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

1 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียนส าหรับศูนย์พัฒนา 267,866.28 7.82 เฉพาะเจาะจง บ.คันทรีเฟรชแดร่ีจ ากัด บ.คันทรีเฟรชแดร่ีจ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630801000510
เด็กเล็กและโรงเรียน จ านวน 34,254 กลิองๆ ละ  (267,866.28)  (267,866.28) ลงวนัที่ 3 สิงหาคม 2563
7.82 บาท

2 จา้งก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 ขนาด 240,000.00 194139 เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลการช่าง ร้านเพิ่มพูลการช่าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630822003415
กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 69.60 เมตร หนา 0.15  (194,000)  (194,000) ลงวนัที่ 6 สิงหาคม 2563
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 348 ตารางเมตร ลงหินลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบแปลนฯ

3 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) 12,800.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์- ร้านภัทรคอมพิวเตอร์- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630814121387
อ านาจเจริญ (12,800) อ านาจเจริญ (12,800) ลงวนัที่ 7 สิงหาคม 2563

4 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) จ านวน 14,100.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์- ร้านภัทรคอมพิวเตอร์- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 63087147712
4 รายการ อ านาจเจริญ (14,100) อ านาจเจริญ (14,100) ลงวนัที่ 7 สิงหาคม 2563

5 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) 13,800.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์- ร้านภัทรคอมพิวเตอร์- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630814275753
อ านาจเจริญ (13,800) อ านาจเจริญ (13,800) ลงวนัที่ 17 สิงหาคม 2563

6 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  1 รายการ (ส านักปลัด) 4,500.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์- ร้านภัทรคอมพิวเตอร์- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630814277935
อ านาจเจริญ (4,500) อ านาจเจริญ (4,500) ลงวนัที่ 17 สิงหาคม 2563

7 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 5,900.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์- ร้านภัทรคอมพิวเตอร์- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630814301600
478-58-0002(กองการศึกษา) อ านาจเจริญ (5,900) อ านาจเจริญ (5,900) ลงวนัที่ 18 สิงหาคม 2563

8 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ(ส านักปลัด) 50,680.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ที เจริญวสัดุ ร้าน เอส ที เจริญวสัดุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630814293050

จ านวน 8 เคร่ือง (50,680) (50,680) ลงวนัที่ 18 สิงหาคม 2563

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  สิงหาคม  2563

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา



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

9 จา้งถ่ายส าเนาเอกสาร(ร่าง)ข้อบัญญติังบประมาณ 1,400.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านธงชัยกิอปปี้ ร้านธงชัยกิอปปี้ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 63081490338
รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 2564 (1,400) (1,400) ลงวนัที่ 18 สิงหาคม 2563

10 จา้งก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านบาก หมู่ที่ 2 ขนาด 23,000.00 22,164.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.รุ่งเรือง ร้าน ส.รุ่งเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630822013011
กวา้ง 4 เมตร ยาว 10.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  (22,000)  (22,000) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม 2563
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 42.00 ตารางเมตร 

11 จา้งก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกยาว 35,000.00 34,260.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.รุ่งเรือง ร้าน ส.รุ่งเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630822012902
หมู่ที่ 15 ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 16.50 เมตร  (34,000)  (34,000) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม 2563
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 66 ตร.ม.

12 จา้งก่อสร้าง ถนน คสล.ถนนสายบ้านสร้างนกทา- 500,000.00 482,191.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.รุ่งเรือง ร้าน ส.รุ่งเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630822012827
บ้านโคกก่อง โดยมี 2 ช่วง  (480,000)  (480,000) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม 2563
ช่วงที่ 1 กวา้ง 5 เมตร ยาว 19 เมตร หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 95 ตารางเมตร ลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร
ช่วงที่ 2 กวา้ง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 830 ตารางเมตร 
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร

13 จา้งท าป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมสัมมนาและ 450.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญดีไซน์ ร้านอ านาจเจริญดีไซน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630814346162
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและพัฒนา (450) (450) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม 2563
ศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ 2563
ขนาด 1.2x2.5 เมตร จ านวน 1 ป้าย

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  สิงหาคม  2563

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา



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

14 จดัซ้ือวสัดุตามโครงการอบรมสัมมนาและ 1,600.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น ร้านอักษรสาส์น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 30814343806
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและพัฒนา (1,600) (1,600) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม 2563
ศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ 2563

15 จดัซ้ือของที่ระลึก(กรอบหลุยส์ขนาด 15 x20 นิ้ว) 9,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น ร้านอักษรสาส์น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630814345344
จ านวน 6 รูป ตามโครงการอบรมสัมมนาและ (9,000) (9,000) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม 2563
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและพัฒนา
ศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจา้ง  ประจ าปีงบประมาณ 2563

16 จา้งปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 56,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านครุภัณฑ์ ร้านบ้านครุภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630824002715
บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 8 (56,000) (56,000) ลงวนัที่ 28 สิงหาคม 2563

17 จา้งปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 56,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านครุภัณฑ์ ร้านบ้านครุภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630824002567
บ้านค ามะโค้ง หมู่ที่ (56,000) (56,000) ลงวนัที่ 28 สิงหาคม 2563

18 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหินโงม 100,000.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.ทา ทา รับเหมา- หจก.ทา ทา รับเหมา- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 6308220020761
หมู่ที่ 14 ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 49 เมตร ก่อสร้าง(100,000) ก่อสร้าง(100,000) ลงวนัที่ 28 สิงหาคม 2563
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 196 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร

19 จา้งก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหินโงม 64,000.00 62,400.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ทา ทา รับเหมา- หจก.ทา ทา รับเหมา- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630822020733
หมู่ที่ 14 ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 40 เมตร ก่อสร้าง(62,000) ก่อสร้าง(62,000) ลงวนัที่ 28 สิงหาคม 2563
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 120 
ตารางเมตร 

20 จา้งก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านค าพะโอ 64,000.00 62,400.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ทา ทา รับเหมา- หจก.ทา ทา รับเหมา- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630822020747
หมู่ที่ 6 ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา ก่อสร้าง(62,000) ก่อสร้าง(62,000) ลงวนัที่ 28 สิงหาคม 2563
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 120 ตารางเมตร

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  สิงหาคม  2563
แบบ สขร.1

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา



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

แบบ สขร.1

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  สิงหาคม  2563



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

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  มีนาคม  2563
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา



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

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  มีนาคม  2563
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา

แบบ สขร.1



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

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  มีนาคม  2563



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

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  มีนาคม  2563

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา


































































