
แบบ สขร.1

สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/ใบสั่งจ้าง

ว/ด/ป
1 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนมีนาคม 2563 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัดมีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 55/2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป เสนอราคา 4,200 บาท 4-มี.ค.-63

2 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนมีนาคม 2563 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัดมีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 56/2563
แผนงานสาธารณสุข เสนอราคา 7,400 บาท 5-มี.ค.-63

3 จัดซ้ือวสัดุอะไหล่เคร่ืองพน่หมอกควนั จ้านวน 5 รายการ        19,450.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอฟ เค เอส ซัพพลาย หจก.เอฟ เค เอส ซัพพลาย มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 57/2563
เสนอราคา 19,450 บาท 5-มี.ค.-63

4 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน  1 รายการ          6,380.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอท ีแอนด์ เปเปอร์ โกร บจก.ไอท ีแอนด์ เปเปอร์ โกร มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 58/2563
เสนอราคา 6,380 บาท 10-มี.ค.-63

5 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนมีนาคม 2563 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัดมีอาชีพตรงตามที่ซ้ือ 59/2563
แผนงานรักษาความสงบภายใน เสนอราคา 4,000 บาท 10-มี.ค.-63

6 จัดซ้ือวสัดุที่ใช้ในการอบรมตามโครงการฝึกอบรมการ        19,050.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เรือนไหม-ใบหม่อน หจก.เรือนไหม-ใบหม่อน มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 60/2563
ย้อมสีไหมด้วยสีธรรมชาติและสีเคมี ประจ้าปงีบประมาณ 2563 เสนอราคา 19,050 บาท 10-มี.ค.-63

7 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนมีนาคม 2563 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัดมีอาชีพตรงตามที่ซ้ือ 61/2563
แผนงานเคหะและชุมชน เสนอราคา 2,180.50 บาท 12-มี.ค.-63

8 จัดซ้ือวสัดุหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ้านวน 1 รายการ        22,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศรีสยามเคร่ืองถ่าย ร้านศรีสยามเคร่ืองถ่าย มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 62/2563
เสนอราคา 22,000 บาท 12-มี.ค.-63

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดอืนมนีาคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกยาง  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอราคา เหตุผลโดยสังเขป
ล าดับ

ที่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงนิ
งบประมาณ
(ราคากลาง)



สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/ใบสั่งจ้าง

ว/ด/ป
9 จัดซ้ือวสัดุจัดท้าหน้ากากอนามัย Covid-19        54,765.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน วรีพล ร้าน วรีพล มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 63/2563

เสนอราคา 54,765 บาท 16-มี.ค.-63

10 จ้างซ่อมบ้ารุงรถบรรทกุน้้าอเนกประสงค์ ทะเบยีน        12,438.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไทยยนต์ ทรัค แอนด์ บจก.ไทยยนต์ ทรัค แอนด์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 14/2563
บน 2252 สุรินทร์ จ้านวน 1 คัน เทเลอร์สุรินทร์ เทเลอร์สุรินทร์ เสนอราคา 12,438 บาท 16-มี.ค.-63

11 จ้างจัดเตรียมสถานที่และเคร่ืองเสียง ตามโครงการอบรม          2,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายวทิยา  เสาวลัย นายวทิยา  เสาวลัย เสนอราคาเหมาะสม CNTR-0097/63

มวลชนสัมพนัธเ์พื่อต้านยาเสพติด ประจ้าป ี2563 เสนอราคา 2,500 บาท 16-มี.ค.-63

12 จ้างจัดเตรียมอุปกรณ์อบรม ตามโครงการฝึกอบรมการ          2,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวจิรา  รสพนู นางสาวจิรา  รสพนู เสนอราคาเหมาะสม CNTR-0099/63

ย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติและสีเคมี เสนอราคา 2,000 บาท 16-มี.ค.-63

13 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองดับเพลิงสายส่งน้้าดับเพลิง 1 รายการ          7,950.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน มาร์โคแม็กซ์ ร้าน มาร์โคแม็กซ์ มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 64/2563
เสนอราคา 7,000 บาท 20-มี.ค.-63

14 จัดซ้ือวสัดุเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จ้านวน 1 รายการ          2,950.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอท ีแอนด์ เปเปอร์ โกร บจก.ไอท ีแอนด์ เปเปอร์ โกร มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ CNTR-0108/63

เสนอราคา 2,950 บาท 26-มี.ค.-63

15 จัดซ้ือวสัดุส้านักงานจ้านวน 5 รายการ          2,605.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอท ีแอนด์ เปเปอร์ โกร บจก.ไอท ีแอนด์ เปเปอร์ โกร มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ CNTR-0110/63

เสนอราคา 2,605 บาท 26-มี.ค.-63

16 จัดซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ ชุดไมค์ประชุมไร้สาย        99,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.กิจรุ่งเรือง1991กรุ๊ป หจก.กิจรุ่งเรือง1991กรุ๊ป มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 65/2563
จ้านวน 3 ชุดๆละ 8 ตัว เสนอราคา 99,000 บาท 27-มี.ค.-63

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิ

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอราคา

ผลการด้าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง
ประจ้าปงีบประมาณ 2563

เหตุผลโดยสังเขป



แบบ สขร.1

สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/ใบสั่งจ้าง

ว/ด/ป
1 ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีต ASPHALIC      1,156,000.00 e-bidding บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ หจก.สุรินทร์อมรวฒัน์ก่อสร้าง มีอาชีพตามที่จัดจ้าง EB1/2563

CONCRETE (โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) หจก.ทพีเีอฟ เอนจิเนียร่ิง เสนอราคา 1,154,000 บาท 2-มี.ค.-63
ถนนภายในหมู่บา้น (โรงเรียนบา้นจบก - สามแยกไปวดั หจก.ปญัญาทรัพย์ กรุ๊ป
สามราษฎร์บ้ารุงธรรม) (ช่วงที่ 2) บา้นจบก หมู่ที่ 5 บจก.บอีีซีเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น
ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ หจก.สุรินทร์อมรวฒัน์ก่อสร้าง

หจก.เฉลิมชัยสุรินทร์ก่อสร้าง
หจก.กิจชัยทวี
หจก.ทองพนัล้าน

เหล็กกล้าสุรินทร์รุ่งเรือง

หจก.พ ีแอนด์ ท ีบญุธนากานต์

บจก.เดลคอนสตรัคชั้น 

บจก.สุรินทร์เทพศิลา
หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ
หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง
หจก.ต.ไทยเจริญอุทมุพรก่อสร้าง
หจก.สมชายรุ่งเรือง
หจก.กันทราลักษณ์ต้ังพนูผลสวสัด์ิ
หจก.ต.ร่วมทนุอุทมุพรคอนสตรัคชั่น
หจก.พาทศิคอนสตรัคชั่น

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

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิ

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอราคา เหตุผลโดยสังเขป



สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/ใบสั่งจ้าง

ว/ด/ป
2 กอ่สร้างถนนลาดยาง(ถนนสายบ้านจรูกแขวะ หมู่ที ่8        483,700.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพลพทิกัษ์ หจก.ไพลพทิกัษ์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 33/2563

เชื่อมบา้นจบก หมู่ที่ 5) บา้นจรูกแขวะ  หมู่ที่ 8 เสนอราคา 480,000 บาท เสนอราคาเหมาะสม 20-มี.ค.-63
ต้าบลโคกยาง  อ้าเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์  

3 ขดุลอกคลองเกบ็กกัน้้า ล้าห้วยละลม บ้านละลม     428,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สุรินทร์ภกัดี หจก.สุรินทร์ภกัดี มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 34/2563
หมู่ที่ 3  ต้าบลโคกยาง  อ้าเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์ เสนอราคา 425,000 บาท เสนอราคาเหมาะสม 24-มี.ค.-63

ผลการด้าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง
ประจ้าปีงบประมาณ 2563

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิ

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอราคา
ล าดับ

ที่
เหตุผลโดยสังเขป


