
แบบ สขร.1

สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/ใบสั่งจ้าง

ว/ด/ป
1 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนกุมภาพนัธ ์2563          4,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัดมีอาชีพตามที่จัดซ้ือ  46/2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป เสนอราคา 4,500 บาท 5-ก.พ.-63

2 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนกุมภาพนัธ ์2563          6,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัดมีอาชีพตามที่จัดซ้ือ  47/2563
แผนงานสาธารณสุข เสนอราคา 6,000 บาท 12-ก.พ.-63

3 จัดซ้ือวสัดุที่ใช้ในการอบรม โครงการฝึกอบรมและส่ง          3,950.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน น้องกานต์ออร์คิดส์ ร้าน น้องกานต์ออร์คิดส์ มีอาชีพตรงตามที่ซ้ือ CNTR-0085/63

เสริมการปลูกพชืสมุนไพรเพื่อการอนุรักษแ์ละการเรียนรู้ เสนอราคา 3,950 บาท 13-ก.พ.-63
ประจ้าป ี2563

4 จ้างจัดเตรียมอุปกรณ์การอบรม โครงการฝึกอบรมและส่ง             500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางสวาย  หนุนเจริญ นางสวาย  หนุนเจริญ เสนอราคาเหมาะสม CNTR-0086/63

เสริมการปลูกพชืสมุนไพรเพื่อการอนุรักษแ์ละการเรียนรู้ เสนอราคา 500 บาท 13-ก.พ.-63
ประจ้าป ี2563

5 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน จ้านวน 4 รายการ          4,296.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอท ีแอนด์ เปเปอร์โกร บจก.ไอท ีแอนด์ เปเปอร์โกร มีอาชีพตรงตามที่ซ้ือ CNTR-0087/63

เสนอราคา 4,296 บาท 13-ก.พ.-63

6 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ จ้านวน 2 รายการ          1,175.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอท ีแอนด์ เปเปอร์โกร บจก.ไอท ีแอนด์ เปเปอร์โกร มีอาชีพตรงตามที่ซ้ือ CNTR-0088/63

เสนอราคา 1,175 บาท 13-ก.พ.-63

7 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน จ้านวน 17 รายการ        15,743.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอท ีแอนด์ เปเปอร์โกร บจก.ไอท ีแอนด์ เปเปอร์โกร มีอาชีพตรงตามที่ซ้ือ  48/2563
เสนอราคา 15,743 บาท 17-ก.พ.-63

8 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนกุมภาพนัธ ์2563          2,103.20 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัดมีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 49/2563
แผนงานเคหะและชุมชน เสนอราคา 2,103.20 บาท 17-ก.พ.-63

 วงเงนิ
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา

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

ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอราคา เหตุผลโดยสังเขป
ล าดับ

ที่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง



สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/ใบสั่งจ้าง

ว/ด/ป
9 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนกุมภาพนัธ ์2563          4,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัดมีอาชีพตามที่จัดซ้ือ  50/2563

แผนงานรักษาความสงบภายใน เสนอราคา 4,000 บาท 21-ก.พ.-63

10 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มชนิดใส        40,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกรออยล์ ร้านกรออยล์ มีอาชีพตรงตามที่ซ้ือ 51/2563
เสนอราคา 40,000 บาท 21-ก.พ.-63

11 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง        11,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกรออยล์ ร้านกรออยล์ มีอาชีพตรงตามที่ซ้ือ 52/2563
เสนอราคา 11,000 บาท 21-ก.พ.-63

12 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน จ้านวน 1 รายการ          9,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.สุรินทร์ โอ.เอ. บจก.สุรินทร์ โอ.เอ. มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ  53/2563
เสนอราคา 9,000 บาท 26-ก.พ.-63

13 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน จ้านวน 9 รายการ        11,790.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอท ีแอนด์ เปเปอร์โกร บจก.ไอท ีแอนด์ เปเปอร์โกร มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ  54/2563
เสนอราคา 11,790 บาท 26-ก.พ.-63

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิ

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอราคา เหตุผลโดยสังเขป

ผลการด้าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง
ประจ้าปงีบประมาณ 2563



แบบ สขร.1

สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/ใบสั่งจ้าง

ว/ด/ป
1 ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรพร้อมลงหนิคลุก บา้นสวายซอ หมู่ที่13 ต้าบลโคกยาง  อ้าเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์      298,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพลพทิกัษ์ หจก.ไพลพทิกัษ์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 24/2563

บา้นสวายซอ หมู่ที่13 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  เสนอราคา 295,000 บาท 3-ก.พ.-63

2 ปรับปรุงถนนดินลงหนิคลุก(สายเลียบข้างคลองล้าหว้ย     172,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ธนัทนภา หจก.ธนัทนภา มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 25/2563
ตราด) บา้นโคกยาง หมู่ที1่ ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  เสนอราคา 170,000 บาท 4-ก.พ.-63

3 ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหนิคลุก(จากสามแยกบา้น     156,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ธนัทนภา หจก.ธนัทนภา มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 26/2563
นายไพล มีหมดจบ–ถนนจากหนองยาวถึงหน้าวดัดัดสันตูจ) เสนอราคา 153,000 บาท 4-ก.พ.-63
บา้นดัดสันตูจ หมู่ที1่2 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  

4 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหนิคลุกรอบปา่โคกเจ็น     206,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพลพทิกัษ์ หจก.ไพลพทิกัษ์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 27/2563
บา้นโคกวดั หมู่ที่14 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  เสนอราคา 202,000 บาท 4-ก.พ.-63

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ซอยกะโตมตา)     495,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สุรินทร์ ส.อุดมทรัพย์ หจก.สุรินทร์ ส.อุดมทรัพย์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 28/2563
บา้นจรูกแขวะ หมู่ที่ 8 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  เสนอราคา 490,000 บาท 5-ก.พ.-63

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ไปฝายน้้าล้น    499,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สุรินทร์ ส.อุดมทรัพย์ หจก.สุรินทร์ ส.อุดมทรัพย์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 29/2563

หมู่ที่ 16 บา้นโคกทม ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เสนอราคา 494,000 บาท 5-ก.พ.-63

7 ก่อสร้างถนนลาดยาง(สายบา้นใหม่ - หน้า อบต.โคกยาง) 492,000.00    วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพลพทิกัษ์ หจก.ไพลพทิกัษ์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 30/2563
 (ช่วงที่ 3 ) บา้นใหม่ หมู่ที่ 2 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เสนอราคา 490,000 บาท 14-ก.พ.-63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าเดอืนกุมภาพันธ์ 2562 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกยาง  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิ

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอราคา เหตุผลโดยสังเขป



สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/ใบสั่งจ้าง

ว/ด/ป
8 ก่อสร้างถนนดินยกระดับ(สายสามแยกนานายลาย เพราะค้า    399,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพลพทิกัษ์ หจก.ไพลพทิกัษ์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 31/2563

– นานายเพลือย ภาคตอน) บา้นกะดาด หมู่ที่ 10 เสนอราคา 395,000 บาท 14-ก.พ.-63
ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

9 ขุดลอกหนองสอดทะน้าเก็บกักน้้า บา้นผักหวา้ หมู่ที่ 7     437,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สุรินทร์ภกัดี หจก.สุรินทร์ภกัดี มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 32/2563
ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เสนอราคา 435,000 บาท 14-ก.พ.-63

เหตุผลโดยสังเขป

ผลการด้าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง
ประจ้าปีงบประมาณ 2563

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิ

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอราคา
ล าดับ

ที่


