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

1 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน(กองการศึกษา) 11,281.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น ร้านอักษรสาส์น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 63097211262
จ านวน 14 รายการ  (11,281)  (11,281) ลงวนัที่ 10 กันยายน 2563

2 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จ านวน 1 รายการ 4,200.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 63091415898
อ านาจเจริญ(4,200) อ านาจเจริญ(4,200) ลงวนัที่ 10 กันยายน 2563

3 จดัซ้ือโต๊ะท างานเหล็กพร้อมติดต้ังกระจก(กองคลัง) 5,200.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านองอาจเฟอร์นิเจอร์ ร้านองอาจเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630914152525
จ านวน 1 ตัว (5,200) (5,200) ลงวนัที่ 10 กันยายน 2563

4 จดัซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน (กองคลัง) 16,500.00 5,500            เฉพาะเจาะจง ร้านองอาจเฟอร์นิเจอร์ ร้านองอาจเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630914154377
จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 5,500.-บาท (16,500) (16,500) ลงวนัที่ 10 กันยายน 2563

5 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก(กองการศึกษา) 48,000.00 16,000          เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630914165196
จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 16,000.-บาท อ านาจเจริญ(48,000) อ านาจเจริญ(48,000) ลงวนัที่ 10 กันยายน 2563

6 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน(กองคลัง) จ านวน 6 รายการ 11,452.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น ร้านอักษรสาส์น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630914156234
(11,452) (11,452) ลงวนัที่ 10 กันยายน 2563

7 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ(กองช่าง) 2,565.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น ร้านอักษรสาส์น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 30914157643
(2,565) (2,565) ลงวนัที่ 10 กันยายน 2563

8 จา้งท าป้ายไวนิลตามโครงการสร้างความเข้มแข็ง 540.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านเจนวทิย์การพิมพ์ ร้านเจนวทิย์การพิมพ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630914285481
ของชุมชนในการป้องกันและโรคติดต่อทางเพศ (540) (540) ลงวนัที่ 15 กันยายน 2563
สัมพันธ ์ประจ าปี 2563 ขนาด 1.2x2.4 เมตร

9 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ(กองคลัง) 10,850.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630914288783

อ านาจเจริญ(10,850) อ านาจเจริญ(10,850) ลงวนัที่ 15 กันยายน 2563

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กันยายน  2563

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา



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

10 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 15 รายการ 2,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น ร้านอักษรสาส์น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630914292439
ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ (2,000) (2,000) ลงวนัที่ 15 กันยายน 2563
ป้องกันและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ประจ าปี 2563 

11 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 2 รายการ 710.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น ร้านอักษรสาส์น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630914390162
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) (710) (710) ลงวนัที่ 21 กันยายน 2563

12 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน  จ านวน  23  รายการ 5,219.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น ร้านอักษรสาส์น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630914392898
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) (5,219) (5,219) ลงวนัที่ 21 กันยายน 2563

13 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  23  รายการ 8,800.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น ร้านอักษรสาส์น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630914395375
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) (8,800) (8,800) ลงวนัที่ 21 กันยายน 2563

14 ค่าจา้งเหมาจดัสถานที่ ประดับตกแต่งสถานที่และ 21,300.00  - เฉพาะเจาะจง นายคะนอง  สมสอาด นายคะนอง  สมสอาด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630914399763
ติดต้ังเคร่ืองเสียงพร้อมร้ือถอนเมื่องานแล้วเสร็จ (21,300) (21,300) ลงวนัที่ 21 กันยายน 2563
ตามโครงการ อบต.สร้างนกทาเคล่ือนที่พบประชาชน

15 จา้งท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธโ์ครงการ อบต. 540.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน ยู ที ปร้ินต้ิง ร้าน ยู ที ปร้ินต้ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630914398780
เคล่ือนที่พบประชาชนฯ จ านวน 1 ป้าย (540) (540) ลงวนัที่ 21 กันยายน 2563

16 จดัซ้ือน้ าด่ืม น้ าแข็ง ตามโครงการ อบต.สร้างนกทา 3,500.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านพิศ นามแสน ร้านพิศ นามแสน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630914421454
เคล่ือนที่พบประชาชนฯ (3,500) (3,500) ลงวนัที่ 21 กันยายน 2563

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กันยายน  2563

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา



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

17 จา้งก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายบ้านค ามะโค้งเชื่อม 500,000.00 463,650.00   เฉพาะเจาะจง หจก.สวนเห็ดเจริญผล- หจก.สวนเห็ดเจริญผล- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630922017385
ถนนลาดยางบ้านค ามะโค้ง-ภูเขาขาม ลงลูกรังพร้อม ก่อสร้าง(463,650) ก่อสร้าง(460,000) ลงวนัที่  21 กันยายน  2563
เกล่ียปรับแต่งถนนเดิมขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว
192 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
768 ตารางเมตร

18 จา้งซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 23,180.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์เจริญเซอร์วสิ ร้านทรัพย์เจริญเซอร์วสิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630914295852
ทะเบียน บจ 9744 อ านาจเจริญ หมายเลขครุภัณฑ์ (23,180) (23,180) ลงวนัที่ 15 กันยายน 2563
003-58-0001 จ านวน 7 รายการ

19 จา้งก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายบ้านสร้างนกทา- 500,000.00 459,218.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนเห็ดเจริญผล- หจก.สวนเห็ดเจริญผล- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630922017074
โคกก่อง ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 152 เมตร ก่อสร้าง(450,000) ก่อสร้าง(450,000) ลงวนัที่  22 กันยายน  2563
หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกวา่ 
155 ลบ.ม. ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 5 เมตร ยาว
152 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที่ไม่น้อยกวา่
760 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร

20 จา้งก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านบ๋าเจริญ- 500,000.00 459,218.00   เฉพาะเจาะจง หจก.สวนเห็ดเจริญผล- หจก.สวนเห็ดเจริญผล- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630922018297
บ้านโนนดู่ ลงลูกรังพร้อมปรับแต่งถนนเดิม ขนาด ก่อสร้าง(459,218) ก่อสร้าง(459,000) ลงวนัที่  23 กันยายน  2563
กวา้ง 5.50 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกวา่ 155 ลบ.ม. ก่อสร้าง
ถนน คสล.กวา้ง  เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 760 ตารางเมตร
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร 

21 จา้งก่อสร้างร้ัวรอบศาลาประชาคมพร้อมลานคอนกรีต 240,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านปกรณ์เกียรติ ร้านปกรณ์เกียรติ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630922026542
บ้านโนนดู หมู่ที่ 12 ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว 103 (240,000) (240,000) ลงวนัที่  24 กันยายน  2563
เมตร เทลาน คสล.หนา 0.07 เมตร

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กันยายน  2563
แบบ สขร.1

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา



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

22 จา้งซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,678,000.00 1,678,000.00 e-bidding หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630922025295
แบบ Pavement In-Place Recycling ถนนสาย (1,589,000) (1,589,000) ลงวนัที่  25 กันยายน  2563
บ้านนาเพียง-บ้านสร้างกทา 

23 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพื่อใช้ด าเนินโครงการปรับสภาพ 40,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านพิศ  นามแสน ร้านพิศ  นามแสน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630914504269
แวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (40,000) (40,000) ลงวนัที่  25 กันยายน  2563
จ านวน  13  รายการ

24 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน(ส านักปลัด) จ านวน 4 รายการ 3,230.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น ร้านอักษรสาส์น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 630914498711
(3,230) (3,230) ลงวนัที่  25 กันยายน  2563

แบบ สขร.1

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  กันยายน  2563



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

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  มีนาคม  2563
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