
แบบ สขร.1

สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/ใบสั่งจ้าง

ว/ด/ป
1 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนตุลาคม2562         7,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัด มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ  4/2563

แผนงานสาธารณสุข เสนอราคา 7,500  บาท 4-พ.ย.-62

2 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนตุลาคม2562         5,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัด มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ  5/2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป เสนอราคา 5,000  บาท 5-พ.ย.-62

3 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนตุลาคม2562         2,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปราสาทจ้ากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาทจ้ากัด มีอาชีพตรงที่จัดซ้ือ  6/2563
แผนงานรักษาความสงบภายใน เสนอราคา 2,000 บาท 5-พ.ย.-62

4 จ้างซ่อมบ้ารุงรถกู้ชีพ(1669) ทะเบยีน นข3720สร.       16,566.81 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า สุรินทร์(1991) บจก.โตโยต้า สุรินทร์(1991) มีอาชีพตามที่จัดจ้าง  1/2563
เสนอราคา 16,566.81 บาท 7-พ.ย.-62

5 จ้างจัดนิทรรศการ โครงการจัดงานประเพณีวนัลอย         8,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายพรีนันท ์ ใจกล้า นายพรีนันท ์ ใจกล้า มีอาชีพตามที่จัดจ้าง  2/2563
กระทง ประจ้าป ี2562 เสนอราคา 8,000 บาท 7-พ.ย.-62

6 จ้างจัดเตรียมเวท ีเคร่ืองเสียง ระบบไฟ เคร่ืองปั่นไฟ       74,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายอนุภทัร  จันทเขต นายอนุภทัร  จันทเขต มีอาชีพตามที่จัดจ้าง  3/2563
ทา่น้้าลอยกระทง ตามโครงการจัดงานประเพณีวนัลอย เสนอราคา 74,800 บาท 7-พ.ย.-62
กระทง ประจ้าป ี2562

7 จ้างซ่อมบ้ารุงเคร่ืองตัดหญ้า จ้านวน 1 เคร่ือง            315.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน KP เกษตร ร้าน KP เกษตร มีอาชีพตามที่จัดจ้าง CNTR-0009/63

เสนอราคา 315 บาท 8-พ.ย.-62

8 จัดซ้ือใบมีดเคร่ืองตัดหญ้า จ้านวน 2 รายการ            360.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน KP เกษตร ร้าน KP เกษตร มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ CNTR-0010/63

เสนอราคา 360 บาท 8-พ.ย.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 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
9 จัดซ้ือวสัดุหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ้านวน 1 ตลับ         3,190.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอทแีอนด์เปเปอร์โกร บจก.ไอทแีอนด์เปเปอร์โกร มีอาชีพตรงที่จัดซ้ือ CNTR-0014/63

เสนอราคา 3,190 บาท 8-พ.ย.-62

10 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนตุลาคม2562         2,095.20 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอทแีอนด์เปเปอร์โกร บจก.ไอทแีอนด์เปเปอร์โกร มีอาชีพตรงที่จัดซ้ือ  7/2563
แผนงานเคหะและชุมชน เสนอราคา 2,095.20 บาท 11-พ.ย.-62

11 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ้านวน 9 รายการ       17,555.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน กรออยล์ ร้าน กรออยล์ มีอาชีพตรงที่จัดซ้ือ  8/2563
เสนอราคา 17,555 บาท 11-พ.ย.-62

12 จัดซ้ือวสัดุส้าหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง         2,380.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอทแีอนด์เปเปอร์โกร บจก.ไอทแีอนด์เปเปอร์โกร มีอาชีพตรงที่จัดซ้ือ CNTR-0011/63

ประจ้าป ี2562 เสนอราคา 2,380 บาท 14-พ.ย.-62

13 จัดซ้ือชุดสังฆทาน โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง         2,700.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ชัยโรจน์พาณิชย์ ร้าน ชัยโรจน์พาณิชย์ มีอาชีพตรงที่จัดซ้ือ CNTR-0012/63

ประจ้าป ี2562 เสนอราคา 2,700 บาท 14-พ.ย.-62

14 จัดซ้ือสายสะพาย โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง         1,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายอธจิิต  ฉายแก้ว นายอธจิิต  ฉายแก้ว มีอาชีพตรงที่จัดจ้าง CNTR-0013/63

ประจ้าป ี2562 เสนอราคา 1,200 บาท 14-พ.ย.-62

15 จัดซ้ือวสัดุอาหารเสริม (นม) ศพด. 4 ศูนย์       74,383.84 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง จ้ากัด สหกรณ์โคนมปากช่อง จ้ากัด เปน็ผู้เสนอราคาตามบญัชี  9/2563
เสนอราคา 74,383.84 บาท จัดสรรพื้นที่จ้าหนา่ยนม 20-พ.ย.-62

โรงเรียนของ อสค.

16 จัดซ้ือวสัดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนอมรินทราวารี       92,979.80 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง จ้ากัด สหกรณ์โคนมปากช่อง จ้ากัด เปน็ผู้เสนอราคาตามบญัชี  10/2563
เสนอราคา 92,979.80 บาท จัดสรรพื้นที่จ้าหนา่ยนม 20-พ.ย.-62

โรงเรียนของ อสค.

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิ

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอราคา เหตุผลโดยสังเขป



สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/ใบสั่งจ้าง

ว/ด/ป
17 จัดซ้ือวสัดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบา้นกะดาด       69,253.92 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง จ้ากัด สหกรณ์โคนมปากช่อง จ้ากัด เปน็ผู้เสนอราคาตามบญัชี  11/2563

เสนอราคา 69,253.92 บาท จัดสรรพื้นที่จ้าหนา่ยนม 20-พ.ย.-62
โรงเรียนของ อสค.

18 จัดซ้ือวสัดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบา้นโคกทม       69,253.92 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง จ้ากัด สหกรณ์โคนมปากช่อง จ้ากัด เปน็ผู้เสนอราคาตามบญัชี  12/2563
เสนอราคา 69,253.92 บาท จัดสรรพื้นที่จ้าหนา่ยนม 20-พ.ย.-62

โรงเรียนของ อสค.

19 จัดซ้ือวสัดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบา้นสวายซอ       59,635.32 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง จ้ากัด สหกรณ์โคนมปากช่อง จ้ากัด เปน็ผู้เสนอราคาตามบญัชี  13/2563
เสนอราคา 59,635.32 บาท จัดสรรพื้นที่จ้าหนา่ยนม 20-พ.ย.-62

โรงเรียนของ อสค.

20 จัดซ้ือวสัดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบา้นจบก       42,642.46 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง จ้ากัด สหกรณ์โคนมปากช่อง จ้ากัด เปน็ผู้เสนอราคาตามบญัชี  14/2563
เสนอราคา 42,642.46 บาท จัดสรรพื้นที่จ้าหนา่ยนม 20-พ.ย.-62

โรงเรียนของ อสค.

21 จัดซ้ือวสัดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบา้นจรูกแขวะ       24,367.12 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง จ้ากัด สหกรณ์โคนมปากช่อง จ้ากัด เปน็ผู้เสนอราคาตามบญัชี  15/2563
เสนอราคา 24,367.12 บาท จัดสรรพื้นที่จ้าหนา่ยนม 20-พ.ย.-62

โรงเรียนของ อสค.

22 จัดซ้ือวสัดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบา้นโคลด       15,389.76 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง จ้ากัด สหกรณ์โคนมปากช่อง จ้ากัด เปน็ผู้เสนอราคาตามบญัชี  16/2563
เสนอราคา 15,389.76 บาท จัดสรรพื้นที่จ้าหนา่ยนม 20-พ.ย.-62

โรงเรียนของ อสค.

23 วสัดุไฟฟา้ จ้านวน 14 รายการ       35,564.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสุรินทร์ปรีชา ร้านสุรินทร์ปรีชา มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ  17/2563
เสนอราคา 35,564 บาท เสนอราคาเหมาะสม 22-พ.ย.-62

ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอราคา เหตุผลโดยสังเขป
ล าดับ

ที่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงนิ
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา



สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/ใบสั่งจ้าง

ว/ด/ป
24 จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองตัดหญ้า 9,500.00        วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน KP เกษตร ร้าน KP เกษตร มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ  18/2563

เสนอราคา 9,000 บาท เสนอราคาเหมาะสม 22-พ.ย.-62

25 จัดซ้ือวสัดุทอ่ PVC จ้านวน 100 ทอ่น 100,000.00   วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เฉลิมชัยสุรินทร์ก่อสร้าง หจก.เฉลิมชัยสุรินทร์ก่อสร้าง มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ  19/2563
เสนอราคา 90,500 บาท เสนอราคาเหมาะสม 26-พ.ย.-62

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 โครงการจัดท้าแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน    200,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจ.แมพ.จีไอเอส หจก.เจ.แมพ.จีไอเอส มีอาชีพตามที่จัดจ้าง  3/2563

ประจ้าป ี2563 เสนอราคา 170,000 บาท เสนอราคาเหมาะสม 5-พ.ย.-62

2 โครงการวางทอ่ระบายน้้า (คสล.)พร้อมก่อสร้างบอ่พกัน้้า    269,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.กฤตนัยฯ หจก.กฤตนัยฯ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง  4/2563
ภายในหมู่บา้น(ด้านข้างโรงเรียนอมรินทราวารีไปทางทศิ เสนอราคา 265,000 บาท เสนอราคาเหมาะสม 5-พ.ย.-62
เหนือ) (ช่วงที่ 3) บา้นละลม หมู่ที่ 3 ต.โคกยาง 
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

3 โครงการวางทอ่ระบายน้้า (คสล.)พร้อมก่อสร้างบอ่พกัน้้า    129,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.กฤตนัยฯ หจก.กฤตนัยฯ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง  5/2563
(หน้าบา้นนานสวสัด์ิ เหมาะตัว) บา้นโคกทม หมู่ที่ 16 เสนอราคา 125,000 บาท เสนอราคาเหมาะสม 5-พ.ย.-62
ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายในหมู่บา้น (ซอย    120,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สุรินทร์ ส.อุดมทรัพย์ หจก.สุรินทร์ ส.อุดมทรัพย์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง  6/2563
ยายตร๊อบ)(ช่วงที2่) บา้นผักหวา้ หมู่ที่ 7 เสนอราคา 120,000 บาท เสนอราคาเหมาะสม 5-พ.ย.-62
ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายในหมู่บา้น (ซอย    129,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สุรินทร์ ส.อุดมทรัพย์ หจก.สุรินทร์ ส.อุดมทรัพย์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง  7/2563
บา้นนางจ้าเนียน ศรีอร่าม) บา้นโคกละลอก หมู่ที่ 17 เสนอราคา 125,000 บาท เสนอราคาเหมาะสม 5-พ.ย.-62
ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

6 โครงการซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล Cape Seal (ถนนสาย    497,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพลพทิกัษ์ หจก.ไพลพทิกัษ์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง  8/2563
บา้นใหม่ หมู่ที่ 2 เชื่อม อบต.โคกยาง) บา้นใหม่ หมู่ที่ 2 เสนอราคา 495,000 บาท เสนอราคาเหมาะสม 18-พ.ย.-62
ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกยาง  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
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วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอราคา เหตุผลโดยสังเขป



สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/ใบสั่งจ้าง

ว/ด/ป
7 โครงการก่อสร้างหนิคลุก (สายทสิตะวนัตกบา้นโคกยาง)    432,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพลพทิกัษ์ หจก.ไพลพทิกัษ์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง  9/2563

บา้นโคกยาง หมู่ที่ 1 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เสนอราคา 430,000 บาท เสนอราคาเหมาะสม 18-พ.ย.-62

8 โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมถนนดินลงหนิคลุก(สาย    414,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพลพทิกัษ์ หจก.ไพลพทิกัษ์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง  10/2563
โอเปรียล) บา้นอังกัญโพธิ ์หมู่ที่ 4 ต.โคกยาง อ.ปราสาท เสนอราคา 413,000 บาท เสนอราคาเหมาะสม 22-พ.ย.-62
จ.สุรินทร์

9 โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหนิคลุก (สายบา้นโคกทม    493,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพลพทิกัษ์ หจก.ไพลพทิกัษ์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง  11/2563
หมู่ที่ 9 - หนองคูณ) บา้นโคกทม หมู่ที่ 9 ต.โคกยาง เสนอราคา 490,000 บาท เสนอราคาเหมาะสม 25-พ.ย.-62
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

10 โครงการซ่อมแซมหนิคลุก (บา้นโคกเพชร หมูท่ี่ 15 เชือ่ม    495,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพลพทิกัษ์ หจก.ไพลพทิกัษ์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง  12/2563
ต.ตาเบา) บา้นโคกเพชร หมู่ที่ 15 ต.โคกยาง อ.ปราสาท เสนอราคา 490,000 บาท เสนอราคาเหมาะสม 25-พ.ย.-62
จ.สุรินทร์

11 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. (สายนานายสรวน ศรีตะวัน -    452,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สุรินทร์ ส.อุดมทรัพย์ หจก.สุรินทร์ ส.อุดมทรัพย์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง  13/2563
ถนนจากวดัคฤหภมูิกาวาส) บา้นส่ีเหล่ียม หมู่ที่ 11 เสนอราคา 450,000 บาท เสนอราคาเหมาะสม 26-พ.ย.-62
ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอราคา เหตุผลโดยสังเขป
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