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

1 จา้งเหมาบริการปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 18,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางปิ่นแก้ว เรืองธรรม นางปิ่นแก้ว เรืองธรรม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630614403607
วดัค ามะโค้ง (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)  (18,000)  (18,000) ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563

2 จา้งท าป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ควบคุมและ 380.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านเจนวทิย์การพิมพ์ ร้านเจนวทิย์การพิมพ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630714075687
ปองกันโรคไข้เลือดออก ประจ าปี 2563 ขนาด 1x2  (380)  (380) ลงวนัที่ 8 กรกฎาคม 2563
เมตร จ านวน 1 ป้าย

3 จา้งฉีดพ่นหมอกควนัก าจดัยุงลาย ตามโครงการ 1,500.00  - เฉพาะเจาะจง นายพิจติ ประเสริฐสังข์ นายพิจติ ประเสริฐสังข์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630714083205
รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจ าปี  (1,500)  (1,500) ลงวนัที่ 8 กรกฎาคม 2563
2563

4 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง(เบนซิน 69.58 ลิตรๆ ละ 5,400.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.น้ าเพชรเมตตาบริการ หจก.น้ าเพชรเมตตาบริการ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630714081187
21.56 บาท, ดีเซล 174.89 ลิตรๆ ละ 22.30บาท  (5,400)  (5,400) ลงวนัที่ 8 กรกฎาคม 2563

5 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน(กองการศึกษา) จ านวน 7 4,505.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น ร้านอักษรสาส์น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630714147178
รายการ  (4,505)  (4,505) ลงวนัที่ 13 กรกฎาคม 2563

6 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์   จ านวน 1 รายการ 1,500.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์- ร้านภัทรคอมพิวเตอร์- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630714145195
(ส านักปลัด)  อ านวจเจริญ (1,500)  อ านวจเจริญ (1,500) ลงวนัที่ 13 กรกฎาคม 2563

7 จา้งเติมผงเคมีดับเพลิง จ านวน 20ถังๆละ750.-บาท 15,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน B.K. ซัพพลาย ร้าน B.K. ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630714141599
(ส านักปลัด) (15,000) (15,000) ลงวนัที่ 13 กรกฎาคม 2563

8 จา้งก่อสร้างถนน คสล.บ้านสร้างนกทา หมู่ที่ 1 240,000.00 188,755.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสร้างนกทาก่อสร้าง ร้านสร้างนกทาก่อสร้าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630722007631
ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 88.50 เมตร (188,755) (188,000) ลงวนัที่ 13 กรกฎาคม 2563

หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 354 ตารางเมตร

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กรกฎาคม  2563

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา



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

9 จา้งก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกยาว หมู่ที่ 15 240,000.00 194,139.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลการช่าง ร้านเพิ่มพูลการช่าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630722007411
ปริมาณงานขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 69.60 เมตร (194,139) (192,000) ลงวนัที่ 13 กรกฎาคม 2563
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 348 ตร.ม.
ลงหินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายฯ

10 จา้งก่อสร้างถนน คสล.บ้านบ๋าเจริญ หมู่ที่ 7 190,000.00 150,161.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูลการช่าง ร้านเพิ่มพูลการช่าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630722009516
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร (150,161) (149,000) ลงวนัที่ 15 กรกฎาคม 2563
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 280 ตร.ม. ลงหินลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ

11 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 12 รายการ 7,490.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น ร้านอักษรสาส์น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630714321679
(กองสาธารณสุขฯ)  (7,490)  (7,490) ลงวนัที่ 22 กรกฎาคม 2563

12 จดัซ้ือวสุดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จ านวน 2 รายการ 3,990.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์- ร้านภัทรคอมพิวเตอร์- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630714314809
 อ านวจเจริญ (3,990)  อ านวจเจริญ (3,990) ลงวนัที่ 22 กรกฎาคม 2563

13 จดัซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้ 5,500.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านองอาจเฟอร์นิเจอร์ ร้านองอาจเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630914317520
(กองสาธารณสุข) (5,500) (5,500) ลงวนัที่ 22 กรกฎาคม 2563

14 จดัซ้ือโต๊ะท างานไม้ ขนาดกวา้ง 150x80x75 ซม. 8,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านองอาจเฟอร์นิเจอร์ ร้านองอาจเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630714313452
จ านวน 1 ตัว และเก้าอี้เบาะนวม จ านวน 1 ตัว (5,500) (5,500) ลงวนัที่ 22 กรกฎาคม 2563

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  มิถุนายน  2563

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา



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

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  เมษายน  2563
แบบ สขร.1

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา



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

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  มีนาคม  2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  มีนาคม  2563
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา

แบบ สขร.1

แบบ สขร.1



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

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

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  มีนาคม  2563

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา



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


































































