
แบบ สขร.1

สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/ใบสั่งจ้าง

ว/ด/ป
1 จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง        30,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.พลายซิสเตมส์ บจก.พลายซิสเตมส์ มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 136/2562

เสนอราคา 29,900 บาท 1-ส.ค.-62

2 จัดซ้ือวสัดุส้ินเปลือง วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์        20,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน อ านวยการค้า ร้าน อ านวยการค้า มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 137/2562

เสนอราคา 19,900 บาท 1-ส.ค.-62

3 จ้างซ่อมบ ารุงยนต์บรรทกุน้ า บน2252        19,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน มีมาลัยซ่อมสร้าง ร้าน มีมาลัยซ่อมสร้าง มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 68/2562
เสนอราคา 19,800 บาท 1-ส.ค.-62

4 จัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนสิงหาคม 2562        10,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 138/2562
แผนงานสาธารณสุข เสนอราคา 10,400 บาท 2-ส.ค.-62

5 จัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนสิงหาคม 2562          5,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 139/2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป เสนอราคา 5,500 บาท 2-ส.ค.-62

6 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง          9,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ปราสาทแอร์ ร้าน ปราสาทแอร์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 69/2562
เสนอราคา 9,600 บาท 6-ส.ค.-62

7 จ้างท าปา้ย โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการทจุริต             500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน เอส บ ีกรุ๊ป ร้าน เอส บ ีกรุ๊ป มีอาชีพตามที่จัดจ้าง CNTR--0242/62

ในองค์กรและผลประโยชน์ทบัซ้อน ปี2562 เสนอราคา 500 บาท 8-ส.ค.-62

8 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม โครงการปอ้งกันและ          1,700.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อุรณาก่อสร้าง หจก.อุรณาก่อสร้าง มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ CNTR--0243/62

แก้ไขปญัหาการทจุริตในองค์กรและผลประโยชน์ทบัซ้อน ปี2562 เสนอราคา 1,700 บาท 8-ส.ค.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 ประจ าปงีบประมาณ 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
9 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ          3,478.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอท ีแอนด์ เปเปอร์ โกร บจก.ไอท ีแอนด์ เปเปอร์ โกร มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ CNTR--0248/62

เสนอราคา 3,478 บาท 8-ส.ค.-62
10 จ้างจัดท าเอกสารการอบรม โครงการปอ้งกันและ          2,550.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ไอคิวก็อปปี้ เซอร์วสิ ร้าน ไอคิวก็อปปี้ เซอร์วสิ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง CNTR--0249/62

แก้ไขปญัหาการทจุริตในองค์กรและผลประโยชน์ทบัซ้อน ปี2562 เสนอราคา 2,550 บาท 8-ส.ค.-62

11 จัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนสิงหาคม 2562          4,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 140/2562
แผนงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั เสนอราคา 4,000 บาท 13-ส.ค.-62

12 จัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนสิงหาคม 2562          1,497.70 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 141/2562
แผนงานเคหะและชุมชน เสนอราคา 1,497.70 บาท 13-ส.ค.-62

13 จ้างท าปา้ย โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตจาก             450.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน เอส บ ีกรุ๊ป ร้าน เอส บ ีกรุ๊ป มีอาชีพตามที่จัดจ้าง CNTR--0260/62

หม่อนไหมและผ้าไหมเปน็ผลิตภณัฑ์ต่างๆ เสนอราคา 450 บาท 16-ส.ค.-62

14 จัดซ้ือวสัดุใช้ในการอบรม โครงการฝึกอบรมการแปรรูป          3,670.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอทแีอนด์เปเปอร์โกร บจก.ไอทแีอนด์เปเปอร์โกร มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ CNTR--0261/62

ผลผลิตจากหม่อนไหมและผ้าไหมเปน็ผลิตภณัฑ์ต่างๆ เสนอราคา 3,670บาท 16-ส.ค.-62

15 จัดซ้ือวสัดุใช้ในการอบรม โครงการฝึกอบรมการแปรรูป          2,064.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน สัมมาชีพ ร้าน สัมมาชีพ มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ CNTR--0262/62

ผลผลิตจากหม่อนไหมและผ้าไหมเปน็ผลิตภณัฑ์ต่างๆ เสนอราคา 2,064บาท 16-ส.ค.-62

16 จ้างจัดเตรียมอุปกรณ์ใช้ในอบรมโครงการฝึกอบรมการ          2,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ดอกไม้พพิฒัน์ ร้าน ดอกไม้พพิฒัน์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง CNTR--0263/62

แปรรูปผลผลิตจากหม่อนไหมและผ้าไหมเปน็ผลิตภณัฑ์ต่างๆ เสนอราคา 2,600 บาท 16-ส.ค.-62

17 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 9 รายการ          4,470.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อุรณาก่อสร้าง หจก.อุรณาก่อสร้าง มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ CNTR--0264/62

เสนอราคา 4,470 บาท 16-ส.ค.-62

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิ

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอราคา เหตุผลโดยสังเขป



สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/ใบสั่งจ้าง

ว/ด/ป
18 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร (กองช่าง)          5,350.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.สุรินทร์ โอ.เอ. บจก.สุรินทร์ โอ.เอ. มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 143/2562

เสนอราคา 5,350 บาท 19-ส.ค.-62

19 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้ จ านวน 11 รายการ          5,336.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสุรินทร์ปรีชา ร้านสุรินทร์ปรีชา มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 144/2562

เสนอราคา 5,336 บาท 20-ส.ค.-62

20 จ้างซ่อมแซมทอ่ระบายน้ า คสล. บา้นโคกทม ม.9        17,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สุรินทร์ภกัดี หจก.สุรินทร์ภกัดี มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 70/2562
เสนอราคา 17,300 บาท 22-ส.ค.-62

21 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ส านักปลัด)        11,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีสยามเคร่ืองถ่าย ร้าน ศรีสยามเคร่ืองถ่าย มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 145/2562

เสนอราคา 11,000 บาท 28-ส.ค.-62

22 จ้างท าปา้ย โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่แกนน า             450.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน เอส บ ีกรุ๊ป ร้าน เอส บ ีกรุ๊ป มีอาชีพตามที่จัดจ้าง CNTR--0268/62

สภาเด็กและเยาวชนต าบลโคกยาง เสนอราคา 450 บาท 29-ส.ค.-62

23 จัดซ้ือวสัดุสมุดปากกา โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ          1,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอท ีแอนด์ เปเปอร์ โกร บจก.ไอท ีแอนด์ เปเปอร์ โกร มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ CNTR--0269/62

ใหแ้ก่แกนน าสภาเด็กและเยาวชนต าบลโคกยาง เสนอราคา 1,000บาท 29-ส.ค.-62

24 จัดซ้ือวสัดุใช้ในการอบรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ          1,405.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ชัยโรจน์พาณิชย์ ร้าน ชัยโรจน์พาณิชย์ มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ CNTR--0270/62

ใหแ้ก่แกนน าสภาเด็กและเยาวชนต าบลโคกยาง เสนอราคา 1,405บาท 29-ส.ค.-62

25 จ้างเตรียมอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้          1,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางบปุผา  นพพนัธ์ นางบปุผา  นพพนัธ์ เสนอราคาเหมาะสม CNTR--0271/62

ใหแ้ก่แกนน าสภาเด็กและเยาวชนต าบลโคกยาง เสนอราคา 1,000 บาท 29-ส.ค.-62

26 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส ารวจ กล้องวดัมุดอิเล็กทรอนิกส์ 1 เคร่ือง     110,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.อินฟนิิทริช(พลัส) บจก.อินฟนิิทริช(พลัส) มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 146/2562

เสนอราคา 109,500 บาท 29-ส.ค.-62

เหตุผลโดยสังเขป
ล าดับ

ที่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงนิ
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอราคา



สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/ใบสั่งจ้าง

ว/ด/ป
27 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 5 รายการ (กองคลัง)        10,065.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอท ีแอนด์เปเปอร์ โกร บจก.ไอท ีแอนด์เปเปอร์ โกร มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 147/2562

เสนอราคา 10,065 บาท 29-ส.ค.-62

28 จ้างท าปา้ย โครงการเสริมสร้างประชาธปิไตยใหก้ับเด็ก/             450.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน เอส บ ีกรุ๊ป ร้าน เอส บ ีกรุ๊ป มีอาชีพตามที่จัดจ้าง CNTR--0272/62

เยาวชนภายในต าบลโคกยาง เสนอราคา 450 บาท 29-ส.ค.-62

29 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการเสริมสร้างประชาธปิไตยให้          2,480.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอท ีแอนด์เปเปอร์ โกร บจก.ไอท ีแอนด์เปเปอร์ โกร มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ CNTR--0273/62

กับเด็ก/เยาวชนภายในต าบลโคกยาง เสนอราคา 2,480 บาท 29-ส.ค.-62

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิ

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอราคา เหตุผลโดยสังเขป

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง
ประจ าปงีบประมาณ 2562



แบบ สขร.1

สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/ใบสั่งจ้าง

ว/ด/ป
1 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหนิคลุก บา้นโคกทม ม.9     346,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพลพทิกัษ์ หจก.ไพลพทิกัษ์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 49/2562

ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เสนอราคา 341,000 บาท 7-ส.ค.-62

2
โครงการก่อสร้างถนนดินลงหนิคลุกข้างโรงเรียนสวายซอ

    194,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพลพทิกัษ์ หจก.ไพลพทิกัษ์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 50/2562

บา้นสวายซอ ม.13 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เสนอราคา 190,000 บาท 7-ส.ค.-62

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)     343,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สุรินทร์ ส.อุดมทรัพย์ หจก.สุรินทร์ ส.อุดมทรัพย์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 51/2562
บา้นจบก ม.5 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เสนอราคา 340,000 บาท 14-ส.ค.-62

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)     294,100.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สุรินทร์ ส.อุดมทรัพย์ หจก.สุรินทร์ ส.อุดมทรัพย์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 52/2562
(ซอยบา้นนางจันทอน – บา้นนางปอ) (ช่วงที่ 2)         เสนอราคา 290,000 บาท 14-ส.ค.-62
บา้นโคกยาง ม.1 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

5 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ าโคกตายส บา้นอังกัญโพธิ์     462,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สุรินทร์ภกัดี หจก.สุรินทร์ภกัดี มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 53/2562
ม.4 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เสนอราคา 457,000 บาท 14-ส.ค.-62

6 โครงการขุดลอกหนองบอ่กะบาลเก็บกักน้ า(คุ้มบา้นคล็อง)     416,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สุรินทร์ภกัดี หจก.สุรินทร์ภกัดี มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 54/2562
บา้นจบก ม.5 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เสนอราคา 410,000 บาท 21-ส.ค.-62

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ซอย     665,000.00 e-bidding หจก.ไพลพทิกัษ์ หจก.ไพลพทิกัษ์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง EB5/2562
นายนิเทศ) บา้นละลม ม.3 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ หจก.บญุไทยสังขะก่อสร้าง เสนอราคา 420,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด 30-ส.ค.-62

หจก.สุรินทร์อมรวฒัน์ก่อสร้าง
หจก.ทองพนัล้าน

ผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง
ประจ าปงีบประมาณ 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกยาง  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิ

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอราคา เหตุผลโดยสังเขป


