
แบบ สขร.1

สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/ใบสั่งจ้าง

ว/ด/ป
1 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนธนัวาคม 2562         9,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัด มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ  21/2563

แผนงานสาธารณสุข เสนอราคา 9,000 บาท 2-ธ.ค.-62

2 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนธนัวาคม 2562         2,100.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัด มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ  22/2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป เสนอราคา 2,100 บาท 4-ธ.ค.-62

3 จ้างจัดขบวนแหง่าน 81 ป ีโครงการส่งเสริมสืบสานงาน    119,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเหนียงลออ(นายพรีนันท ์ใจกล้า)ร้านเหนียงลออ(นายพรีนันท ์ใจกล้า) มีอาชีพตามที่จัดจ้าง  4/2563
ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิ่น เสนอราคา 119,000 บาท 6-ธ.ค.-62

4 จ้างจัดนิทรรศการ 81 ป ีโครงการส่งเสริมสืบสานงาน       17,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางอุธร  เสาโกมุท นางอุธร  เสาโกมุท เสนอราคาเหมาะสม  5/2563
ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิ่น เสนอราคา 17,000 บาท 6-ธ.ค.-62

5 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน ผ้าม่านหน้าต่าง       80,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกังแอนผ้าม่าน ร้านกังแอนผ้าม่าน มีอาชีพตรงที่จัดซ้ือ  23/2563
เสนอราคา 80,600 บาท 11-ธ.ค.-62

6 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 5 รายการ       12,740.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอทแีอนด์เปเปอร์โกร บจก.ไอทแีอนด์เปเปอร์โกร มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ  24/2563
เสนอราคา 12,740 บาท 11-ธ.ค.-62

7 จ้างซ่อมแซมและล้างระบบเคร่ืองปรับอากาศ         3,100.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ปราสาทแอร์ 1 ร้าน ปราสาทแอร์ 2 มีอาชีพตามที่จัดจ้าง CNTR-0027/63

จ้านวน 1 เคร่ือง เสนอราคา 3,100 บาท 16-ธ.ค.-62

8 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 1 รายการ         2,670.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอทแีอนด์เปเปอร์โกร บจก.ไอทแีอนด์เปเปอร์โกร มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ CNTR-0028/63

เสนอราคา 2,670 บาท 16-ธ.ค.-62

ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอราคา เหตุผลโดยสังเขป
ล าดับ

ที่
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงนิ
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือนธันวาคม 2562 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกยาง  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์



สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/ใบสั่งจ้าง

ว/ด/ป
9 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน ธงตราสัญลักษณ์พระราชินี ร.10         1,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอทแีอนด์เปเปอร์โกร บจก.ไอทแีอนด์เปเปอร์โกร มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ CNTR-0030/63

จ้านวน 20 ผืน เสนอราคา 1,200 บาท 16-ธ.ค.-62

10 จ้างซ่อมบ้ารุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบยีน บฉ1513สร.         9,310.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอ.พ.ีเจริญยาง บจก.เอ.พ.ีเจริญยาง มีอาชีพตามที่จัดจ้าง  6/2563
เสนอราคา 9,310 บาท 17-ธ.ค.-62

11 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบยีน บฉ1513สร.       10,350.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เด่นแอร์ 16 หจก.เด่นแอร์ 17 มีอาชีพตามที่จัดจ้าง  7/2563
เสนอราคา 10,350 บาท 17-ธ.ค.-62

12 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 รายการ         5,350.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.สุรินทร์ โอ.เอ. บจก.สุรินทร์ โอ.เอ. มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ  25/2563
เสนอราคา 5,350 บาท 18-ธ.ค.-62

13 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน จ้านวน 9 รายการ         9,605.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอทแีอนด์เปเปอร์โกร บจก.ไอทแีอนด์เปเปอร์โกร มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ  26/2563
เสนอราคา 9,605 บาท 18-ธ.ค.-62

14 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือนธนัวาคม 2562         4,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ้ากัด มีอาชีพตามที่จัดซ้ือ  27/2563
แผนงานรักษาความสงบภายใน เสนอราคา 4,000 บาท 18-ธ.ค.-62

15 จ้างต่อสัญญาโดเมนเนมเวบ็ไซต์ อบต.โคกยาง         5,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซ์ด่านขุนทด หจก.แอดไวซ์ด่านขุนทด มีอาชีพตามที่จัดจ้าง  8/2563
เสนอราคา 5,000 บาท 19-ธ.ค.-62

16 จ้างซ่อมบ้ารุงเปล่ียนยางรถยนต์กู้ชีพกู้ภยั (1669)       13,190.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอ.พ.ีเจริญยาง บจก.เอ.พ.ีเจริญยาง มีอาชีพตามที่จัดจ้าง  9/2563
ทะเบยีน นข3720สร. เสนอราคา 13,190 บาท 23-ธ.ค.-62

17 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ้านวน 3เคร่ือง         1,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอทแีอนด์เปเปอร์โกร บจก.ไอทแีอนด์เปเปอร์โกร มีอาชีพตามที่จัดจ้าง CNTR-0036/63

เสนอราคา 1,000 บาท 23-ธ.ค.-62

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิ

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอราคา เหตุผลโดยสังเขป



สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/ใบสั่งจ้าง

ว/ด/ป

18 จ้างเหมาบริการติดต้ังอินเตอร์เน็ต         4,550.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน พ ีแอนด์ เค เซอร์วสิ ร้าน พ ีแอนด์ เค เซอร์วสิ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง CNTR-0037/63

เสนอราคา 4,550 บาท 23-ธ.ค.-62

19 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม โครงการ       11,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางสมศรี  ชะเนติยัง นางสมศรี  ชะเนติยัง มีอาชีพตามที่จัดจ้าง  10/2563
ต้ังด่านเพื่อปอ้งกันการเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนในช่วง เสนอราคา 11,200 บาท 26-ธ.ค.-62
เทศกาลปใีหม่

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิ

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอราคา

ผลการด้าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง
ประจ้าปีงบประมาณ 2563

เหตุผลโดยสังเขป



แบบ สขร.1

สัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/ใบสั่งจ้าง

ว/ด/ป
1 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อผลิตน้้าประปาหมู่บา้น       195,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เฉลิมชัยสุรินทร์ก่อสร้าง หจก.เฉลิมชัยสุรินทร์ก่อสร้าง มีอาชีพตามที่จัดจ้าง 14/2563

บา้นผักหวา้ หมู่ที่ 7 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เสนอราคา 191,000 บาท 20-ธ.ค.-62

2 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหนิคลุก(สายนานายสมใจ    151,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เฉลิมชัยสุรินทร์ก่อสร้าง หจก.เฉลิมชัยสุรินทร์ก่อสร้าง มีอาชีพตามที่จัดจ้าง  15/2563
สุดอุดม เชื่อมคลองล้าหว้ยตราด) บา้นโคกยาง หมู่ที่ 1 เสนอราคา 148,000 บาท 20-ธ.ค.-62
ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

3 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก (สายกันแสง - โคกปื๊ด)    333,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพลพทิกัษ์ หจก.ไพลพทิกัษ์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง  16/2563
(ช่วงที่ 2) บา้นอังกัญโพธิ ์หมู่ที่ 4 ต.โคกยาง อ.ปราสาท เสนอราคา 330,000 บาท 23-ธ.ค.-62
จ.สุรินทร์

4 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก (จากนานายโสรัฐ เหมาะตัว    499,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพลพทิกัษ์ หจก.ไพลพทิกัษ์ มีอาชีพตามที่จัดจ้าง  17/2563
 -นานายสวด หายทกุข)์ บา้นโคกทม หมู่ที่ 9 ต.โคกยาง เสนอราคา 495,000 บาท 23-ธ.ค.-62
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ผลการด้าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง
ประจ้าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกยาง  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิ

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอราคา เหตุผลโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าเดือนธันวาคม 2562 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563


