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

1 จา้งซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาเพียง- 100,000.00 99,800.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.มณเฑียรบาดาล ร้าน ส.มณเฑียรบาดาล มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-038/2563 
ห้วยสีโท หมู่ที่ 10 ขนาดกวา้ง4.00 ม. (99,800) (99,800) ลว.5 พ.ย.62
ยาว 640.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือมี
ปริมาณดินลูกรังไมน่้อยกวา่ 268.80
ลบ.ม. ตามแบบแปลนฯ

2 จา้งซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาเพียง- 100,000.00 99,800.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.มณเฑียรบาดาล ร้าน ส.มณเฑียรบาดาล มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-039/2563 
ห้วยนาโพธิ ์หมู่ที่ 10 ขนาดกวา้ง4.00 ม. (99,800) (99,800) ลว.5 พ.ย.62
ยาว 950.00 ม. หนา 0.07 ม. หรือมี
ปริมาณดินลูกรังไมน่้อยกวา่ 266.00
ลบ.ม. ตามแบบแปลนฯ

3 จา้งกอ่สร้างถนน คสล.บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อบุลทิพยป์ระเสริฐ หจก.อบุลทิพยป์ระเสริฐ มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-040/2563 
ขนาดกวา้ง 3 ม. ยาว 54.40 ม. หนา (100,000) (100,000) ลว.6 พ.ย.62
0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 163.20
ตร.ม. ตามแบบแปลนฯ

4 จา้งกอ่สร้างถนน คสล.บ้านบาก หมู่ที่ 2 200,000.00 199,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อบุลทิพยป์ระเสริฐ หจก.อบุลทิพยป์ระเสริฐ มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-041/2563 
ขนาดกวา้ง 3.50 ม. ยาว 93.60 ม. (199,000) (199,000) ลว.6 พ.ย.62
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 327.60
ตร.ม. ลงดินลูกรังไหล่ทางขา้งละ 0.20 ม.
ตามแบบแปลนฯ

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  พฤศจกิายน  2562

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา



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

5 จา้งกอ่สร้างถนน คสล.บ้านโคกยาว ม.15 200,000.00 199,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสนทะนา ร้านสนทะนา มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-042/2563 
ขนาดกวา้ง 5.00 ม. ยาว 63.00 ม. (199,000) (199,000) ลว.6 พ.ย.62
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 315.00
ตร.ม. ลงดินลูกรังไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.30 ม.จ านวน 6 ท่อน ตามแบบฯ

6 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ส าหรับโรงเรียน 573,362.40  - เฉพาะเจาะจง บ.คันทรีเฟรชแดร่ี จ ากดั บ.คันทรีเฟรชแดร่ี จ ากดั มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-043/2563 
และ ศพด.(ภาคเรียนที่ 2/2562) (573,362.40) (573,362.40) ลว.8 พ.ย.62
73,320 กล่องๆ ละ 7.82 บาท

7 จา้งเหมาบริการบุคคลปฏบิัติงานคนงาน 66,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวบังอร  หาญจติ นางสาวบังอร  หาญจติ มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-044/2563 
ทั่วไป กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม (66,000) (66,000) ลว.11 พ.ย.62
จา่ยเป็นเดือนๆ ละ 6,000.-บาท

8 จา้งกอ่สร้างถนน คสล.บ้านโนนดู่ 200,000.00 200,000      เฉพาะเจาะจง หจก.พีพีเทรดด้ิง(1994) หจก.พีพีเทรดด้ิง(1994) มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-045/2563 
หมู่ที่ 5 -นาห้วยทราย ขนาดกวา้ง (200,000) (200,000) ลว.13 พ.ย.62
5.00 ม. ยาว 64.30 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 321.50 ตร.ม.
ตามแบบแปลนฯ

9 จา้งกอ่สร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 200,000.00 200,000      เฉพาะเจาะจง หจก.พีพีเทรดด้ิง(1994) หจก.พีพีเทรดด้ิง(1994) มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-045/2563 
บ้านค าพะโอ หมู่ที่ 6 ขนาดกวา้ง 4.00 ม. (200,000) (200,000) ลว.13 พ.ย.62
ยาว 82.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 328.00 ตร.ม.ลงดินลูกรัง
ไหล่ทางขา้งละ 0.30 ม. ตามแบบแปลนฯ

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  พฤศจกิายน 2562

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา



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

10 จา้งถา่ยเอกสารหนังสือแนวทางการ 1,750.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านธงชยักอ๊ปปี้ ร้านธงชยักอ๊ปปี้ มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น CNTR-046/2563 
เตรียมการรองรับการจดัเกบ็ภาษีที่ดิน (1,750) (1,750) ลว.29 พ.ย.62
และส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 3,500 แผ่นๆละ
0.50 บาท(จดัเป็นชดุจ านวน 50 ชดุ)
(กองคลัง)

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  พฤศจกิายน  2562
แบบ สขร.1

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา



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

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ตุลาคม  2562
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา

แบบ สขร.1



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

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ตุลาคม 2562
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา

แบบ สขร.1



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)

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ตุลาคม 2562
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา

แบบ สขร.1




































































