
แบบ สขร.1

สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/ใบสั่งจ้าง

ว/ด/ป
1 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนกันยายน 2562 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัด มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 148/2562

แผนงานสาธารณสุข เสนอราคา   บาท 2-ก.ย.-62

2 จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ จ้านวน 1 เคร่ือง          8,900.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.พลายซิสเตมส์ บจก.พลายซิสเตมส์ มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 149/2562
เสนอราคา 8,900 บาท 4-ก.ย.-62

3 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนกันยายน 2562 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัด มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 150/2562
แผนงานเคหะและชุมชน เสนอราคา   บาท 4-ก.ย.-62

4 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร ปั๊มบาดาลซัมเมอส        14,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน เทคนิคัลคอนเน็คท์ ร้าน เทคนิคัลคอนเน็คท์ มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 151/2562
เสนอราคา 14,000 บาท 4-ก.ย.-62

5 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ้านวน 9 รายการ (กองช่าง)          4,910.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อุรณาก่อสร้าง หจก.อุรณาก่อสร้าง มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ CNTR-0276/62

เสนอราคา 4,910 บาท 4-ก.ย.-62

6 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 4 รายการ(กองช่าง)          3,780.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.พลายซิสเตมส์ บจก.พลายซิสเตมส์ มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ CNTR-0279/62

เสนอราคา 3,780 บาท 5-ก.ย.-62

7 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กต753สุรินทร์          3,900.86 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอ.เอส.ออโต เพลส บจก.เอ.เอส.ออโต เพลส มีอาชีพตามที่จัดจ้าง CNTR-0280/62

เสนอราคา 3,900.86 บาท 6-ก.ย.-62

8 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน จ้านวน 3 รายการ          1,965.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอท ีแอนด์ เปเปอร์ โกร บจก.ไอท ีแอนด์ เปเปอร์ โกร มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ CNTR-0283/62

เสนอราคา 1,965 บาท 6-ก.ย.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือนกันยายน 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 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนกันยายน 2562 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัด มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 152/2562

แผนงานบริหารงานทั่วไป เสนอราคา   บาท 11-ก.ย.-62

10 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน จ้านวน 10 รายการ (กองคลัง)        15,163.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอท ีแอนด์ เปเปอร์ โกร บจก.ไอท ีแอนด์ เปเปอร์ โกร มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 153/2562
แก้ไขปญัหาการทจุริตในองค์กรและผลประโยชน์ทบัซ้อน ปี2562 เสนอราคา 15,163 บาท 11-ก.ย.-62

11 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มชนิดใส        40,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน กรออยล์ ร้าน กรออยล์ มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 154/2562
เสนอราคา 40,000 บาท 11-ก.ย.-62

12 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร (กองช่าง)        26,750.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.สุรินทร์ โอ.เอ. บจก.สุรินทร์ โอ.เอ. มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 155/2562
เสนอราคา 26,750 บาท 11-ก.ย.-62

13 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ้านวน 18 รายการ        10,075.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอท ีแอนด์ เปเปอร์ โกร บจก.ไอท ีแอนด์ เปเปอร์ โกร มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 156/2562
เสนอราคา 10,075 บาท 13-ก.ย.-62

14 จัดซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้้าหอยโข่ง        11,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน เทคนิคัลคอนเน็คท์ ร้าน เทคนิคัลคอนเน็คท์ มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 157/2562
เสนอราคา 11,000 บาท 16-ก.ย.-62

15 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 13 รายการ (กองช่าง)        21,720.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.พลายซิสเตมส์ บจก.พลายซิสเตมส์ มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 158/2562
แผนงานเคหะและชุมชน เสนอราคา 21,720 บาท 18-ก.ย.-62

16 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน จ้านวน 36 รายการ(ส้านักปลัด)        65,623.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอท ีแอนด์ เปเปอร์ โกร บจก.ไอท ีแอนด์ เปเปอร์ โกร มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 159/2562
เสนอราคา 65,623 บาท 19-ก.ย.-62

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอราคา เหตุผลโดยสังเขป
ล าดับ

ที่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงนิ
งบประมาณ
(ราคากลาง)



สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/ใบสั่งจ้าง

ว/ด/ป
17 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร (กองคลัง)          8,900.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.สุรินทร์ โอ.เอ. บจก.สุรินทร์ โอ.เอ. มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 160/2562

เสนอราคา 8,900บาท 19-ก.ย.-62

18 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน จ้านวน 8 รายการ (กองคลัง)        41,074.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อุรณาก่อสร้าง หจก.อุรณาก่อสร้าง มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 161/2562
เสนอราคา 41,074 บาท 19-ก.ย.-62

19 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน หมึก+ไข เคร่ืองพมิพส้์าเนา        37,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.สุรินทร์ โอ.เอ. บจก.สุรินทร์ โอ.เอ. มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 162/2562
เสนอราคา 37,000บาท 19-ก.ย.-62

20 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (ส้านักปลัด)        20,780.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอท ีแอนด์ เปเปอร์ โกร บจก.ไอท ีแอนด์ เปเปอร์ โกร มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 163/2562
เสนอราคา 20,780 บาท 20-ก.ย.-62

21 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้ จ้านวน 21 รายการ        77,780.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน สุรินทร์ปรีชา ร้าน สุรินทร์ปรีชา มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 164/2562
เสนอราคา 77,780 บาท 20-ก.ย.-62

22 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 7 รายการ (กองคลัง)        17,630.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอท ีแอนด์ เปเปอร์ โกร บจก.ไอท ีแอนด์ เปเปอร์ โกร มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 166/2562
เสนอราคา 17,630 บาท 20-ก.ย.-62

23 จ้างซ่อมบ้ารุงรถยนต์ส่วนกลาง กต753สุรินทร์        14,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอ.พ.ีเจริญยาง บจก.เอ.พ.ีเจริญยาง มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 71/2562
เปล่ียนยางรถ จ้านวน 4 เส้น เสนอราคา 14,600 บาท 26-ก.ย.-62

24 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ้านวน 2 รายการ        53,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.กฤตนัยเอ็นจิเนียร์แอนด์คอมเมิสหจก.กฤตนัยเอ็นจิเนียร์แอนด์คอมเมิสมีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 167/2562
เสนอราคา 53,500 บาท 26-ก.ย.-62

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิ

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอราคา เหตุผลโดยสังเขป



สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/ใบสั่งจ้าง

ว/ด/ป
25 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส้านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ18000บทียีู        85,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.กิตติภทัรบริการ หจก.กิตติภทัรบริการ มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ 168/2562

จ้านวน 3 เคร่ือง เสนอราคา 85,800 บาท 30-ก.ย.-62

ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอราคา เหตุผลโดยสังเขป
ล าดับ

ที่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงนิ
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา

ผลการด้าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง
ประจ้าปงีบประมาณ 2562



แบบ สขร.1

สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/ใบสั่งจ้าง

ว/ด/ป
1 โครงการวางทอ่ระบายน้้า บา้นละลม ม.3 ต.โคกยาง     136,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.กฤตนัยเอ็นจิเนียร์แอนด์คอมเมิสหจก.กฤตนัยเอ็นจิเนียร์แอนด์คอมเมิสมีอาชีพตามที่จัดจ้าง 55/2562

อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เสนอราคา 131,000 บาท 5-ก.ย.-62

2 ซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีล Cape Seal ถนนรอบอ่างเก็บ     465,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพลพทิกัษ์ หจก.ไพลพทิกัษ์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 56/2562
น้้าบา้นโคกยาง (บา้นใหม่ หมู่ที่ 2) ต.โคกยาง อ.ปราสาท เสนอราคา 460,000 บาท 5-ก.ย.-62
จ.สุรินทร์

3 โครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล. บา้นโคกวดั ม.16        99,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.กฤตนัยเอ็นจิเนียร์แอนด์คอมเมิสหจก.กฤตนัยเอ็นจิเนียร์แอนด์คอมเมิสมีอาชีพตามที่จัดจ้าง 57/2562
ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เสนอราคา 99,000 บาท 12-ก.ย.-62

4 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีล Cape Seal (ถนนสาย     498,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพลพทิกัษ์ หจก.ไพลพทิกัษ์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 58/2562
บา้นจรูกแขวะเชื่อมบา้นจบก) บา้นจรูกแขวะ ม.8 เสนอราคา 493,000 บาท 13-ก.ย.-62
ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

5 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีล Cape Seal (ถนนสาย     483,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพลพทิกัษ์ หจก.ไพลพทิกัษ์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 59/2562
หน้าโรงเรียนบา้นจรูแขวะ-วดัปา่สามัคคี) บา้นจรูกแขวะ เสนอราคา 480,000 บาท 13-ก.ย.-62
ม.8 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)(ซอยบา้น     165,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สุรินทร์ ส.อุดมทรัพย์ หจก.สุรินทร์ ส.อุดมทรัพย์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 60/2562
นายสมใจ เหน็บสี) บา้นผักหวา้ ม.7 ต.โคกยาง อ.ปราสาท เสนอราคา 144,000 บาท 17-ก.ย.-62
จ.สุรินทร์

7 โครงการวางทอ่ระบายน้้า (คสล.)พร้อมก่อสร้างบอ่พกัน้้า 258,000.00    วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.กฤตนัยเอ็นจิเนียร์แอนด์คอมเมิสหจก.กฤตนัยเอ็นจิเนียร์แอนด์คอมเมิสมีอาชีพตามที่จัดจ้าง 61/2562
ภายในหมู่บา้น(หน้าบา้นนายเตย เสนาคณิต–วดัคฤหภมูิกาวาส) เสนอราคา 250,000 บาท 20-ก.ย.-62
บา้นกะดาด ม.10 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าเดือนกันยายน 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
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ถนนภาย 365,000.00    วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สุรินทร์ ส.อุดมทรัพย์ หจก.สุรินทร์ ส.อุดมทรัพย์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 62/2562

ในหมู่บา้น (ซอยยายล้ือ เกิดสุข) บา้นโคลด ม.6 เสนอราคา 360,000 บาท 25-ก.ย.-62
ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)(ซอยบา้น 70,000.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.กฤตนัยเอ็นจิเนียร์แอนด์คอมเมิสหจก.กฤตนัยเอ็นจิเนียร์แอนด์คอมเมิสมีอาชีพตามที่จัดจ้าง 63/2562
นายเตย เสนาคณิต) บา้นกะดาด ม.10 ต.โคกยาง เสนอราคา 70,000 บาท 26-ก.ย.-62
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) 439,000.00    วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สุรินทร์ ส.อุดมทรัพย์ หจก.สุรินทร์ ส.อุดมทรัพย์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 64/2562
(ถนนรอบท้าเล) บา้นโคกวดั หมู่ที่ 14 ต.โคกยาง เสนอราคา 435,000 บาท 26-ก.ย.-62
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

11 โครงการก่อสร้างอาคารส้านักงานองค์การบริหารส่วน 1,049,000.00      e-bidding หจก.ส.ณัฐพล การโยธา หจก.ทวชีัยสุนทร มีอาชีพตามที่จัดจ้าง EB6/2562
ต้าบลโคกยาง ต.โคกยาง  อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์ หจก.บญุไทยสังขะก่อสร้าง เสนอราคา 946,000 บาท เสนอราคาต้่าสุด 30-ก.ย.-62

หจก.กฤตนัย เอ็นจิเนียร์ แอนด์คอมเมิส
หจก.ทวชีัยสุนทร
หจก.กิมหงษก์รุ๊ป

ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอราคา เหตุผลโดยสังเขป
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