
แบบ สขร.1

วงเงิน

งบประมาณ

1 ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กศูนย์ 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา  บ ารุง 48,000.00 นางจินตนา  บ ารุง 48,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

พฒันาเด็กเล็ก อบต.ศรีสุข 46 ม.2 ต าบลศรีสุข 46 ม.2 ต าบลศรีสุข ลง เอกสารถูกต้อง

สายบา้นหนองดุม อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ครบถ้วนและเสนอ

ราคาต  าสุด

2 ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กศูนย์ 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ  เลาเลิศ 48,000.00 นายประดิษฐ  เลาเลิศ 48,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

พฒันาเด็กเล็ก อบต.ศรีสุข 107 ม.6 ต าบลศรีสุข 107 ม.6 ต าบลศรีสุข ลง เอกสารถูกต้อง

สายบา้นหนองเสือ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ครบถ้วนและเสนอ

ราคาต  าสุด

3 ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กศูนย์ 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีดา  วรรณโสภา 36,000.00 นายปรีดา  วรรณโสภา 36,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

พฒันาเด็กเล็ก อบต.ศรีสุข 110 ม.4 ต าบลศรีสุข 110 ม.4 ต าบลศรีสุข ลง เอกสารถูกต้อง

สายบา้นขาม อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ครบถ้วนและเสนอ

ราคาต  าสุด

4 ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ยองิค์เจ็ท 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ปอ้มดีไซน์ 500.00 ร้าน ป.ปอ้มดีไซน์ 500.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

ประชาสัมพนัธ์โครงการฝึกอบรม 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

5 ค่าจัดซ้ือของสมนาคุณ 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ ีเจ สุรินทร์ 1,500.00 ร้าน บ ีเจ สุรินทร์ 1,500.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

โดยนายสิทธิพร  พลงาม โดยนายสิทธิพร  พลงาม ลง เอกสารถูกต้อง

139 ม.6 ต าบลยาง 139 ม.6 ต าบลยาง ครบถ้วนและเสนอ

อ าเภอศีขรภมู ิจังหวัดสุรินทร์ อ าเภอศีขรภมู ิจังหวัดสุรินทร์ ราคาต  าสุด

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  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 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ(รถทวัร์ 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชนมณี  จารุธนติกลุ 60,000.00 นางชนมณี  จารุธนติกลุ 60,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

ปรับอากาศ 2 ชั้น) 44/31-33 ม.7 ต าบลทา่ตูม 44/31-33 ม.7 ต าบลทา่ตูม ลง เอกสารถูกต้อง

อ าเภอทา่ตูม จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอทา่ตูม จังหวัดสุรินทร์ ครบถ้วนและเสนอ

ราคาต  าสุด

7 ค่าจัดซ้ือน้ ายาเคมดัีบเพลิงชนดิ 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอนรัุกษก์ารดับเพลิง 20,000.00 ร้านอนรัุกษก์ารดับเพลิง 20,000.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

เคมแีหง้และวัสดุอปุกรณ์ถังดับเพลิง โดยนางอนรัุกษ ์จันทร์กรูด โดยนางอนรัุกษ ์จันทร์กรูด ลง เอกสารถูกต้อง

จ านวน 6 รายการ 94 ม.11 ต.จอหอ อ.เมอืง 94 ม.11 ต.จอหอ อ.เมอืง ครบถ้วนและเสนอ

จ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา ราคาต  าสุด

8 ค่าจัดซ้ือเครื องรับส่งวิทยุ ระบบ 35,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัฐศาสตร์การดับเพลิง 35,400.00 ร้านรัฐศาสตร์การดับเพลิง 35,400.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

VHP/PM ชนดิมอืถือขนาดก าลังส่ง โดยน.ส.สายฝน  ศรีสุราช โดยน.ส.สายฝน  ศรีสุราช ลง เอกสารถูกต้อง

5 วัตต์ จ านวน 3 เครื อง 69/1 ม.4 ต าบลค าผง 69/1 ม.4 ต าบลค าผง ครบถ้วนและเสนอ

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

9 ค่าจ้างเหมาล้างเครื องปรับ 500.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  มณีล้ า 500.00 นายประเสริฐ  มณีล้ า 500.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

อากาศ(กองคลัง) 124 ม.10 ต าบลส าโรงทาบ 124 ม.10 ต าบลส าโรงทาบ ลง เอกสารถูกต้อง

จ านวน 1 เครื อง อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ครบถ้วนและเสนอ

ราคาต  าสุด

10 ค่าจ้างเหมาล้างเครื องปรับ 800.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  มณีล้ า 800.00 นายประเสริฐ  มณีล้ า 800.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

อากาศ(ส านกัปลัด) 124 ม.10 ต าบลส าโรงทาบ 124 ม.10 ต าบลส าโรงทาบ ลง เอกสารถูกต้อง

จ านวน 1 เครื อง อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ครบถ้วนและเสนอ

ราคาต  าสุด

11 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังาน 21,420.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สานฝันสเตชั นเนอร์รี 21,420.00 หจก.สานฝันสเตชั นเนอร์รี 21,420.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

(ส านกัปลัด) โดยน.ส.สิริวรัญญา สิริอมรหรัิญกลุ โดยน.ส.สิริวรัญญา สิริอมรหรัิญกลุ ลง เอกสารถูกต้อง

จ านวน 27 รายการ 798/18 ม.2 ต.ระแงง 798/18 ม.2 ต.ระแงง 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 ค่าจัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 8,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคณาทรัพย์ค้าเหล็ก 8,490.00 ร้านคณาทรัพย์ค้าเหล็ก 8,490.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

จ านวน 8 รายการ โดยนางคนา  ชาลี โดยนางคนา  ชาลี ลง เอกสารถูกต้อง

106 ม.10 ต าบลส าโรงทาบ 106 ม.10 ต าบลส าโรงทาบ ครบถ้วนและเสนอ

อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ราคาต  าสุด

13 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

14 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

15 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ(รถทวัร์ 11,500.00 เฉพาะเจาะจง นางค าเพยีร  วุฒิยา 11,500.00 นางค าเพยีร  วุฒิยา 11,500.00 ปฏบิติัได้ตามข้อตก

ปรับอากาศ 2 ชั้น) 79/4 ม.8 ต าบลหนองม้า 79/4 ม.8 ต าบลหนองมา้ ลง เอกสารถูกต้อง

อ าเภอศีขรภมู ิจังหวัดสุรินทร์ อ าเภอศีขรภมู ิจังหวัดสุรินทร์ ครบถ้วนและเสนอ

ราคาต  าสุด

16 ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ย 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ปอ้มดีไซน์ 900.00 ร้าน ป.ปอ้มดีไซน์ 900.00 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

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

               (นางสาวรังสิต   คางค า)            (นางสายสมร  ธรรมสัตย์)

   เจ้าพนกังานจัดเกบ็รายได้ช านาญงาน               ผู้อ านวยการกองคลัง


