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

1 จา้งซ่อมแซมคร่ืองพิมพ์(ส านักปลัด) 2,900.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์- ร้านภัทรคอมพิวเตอร์- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631214050934
หมายเลขครุภัณฑ์ 478-59-0005  อ านาจเจริญ(2,900) อ านาจเจริญ(2,900) ลงวนัที่ 3 ธนัวาคม 2563

2 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 2,285.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น ร้านอักษรสาส์น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631214053723
(กองคลัง) (2,285) (2,285) ลงวนัที่ 3 ธนัวาคม 2563

3 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 2,900.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์- ร้านภัทรคอมพิวเตอร์- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631214048035
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0004 อ านาจเจริญ(2,900) อ านาจเจริญ(2,900) ลงวนัที่ 3 ธนัวาคม 2563

4 จา้งซ่อมแซมรถส่วนกลาง(กองช่าง) 4,411.61  - เฉพาะเจาะจง บ.มิตซูไทยยนต์ บ.มิตซูไทยยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631214043960
ทะเบียน บฉ 5205 อ านาจเจริญ (4,411.61) (4,411.61) ลงวนัที่ 3 ธนัวาคม 2563
หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0002 จ านวน
13 รายการ

5 จา้งก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 100,000.00 100,189.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอ านวยก่อสร้าง ร้านอ านวยก่อสร้าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631222003852
บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 8 ขนาดกวา้ง 4 เมตร (100,189) (100,000) ลงวนัที่ 4 ธนัวาคม 2563
ยาว 48 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 192 ตารางเมตร
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร 

6 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงาน 22,000.00 22,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์- ร้านภัทรคอมพิวเตอร์- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631214089875
ประมวลผล(ส านักปลัด) จ านวน  1  เคร่ือง อ านาจเจริญ(22,000) อ านาจเจริญ(22,000) ลงวนัที่ 7 ธนัวาคม 2563

7 จา้งติดต้ังระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 53,000.00 53,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านครุภัณฑ์ ร้านบ้านครุภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631224001035
บ้านค าพะโอ หมู่ที่ 6 (53,000) (53,000) ลงวนัที่ 7 ธนัวาคม 2563

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ธนัวาคม  2563

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา



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

8 จา้งขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 135,000.00 128,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านครุภัณฑ์ ร้านบ้านครุภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631222007469
6 นิ้ว ลึกเฉล่ีย 0.50-42.50 เมตรพร้อม (128,000) (128,000) ลงวนัที่ 9 ธนัวาคม 2563
ป้ายโครงการ

9 จา้งขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้านหนองแฝก 37,000.00 37,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านอ านวยก่อสร้าง ร้านอ านวยก่อสร้าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631222007661
หมู่ที่ 8 วางท่อพีวซีี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (37,000) (37,000) ลงวนัที่ 9 ธนัวาคม 2563
2 นิ้ว ชั้น 8.5 จ านวน 100 ท่อน

10 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนดู่ 9,000.00 9,306.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปกรณ์เกียรติ ร้านปกรณ์เกียรติ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631222010601
หมู่ที่ 5 ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 4 เมตร (9,000) (9,000) ลงวนัที่ 15 ธนัวาคม 2563
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 16 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร

11 จา้งก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหินโงม 100,000.00 100,945.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอ านวยก่อสร้าง ร้านอ านวยก่อสร้าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631222010751
หมู่ที่ 14 ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 64 เมตร (100,000) (100,000) ลงวนัที่ 15 ธนัวาคม 2563
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 192 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.20 เมตร 

12 จา้งก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาหกสิบ หมู่ 16 119,000.00 119,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนเห็ดเจริญผล หจก.สวนเห็ดเจริญผล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631222006165
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 57 เมตร หนา ก่อสร้าง (119,000) ก่อสร้าง (119,000) ลงวนัที่ 16 ธนัวาคม 2563
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กวา่ 228 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.30 เมตร

13 ปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 100,000.00 100,973.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนเห็ดเจริญผล หจก.สวนเห็ดเจริญผล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631222006599
น้ าค าพัฒนา จ านวน 2 ช่วง ก่อสร้าง (119,000) ก่อสร้าง (119,000) ลงวนัที่ 16 ธนัวาคม 2563

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ธนัวาคม  2563

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา



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

14 จา้งก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายบ้านค ามะโค้ง 187,000.00 187,451.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนเห็ดเจริญผล หจก.สวนเห็ดเจริญผล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631222006763
เชื่อมถนนลาดยางบ้านค ามะโค้ง-ภูเขาขาม ก่อสร้าง (187,000) ก่อสร้าง (187,000) ลงวนัที่ 16 ธนัวาคม 2563
ขนากกวา้ง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา0.15
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
360 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.20 เมตร

15 จา้งก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาเพียง หมู่ที่ 10 200,000.00 193,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสร้างนกทาก่อสร้าง ร้านสร้างนกทาก่อสร้าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631222013141
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 93 เมตร หนา (193,000) (193,000) ลงวนัที่ 17 ธนัวาคม 2563
0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 372 ตาราง-
เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

16 จา้งซ่อมแซมบ ารุงยานพาหนะและขนส่ง 14,265.24  - เฉพาะเจาะจง หจก.ภาคอีสาณอุบล หจก.ภาคอีสาณอุบล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631214225341
(ส านักปลัด) รถส่วนกลางทะเบียน ตังปัก (14,265.24) ตังปัก (14,265.24) ลงวนัที่ 17 ธนัวาคม 2563
กข 5183 อ านาจเจริญ หมายเลขครุภัณฑ์
001-51-0001

17 จดัซ้ือเคร่ืองตัดหญา้ จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 26,700.00  - เฉพาะเจาะจง บ.พ.ีพ.ีเอส อิมพอร์ท บ.พ.ีพ.ีเอส อิมพอร์ท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631214235583
8,900.-บาท (ส านักปลัด) เอ็กซ์พอร์ท จ ากัด เอ็กซ์พอร์ท จ ากัด ลงวนัที่ 18 ธนัวาคม 2563

(26,700) (26,700)

18 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,485.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น ร้านอักษรสาส์น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631214238245
(ส านักปลัด) (3,485) (3,485) ลงวนัที่ 18 ธนัวาคม 2563

19 จา้งถ่ายเอกสารการด าเนินการทางวนิัย 2,330.00     - เฉพาะเจาะจง ร้านธงชัย ก๊อปปี้ ร้านธงชัย ก๊อปปี้ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631214239625
(ส านักปลัด) จ านวน 4,660 แผ่นๆละ0.50 (2,330) (2,330) ลงวนัที่ 18 ธนัวาคม 2563

20 จดัซ้ือชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน DLTV 30700.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านชยางกูรสหพาณิชย2์ ร้านชยางกูรสหพาณิชย2์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631214247542
ศพด.สร้างนกทา (30,700) (30,700) ลงวนัที่ 18 ธนัวาคม 2563

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ธนัวาคม 2563



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

21 จา้งปรับปรุงภูมิทัศน์หนองโปร่ง ก่อสร้าง 170,000.00 170,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เจริญทัศน์ หจก. ส.เจริญทัศน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631222024328
บันไดทางขึ้นลงคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง การโยธา (170,000) การโยธา (170,000) ลงวนัที่ 28 ธนัวาคม 2563
2.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร 

22 จา้งปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 100,000.00 97,900.00   เฉพาะเจาะจง ร้านสร้างนกทาก่อสร้าง ร้านสร้างนกทาก่อสร้าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631222024536
สร้างนกทา หมู่ที่ 1 เสริมผิวจราจรคอนกรีต (97,900) (97,900) ลงวนัที่ 28 ธนัวาคม 2563
เสริมเหล็กถนนขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว
70 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 280 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.20 เมตร

23 จา้งท าป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและ 432.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญดีไซน์ ร้านอ านาจเจริญดีไซน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631214391654
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ (432) (432) ลงวนัที่ 28 ธนัวาคม 2563
ขนาด 1.2x2.4 เมตร จ านวน 1 ป้าย

24 จา้งจดัสถานที่ตามโครงการป้องกันและลด 9,500.00  - เฉพาะเจาะจง นายฤทธเิกียรติ ไชโยธา นายฤทธเิกียรติ ไชโยธา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631214392117
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ (9,500) (9,500) ลงวนัที่ 28 ธนัวาคม 2563

25 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร หมายเลข 6,300.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านธงชัย ก๊อปปี้ ร้านธงชัย ก๊อปปี้ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631214401427
ครุภัณฑ์ 417-60-0002)จ านวน 2 รายการ (6,300) (6,300) ลงวนัที่ 29 ธนัวาคม 2563

26 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน(กองคลัง) จ านวน 10,905.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น ร้านอักษรสาส์น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631214405033
4 รายการ (10,905) (10,905) ลงวนัที่ 29 ธนัวาคม 2563

27 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์Adapter Notebook 1,500.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์- ร้านภัทรคอมพิวเตอร์- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631214406906
ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลข อ านาจเจริญ(1,500) อ านาจเจริญ(1,500) ลงวนัที่ 29 ธนัวาคม 2563
ครุภัณฑ์ 416-61-0012

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ธนัวาคม 2563

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา



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

28 จา้งถ่ายเอกสารโครงการเงินอุดหนุน 1,728.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านธงชัย ก๊อปปี้ ร้านธงชัย ก๊อปปี้ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631214408719
เฉพาะกิจ จ านวน 3,456 แผ่นๆ ละ 0.50 (1,728) (1,728) ลงวนัที่ 29 ธนัวาคม 2563
บาท(กองช่าง)

29 จา้งถ่ายเอกสารการด าเนินการทางวนิัย 122.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านธงชัย ก๊อปปี้ ร้านธงชัย ก๊อปปี้ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631214410660
(ส านักปลัด)  จ านวน 244 แผ่นๆ ละ 0.50 (122) (122) ลงวนัที่ 29 ธนัวาคม 2563

30 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง(ยางมะตอยส าเร็จรูป) 35,445.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านพีแอนด์ที ร้านพีแอนด์ที มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631214429417
ชนิดถุง บรรจถุุงละ 20 กิโลกรัม จ านวน (35,445) (35,445) ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 2563
255 ถุง (กองช่าง)

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ธนัวาคม 2563

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา








































































