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ป้อมดีไซน์ 500.00 ร้าน ป.ป้อมดีไซน์ 500.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โดยนางภัทรียา  จันทร์สว่าง โดยนางภัทรียา  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

3 ค่าจัดซ้ือวัสดุเครื องเขียน 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนินท์ธรกรุ๊ป จ ากดั 2,000.00 บริษัท ธนินท์ธรกรุ๊ป จ ากดั 2,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โดยน.ส.สิริวรัญญา สิริอมรหิรัญกลุ โดยน.ส.สิริวรัญญา สิริอมรหรัิญกลุ ลง เอกสารถูกต้อง

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

อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ราคาต  าสุด

4 ค่าจัดซ้ือกระเป๋าเอกสาร 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนินท์ธรกรุ๊ป จ ากดั 7,000.00 บริษัท ธนินท์ธรกรุ๊ป จ ากดั 7,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โดยน.ส.สิริวรัญญา สิริอมรหิรัญกลุ โดยน.ส.สิริวรัญญา สิริอมรหรัิญกลุ ลง เอกสารถูกต้อง

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

อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ราคาต  าสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  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

5 ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ป้อมดีไซน์ 500.00 ร้าน ป.ป้อมดีไซน์ 500.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โดยนางภัทรียา  จันทร์สว่าง โดยนางภัทรียา  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

6 ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  มณีล้ า 2,500.00 นายประเสริฐ  มณีล้ า 2,500.00 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

7 ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ป้อมดีไซน์ 500.00 ร้าน ป.ป้อมดีไซน์ 500.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โดยนางภัทรียา  จันทร์สว่าง โดยนางภัทรียา  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

8 ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  มณีล้ า 5,000.00 นายประเสริฐ  มณีล้ า 5,000.00 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

9 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตาลการพิมพ์ 2,000.00 ร้านต้นตาลการพิมพ์ 2,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โดย นางธันยชนก  บุราคร โดย นางธันยชนก  บุราคร 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



วงเงิน

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

10 ค่าจัดซ้ือวัสดุในการท าขนม 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอวย  ศรีเพชร 16,000.00 นางอวย  ศรีเพชร 16,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

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

อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ครบถ้วนและเสนอ

ราคาต  าสุด

11 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 57,148.56 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็นจ ากดั 57,148.56 สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็นจ ากดั 57,148.56 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน โดยนางธันยนันท์  อารีรัตนศักด์ิ โดยนางธันยนันท์  อารีรัตนศักด์ิ ลง เอกสารถูกต้อง

บ้านหนองดุม 669 ม.1 ถ.จันทบุรี-สระแกว้ 669 ม.1 ถ.จันทบุรี-สระแกว้ ครบถ้วนและเสนอ

ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแกว้ ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแกว้ ราคาต  าสุด

12 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 17,735.76 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็นจ ากดั 17,735.76 สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็นจ ากดั 17,735.76 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยนางธันยนันท์  อารีรัตนศักด์ิ โดยนางธันยนันท์  อารีรัตนศักด์ิ ลง เอกสารถูกต้อง

อบต.ศรีสุข 669 ม.1 ถ.จันทบุรี-สระแกว้ 669 ม.1 ถ.จันทบุรี-สระแกว้ ครบถ้วนและเสนอ

ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแกว้ ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแกว้ ราคาต  าสุด

13 ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ป้อมดีไซน์ 900.00 ร้าน ป.ป้อมดีไซน์ 900.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

ต้อนรับผู้ว่า จ านวน 2 ป้าย โดยนางภัทรียา  จันทร์สว่าง โดยนางภัทรียา  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

14 ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ป้อมดีไซน์ 500.00 ร้าน ป.ป้อมดีไซน์ 500.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โดยนางภัทรียา  จันทร์สว่าง โดยนางภัทรียา  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



วงเงิน

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

15 ค่าจัดซ้ือหมึกเครื องถ่ายเอก 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 4,000.00 บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 4,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

สาร จ านวน 2 หลอด โดยนายประมวล  วิจารณ์จิตร โดยนายประมวล  วิจารณ์จิตร ลง เอกสารถูกต้อง

341 ถ.ออ่นนชุ แขวงประเวศ 341 ถ.ออ่นนุช แขวงประเวศ ครบถ้วนและเสนอ

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ราคาต  าสุด

16 ค่าจัดซ้ือหมึกคอมพิวเตอร์ 750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนินท์ธรกรุ๊ป จ ากดั 750.00 บริษัท ธนินท์ธรกรุ๊ป จ ากดั 750.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โดยน.ส.สิริวรัญญา สิริอมรหิรัญกลุ โดยน.ส.สิริวรัญญา สิริอมรหรัิญกลุ ลง เอกสารถูกต้อง

798/18 ม.3 ต าบลระแงง 798/18 ม.3 ต าบลระแงง ครบถ้วนและเสนอ

อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ราคาต  าสุด

17 ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  มณีล้ า 2,500.00 นายประเสริฐ  มณีล้ า 2,500.00 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

(ลงชื อ).........................................................เจ้าหน้าที พัสดุ (ลงชื อ).....................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที พัสดุ

           (นางสาวรังสิต   คางค า)            (นางสายสมร  ธรรมสัตย์)

   เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ช านาญงาน               ผู้อ านวยการกองคลัง


