
 
แบบ สขร. 1 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 

 

ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือ/จา้ง 

ราคากลาง วธีิซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคา 

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและ
วนัท่ีของ
สัญญา/
ขอ้ตกลง 

๑. 
 

 

ไม่มีการจดัซ้ือจดัจา้งใน
หมวดครุภณัฑท่ี์ดินและ

สิงก่อสร้าง 

       

๒. 
 

 

        

๓. 
 

 

        

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 

 

ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือ/จา้ง 

ราคากลาง วธีิซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคา 

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและ
วนัท่ีของ
สัญญา/
ขอ้ตกลง 

๑. 
 

 

โทรทศัน์ Led  

ขนาด 32 น้ิว 
8,000  เฉพาะเจาะจง ร้านลกัก้ีเน็ตแอนดเ์กมส์ 

8,000 บาท 
ร้านลกัก้ีเน็ตแอนดเ์กมส์ 

8,000 บาท 

ผูมี้อาชีพ 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

6/2561 
14/11/2560 

๒. 
 

 

ตูเ้หล็ก 2 บาน 

จ านวน 2 ใบ 

10,000  เฉพาะเจาะจง ร้านองัคณา 
10,000 บาท 

ร้านองัคณา 
10,000 บาท 

ผูมี้อาชีพ 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

9/2561 
15/112560 

 

๓. 
 

 

เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ 
ขาวด า 

ซมัซุง SL 3820 Np 

15,000   ร้านลกัก้ีเน็ตแอนดเ์กมส์ 

15,000 บาท 

ร้านลกัก้ีเน็ตแอนดเ์กมส์ 

15,000 บาท 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

และราคา
มาตรฐาน
ครุภณัฑ์ 

11/2561 
17/11/2560 

 

 

 

 



 

แบบ สขร. 1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 

 

ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือ/จา้ง 

ราคากลาง วธีิซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคา 

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและ
วนัท่ีของ
สัญญา/
ขอ้ตกลง 

๑. 
 

 

เกา้อ้ีนกับริหาร 5,900  เฉพาะเจาะจง น.ส.ละมุน มณีรัตน์ 

ราคาท่ีเสนอ 5,900 
น.ส.ละมุน มณีรัตน์ 

ราคาท่ีเสนอ 5,900 
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

15/2561 
4/12/60 

๒. 
 

 

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย 

17,100 - เฉพาะเจาะจง น.ส.ละมุน มณีรัตน์ 

ราคาท่ีเสนอ 17,100 
น.ส.ละมุน มณีรัตน์ 

ราคาท่ีเสนอ 17,100 
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

25/2561 
29/12/60 

๓. 
 

 

ปรับปรุงระบบประปา 
บา้นหูหนาน ม.10 

1,709,000  ประกวดราคา หจก.พินทองพทัลุงการ
โยธา 

788,214 บาท 

หจก.พินทองพทัลุงการ
โยธา 

788,214 บาท 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ

ราคากลาง 

1/2561  
18/12/60 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 

 

ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือ/จา้ง 

ราคากลาง วธีิซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคา 

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและ
วนัท่ีของ
สัญญา/
ขอ้ตกลง 

๑. 
 

 

พดัลมติดฝาผนงั 2,000  เฉพาะเจาะจง นางสาคร  เก้ือทว ี
ราคาท่ีเสนอ 2,000 

นางสาคร  เก้ือทวี 
ราคาท่ีเสนอ 2,000 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

37/2561 
17/1/61 

๒. 
 

 

โตะ๊หมู่บูชา 17,000  เฉพาะเจาะจง ร้านลกัก้ีเน็ตแอนดเ์กม 

ราคาท่ีเสนอ 17,000 
ร้านลกัก้ีเน็ตแอนดเ์กม 

ราคาท่ีเสนอ 17,000 
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

38/2561 
19/1/61 

๓. 
 

 

ขดุวางท่อ ม.1-10 119,200 119,482 เฉพาะเจาะจง นายฉตัรชยั  จาวงั 
ราคาท่ีเสนอ 119,200 

นายฉตัรชยั  จาวงั 
ราคาท่ีเสนอ 119,200 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ

ราคากลาง 

30/2561 
19/1/61 

๔ ซ่อมแซมถนนสาย
สะพานยาง-โหล๊ะเร็ด 

58200 58,265 เฉพาะเจาะจง นายฉตัรชยั  จาวงั 
ราคาท่ีเสนอ 119,200 

นายฉตัรชยั  จาวงั 
ราคาท่ีเสนอ 119,200 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ

ราคากลาง 

34/2561 
19/1/61 

๕ ถมปรับบริเวณรอบท่ีท า
การ อบต.เขายา่ 

20,300 20,300 เฉพาะเจาะจง นายฉตัรชยั  จาวงั 
ราคาท่ีเสนอ 20,300 

นายฉตัรชยั  จาวงั 
ราคาท่ีเสนอ 20,300 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ

ราคากลาง 

33/2561 
25/1/61 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 

 

ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือ/จา้ง 

ราคากลาง วธีิซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคา 

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและ
วนัท่ีของ
สัญญา/
ขอ้ตกลง 

๑. 
 

 

เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ 9,000  เฉพาะเจาะจง ร้านลกัก้ีเน็ตแอนดเ์กม 

ราคาท่ีเสนอ 9,000 
ร้านลกัก้ีเน็ตแอนดเ์กม 

ราคาท่ีเสนอ 9,000 
ไม่เกินวงเงิน

งบประมาณและ
ราคามาตรฐาน 

51/2561 
14/2/61 

๒. 
 

 

รถจกัรยานยนต ์110 ซีซี 38,000  เฉพาะเจาะจง พทัลุงไทยยนตก์ลการ 
ราคาท่ีเสนอ 38,000 

พทัลุงไทยยนตก์ลการ 
ราคาท่ีเสนอ 38,000 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ
ราคามาตรฐาน 

56/2561 
22/11/60 

๓. 
 

 

ชุดอุปกรณ์เสียงตาม
สาย ม.7 

100,000 100,216 เฉพาะเจาะจง นายจิรศกัด์ิ แกว้เรือง 
ราคาท่ีเสนอ 100,000 

นายจิรศกัด์ิ แกว้เรือง 
ราคาท่ีเสนอ 100,000 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ

ราคากลาง 

39/2561 
13/2/25641 

๔ ก่อสร้างถนน คสล. 
โหล๊ะเร็ด-ไทรทอง 

295,000 301,200 เฉพาะเจาะจง พีทีพี คอนทรัคชัน่ 

ราคาท่ีเสนอ 295,000 
พีทีพี คอนทรัคชัน่ 

ราคาท่ีเสนอ 295,000 
ไม่เกินวงเงิน

งบประมาณและ
ราคากลาง 

สญ.3/2561 
16/2/2561 

๕ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ภายในต าบล 

290,000 291,807 เฉพาะเจาะจง นอ้งกานตพ์าณิชย ์
290,000 บาท 

นอ้งกานตพ์าณิชย ์
290,000 บาท 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ

ราคากลาง 

สญ.4/2561 
28/2/2561 

 



๖ ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทางหลวงเก่า ม.5 

490,000 491,245 เฉพาะเจาะจง สิรวทิยก์ารโยธา 
490,000 

สิรวทิยก์ารโยธา 
490,000 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ

ราคากลาง 

สญ.4/2561 
28/2/2561 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมนีาคม 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 

 

ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือ/จา้ง 

ราคากลาง วธีิซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคา 

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและ
วนัท่ีของ
สัญญา/
ขอ้ตกลง 

๑. 
 

 

กลอ้งถ่ายภาพน่ิงระบบ
ดิจิตอล 

11,000  เฉพาะเจาะจง ร้านลกัก้ีเน็ตแอนดเ์กม 

ราคาท่ีเสนอ 11,000 
ร้านลกัก้ีเน็ตแอนดเ์กม 

ราคาท่ีเสนอ 11,000 
ไม่เกินวงเงิน

งบประมาณและ
ราคามาตรฐาน 

61/2561 
5/3/61 

๒. 
 

 

เคร่ืองพน่หมอกควนั 59,000  เฉพาะเจาะจง ร้านลกัก้ีเน็ตแอนดเ์กม 

ราคาท่ีเสนอ 59,000 
ร้านลกัก้ีเน็ตแอนดเ์กม 

ราคาท่ีเสนอ 59,000 
ไม่เกินวงเงิน

งบประมาณและ
ราคามาตรฐาน 

75/2561 
21/3/61 

๓ ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทุ่งนา-ศาลาเคง 

490,000 493,444 เฉพาะเจาะจง บ.เคเอ็นการโยธาและธุรกิจ 
จ ากดั 
490,000 

บ.เคเอ็นการโยธาและ
ธุรกิจ จ ากดั 

490,000 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ

ราคากลาง 

สญ.6/2561 
6/3/2561 

 
๔ ก่อสร้างถนน คสล. 

สายวงัใหม-่เขายา่ 
490,000 490,780 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองวุฒคอนสทรัคชัน่

เวร์ิค 

490,000 

หจก.เรืองวุฒ
คอนสทรัคชัน่เวิร์ค 

490,000 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ

ราคากลาง 

สญ.7/2561 
5/3/2561 

 
๕ ก่อสร้างถนน คสล. 

สายซอยมีลาภ 
490,000 491,354 เฉพาะเจาะจง อมัรินทร์การก่อสร้าง 

490,000 
อมัรินทร์การก่อสร้าง 

490,000 
ไม่เกินวงเงิน

งบประมาณและ
ราคากลาง 

สญ.8/2561 
8/3/2561 

 



๖ ก่อสร้างถนน คสล. 
สายวงับาก-สวนป่า

ชุมชน 

490,000 490,373 เฉพาะเจาะจง นายเจือ  นุ่มเรือง 
490,000 

นายเจือ  นุ่มเรือง 
490,000 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ

ราคากลาง 

สญ.9/2561 
8/3/2561 

 
๗ ก่อสร้างถนน คสล. 

สายซอยบา้นนายเผี้ยง 
490,000 493,416 เฉพาะเจาะจง พีทีพี คอนทรัคชัน่ 

490,000 
พีทีพี คอนทรัคชัน่ 

490,000 
ไม่เกินวงเงิน

งบประมาณและ
ราคากลาง 

สญ.10/2561 
12/3/2561 

 
๘ ก่อสร้างถนน คสล. 

สายซอยกินรี 
490,000 412,408 เฉพาะเจาะจง ช.เอราวลัย ์

490,000 
ช.เอราวลัย ์
490,000 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ

ราคากลาง 

สญ.11/2561 
20/3/2561 

 
๙ ก่อสร้างถนน คสล. 

สายบา้นนายพุฒ 
80,000 81,935 เฉพาะเจาะจง ช.เอราวลัย ์

80,000 
ช.เอราวลัย ์
80,000 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ

ราคากลาง 

สญ.12/2561 
20/3/2561 

 
๑๐ ซ่อมสร้างผวิทางแบบ

เซอเฟสทรีตเมนต ์

ชั้นเดียว หูหนาน -
ส านกัปรางค ์

490,000 492,063 เฉพาะเจาะจง จอมเจริญคอนทรัคชัน่ 

490,000 
จอมเจริญคอนทรัคชัน่ 

490,000 
ไม่เกินวงเงิน

งบประมาณและ
ราคากลาง 

สญ.13/2561 
13/3/2561 

 

๑๑ ก่อสร้างถนน คสล. 
สายส านกัวา-วงังาย 

490,000 490,249 เฉพาะเจาะจง หจก.นอ้งช็อปการก่อสร้าง 
490,000 

หจก.นอ้งช็อปการก่อสร้าง 
490,000 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ

ราคากลาง 

สญ.14/2561 
21/3/2561 

 
๑๒ ก่อสร้างถนน คสล. 

สายซอยยางคนัร่ม 
70,000 71,926 เฉพาะเจาะจง ณฐิัวฒิุการก่อสร้าง 

70,000 
ณฐิัวฒิุการก่อสร้าง 

70,000 
ไม่เกินวงเงิน

งบประมาณและ
ราคากลาง 

สญ.15/2561 
21/3/2561 

 
๑๓ ก่อสร้างถนน คสล. 116,000 116,066 เฉพาะเจาะจง ณฐิัวฒิุการก่อสร้าง ณฐิัวฒิุการก่อสร้าง ไม่เกินวงเงิน สญ.16/2561 



สายศูนยเ์พาะช าฯ 116,000 116,000 งบประมาณและ
ราคากลาง 

21/3/2561 
 

๑๔ ก่อสร้างถนน คสล. 
สาย สอ.โหล๊ะเร็ด -ส่ี

แยกครูแป้น 

490,000 490,780 เฉพาะเจาะจง ณฐิัวฒิุการก่อสร้าง 
490,000 

ณฐิัวฒิุการก่อสร้าง 
490,000 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ

ราคากลาง 

สญ.17/2561 
21/3/2561 

 
๑๕ ก่อสร้างถนน คสล. 

สาย บา้นม่วง-ควนฤทธ์ิ 
410,000 412,325 เฉพาะเจาะจง นอ้งกานตพ์าณิชย ์

410,000 
นอ้งกานตพ์าณิชย ์

410,000 
ไม่เกินวงเงิน

งบประมาณและ
ราคากลาง 

สญ.18/2561 
21/3/2561 

 
๑๖ ปรับปรุงถนนภายใน

ต าบล หมู่ท่ี 6 
48,300 48,311 เฉพาะเจาะจง นอ้งกานตพ์าณิชย ์

48,300 
นอ้งกานตพ์าณิชย ์

48,300 
ไม่เกินวงเงิน

งบประมาณและ
ราคากลาง 

สญ.19/2561 
27/3/2561 

 
๑๗         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 

 

ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือ/จา้ง 

ราคากลาง วธีิซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคา 

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและ
วนัท่ีของ
สัญญา/
ขอ้ตกลง 

๑. 
 

 

ชั้นไมว้างของ
อเนกประสงค ์

2,000  เฉพาะเจาะจง ร้านองัคณา 
ราคาท่ีเสนอ 2,000 

ร้านองัคณา 
ราคาท่ีเสนอ 2,000 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

73/2561 
2/4/61 

๒. 
 

 

ชุดกลอ้งวงจรปิด        
ไอพีไร้สาย 

40,000  เฉพาะเจาะจง ร้านลกัก้ีเน็ตแอนดเ์กม 

ราคาท่ีเสนอ 40,000 
ร้านลกัก้ีเน็ตแอนดเ์กม 

ราคาท่ีเสนอ 40,000 
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

75/2561 
2/4/61 

๓. 
 

 

ปรับปรุงถนนสาย   
บา้นม่วง-ควนฤทธ์ิ 

100,000 101989 เฉพาะเจาะจง ณฐิัวฒิุการก่อสร้าง 
100,000 

ณฐิัวฒิุการก่อสร้าง 
100,000 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ

ราคากลาง 

บส.68/2561 
24/4/2561 

 
๔ ขดุวางขยายเขตท่อเมน

ประปา หมู่ท่ี 1,7 
64,700 64,731 เฉพาะเจาะจง นางโสภิณ ด ารงพิพรรธ์ 

64,700 
นางโสภิณ ด ารงพิพรรธ์ 

64,700 
ไม่เกินวงเงิน

งบประมาณและ
ราคากลาง 

บส.69/2561 
24/4/2561 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 

 

ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือ/จา้ง 

ราคากลาง วธีิซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคา 

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและ
วนัท่ีของ
สัญญา/
ขอ้ตกลง 

๑. 
 

 

แผงไฟหยดุตรวจ
สามเหล่ียม 

40,000  เฉพาะเจาะจง ร้านองัคณา 
ราคาท่ีเสนอ 2,000 

ร้านองัคณา 
ราคาท่ีเสนอ 2,000 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

73/2561 
2/4/61 

๒. 
 

 

ซุม้เฉลิมพระเกียรติฯ 100,000  เฉพาะเจาะจง หจก.เอฟ เอที 2006 
ราคาท่ีเสนอ 99,000 

หจก.เอฟ เอที 2006 
ราคาท่ีเสนอ 99,000 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

80/61 
19/4/61 

๓. 
 

 

ขดุเจาะบ่อบาดาล  
บา้นสะพานยาง ม.2 

200,000 211,924 เฉพาะเจาะจง ณฐิัวฒิุการก่อสร้าง 
200,000 

ณฐิัวฒิุการก่อสร้าง 
200,000 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ

ราคากลาง 

21/2561 
25/5/2561 

 
๔ ขดุเจาะบ่อบาดาล  

บา้นหูหนาน ม.10 
200,000 211,924 เฉพาะเจาะจง ณฐิัวฒิุการก่อสร้าง 

200,000 
ณฐิัวฒิุการก่อสร้าง 

200,000 
ไม่เกินวงเงิน

งบประมาณและ
ราคากลาง 

20/2561 
25/5/2561 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมถุินายน 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 

 

ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือ/จา้ง 

ราคากลาง วธีิซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคา 

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและ
วนัท่ีของ
สัญญา/
ขอ้ตกลง 

๑. 
 

 

รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 
ตนั 4 ประตู  

ขบัเคล่ือนส่ีลอ้ 

952,000 957,000 ประกวดราคา 1.บริษทั ช.เอราวณัมอเตอร์ 
นครปฐม 

ราคาท่ีเสนอ 773,000 
2.บริษทั ที เค เอฟ จ ากดั 

ราคาท่ีเสนอ 864,000 
3.บริษทั โตโยตา้พทัลุง 

จ ากดั 
ราคาท่ีเสนอ 889,500 
4.บริษทั พทัลุง จ วนิิต 

จ ากดั 
ราคาท่ีเสนอ 909,900 

5.บริษทั มิตซูบิชิไทยยนต ์
กลการ จ ากดั 

ราคาท่ีเสนอ 864,000 

1.บริษทั ช.เอราวณั
มอเตอร์ นครปฐม 

ราคาท่ีเสนอ 773,000 
 

เสนอราคาต ่าสุด
ไม่เกินวงเงิน

งบประมาณและ
ราคามาตรฐาน 

3/2561 
5/6/2561 

๒. 
 

โตะ๊ท างาน เกา้อ้ี 7400  เฉพาะเจาะจง ร้านองัคณา 
ราคาท่ีเสนอ 7,400 

ร้านองัคณา 
ราคาท่ีเสนอ 7,400 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

97/2561 
24/6/2561 



๓. 
 

 

โตะ๊ท างานเหล็ก ขนาด 
5 ฟุต 

8,000  เฉพาะเจาะจง เอสเอน็เซ็นเตอร์ 
ราคาท่ีเสนอ 8,000 

เอสเอน็เซ็นเตอร์ 
ราคาท่ีเสนอ 8,000 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

101/61 
11/6/61 

๔ ก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอยภิรมณ์ ม.4 

100,000 103,126 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองวุฒคอนสทรัคชัน่
เวร์ิค 

100,000 

หจก.เรืองวุฒิ
คอนสทรัคชัน่เวิร์ค 

100,000 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ

ราคากลาง 

สญ.22/2561 
6/6/2561 

 
๕ ก่อสร้างถนน คสล. 

สายซอยมีลาภ ม.9 
100,000 102,896 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองวุฒคอนสทรัคชัน่

เวร์ิค 

100,000 

หจก.เรืองวุฒิ
คอนสทรัคชัน่เวิร์ค 

100,000 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ

ราคากลาง 

สญ.23/2561 
6/6/2561 

 
๖ ก่อสร้างถนน คสล. 

สายทางหลวงเก่า ม.5 
100,000 102,003 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองวุฒคอนสทรัคชัน่

เวร์ิค 

100,000 

หจก.เรืองวุฒ
คอนสทรัคชัน่เวิร์ค 

100,000 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ

ราคากลาง 

สญ.24/2561 
6/6/2561 

 
๗ ก่อสร้างถนน คสล. 

สายเขายา่-วงัใหม่ 
100,000 101,854 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองวุฒคอนสทรัคชัน่

เวร์ิค 

100,000 

หจก.เรืองวุฒ
คอนสทรัคชัน่เวิร์ค 

100,000 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ

ราคากลาง 

สญ.25/2561 
6/6/2561 

 
๘ ขดุคูระบายน ้าริมถนน

สายวงัราโพธ์ิ-เขาป้า
แหร้ ม.3 

19,900 19,903 เฉพาะเจาะจง นางโสภิณ ด ารงพิพรรธ์ 
19,900 

นางโสภิณ ด ารงพิพรรธ์ 
19,900 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ

ราคากลาง 

บส.81/2561 
12/6/2561 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 

 

ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือ/จา้ง 

ราคากลาง วธีิซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคา 

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและ
วนัท่ีของ
สัญญา/
ขอ้ตกลง 

๑. 
 

 

คอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ 15,500 15,500 เฉพาะเจาะจง ลองถูกคอมพิวเตอร์ 
ราคาท่ีเสนอ 15,500 

ลองถูกคอมพิวเตอร์ 
ราคาท่ีเสนอ 15,500 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ
ราคามาตรฐาน 

 

120/2561 
16/7/61 

๒. 
 

 

ปรับปรุงสนามกีฬา 
อบต.เขายา่ 

68,000 68,769 เฉพาะเจาะจง นายบุญยง  หนูสุวรรณ์ 

68,000 
นายบุญยง  หนูสุวรรณ์ 

68,000 
ไม่เกินวงเงิน

งบประมาณและ
ราคากลาง 

บส.87/2561 
4/7/2561 

 
๓. 
 

 

ขดุเจาะบ่อบาดาล  
บา้นส านกัปรางค ์ม.1 

200,000 213506 เฉพาะเจาะจง นายนิกร สุวรรณจินดา 
200,000 

นายนิกร สุวรรณจินดา 
200,000 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ

ราคากลาง 

92/2561 
16/7/2561 

 
๔ ขดุวางท่อระบายน ้า  

ม.2,5,9 
128,600 128610 เฉพาะเจาะจง นางโสภิณ ด ารงพิพรรธ์ 

128,600 
นางโสภิณ ด ารงพิพรรธ์ 

128,600 
ไม่เกินวงเงิน

งบประมาณและ
ราคากลาง 

94/2561 
16/7/2561 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 

 

ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือ/จา้ง 

ราคากลาง วธีิซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคา 

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและ
วนัท่ีของ
สัญญา/
ขอ้ตกลง 

๑. 
 

 

ปรับปรุงห้องน ้า ศพด.
บา้นส านกัวา 

150,000 150,592 เฉพาะเจาะจง นายเจือ  นุ่มเรือง 
150,000 

นายเจือ  นุ่มเรือง 
150,000 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ

ราคากลาง 

บส.102/61 
1/8/2561 

 
๒. 

 

 

ขดุคูระบายน ้าริมถนน
ภายในหมู่บา้น ม.9 

51,600 51,694 เฉพาะเจาะจง นางโสภิณ ด ารงพิพรรธ์ 
51,600 

นางโสภิณ ด ารงพิพรรธ์ 
51,600 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ

ราคากลาง 

111/2561 
29/8/2561 

 
๓. 
 

 

        

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 
 

 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกนัยายน 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 

 

ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือ/จา้ง 

ราคากลาง วธีิซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคา 

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและ
วนัท่ีของ
สัญญา/
ขอ้ตกลง 

๑ จดัซ้ือยางมะตอย
ซ่อมแซมถนน 

 สายโพรงงู วงัราโพธ์ิ 

22,400  เฉพาะเจาะจง นางโสภิณ ด ารงพิพรรธ์ 
22,400 

นางโสภิณ ด ารงพิพรรธ์ 
22,400 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ

ราคากลาง 

153/2561 
12/9/2561 

 
๒ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 

ม.3,4,10 
66,000 66,067 เฉพาะเจาะจง นายเจือ  นุ่มเรือง 

66,000 
นายเจือ  นุ่มเรือง 

66,000 
ไม่เกินวงเงิน

งบประมาณและ
ราคากลาง 

บส.130/61 
12/9/2561 

 
๓ ปรับปรุงขยายเขตท่อ

เมนจ่ายน ้า ม.1 
82,700 82,743 เฉพาะเจาะจง นางโสภิณ ด ารงพิพรรธ์ 

82,700 
นางโสภิณ ด ารงพิพรรธ์ 

82,700 
ไม่เกินวงเงิน

งบประมาณและ
ราคากลาง 

131/2561 
12/9/2561 

 

 


