
แบบ สขร.1

วงเงินที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง (วงเงินงบประมาณ) ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดนสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน 5,600.00                  5,600.00        เฉพาะเจาะจง 1.บ.วนิเฟอร์นิเจอร์ (2015) จ ากดั/บ.วนิเฟอร์นิเจอร์ (2015) จ ากดั/ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 51/2564
(ไม้) จ านวน 2 ตัว ส านักปลัด ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 14 พ.ค.64

5,600.00.- บาท 5,600.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เกบ็ของ 7,400.00                  7,400.00        เฉพาะเจาะจง 1.บ.วนิเฟอร์นิเจอร์ (2015) จ ากดั/บ.วนิเฟอร์นิเจอร์ (2015) จ ากดั/ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 52/2564
งานบ้านงานครัว จ านวน 1 หลัง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 14 พ.ค.64
ส านักปลัด 7,400.00.- บาท 7,400.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืมแบบถงั) 1,000.00                  1,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านน้ าด่ืมฟิวเจอร์ ร้านน้ าด่ืมฟิวเจอร์/ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 54/2564
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 21 พ.ค.64
1,000.00.- บาท 1,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองถา่ย 9,900.00                  9,900.00        เฉพาะเจาะจง 1.บ.ชัยภูมิกอ๊ปปี้ฯ/ บ.ชัยภูมิกอ๊ปปี้ฯ/ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 55/2564
เอกสาร) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 21 พ.ค.64

9,900.00.- บาท 9,900.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

5 ซ้ือครุภัณฑ์อื่น (หัวฉดีปรับฝอย 5,200.00                  5,200.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสมายช็อป/ ร้านสมายช็อป/ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 56/2564
แบบสวมปลายด้ามยาว) จ านวน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 21 พ.ค.64
1 ตัว ส านักปลัด 5,200.00.- บาท 5,200.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

6 ซ้ือครุภณัฑ์อืน่ (สายส่งน้ าดับเพลิง 18,000.00               18,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสมายช็อป/ ร้านสมายช็อป/ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 57/2564
ขนาด 2.5พร้อมขอ้ต่อ ขนาด 2.5 นิ้ว) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 21 พ.ค.64
1 เส้น ส านักปลัด 18,000.00.- บาท 18,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

7 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 73,510.00               73,510.00      เฉพาะเจาะจง 1.ร้านยาสบายดีเภสัช/ ร้านยาสบายดีเภสัช/ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 58/2564
ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกนัและ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 25 พ.ค.64
ควบคุมโรคติดต่อ 73,510.00.- บาท 73,510.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

สรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลหวัทะเล อ าภอบ าเหนจ็ณรงค์ จงัหวัดชัยภมูิ



หน้า 2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง (วงเงินงบประมาณ) ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดนสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

8 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 57,601.00               57,601.00      เฉพาะเจาะจง 1.นายกวีวุฒิ ยทุธอาจ/ นายกวีวุฒิ ยทุธอาจ/ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 59/2564
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 28 พ.ค.64
57,601.00.- บาท 57,601.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,221.00                  6,221.00        เฉพาะเจาะจง 1.บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จ จ ากดั บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จ จ ากดั/ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 60/2564
กองสวัสดิการสังคม ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 28 พ.ค.64

6,221.00.- บาท 6,221.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,816.00                  5,816.00        เฉพาะเจาะจง 1.บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จ จ ากดั บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จ จ ากดั/ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 61/2564
กองการศึกษาฯ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 28 พ.ค.64

5,816.00.- บาท 5,816.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

(ลงชื่อ).................................................ผู้รายงาน   (ลงชื่อ)..........................................ผู้ตรวจสอบ    (ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติ
     (นางสาววิจติรา ประสมทรัพย)์                       (นายวีระศักด์ิ ประสมทรัพย)์         (นายวีรภาส ตันติปัญจพร)
       เจา้พนักงานพัสดุปฏิบัติงาน         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล
                              รักษาราชการแทนผอ.กองคลัง

                           (นางสาวขวัญพิชชา มุขขนุทด)             
           เจา้พนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน



วงเงินที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง (วงเงินงบประมาณ) ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดนสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จา้งท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1,000.00                  1,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโอ ที ช๊อป 1.ร้านโอ ที ช๊อป เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจา้งที่ 46/2564
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 28 พ.ค.64-31พ.ค.64

1,000.00.- บาท 1,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง



วงเงินที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง (วงเงินงบประมาณ) ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดนสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือยานพาหนะและขนส่ง 54,700.00               54,700.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ชัยภมูิศรีสมวงศ์กลการ 1.หจก.ชัยภมูิศรีสมวงศ์กลการ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาซ้ือขายที่ 2/2564
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 12 พ.ค.64-17พ.ค.64
54,700.00.- บาท 54,700.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 ซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 80,640.00               80,640.00      เฉพาะเจาะจง 1.สหกรณ์สีค้ิว 1.สหกรณ์สีค้ิว เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาซ้ือขายที่ 3/2564
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 14 พ.ค.64-17พ.ค.64
80,640.00- บาท 80,640.00- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 ซ้ืออาหารเสริม(ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก) 17,808.00               17,808.00      เฉพาะเจาะจง 1.สหกรณ์สีค้ิว 1.สหกรณ์สีค้ิว เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาซ้ือขายที่ 4/2564
ต.หัวทะเล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 14 พ.ค.64-17พ.ค.64

17,808.00- บาท 17,808.00- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 ซ้ืออาหารเสริม(นม แบบกล่อง) 145,866.46             145,866.46    เฉพาะเจาะจง 1.บ.กา้วแรก แดร่ี จ ากดั 1.บ.กา้วแรก แดร่ี จ ากดั เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาซ้ือขายที่ 5/2564
ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 14 พ.ค.64-17พ.ค.64
ภายในต าบลหัวทะเล 145,866.46.00- บาท 145,866.46.00- บาท การเฉพาะเจาะจง



วงเงินที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง (วงเงินงบประมาณ) ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดนสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 249,000.00             249,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 42/2564
สายโสกหมอยา-โคกเตียน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 13 พ.ค.64-11ก.ค.64
บ้านหัวทะเล ม.11 249,000.00.- บาท 249,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 242,000.00             242,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 43/2564
พร้อมฝาปิดในหมู่บ้าน ม.2 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 13 พ.ค.64-11ก.ค.64
(บ้านนายมานิต) 242,000.00.- บาท 242,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 93,000.00               93,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.ร้านบญุเชิดกอ่สร้าง 1.ร้านบญุเชิดกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 44/2564
ถนนลูกรัง สายคูขาดบ้านหัวสระใหม่ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 13 พ.ค.64-11ก.ค.64
ม.12 93,000.00.- บาท 93,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 โครงการยกระดับถนน คสล. 249,000.00             249,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 45/2564
จากถนนลาดยางถงึห้วยสีมุม ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 13 พ.ค.64-11ก.ค.64
บ้านหัวสะพาน ม.10 249,000.00.- บาท 249,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

5 โครงการยกระดับถนน คสล. 249,000.00             249,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 45/2564
จากถนนลาดยางถงึห้วยสีมุม ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 13 พ.ค.64-11ก.ค.64
บ้านหัวสะพาน ม.10 249,000.00.- บาท 249,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

6 โครงการยกระดับถนน คสล. 249,000.00             249,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 46/2564
สายโนนสังข์-โคกแสว ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 13 พ.ค.64-11ก.ค.64
บ้านโนนสังข ์ ม.9 249,000.00.- บาท 249,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

7 โครงการยกระดับถนน คสล. 239,000.00             239.00           เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 47/2564
สายคุ้มโนนสะเดา-ป่าช้าเกา่ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 13 พ.ค.64-11ก.ค.64
บ้านหนองประดู่  ม.4 239,000.00.- บาท 239,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

8 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 76,000.00               76,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 48/2564
สายบ้านนางบุญ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 13 พ.ค.64-11ก.ค.64
บ้านหัวสระใหม่  ม.12 76,000.00.- บาท 76,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง




