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

1 จา้งเหมาบริการบุคคลปฏบิัติงานรักษา 72,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายหลอง  ทองเสริม นายหลอง  ทองเสริม มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-001/2563 
ความปลอดภยั อบต.สร้างนกทา (72,000) (72,000) ลว.4 ต.ค.62
จา่ยรายเดือนๆ ละ 6,000.-บาท
จ านวน  12  เดือน

2 จา้งเหมาบริการบุคคลปฏบิัติงาน 72,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายกรีตาร์ เรืองธรรม นายกรีตาร์ เรืองธรรม มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-002/2563 
ดูแลรักษาต้นไม ้ไมด้อก ไมป้ระดับ (72,000) (72,000) ลว.4 ต.ค.62
จา่ยรายเดือนๆ ละ 6,000.-บาท
จ านวน  12  เดือน

3 จา้งเหมาบริการบุคคลปฏบิัติงาน 72,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางสวสัด์ิ ผิวจนัทร์ นางสวสัด์ิ ผิวจนัทร์ มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-003/2563 
ท าความสะอาดอาคาร อบต.สร้างนกทา (72,000) (72,000) ลว.4 ต.ค.62
จา่ยรายเดือนๆ ละ 6,000.-บาท
จ านวน  12  เดือน

4 จา้งเหมาบริการบุคคลปฏบิัติงาน 84,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายเจตพล  บุญหาญ นายเจตพล บุญหาญ มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-004/2563 
ชว่ยงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (84,000) (84,000) ลว.4 ต.ค.62
จา่ยรายเดือนๆ ละ 7,000.-บาท
จ านวน  12  เดือน

5 จา้งเหมาบริการบุคคลปฏบิัติงาน 84,000.00  - เฉพาะเจาะจง น.ส.อมัภาพร บุญหาญ น.ส.อมัภาพร บุญหาญ มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-005/2563 
ชว่ยงานการเงินและบัญชี (84,000) (84,000) ลว.4 ต.ค.62
จา่ยรายเดือนๆ ละ 7,000.-บาท

จ านวน  12  เดือน

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ตุลาคม  2562

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา



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

6 จา้งเหมาบริการบุคคลปฏบิัติงาน 84,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายยทุธศิลป์ ศรีสุนนท์ นายยทุธศิลป์ ศรีสุนนท์ มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-006/2563 
ท าความสะอาดอาคาร(กองชา่ง) (84,000) (84,000) ลว.4 ต.ค.62
จา่ยรายเดือนๆ ละ 7,000.-บาท
จ านวน  12  เดือน

7 จา้งเหมาบริการบุคคลปฏบิัติงาน 84,000.00  - เฉพาะเจาะจง น.ส.ขวญัฤดี  บุดตะ น.ส.ขวญัฤดี  บุดตะ มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-007/2563 
ธรุการกองชา่ง จา่ยรายเดือนๆ ละ (84,000) (84,000) ลว.4 ต.ค.62
 7,000.-บาท จ านวน 12 เดือน

8 จา้งเหมาบริการบุคคลปฏบิัติงาน 72,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายธรียทุธ ประเสริฐสังข์ นายธรียทุธ  ประเสริฐสังข์ มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-008/2563 
ชว่ยงานโครงการเพิ่มศักยภาพ (72,000) (72,000) ลว.4 ต.ค.62
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
จา่ยรายเดือนๆ ละ 6,000.-บาท
จ านวน  12  เดือน

9 จา้งเหมาบริการบุคคลปฏบิัติงาน 72,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางสมปอง ร่ืนเริง นางสมปอง  ร่ืนเริง มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-009/2563 
แมบ่้าน ศพด.บ้านสร้างนกทา (72,000) (72,000) ลว.4 ต.ค.62
จา่ยรายเดือนๆ ละ 6,000.-บาท
จ านวน  12  เดือน

10 จา้งเหมาบริการบุคคลปฏบิัติงาน 72,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางล าเอยีง ไชยสัตย์ นางล าเอยีง ไชยสัตย์ มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-010/2563 
แมบ่้าน ศพด.วดัโนนดู่ (72,000) (72,000) ลว.4 ต.ค.62
จา่ยรายเดือนๆ ละ 6,000.-บาท
จ านวน  12  เดือน

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ตุลาคม 2562

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา



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

11 จา้งเหมาบริการบุคคลปฏบิัติงาน 72,000.00  - เฉพาะเจาะจง น.ส.สมปอง พรมโสภา น.ส.สมปอง พรมโสภา มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-011/2563 
แมบ่้าน ศพด.วดัค ามะโค้ง (72,000) (72,000) ลว.4 ต.ค.62
จา่ยรายเดือนๆ ละ 6,000.-บาท
จ านวน  12  เดือน

12 จา้งโครงการกอ่สร้างถนน คสล.บ๋าเจริญ 170,000.00 168,429      เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เจริญทัศน์การโยธา หจก.ส.เจริญทัศน์การโยธา มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-012/2563 
หมู่ที่ 7 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 62 (168,429) (168,429) ลว.10 ต.ค.62
ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
248 ตร.ม. ตามแบบแปลนฯ

13 จา้งถา่ยเอกสารขอ้บัญญัติ 62 เล่ม 14,660.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านธงชยักอ๊ปปี้ ร้านธงชยักอ๊ปปี้ มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-015/2563 
และแบบแปลนพร้อมบัญชปีระมาณการ (14,660) (14,660) ลว.15 ต.ค.62
ราคากอ่สร้าง จ านวน 2 เล่ม(ส านักปลัด)

14 จา้งซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนสายบ้าน 100,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเจริญ ร้านแสงทองเจริญ มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-016/2563 
สร้างนกทา หมู่ที่ 1 ขนาดกวา้ง 3.50 ม. (100,000) (100,000) ลว.16 ต.ค.62
หนา 0.37 ม. ยาว 210.00 ม. หรือ
ปริมาณหินลูกรังไมน่้อยกวา่ 271.95 
ลบ.ม. ตามแบบแปลนฯ

15 จา้งขยายท่อเมนต์จา่ยน้ าประปาหมู่บ้าน 50,000.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เจริญทัศน์การโยธา หจก.ส.เจริญทัศน์การโยธา มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-017/2563 
บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 8 ท่อพีวซีีชั้น 8.5 (50,000) (50,000) ลว.16 ต.ค.62
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 2 นิ้ว จ านวน 107
ท่อน พร้อมอปุกรณ์ขอ้ต่อ ตามแบบฯ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ตุลาคม 2562



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

16 จา้งกอ่สร้างถนน คสล.บ้านน้ าค าพัฒนา 170,000.00 166,203      เฉพาะเจาะจง หจก.สวนเห็ดเจริญผล หจก.สวนเห็ดเจริญผล มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-018/2563 
หมู่ที่ 11 ขนาดกวา้ง 5.00 ม.ยาว 48.50 กอ่สร้าง (166,000) กอ่สร้าง (166,000) ลว.16 ต.ค.62
ม.พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางขา้งละ 0.50 
ม.หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 242.50 ตร.ม.
ตามแบบแปลนฯ

17 จา้งกอ่สร้างถนน คสล.บ้านค ามะโค้ง 200,000.00 214,337.30 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนเห็ดเจริญผล หจก.สวนเห็ดเจริญผล มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-019/2563 
หมู่ที่ 4 ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 88.00 กอ่สร้าง (200,000) กอ่สร้าง (200,000) ลว.16 ต.ค.62
ม.หนา 0.15 ม.พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 352.00
ม. ลงหินลูกรังไหล่ทางขา้งละ 0.20 ตร.ม.
ตามแบบแปลนฯ

18 จา้งกอ่สร้างถนน คสล.บ้านบ๋าเจริญ 150,000.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.พีพีเทรดด้ิง(1994) หจก.พีพีเทรดด้ิง(1994) มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-020/2563 
หมู่ที่ 7 ขนาดกวา้ง 5.00 ม.ยาว 51.50 กอ่สร้าง (150,000) กอ่สร้าง (150,000) ลว.22 ต.ค.62
ม.หนา 0.15 ม.พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 257.50
ตร.ม.ลงหินลูกรังไหล่ทางขา้งละ 0.20 ม.
ตามแบบแปลนฯ

19 จา้งกอ่สร้างถนน คสล.บ้านหนองแฝก 118,000.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.พีพีเทรดด้ิง(1994) หจก.พีพีเทรดด้ิง(1994) มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-021/2563 
หมู่ที่ 8 ขนาดกวา้ง 5.00 ม.ยาว 34.00 กอ่สร้าง (118,000) กอ่สร้าง (118,000) ลว.22 ต.ค.62
ม.หนา 0.15 ม.พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 170.00
ตร.ม.ลงหินลูกรังไหล่ทางขา้งละ 0.30 ม.
ตามแบบแปลนฯ

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ตุลาคม 2562

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา



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

20 จา้งเชา่พื้นที่โดเมนเนม และพัฒนา 15,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านรักษ์พรรณเซ็นเตอร์ ร้านรักษ์พรรณเซ็นเตอร์ มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-022/2563 
เวบ็ไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล (15,000) (15,000) ลว.22 ต.ค.62
สร้างนกทา

21 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน(ส านักปลัด) 2,960.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอกัษรสาส์น ร้านอกัษรสาส์น มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-023/2563 
จ านวน 2 รายการ (2,960) (2,960) ลว.22 ต.ค.62

22 จา้งส าเนาเอกสารเกณฑ์การประเมนิ 550.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านธงชยักอ๊ปปี้ ร้านธงชยักอ๊ปปี้ มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-024/2563 
ผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน 1,100 แผ่นๆ (550) (550) ลว.22 ต.ค.62
ละ 0.50 บาท(ส านักปลัด)

23 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์จ านวน 5 รายการ 31,200.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านภทัรคอมพิวเตอร์ ร้านภทัรคอมพิวเตอร์ มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-025/2563 
(ส านักปลัด) อ านาจเจริญ(31,200) อ านาจเจริญ(31,200) ลว.22 ต.ค.62

24 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ 30,700.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านภทัรคอมพิวเตอร์ ร้านภทัรคอมพิวเตอร์ มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-026/2563 
(กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม) อ านาจเจริญ(30,700) อ านาจเจริญ(30,700) ลว.22 ต.ค.62

25 จา้งกอ่สร้างถนน คสล.บ้านนาหกสิบ 120,000.00 117054 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เจริญทัศน์การโยธา หจก.ส.เจริญทัศน์การโยธา มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-027/2563 
หมู่ที่ 16 ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว43.00 (117,000) (117,000) ลว.24 ต.ค.62
ม. หนา 0.15 ม.พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทาง
ขา้งละ 0.30 ม. ตามแบบแปลนฯ

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ตุลาคม  2562

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา



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

26 จา้งโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 200,000.00 212,111.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเจริญ ร้านแสงทองเจริญ มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-028/2563 
(ศาลานาบุญ) บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 12 (199,500) (199,500) ลว.24 ต.ค.62
กวา้ง 6.00 ม. ยาว 8.00 ม.
สูง  2.34 ม. ตามแบบแปลนฯ

27 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 320.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอกัษรสาส์น ร้านอกัษรสาส์น มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-030/2563 
(กองคลัง) (320) (320) ลว.25 ต.ค.62

28 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 1,824.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอกัษรสาส์น ร้านอกัษรสาส์น มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-031/2563 
(กองคลัง) (1,824) (1,824) ลว.25 ต.ค.62

29 จดัซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง (เบิกจา่ยตามบิลที่  -  - เฉพาะเจาะจง หจก.น้ าเพชรเมตตาบริการ หจก.น้ าเพชรเมตตาบริการ มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-032/2563 
จา่ยจริง) ต้ังแต่วนัที่ 1 ต.ค.62-30 ก.ย. ลว.25 ต.ค.62
63 วงเงินไมเ่กนิ 100,000.-บาท
จ านวนไมเ่กนิ 10,000 ลิตร

30 จา้งท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 300.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียดีดีไซน์ ร้านไอเดียดีดีไซน์ มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-033/2563 
โครงการท าบุญเล้ียงพระ ศพด.สร้างนกทา (300) (300) ลว.25 ต.ค.62
จ านวน 1ป้าย

31 จา้งจดัสถานที่เพื่อด าเนินโครงการท าบุญ 2,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายสมอน  ผิวออ่น นายสมอน  ผิวออ่น มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-034/2563 
เล้ียงพระ ศพด.บ้านสร้างนกทา (2,000) (2,000) ลว.25 ต.ค.62

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ตุลาคม 2562

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา



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

32 จา้งเหมาเคร่ืองเสียงเพื่อด าเนินโครงการ 1,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายสถาพร วนัทาพงษ์ นายสถาพร วนัทาพงษ์ มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-035/2563 
ท าบุญเล้ียงพระ ศพด.บ้านสร้างนกทา (1,000) (1,000) ลว.25 ต.ค.62

33 จา้งท าสต๊ิกเกอร์รีดโฟม ท าเนียบบุคลากร 1,400.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียดีดีไซน์ ร้านไอเดียดีดีไซน์ มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-036/2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา (1,400) (1,400) ลว.31 ต.ค.62
(ส านักปลัด)

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ตุลาคม 2562

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา




































































