
แบบ สขร.1

สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/ใบสั่งจ้าง

ว/ด/ป
1 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนมกราคม 2563          7,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัดมีอาชีพตามที่จัดซ้ือ  28/2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป เสนอราคา 7,000 บาท 3-ม.ค.-63

2 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนมกราคม 2562        12,634.40 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัดมีอาชีพตามที่จัดซ้ือ  29/2563
แผนงานสาธารณสุข เสนอราคา 12,634.40 บาท 6-ม.ค.-63

3 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ วสัดุสารส้ม        40,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน กรออยล์ ร้าน กรออยล์ มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ  30/2563
เสนอราคา 40,000 บาท 6-ม.ค.-63

4 จ้างผลิตส่ือประชาสัมพนัธเ์พลงมาร์ช อบต.โคกยาง          5,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายบรรจงศักด์ิ  สายยศ นายบรรจงศักด์ิ  สายยศ เสนอราคาเหมาะสม  11/2563
จ้านวน 1 เพลง เสนอราคา 5,000 บาท 8-ม.ค.-63

5 จัดซ้ือครุภณัฑ์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระราชินี ร.10        90,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า มีอาชีพตรงตามที่ซ้ือ 31/2563
เสนอราคา 90,000 บาท 8-ม.ค.-63

6 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ้าทางสองชั้นปรับอากาศ        48,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายทวิา  เสริมกล้า นายทวิา  เสริมกล้า มีอาชีพตามที่จัดจ้าง  12/2563

ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้น้า บคุลากร เจ้าหน้าที่ เสนอราคา 48,000 บาท 9-ม.ค.-63

(ศึกษาดูงาน) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลโคกยาง  ประจ้าป ี2563

จ้านวน 2 คัน

7 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนมกราคม 2562          4,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัดมีอาชีพตามที่จัดซ้ือ  32/2563
แผนงานรักษาความสงบภายใน เสนอราคา 4,000 บาท 15-ม.ค.-63

 วงเงนิ
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือนมกราคม 2563 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกยาง  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอราคา เหตุผลโดยสังเขป
ล าดับ

ที่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง



สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/ใบสั่งจ้าง

ว/ด/ป
8 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรม        11,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ทรัพย์สมบรูณ์เคมีคอล ร้าน ทรัพย์สมบรูณ์เคมีคอล มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 33/2563

ซักซ้อมแผนปอ้งกันสาธารณภยัต้าบลโคกยาง (การปอ้ง เสนอราคา 11,500 บาท 17-ม.ค.-63
กันและระงับอัคคีภยัเบื้องต้น) ประจ้าป ี2563

9 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ้านวน 13 รายการ          8,520.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอทแีอนด์เปเปอร์โกร บจก.ไอทแีอนด์เปเปอร์โกร มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 34/2563
เสนอราคา 8,520 บาท 17-ม.ค.-63

10 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนมกราคม 2562          1,539.30 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัดมีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 35/2563
แผนงานเคหะและชุมชน เสนอราคา 1,539.30 บาท 20-ม.ค.-63

11 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ส้าหรับโรงเรียนอมรินทราวารี     136,619.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง จ้ากัด สหกรณ์โคนมปากช่อง จ้ากัด มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 36/2563
ประจ้าเดือนมกราคม-มีนาคม2563 (ไตรมาสที่ 2) เสนอราคา 136,619 บาท 22-ม.ค.-63

12 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ส้าหรับโรงเรียนบา้นกะดาด     101,757.60 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง จ้ากัด สหกรณ์โคนมปากช่อง จ้ากัด มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 37/2563
ประจ้าเดือนมกราคม-มีนาคม2563 (ไตรมาสที่ 2) เสนอราคา 101,757.60 บาท 22-ม.ค.-63

13 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ส้าหรับโรงเรียนบา้นโคกทม     101,757.60 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง จ้ากัด สหกรณ์โคนมปากช่อง จ้ากัด มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 38/2563
ประจ้าเดือนมกราคม-มีนาคม2563 (ไตรมาสที่ 2) เสนอราคา 101,757.60 บาท 22-ม.ค.-63

14 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ส้าหรับโรงเรียนบา้นสวายซอ        87,624.60 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง จ้ากัด สหกรณ์โคนมปากช่อง จ้ากัด มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 39/2563
ประจ้าเดือนมกราคม-มีนาคม2563 (ไตรมาสที่ 2) เสนอราคา 87,624.60 บาท 22-ม.ค.-63

15 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ส้าหรับโรงเรียนบา้นจบก        62,656.30 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง จ้ากัด สหกรณ์โคนมปากช่อง จ้ากัด มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 40/2563
ประจ้าเดือนมกราคม-มีนาคม2563 (ไตรมาสที่ 2) เสนอราคา 62,656.30 บาท 22-ม.ค.-63

16 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ส้าหรับโรงเรียนบา้นจรูกแขวะ        36,274.70 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง จ้ากัด สหกรณ์โคนมปากช่อง จ้ากัด มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 41/2563
ประจ้าเดือนมกราคม-มีนาคม2563 (ไตรมาสที่ 2) เสนอราคา 36,274.70 บาท 22-ม.ค.-63

เหตุผลโดยสังเขป
ล าดับ

ที่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงนิ
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอราคา
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ซ้ือ/ใบสั่งจ้าง

ว/ด/ป
17 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ส้าหรับโรงเรียนบา้นโคลด        22,612.80 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง จ้ากัด สหกรณ์โคนมปากช่อง จ้ากัด มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 42/2563

ประจ้าเดือนมกราคม-มีนาคม2563 (ไตรมาสที่ 2) เสนอราคา 22,612.80 บาท 22-ม.ค.-63

18 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ส้าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 4 ศูนย์     107,881.90 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง จ้ากัด สหกรณ์โคนมปากช่อง จ้ากัด มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 43/2563
ประจ้าเดือนมกราคม-มีนาคม2563 (ไตรมาสที่ 2) เสนอราคา 107,881.90 บาท 22-ม.ค.-63

19 จัดซ้ือวสัดุเพื่อเตรียมการจัดงานพธิมีอบพระบรมฉายา        20,950.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อุรณาก่อสร้าง หจก.อุรณาก่อสร้าง มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 44/2563
ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  และสมเด็จ เสนอราคา 20,950 บาท 29-ม.ค.-63
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

20 จ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรถบรรทกุน้้าอเนกประสงค์        27,429.11 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บ้ารุงยนต์ หจก.บ้ารุงยนต์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง  13/2563
ทะเบยีน บน2252สร. เสนอราคา 27,429.11 บาท 29-ม.ค.-63

21 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนมกราคม 2563             500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัดมีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 45/2563
แผนงานการเกษตร เสนอราคา 500 บาท 30-ม.ค.-63

ผลการด้าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง
ประจ้าปีงบประมาณ 2563
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แบบ สขร.1

สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/ใบสั่งจ้าง

ว/ด/ป
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)คุ้มกรัญ        495,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพลพทิกัษ์ หจก.ไพลพทิกัษ์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 18/2563

แอ (ซอยแยกบา้นนางอนงค์ ดีพาช)ู บา้นละลม หมู่ที่ 3 เสนอราคา 490,000 บาท 7-ม.ค.-63
ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) (ซอยบา้น    243,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สุรินทร์ ส.อุดมทรัพย์ หจก.สุรินทร์ ส.อุดมทรัพย์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 19/2563
นางมะลิวลัย์ เมินดี) บา้นโคกเพชร หมู่ที่ 15 ต.โคกยาง เสนอราคา 243,000 บาท 8-ม.ค.-63
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) (ทางเข้า     120,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สุรินทร์ ส.อุดมทรัพย์ หจก.สุรินทร์ ส.อุดมทรัพย์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 20/2563
ลานตากข้าว) พร้อมเทลานตากข้าว บา้นโคกทม หมู่ที่ 16 เสนอราคา 116,000 บาท 15-ม.ค.-63
ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) (ซอยบา้น       76,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สุรินทร์ ส.อุดมทรัพย์ หจก.สุรินทร์ ส.อุดมทรัพย์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 21/2563
นายเสรี) บา้นกะดาด หมู่ที่ 10 ต.โคกยาง อ.ปราสาท เสนอราคา 73,000 บาท 15-ม.ค.-63
จ.สุรินทร์

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) (ซอยบา้น    116,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สุรินทร์ ส.อุดมทรัพย์ หจก.สุรินทร์ ส.อุดมทรัพย์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 22/2563
นางสายทอง บญุทนั) (ช่วงที่ 2) บา้นจรูกแขวะ หมู่ที่ 8 เสนอราคา 112,000 บาท 15-ม.ค.-63
ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

6 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกเพื่อการเกษตร (ถนนหน้า 468,000.00    วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพลพทิกัษ์ หจก.ไพลพทิกัษ์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 23/2563
บา้นนายมาณี เมินดี) บา้นสระ หมู่ที่ 18 ต.โคกยาง เสนอราคา 465,000 บาท 29-ม.ค.-63
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอราคา เหตุผลโดยสังเขป

ประจ้าปีงบประมาณ 2563
ผลการด้าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าเดือนมกราคม 2563 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกยาง  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์
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