
แบบ  สขร.1 

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้าง  ในรอบเดือน......ธนัวาคม 2561.... 

ซ่ือหน่วยงาน......องคก์ารบริหารส่วนต าบลยาง........ 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือ/จดัจ้าง วงเงินงบประ
มาณ 

ราคากลาง 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผูเ้สนอราคาละราคาท่ีเส
นอ 

ผูท่ี้ได้รบัการคดัเลือกแล
ะราคา 

เลขท่ีและวนัท่ีข
องสญัญาหรือข้อ
ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 

ผลท่ีคดัเ
ลือกโดย
สงัเขป 

1. จา้งเหมาซ่อมแซมถนนหนิคลุกภายในต าบลยาง  ต
ามรายละเอยีดดงันี้ 
-
ถนนหนิคลุกสายจากบา้นแดง  หมู ่ ๒  ถงึล าเสยีวใ
หญ่  โดยลงหนิคลุก  จ านวน  ๘  ลกูบาศกเ์มตร 
พรอ้มเกรดเกลีย่ปรบัแต่งใหเ้รยีบรอ้ย 
-
ถนนหนิคลุกสายบา้นสงเปลอืย  หมู ่ ๔  ไปสะพาน
ขา้มล าหว้ยวงัพระ  โดยลงหนิคลุก 
จ านวน  ๑๐  ลกูบาศกเ์มตร  พรอ้มเกรดเกลีย่ปรบั
แต่งใหเ้รยีบรอ้ย 
-
ถนนหนิคลุกสายบา้นสงเปลอืย  หมู ่ ๔  ถงึถนนลา
ดยางสาย ทล. ๒๐๖๓ (อ.บรบอื-
อ.วาปีปทุม)  โดยลงหนิคลุก 
จ านวน  ๒๐  ลกูบาศกเ์มตร  พรอ้มเกรดเกลีย่ปรบั
แต่งใหเ้รยีบรอ้ย 
-
ถนนหนิคลุกสายจากบา้นมะแงว  หมู ่ ๙  ถงึล าหว้
ยบะสงัข ์ โดยลงหนิคลุก 

45,000 เฉพาะเจาะจ
ง 

-รา้น ช.การช่าง / 45,000 -รา้น ช.การช่าง / 45,000 40/2562 
ลว. 17 ธ.ค. 61 

 



จ านวน  ๑๐  ลกูบาศกเ์มตร  พรอ้มเกรดเกลีย่ปรบั
แต่งใหเ้รยีบรอ้ย 
-
ถนนบรเิวณทางเขา้โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต า
บลบา้นบกพรา้ว  โดยลงหนิคลุก 
จ านวน  ๘  ลกูบาศกเ์มตร  พรอ้มเกรดเกลีย่ปรบัแ
ต่งใหเ้รยีบรอ้ย 
-
ถนนลกูรงับา้นยางใหม่  หมู่  ๑๔  จากนานายอ าพ
ร  ใจเทีย่ง ถงึถนน คสล.  โดยลงหนิคลุก 
จ านวน  ๒๐  ลกูบาศกเ์มตร  พรอ้มเกรดเกลีย่ปรบั
แต่งใหเ้รยีบรอ้ย 

   

 แบบ  สขร.1 

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้าง  ในรอบเดือน......กมุภาพนัธ ์ 2562.... 

ซ่ือหน่วยงาน......องคก์ารบริหารส่วนต าบลยาง........ 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือ/จดัจ้าง วงเงินงบประ
มาณ 

ราคากลาง 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผูเ้สนอราคาละราคาท่ีเส
นอ 

ผูท่ี้ได้รบัการคดัเลือกแล
ะราคา 

เลขท่ีและวนัท่ีข
องสญัญาหรือข้อ
ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 

ผลท่ีคดัเ
ลือกโดย
สงัเขป 

1. จา้งเหมาก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  
บา้นหนองหวา้ หมู ่๓ สายบา้นกลาง 
ถงึบา้นหนองหวา้ ขนาดกวา้ง  ๕.๐๐ เมตร  ยาว  
38.00  เมตร 
หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรอืมพีืน้ทีผ่วิจราจรคอนกรตี 

100,000 เฉพาะเจาะจ
ง 

-รา้นกลัยกร/ 98,000 -รา้นกลัยกร / 98,000 71/2562 
ลว. 6 ก.พ. 62 

 



ไมน้่อยกว่า  ๑๙๐.๐๐ ตารางเมตร 
2. จา้งเหมาก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

บา้นสงเปลอืย หมู ่๔  สายจาก คสล.เดมิ 
ไปสะพานขา้มล าหว้ยวงัพระ  ขนาดกวา้ง  ๔.๐๐ 
เมตร ยาว  ๔๗.๐๐ 
เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรอืมพีืน้ทีผ่วิจราจรคอ
นกรตีไม่น้อยกว่า ๑๘๘.๐๐ ตารางเมตร 

100,000 เฉพาะเจาะจ
ง 

-รา้นกลัยกร/ 98,000 -รา้นกลัยกร / 98,000 72/2562 
ลว. 6 ก.พ. 62 

 

3. จา้งเหมาซ่อมแซมถนนโดยเสรมิผวิหนิคลุกถนน 
บา้นโคกสงู  หมู ่ 8  สายบา้นโคกสงูเชื่อมถนนลาด
ยางสาย บรบอื-วาปีปทุม 
(ทล.๒๐๖๓)ผวิจราจรกวา้ง  ๔.๐๐  เมตร  ยาวรวม
  ๕๐.๐๐  เมตร  เสรมิผวิหนิคลุกหนาเฉลีย่  ๐.๐๗ 
 
เมตร  หรอืมปีรมิาณงานไม่น้อยกว่า  ๒๐๐.๐๐  ตา
รางเมตร 

15,000 เฉพาะเจาะจ
ง 

-รา้น ช.การช่าง /15,000 -รา้น ช.การช่าง /15,000 75/2562 
ลว. 11 ก.พ. 61 

 

4. จ้างเหมาก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง 
หมู้ ๘   สายจาก คสล.เดิม 
ข้างโรงเรียนบ้านแดง  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐ เมตร 
ยาว  ๒๕.๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ 
ผิวจราจรคอนกรีตไม้น้อยกว้า  ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร 

53,000 เฉพาะเจาะจ
ง 

-รา้นกลัยกร/ 52,000 -รา้นกลัยกร / 52,000 76/2562 
ลว. 13 ก.พ. 62 

 

 

แบบ  สขร.1 

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้าง  ในรอบเดือน......กมุภาพนัธ ์ 2562.... 

ซ่ือหน่วยงาน......องคก์ารบริหารส่วนต าบลยาง........ 

ล าดบั งานจดัซ้ือ/จดัจ้าง วงเงินงบประ วิธีซ้ือ/จ้าง ผูเ้สนอราคาละราคาท่ีเส ผูท่ี้ได้รบัการคดัเลือกแล เลขท่ีและวนัท่ีข ผลท่ีคดัเ



ท่ี มาณ 
ราคากลาง 

นอ ะราคา องสญัญาหรือข้อ
ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 

ลือกโดย
สงัเขป 

5. จ้างเหมาก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโพธิ์ทอง หมู้ ๗  สายจาก คสล.เดิม 
ไปสระน้้าหนองคู  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐ เมตร 
ยาว  ๔๗.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรคอนกรีตไม้น้อยกว้า  ๑๘๘.๐๐  ตารางเมตร
   

100,000 เฉพาะเจาะจ
ง 

-รา้นศุภเชฎษ์ก่อสรา้ง/ 
98,000 

-รา้นศุภเชฎษ์ก่อสรา้ง/ 
98,000 

77/2562 
ลว. 13 ก.พ. 62 

 

6. จ้างเหมาก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนจันทร้ หมู้ ๑๐  สายจาก คสล.เดิม 
ไปโรงสีกลุ้ม  ขนาดกว้าง  ๓.๐๐ เมตร 
ยาว  ๖๒.๐๐  เมตร 
หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม้น้
อยกว้า  ๑๘๖.๐๐ ตารางเมตร  

100,000 เฉพาะเจาะจ
ง 

-รา้นศุภเชฎษ์ก่อสรา้ง/ 
98,000 

-รา้นศุภเชฎษ์ก่อสรา้ง/ 
98,000 

78/2562 
ลว. 13 ก.พ. 62 

 

7. จ้างเหมาก้อสร้างเสาธงด้านหน้าส้านักงานองค้การบริ
หารส้วนต้าบลยางและก้อสร้างฐานเสาธงด้านหน้าศูน
ย้พัฒนาเด็กเล็กองค้การบริหารส้วนต้าบลยาง 

60,000 เฉพาะเจาะจ
ง 

-รา้น ช.การช่าง / 59,000 -รา้น ช.การช่าง / 59,000 79/2562 
ลว. 22 ก.พ. 62 

 

8. จ้างเหมาก้อสร้างรั้วก้าแพงด้านหน้าส้านักงานองค้การ
บริหารส้วนต้าบลยาง   จ้างเหมาก้อสร้างรั้วก้าแพงด้า
นหน้าส้านักงานองค้การบริหารส้วนต้าบลยาง  
รั้วก้าแพงสูง  ๑.๖๐ เมตร ยาว  ๙๓.๕๐ เมตร 

187,000 เฉพาะเจาะจ
ง 

-รา้น ช.การช่าง / 185,000 -รา้น ช.การช่าง / 185,000 80/2562 
ลว. 22 ก.พ. 62 

 

 

 



แบบ  สขร.1 

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้าง  ในรอบเดือน......เมษายน  2562.... 

ซ่ือหน่วยงาน......องคก์ารบริหารส่วนต าบลยาง........ 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือ/จดัจ้าง วงเงินงบประ
มาณ 

ราคากลาง 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผูเ้สนอราคาละราคาท่ีเส
นอ 

ผูท่ี้ได้รบัการคดัเลือกแล
ะราคา 

เลขท่ีและวนัท่ีข
องสญัญาหรือข้อ
ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 

ผลท่ีคดัเ
ลือกโดย
สงัเขป 

1. จ้างเหมาทาสีรั้วก้าแพงด้านหน้าส้านักงานองค้การบริ
หารส้วนต้าบลยาง  โดยทาสีรั้วก้าแพงตลอดแนวรั้วก้า
แพงเดิมทั้งหมด 
 
 

29,800 เฉพาะเจาะจ
ง 

-รา้น ช.การช่าง / 29,800 -รา้น ช.การช่าง / 29,800 110/2562 
ลว. 29 เม.ย. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบ  สขร.1 

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้าง  ในรอบเดือน......พฤษภาคม  2562.... 

ซ่ือหน่วยงาน......องคก์ารบริหารส่วนต าบลยาง........ 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซ้ือ/จดัจ้าง วงเงินงบประ
มาณ 

ราคากลาง 

วิธีซ้ือ/จ้าง ผูเ้สนอราคาละราคาท่ีเส
นอ 

ผูท่ี้ได้รบัการคดัเลือกแล
ะราคา 

เลขท่ีและวนัท่ีข
องสญัญาหรือข้อ
ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 

ผลท่ีคดัเ
ลือกโดย
สงัเขป 

1. จ้างเหมาซ้อมแซมฝายน้้าล้นล้าห้วยโสก บ้านยางใหม้ 
หมู้ ๑๔  
 

21,600 เฉพาะเจาะจ
ง 

-รา้น ช.การช่าง / 21,600 -รา้น ช.การช่าง / 21,600 124/2562 
ลว. 17 พ.ค. 62 

 

 


