
แบบ สขร.1

สัญญา/ใบส่ังซ้ือ/
ใบส่ังจ้าง

ว/ด/ป
1 อาหารเสริม(นม) ไตรมาสท่ี ๓ (ต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕)        47,999.16 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีสานใต้แดร่ี จ ากัด บริษัท อีสานใต้แดร่ี จ ากัด มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ 45/2565

 ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 ศูนย์ เสนอราคา 47,999.16 บาท 1-เม.ย.-65

2 อาหารเสริม(นม) ไตรมาสท่ี ๓ (ต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕)        71,029.06 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีสานใต้แดร่ี จ ากัด บริษัท อีสานใต้แดร่ี จ ากัด มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ 46/2565
 ส าหรับโรงเรียนอมรินทราวารี เสนอราคา 71,029.06 บาท 1-เม.ย.-65

3 อาหารเสริม(นม) ไตรมาสท่ี ๓ (ต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕)        58,665.64 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีสานใต้แดร่ี จ ากัด บริษัท อีสานใต้แดร่ี จ ากัด มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ 47/2565
ส าหรับโรงเรียนบ้านกะดาด เสนอราคา 58,665.64 บาท 1-เม.ย.-65

4 อาหารเสริม(นม) ไตรมาสท่ี ๓ (ต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕)        51,150.62 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีสานใต้แดร่ี จ ากัด บริษัท อีสานใต้แดร่ี จ ากัด มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ 48/2565
ส าหรับโรงเรียนบ้านโคกทม เสนอราคา 51,150.62 บาท 1-เม.ย.-65

5 อาหารเสริม(นม) ไตรมาสท่ี ๓ (ต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕)        43,393.18 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีสานใต้แดร่ี จ ากัด บริษัท อีสานใต้แดร่ี จ ากัด มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ 49/2565
ส าหรับโรงเรียนบ้านสวายซอ เสนอราคา 43,393.18 บาท 1-เม.ย.-65

6 อาหารเสริม(นม) ไตรมาสท่ี ๓ (ต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕)        32,241.86 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีสานใต้แดร่ี จ ากัด บริษัท อีสานใต้แดร่ี จ ากัด มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ 50/2565
ส าหรับโรงเรียนบ้านจบก เสนอราคา 32,241.86 บาท 1-เม.ย.-65

7 อาหารเสริม(นม) ไตรมาสท่ี ๓ (ต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕)        20,605.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีสานใต้แดร่ี จ ากัด บริษัท อีสานใต้แดร่ี จ ากัด มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ 51/2565
ส าหรับโรงเรียนบ้านจรูกแขวะ เสนอราคา 20,605.70 บาท 1-เม.ย.-65

8 อาหารเสริม(นม) ไตรมาสท่ี ๓ (ต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕)        11,393.74 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีสานใต้แดร่ี จ ากัด บริษัท อีสานใต้แดร่ี จ ากัด มีอาชีพตรงท่ีจัดซ้ือ 52/2565
ส าหรับโรงเรียนบ้านโคลด เสนอราคา 11,393.74 บาท 1-เม.ย.-65

9 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน ๓ รายการ      100,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุภวัชร์ บุรีรัมย์ จ ากัด บริษัท สุภวัชร์ บุรีรัมย์ จ ากัด มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ 53/2565
เสนอราคา 100600.00 บาท 11-เม.ย.-65

10 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน ๑๕ รายการ          7,891.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวมวิทยา ร้านรวมวิทยา มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ 54/2565
เสนอราคา 7,891.00 บาท 11-เม.ย.-65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือนเมษายน 2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกยาง  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอราคา เหตุผลโดยสังเขป



11 จ้างจัดท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ตามโครงการต้ังด่านเพ่ือป้องกันการเกิด          9,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมัย  สะอาดเอ่ียม นายสมัย  เอ่ียมสะอาด มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ 27/2565
อุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสนอราคา 9,800.00 บาท 11-เม.ย.-65

12 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนประจ าเดือนมีนาคม พ .ศ. 2565          3,573.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ CNTR-00160/65
(แผนงานเคหะและชุมชน) เสนอราคา 3,573.00 บาท 19-เม.ย.-65

13 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนประจ าเดือนมีนาคม พ .ศ. 2565          7,106.80 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ CNTR-001181/65
(แผนงานบริหารงานท่ัวไป) เสนอราคา 7,106.80 บาท 19-เม.ย.-65

14 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนประจ าเดือนมีนาคม พ .ศ. 2565             500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ CNTR-00182/65
 (แผนงานบริหารงานคลัง) เสนอราคา 500.00 บาท 19-เม.ย.-65

15 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนประจ าเดือนมีนาคม พ .ศ. 2565          4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ CNTR-001183/65
(แผนงานป้องกันฯ) เสนอราคา 4,000.00 บาท 19-เม.ย.-65

16 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต ๗๕๓ สุรินทร์        16,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.พี.เจริญยาง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ 28/2565
เสนอราคา 16,450.00 บาท 21-เม.ย.-65

17 วัสดุส านักงาน จ านวน ๑๐ รายการ          3,234.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวมวิทยา ร้านรวมวิทยา มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ CNTR-00184/65
เสนอราคา 3,234.00 บาท 21-เม.ย.-65

18 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนประจ าเดือนมีนาคม พ .ศ. 2565        12,789.60 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ CNTR-00188/65
(แผนงานสาธารณสุข) เสนอราคา 12,789.60 บาท 22-เม.ย.-65

19 เช่าเต็นท์/ติดต้ัง/ร้ือถอน/ท าความสะอาดจุดตรวจ จ านวน ๑ จุด และค่าเช่าไฟฟ้า          2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมัย  สะอาดเอ่ียม นายสมัย  สะอาดเอ่ียม มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ CNTR-00161/65
จุดตรวจ/บริการประชาชน จ านวน ๑ จุด ตามโครงการต้ังด่านเพ่ือป้องกันการเกิด เสนอราคา 2,000.00 บาท 26-เม.ย.-65
อุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕

20 จ้างจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๓ ป้าย ตามโครงการต้ังด่านเพ่ือ          2,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านผกาทองไอที ร้านผกาทองไอที มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ CNTR-00162/65
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี เสนอราคา 2,300.00 บาท 26-เม.ย.-65
งบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕

21 จ้างค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี          1,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภาณุมาศ  พอกสนิท นายภาณุมาศ  พอกสนิท มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ CNTR-00163/65
งบประมาณ ๒๕๖๕ ตามโครงการต้ังด่านเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เสนอราคา 1,750.00 บาท 26-เม.ย.-65
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑๑ เมษายน
 ถึงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ รวม ๗ วัน ณ จุดตรวจท่ี ๑ บ้านโคกยาง หมู่ท่ี ๑
 ต าบลโคกยาง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์



22 จ้างค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี          1,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพนมไพร ฉายแก้ว นายพนมไพร ฉายแก้ว มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ CNTR-00164/65
งบประมาณ ๒๕๖๕ ตามโครงการต้ังด่านเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เสนอราคา 1,750.00 บาท 26-เม.ย.-65
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑๑ เมษายน
 ถึงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ รวม ๗ วัน ณ จุดตรวจท่ี 2 บ้านใหม่ หมู่ท่ี 2
 ต าบลโคกยาง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

23 จ้างค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี          1,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประจันทร์ เข็มเอ่ียม นายประจันทร์ เข็มเอ่ียม มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ CNTR-00167/65
งบประมาณ ๒๕๖๕ ตามโครงการต้ังด่านเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เสนอราคา 1,750.00 บาท 26-เม.ย.-65
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑๑ เมษายน
 ถึงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ รวม ๗ วัน ณ จุดตรวจท่ี 5 บ้านจบก หมู่ท่ี 5
 ต าบลโคกยาง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

24 จ้างค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี          1,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุขสันต์ เอ็นยอด นายสุขสันต์ เอ็นยอด มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ CNTR-00168/65
งบประมาณ ๒๕๖๕ ตามโครงการต้ังด่านเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เสนอราคา 1,750.00 บาท 26-เม.ย.-65
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑๑ เมษายน
 ถึงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ รวม ๗ วัน ณ จุดตรวจท่ี 6 บ้านโคลด หมู่ท่ี 6
 ต าบลโคกยาง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

25 จ้างค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี          1,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอินทร์ทอง อินแป้น นายอินทร์ทอง อินแป้น มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ CNTR-00173/65
งบประมาณ ๒๕๖๕ ตามโครงการต้ังด่านเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เสนอราคา 1,750.00 บาท 26-เม.ย.-65
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑๑ เมษายน
 ถึงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ รวม ๗ วัน ณ จุดตรวจท่ี 11 บ้านส่ีเหล่ียม หมู่ท่ี 11
 ต าบลโคกยาง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

26 จ้างค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี          1,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอุรณี  กมลเดช นางอุรณี  กมลเดช มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ CNTR-00176/65
งบประมาณ ๒๕๖๕ ตามโครงการต้ังด่านเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เสนอราคา 1,750.00 บาท 26-เม.ย.-65
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑๑ เมษายน
 ถึงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ รวม ๗ วัน ณ จุดตรวจท่ี 14 บ้านโคกวัด หมู่ท่ี 14
 ต าบลโคกยาง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

27 จ้างค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี          1,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายศุภวัฒน์  ระบือนาม นายศุภวัฒน์  ระบือนาม มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ CNTR-00177/65
งบประมาณ ๒๕๖๕ ตามโครงการต้ังด่านเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เสนอราคา 1,750.00 บาท 26-เม.ย.-65
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑๑ เมษายน
 ถึงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ รวม ๗ วัน ณ จุดตรวจท่ี 15 บ้านโคกเพชร หมู่ท่ี 15
 ต าบลโคกยาง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์



28 จ้างค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี          1,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญฉลอม สอนดอก นายบุญฉลอม สอนดอก มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ CNTR-00178/65
งบประมาณ ๒๕๖๕ ตามโครงการต้ังด่านเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เสนอราคา 1,750.00 บาท 27-เม.ย.-65
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑๑ เมษายน
 ถึงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ รวม ๗ วัน ณ จุดตรวจท่ี 16 บ้านโคกทม หมู่ท่ี 16
 ต าบลโคกยาง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

29 จ้างค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี          1,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางประทุม เจนรอบ นางประทุม เจนรอบ มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ CNTR-00179/65
งบประมาณ ๒๕๖๕ ตามโครงการต้ังด่านเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เสนอราคา 1,750.00 บาท 27-เม.ย.-65
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑๑ เมษายน
 ถึงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ รวม ๗ วัน ณ จุดตรวจท่ี 17 บ้านโคกละลอก หมู่ท่ี 17
 ต าบลโคกยาง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

30 จ้างค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี          1,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมโภชน์ จ านงเพียร นายสมโภชน์ จ านงเพียร มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ CNTR-00180/65
งบประมาณ ๒๕๖๕ ตามโครงการต้ังด่านเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เสนอราคา 1,750.00 บาท 27-เม.ย.-65
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑๑ เมษายน
 ถึงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ รวม ๗ วัน ณ จุดตรวจท่ี 18 บ้านสระ หมู่ท่ี 18
 ต าบลโคกยาง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

31 จ้างค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี          1,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสนม  ดีพาชู นายสนม  ดีพาชู มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ CNTR-00165/65
งบประมาณ ๒๕๖๕ ตามโครงการต้ังด่านเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เสนอราคา 1,750.00 บาท 27-เม.ย.-65
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑๑ เมษายน
 ถึงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ รวม ๗ วัน ณ จุดตรวจท่ี 3 บ้านละลม หมู่ท่ี 3
 ต าบลโคกยาง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

32 จ้างค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี          1,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกัมปนาท เมินดี นายกัมปนาท เมินดี มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ CNTR-00166/65
งบประมาณ ๒๕๖๕ ตามโครงการต้ังด่านเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เสนอราคา 1,750.00 บาท 27-เม.ย.-65
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑๑ เมษายน
 ถึงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ รวม ๗ วัน ณ จุดตรวจท่ี 4 บ้านอังกัญโพธ์ิ หมู่ท่ี 4
 ต าบลโคกยาง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

33 จ้างค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี          1,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิทยา เสาวลัย นายวิทยา เสาวลัย มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ CNTR-00170/65
งบประมาณ ๒๕๖๕ ตามโครงการต้ังด่านเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เสนอราคา 1,750.00 บาท 27-เม.ย.-65
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑๑ เมษายน
 ถึงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ รวม ๗ วัน ณ จุดตรวจท่ี 8 บ้านจรูกแขวะ หมู่ท่ี 8
 ต าบลโคกยาง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์



34 จ้างค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี          1,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวศิน หมาะตัว นายวศิน หมาะตัว มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ CNTR-00171/65
งบประมาณ ๒๕๖๕ ตามโครงการต้ังด่านเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เสนอราคา 1,750.00 บาท 27-เม.ย.-65
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑๑ เมษายน
 ถึงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ รวม ๗ วัน ณ จุดตรวจท่ี 9 บ้านโคกทม หมู่ท่ี 9
 ต าบลโคกยาง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

35 จ้างค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี          1,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางพันธ์ อินทรชาติ นางพันธ์ อินทรชาติ มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ CNTR-00172/65
งบประมาณ ๒๕๖๕ ตามโครงการต้ังด่านเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เสนอราคา 1,750.00 บาท 27-เม.ย.-65
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑๑ เมษายน
 ถึงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ รวม ๗ วัน ณ จุดตรวจท่ี 10 บ้านกะดาด หมู่ท่ี 10
 ต าบลโคกยาง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

36 จ้างค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี          1,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเทียน  ยอดชิด นายเทียน  ยอดชิด มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ CNTR-00174/65
งบประมาณ ๒๕๖๕ ตามโครงการต้ังด่านเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เสนอราคา 1,750.00 บาท 27-เม.ย.-65
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑๑ เมษายน
 ถึงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ รวม ๗ วัน ณ จุดตรวจท่ี 12 บ้านดัดสันตูจ หมู่ท่ี 12
 ต าบลโคกยาง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

37 จ้างค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี          1,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชินญา จุไรย์ นายชินญา จุไรย์ มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ CNTR-00175/65
งบประมาณ ๒๕๖๕ ตามโครงการต้ังด่านเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เสนอราคา 1,750.00 บาท 27-เม.ย.-65
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑๑ เมษายน
 ถึงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ รวม ๗ วัน ณ จุดตรวจท่ี 13 บ้านสวายซอ หมู่ท่ี 13
 ต าบลโคกยาง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

38 ซ่อมบ ารุงรถกู้ชีพ กู้ภัย 1669 หมายเลขทะเบียน นข 3720 สุรินทร์          3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.พี.เจริญยาง จ ากัด บริษัท เอ.พี.เจริญยาง จ ากัด มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ CNTR-00190/65
เสนอราคา 3,000.00 บาท 29-เม.ย.-65

39 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ        27,020.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรวมวิทยา ร้านรวมวิทยา มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ 55/2565
เสนอราคา 27,020.00 บาท 29-เม.ย.-65

40 ครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 1 รายการ        30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช  โปรดักด์ ร้านธีรเดช  โปรดักด์ มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ 56/2565
เสนอราคา 30,000.00 บาท 29-เม.ย.-65

41 ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ        94,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจัด ศรีนิตย์สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจัด ศรีนิตย์สุรินทร์ มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ 57/2565
เสนอราคา 94,100.00 บาท 29-เม.ย.-65



42 ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ      122,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุรินทร์เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท สุรินทร์เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด มีอาชีพตามท่ีจัดซ้ือ 58/2565
เสนอราคา 122,360.00 บาท 29-เม.ย.-65

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง
ประจ าปีงบประมาณ 2565


