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

1 จา้งเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน 45,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายบุญเรือง โพธิน์อก นายบุญเรือง โพธิน์อก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 001/2564
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(08.30- (45,000) (45,000) ลงวนัที่ 9 ตุลาคม 2563
16.30 น.) ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563-31
มีนาคม  2563 จา่ยรายเดือนๆละ 7,500
บาท รวม 6 เดือน

2 จา้งเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานท างาน 45,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายกรีตาร์ เรืองธรรม นายกรีตาร์ เรืองธรรม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 002/2564
ดูแลรักษาสนามหญา้ และต้นไม้ ไม้ดอก (45,000) (45,000) ลงวนัที่ 9 ตุลาคม 2563
ไม้ประดับ จา่ยรายเดือนๆ ละ 7,500.-
รวม 6 เดือน

3 จา้งเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน 42,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายหลอง  ทองเสริม นายหลอง  ทองเสริม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 003/2564
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(16.30- (42,000) (42,000) ลงวนัที่ 9 ตุลาคม 2563
08.30 น.) ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563-31
มีนาคม  2563 จา่ยรายเดือนๆละ 7,000
บาท รวม 6 เดือน

4 จา้งเหมาบริการท าความสะอาดภายใน 42,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางสวสัด์ิ ผิวจนัทร์ นางสวสัด์ิ ผิวจนัทร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 004/2564
อาคารส านักงาน อบต.สร้างนกทา ต้ังแต่ (42,000) (42,000) ลงวนัที่ 9 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564
จา่ยรายเดือนๆละ 7,000.- รวม 6 เดือน

5 จา้งเหมาบริการปฏิบัติงานธรุการ(กองช่าง) 45,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวขวญัฤดี บุดตะ นางสาวขวญัฤดี บุดตะ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 005/2564
ต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม (45,000) (45,000) ลงวนัที่ 9 ตุลาคม 2563
2564 จา่ยรายเดือนๆ ละ 7,500.-บาท

รวม 6 เดือน

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ตุลาคม  2563

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา



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

6 จา้งเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานขับรถ- 45,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายยุทธศิลป์ ศรีสุนนท์ นายยุทธศิลป์ ศรีสุนนท์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 006/2564
ส่วนกลาง(กองช่าง) ทะเบียน บฉ5205 (45,000) (45,000) ลงวนัที่ 9 ตุลาคม 2563
อ านาจเจริญ ต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563-
31 มีนาคม 2564 จา่ยรายเดือนๆละ 
7,500.-บาท รวม 6 เดือน

7 จา้งเหมาบริการปฏิบัติงานคนงานทั่วไป 42,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวบังอร หาญจติ นางสาวบังอร หาญจติ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 007/2564
ประจ ากองการศึกษาฯ ต้ังแต่วนัที่ 1 (42,000) (42,000) ลงวนัที่ 9 ตุลาคม 2563
ตุลาคม 2563- 31 มีนาคม 2564
จา่ยรายเดือนๆ ละ 7,000.-บาท
รวม 6 เดือน

8 จา้งเหมาบริการปฏิบัติงานคนงานทั่วไป 42,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายธรียุทธ ประเสริฐสังข์ นางสาวอัมภาพร บุญหาญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 008/2564
ประจ ากองสาธารณสุขฯ ต้ังแต่วนัที่ 1 (42,000) (42,000) ลงวนัที่ 9 ตุลาคม 2563
ตุลาคม 2563- 31 มีนาคม 2564
จา่ยรายเดือนๆ ละ 7,000.-บาท
รวม 6 เดือน

9 จา้งเหมาบริการปฏิบัติงานช่วยงานการเงิน 45,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวอัมภาพร บุญหาญ นางสาวอัมภาพร บุญหาญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 009/2564
และบัญชี กองคลัง อบต.สร้างนกทา (45,000) (45,000) ลงวนัที่ 9 ตุลาคม 2563
ต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563- 31 มีนาคม
2564 จา่ยรายเดือนๆละ 7,500.-บาท
รวม 6 เดือน

10 จา้งเหมาบริการปฏิบัติงานแม่บ้าน ศพด. 42,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางสมปอง  ร่ืนเริง นางสมปอง  ร่ืนเริง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 010/2564
บ้านสร้างนกทา ต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลาคม63- (42,000) (42,000) ลงวนัที่ 9 ตุลาคม 2563
31 มีนาคม 2564 จา่ยรายเดือนๆละ 
7,000.-บาท รวม 6 เดือน

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ตุลาคม 2563

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา



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

11 จา้งเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน 42,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางล าเอียง ไชยสัตย์ นางล าเอียง ไชยสัตย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 011/2564
แม่บ้าน ศพด.วดัโนนดู่   ต้ังแต่วนัที่ (42,000) (42,000) ลงวนัที่  9  ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563- 31 มีนาคม 2564
จา่ยรายเดือนๆ ละ 7,000.-บาท
รวม 6 เดือน

12 จา้งเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน 42,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางปิ่นแก้ว เรืงธรรม นางปิ่นแก้ว เรืงธรรม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 012/2564
แม่บ้าน ศพด.วดัค ามะโค้ง   ต้ังแต่วนัที่ (42,000) (42,000) ลงวนัที่  9  ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563- 31 มีนาคม 2564
จา่ยรายเดือนๆ ละ 7,000.-บาท
รวม 6 เดือน

13 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารรายเดือนๆ ละ 42,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านธงชัย ก๊อปปี้ ร้านธงชัย ก๊อปปี้ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631021001185
3,500 บาท(ไม่เกิน 10,000 แผ่น/เดือน (42,000) (42,000) ลงวนัที่  9  ตุลาคม 2563
จา่ย 3,500.-บาท แผ่นที่ 10,001 ขึ้นไป
ค่าบริการแผ่นละ 0.32 บาท ต้ังแต่วนัที่ 1
ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564

14 จา้งเปล่ียนแบตเตอร่ี(ตรีเพชรแบตเตอร่ี 3,139.38  - เฉพาะเจาะจง หจก.ภาคอสิาณอบุล(ตังปัก) หจก.ภาคอสิาณอบุล(ตังปัก) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631014086030
จ านวน 1 ลูก 75D26L MF) พร้อมค่าแรง (3,139.38) (3,139.38) ลงวนัที่  9  ตุลาคม 2563

15 จา้งถ่ายเอกสารข้อบัญญติัพร้อมเข้าเล่ม 8,275.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านธงชัย ก๊อปปี้ ร้านธงชัย ก๊อปปี้ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631014085171
12,390 แผ่นๆ ละ 0.50 บาท (8,275) (8,275) ลงวนัที่  9  ตุลาคม 2563
 -เข้าเล่มข้อบัญญติัแบบเคลือบมัน จ านวน
10 เล่มๆ ละ 80 บาท 

16 จา้งท าป้ายไวนิลพระราชด ารัสในหลวง 2,039.00     - เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญดีไซน์ ร้านอ านาจเจริญดีไซน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631014084134
ร.9 จ านวน 1 ป้าย ,สมเด็จพระเทพฯ (2,039) (2,039) ลงวนัที่  9  ตุลาคม 2563
1 ป้าย, หลักการทรงงาน 1 ป้าย
ค าขวญัจงัหวดัอ านาจเจริญ 1 ป้าย

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ตุลาคม 2563



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

17 จา้งจดัท าเวบ็ไซต์ อบต.สร้างนกทา 20,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านทีเอสดคอมพิวเตอร์                                                                                                      ร้านทีเอสดคอมพิวเตอร์                                                                                                      มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631014174306
(ส านักปลัด) (20,000) (20,000) ลงวนัที่  20  ตุลาคม 2563

18 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน(ผ้าหมึกเคร่ือง- 390.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์- ร้านภัทรคอมพิวเตอร์- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631014173471
พิมพ์ดีดไฟฟ้า) ส านักปลัด อ านาจเจริญ(390) อ านาจเจริญ(390) ลงวนัที่  20  ตุลาคม 2563

19 จดัซ้ือวสัดุลูกรัง ,ท่อพีวซีีขนาดเส้นผ่า 60,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเจริญ ร้านแสงทองเจริญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631014202158
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว (กองช่าง) (60,000) (60,000) ลงวนัที่  22  ตุลาคม 2563

20 จดัซ้ือหมึกพิมพ์ HP35A จ านวน 1 กล่อง 1,200.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์- ร้านภัทรคอมพิวเตอร์- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631014197765
(ส านักปลัด) อ านาจเจริญ(1,200) อ านาจเจริญ(1,200) ลงวนัที่  22  ตุลาคม 2563

21 จา้งซ่อมแซมอาคารส านักงานภายใน 12,540.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอ านวยก่อสร้าง ร้านอ านวยก่อสร้าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 631014216184
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา (12,540) (12,540) ลงวนัที่  26  ตุลาคม 2563
(ซ่อมหลังคา) (กองช่าง)

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ตุลาคม 2563

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา










































































