
ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

1 จา้งปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 200,000.00 193,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอ านวยก่อสร้าง ร้านอ านวยก่อสร้าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631224001035
โคกยาว หมู่ 15 เสริมผิวจราจรคอนกรีต (193,000) (193,000) ลงวนัที่ 5 มกราคม  2564
เสริมเหล็กถนนกวา้ง 4 ม. ยาว 139 ม.                           
หนา 0.10 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 556 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 ม.

2 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน  11 รายการ 3,610.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านสวนชลเทพ ร้านสวนชลเทพ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 640114062097
(ส านักปลัด) (3,610) (3,610) ลงวนัที่ 7 มกราคม  2564

3 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัวจ านวน 1 รายการ 500.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น ร้านอักษรสาส์น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 640114065085
(ส านักปลัด) (500) (500) ลงวนัที่ 7 มกราคม  2564

4 ก่อสร้างห้องน้ าส านักงาน อบต.สร้างนกทา 200,000.00 200,000      เฉพาะเจาะจง หจก. อ.ชัยยงการช่าง ร้านอักษรสาส์น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 640122015750
ขนาดกวา้ง 2 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 2.50 (199,500) (500) ลงวนัที่ 15 มกราคม  2564
เมตร

5 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 24,600.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์- ร้านภัทรคอมพิวเตอร์- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 640114249372
(กองการศึกษาฯ) อ านาจเจริญ(24,600) อ านาจเจริญ(24,600) ลงวนัที่ 18 มกราคม  2564

6 จดัซ้ือวสัดุส านักงานจ านวน 2 รายการ 6,960.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น ร้านอักษรสาส์น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 640114253379
(ส านักปลัด) (6,960) (6,960) ลงวนัที่ 18 มกราคม  2564

7 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 20 รายการ 9,623.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น ร้านอักษรสาส์น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 640114254882
(กองช่าง) (9,623) (9,623) ลงวนัที่ 18 มกราคม  2564

8 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ TN-261BK 6,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์- ร้านภัทรคอมพิวเตอร์- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 640114346158
(กองคลัง) จ านวน  2  กล่อง อ านาจเจริญ(6,000) อ านาจเจริญ(6,000) ลงวนัที่ 22 มกราคม  2564

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  มกราคม  2564

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา



ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินที่จะ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง  รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
ซ้ือหรือจา้ง        และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จา้ง

9 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 14,700.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์- ร้านภัทรคอมพิวเตอร์- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 640114347629
(ส านักปลัด) อ านาจเจริญ(14,700) อ านาจเจริญ(14,700) ลงวนัที่  22  มกราคม  2564

10 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านค าพะโอ 200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุดสดีการโยธา หจก.บุดสดีการโยธา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 640122033355
หมู่ที่ 6 ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 93 เมตร (199,500) (199,500) ลงวนัที่  28  มกราคม  2564
หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
0.30 เมตร พร้อมป้ายโครงการ

11 ปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบาก 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุดสดีการโยธา หจก.บุดสดีการโยธา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 640122034723
หมู่ที่ 2 เสริมผืวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (100,000) (100,000) ลงวนัที่  29  มกราคม  2564
ถนนขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 70 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่
280 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ
0.20 เมตร 

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มกราคม  2564

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา


