
ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จา้ง

1 จดัซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 2,600.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพวิเตอร์- ร้านภัทรคอมพวิเตอร์- มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น 640401001343
จ านวน 1 เคร่ือง(ส านักลปลัด) อ านาจเจริญ (2,600) อ านาจเจริญ (2,600) ลงวันที ่5 เมษายน 2564
0001 ถงึ 483-59-0008)

2 จา้งจดัสถานทีต่ามโครงการป้องกนัและลด 9,500.00  - เฉพาะเจาะจง นายฤทธิเกยีรติ ไชโยธา นายฤทธิเกยีรติ ไชโยธา มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น 640414119032
อบุัติเหตุทางถนนชว่งเทศกาลสงกรานต์ (9,500) (9,500) ลงวันที ่9 เมษายน 2564
ระหว่างวันที ่10-16 เมษายน 2564

3 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายบ้าน 58,000.00 58,157.00   เฉพาะเจาะจง บ.สินทรัพยสิ์ริมงคลจ ากดั บ.สินทรัพยสิ์ริมงคลจ ากดั มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น 640422008851
บ๋าเจริญเชื่อมถนนสายบ้านบ๋าเจริญ-บ้าน (58,000) (58,000) ลงวันที ่9 เมษายน 2564
นาหกสิบ เกรดปรับถนนขนาดกว้าง 4.00 ม.
ยาว 1,000 ม. พร้อมลงลูกรังปริมาณลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 160 ลบ.ม.พร้อมเกรดเกล่ียปรับ
แต่งตามแบบฯ

4 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายบ้าน 28,500.00 28,426.00   เฉพาะเจาะจง บ.สินทรัพยสิ์ริมงคลจ ากดั บ.สินทรัพยสิ์ริมงคลจ ากดั มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น 640422010963
บ๋าเจริญ-วนอทุยานภูสิงห์ภูผาผ้ึง - ห้วยทราย (28,426) (28,000) ลงวันที ่9 เมษายน 2564
ปรับแต่งถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
350 เมตร ลงลูกรังหนา 0.07 เมตร หรือมี
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม.พร้อม
เกรดปรับแต่ง ตามแบบฯ

5  จา้งปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายใน 65,000.00 60,871.00   เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านครุภัณฑ์ ร้านบ้านครุภัณฑ์ มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น 640422010926
หมู่บ้านโนนดู่ หมู่ 5 รายละเอยีดตามที่ (60,871) (60,000) ลงวันที ่16 เมษายน 2564
อบต.สร้างนกทาก าหนด

                    

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  เมษายน 2564

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา



ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง  รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ซ้ือหรือจา้ง        และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จา้ง

6  จา้งปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายใน 65,000.00 60,871.00   เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านครุภัณฑ์ ร้านบ้านครุภัณฑ์ มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น 640422010847
หมู่บ้านน้ าค าพฒันา หมู่ 11 รายละเอยีดตาม (60,871) (60,000) ลงวันที ่16 เมษายน 2564
ที ่อบต.สร้างนกทาก าหนด

7 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน 82,000.00 81,782.00   เฉพาะเจาะจง บ.สินทรัพยสิ์ริมงคลจ ากดั บ.สินทรัพยสิ์ริมงคลจ ากดั มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น 640422010794
หินโงม-บ้านค าพะโอ หมู่ที ่14 (81,782) (81,000) ลงวันที ่16 เมษายน 2564
เกรดปรับแต่งถนนกว้างขนาด 4.00 เมตร  
ยาว 2,100 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังมี
น้อยกว่า 170.00 ลูกบาศกเ์มตร
พร้อมเกรดปรับแต่ง

8 จา้งปรับปรุงถนนสายบ้านสร้างนกทา- 50,000.00 52,022.00   เฉพาะเจาะจง บ.สินทรัพยสิ์ริมงคลจ ากดั บ.สินทรัพยสิ์ริมงคลจ ากดั มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น 640422012002
บ้านโคกยาว เกรดปรับแต่งถนนกว้างขนาด (52,022) (50,000) ลงวันที ่19 เมษายน 2564
4.00 เมตร ยาว 2,700 เมตร รายละเอยีด
ตามแบบฯ

9 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน ม 99,885.00   เฉพาะเจาะจง บ.สินทรัพยสิ์ริมงคลจ ากดั บ.สินทรัพยสิ์ริมงคลจ ากดั มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น 640422012256
นาหกสิบ หมู่ 16 -บ๋าเจริญ เกรดปรับแต่ง         (99,885) (99,000) ลงวันที ่19 เมษายน 2564
ถนนกว้างขนาด 5.00เมตร ยาว 1,980เมตร
ลงลูกรังมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 63.60
ลูกบาศกเ์มตร พร้อมเกรดเกล่ียปรับแต่ง
วางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง
1.20 เมตร จ านวน 10.00 ท่อน
รายละเอยีดตามแบบ

10 จา้งซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังภายใน 85,000.00 85,038.00   เฉพาะเจาะจง บ.สินทรัพยสิ์ริมงคลจ ากดั บ.สินทรัพยสิ์ริมงคลจ ากดั มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น 640422012674
บ้านนาหกสิบ หมู่ 16 รายละเอยีดตามแบบ (85,000) (85,000) ลงวันที ่19 เมษายน 2564
 อบต.สร้างนกทาก าหนด

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน 2564

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา



ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จา้ง

11 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 85,000.00 85,400.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พอดี พอประมาณ หจก.พอดี พอประมาณ มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น 640422015403
โนนดู่ หมู่ 5 ติดต้ังถงัเกบ็น้ าไฟเบอร์กลาส (85,400) (85,000) ลงวันที ่21 เมษายน 2564
ขนาดความจ ุ2.5 ลูกบาศกเ์มตร  2 ใบ
วางท่อส่งน้ าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 2 นิว้
จ านวน 110 ท่อน พร้อมระบบสานระบบ
ประปา รายละเอยีดตามแบบฯ

12 จา้งกอ่สร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านค ามะโค้ง 50,000.00 50,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเจริญ ร้านแสงทองเจริญ มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น 640422017436
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260 เมตร (50,000) (50,000) ลงวันที ่22 เมษายน 2564
หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 208.00 ลบ.ม. ตามแบบฯ

13 จา้งซ่อมแซมฝายน้ าล้น(ห้วยตูม) บ้านโนนดู่ 42,000.00 42,800.00   เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเจริญ ร้านแสงทองเจริญ มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น 640422017668
หมู่ 12 รายละเอยีดตามแบบฯ (42,800) (42,000) ลงวันที ่22 เมษายน 2564

14 จา้งปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านบ๋าเจริญ- 64,000.00 64,308.00   เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเจริญ ร้านแสงทองเจริญ มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น 640422018555
ห้วยทราย ลงลูกรังขนาดถนนกว้าง 3 เมตร (64,000) (63,500) ลงวันที ่23 เมษายน 2564
ยาว 315 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมี
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 264 ลบ.ม. พร้อม
เกล่ียปรับแต่ง รายละเอยีดตามแบบฯ

15 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน 43,000.00 43,846.00   เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเจริญ ร้านแสงทองเจริญ มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น 640422018760
หินโงม-นายายกร ลงลูกรังถนนขนาดกว้าง (43,000) (43,000) ลงวันที ่23 เมษายน 2564
3 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม.
รายละเอยีดตามแบบฯ

16 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน 25,000.00 25,577.00   เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเจริญ ร้านแสงทองเจริญ มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น 640422018997
หินโงม-นายายอร ลงลูกรังถนนขนาดกว้าง (25,000) (25,000) ลงวันที ่23 เมษายน 2564
 3 ม. ยาว 350 ม.หนา 0.10 ม.ปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 105 ลบ.ม.                     

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  เมษายน 2564

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา



ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง  รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ซ้ือหรือจา้ง        และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จา้ง

17 จา้งขยายไหล่ทางถนน คสล.บ้านค ามะโค้ง 150,000.00 150,431.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนเห็ดเจริญผล หจก.สวนเห็ดเจริญผล มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น 640422013803
หมู่ 4 ขยายไหล่ทาง คสล.ขา้งละ 0.70 ม. กอ่สร้าง(150,000) กอ่สร้าง(149,500) ลงวันที ่23 เมษายน 2564
ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 231 ตารางเมตร
ตามแบบฯ

18 จา้งกอ่สร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านค าพะโอ 150,000.00 150,709.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนเห็ดเจริญผล หจก.สวนเห็ดเจริญผล มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น 640422014162
หมู่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 68 เมตร หนา กอ่สร้าง(150,000) กอ่สร้าง(149,500) ลงวันที ่23 เมษายน 2564
0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ
0.30 เมตร หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
272 ตารางเมตร ตามแบบฯ

19 จา้งกอ่สร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ 100,000.00 100,851.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนเห็ดเจริญผล หจก.สวนเห็ดเจริญผล มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น 640422013552
บ้านน้ าค าพฒันา หมู่ 11 เทลาน คสล.ขนาด กอ่สร้าง(100,000) กอ่สร้าง(95,000) ลงวันที ่23 เมษายน 2564
กว้าง 11 เมตร ยาว 23.50 เมตร หนา0.10
หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 258.50 ม.
ตามแบบฯ

20 จา้งกอ่สร้างถนน คสล.สายไปป่าชา้ 440,000.00 440,078.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชรินทร์กอ่สร้าง ร้านชรินทร์กอ่สร้าง มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น 640422021642
บ้านนาเพยีง หมู่ 10 ขนาดกว้าง 4 เมตร (440,000) (439,000) ลงวันที ่26 เมษายน 2564
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร 
ตามแบบฯ

21 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว(ส านักปลัด) 700.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอกัษรสาส์น(700) ร้านอกัษรสาส์น(700) มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น 640414278240
จ านวน 4 รายการ ลงวันที ่26 เมษายน 2564

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน 2564

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา



ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง  รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ซ้ือหรือจา้ง        และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสังเขป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จา้ง

22 จา้งขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน บ้านสร้าง 41,000.00 43,106.00   เฉพาะเจาะจง ร้านแสนเจริญ(41,000) ร้านแสนเจริญ(41,000) มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น 640422024431
นกทา หมู่ที ่1 วางท่อพวีีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์ ลงวันที ่27 เมษายน 2564
กลาง 2 นิว้ ชั้น 8.5 จ านวน 110 ท่อน
ยาว 440 เมตร ตามแบบฯ

23 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน 57,000.00 57,244.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ธนภรณ์บาดาล หจก.ธนภรณ์บาดาล มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น 640422024588
นาเพยีง-บ้านบาก ลงลูกรังถนนขนาดกว้าง (57,000) (56,500) ลงวันที ่27 เมษายน 2564
3.50 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.07 เมตร
หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 235 ลบ.ม.
พร้อมเกล่ียปรับแต่ง ตามแบบฯ

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน 2564

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา


