
แบบ สขร.1

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

1 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19,940.00                19,940.00      เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโกบอลล์ เอซี/ ร้านโกบอลล์ เอซี/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 81/2564
กองช่าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 10 ก.ย.64

19,940.00.- บาท 19,940.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 ซ้ือค่าใช้จา่ยด้านการจดัหาวัสดุ 12,800.00                12,800.00      เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเทพคอม ร้านเทพคอม/ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ -/2564
อุปกรณ์ส่ือสาร ตามโครงการ กรณีมีความจ า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว  ก.ย.64
จดัต้ังศูนยดู์แลโควิด 19 ชุมชน เปน็เร่งด่วน 12,800.00.- บาท 12,800.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ตามระเบยีบ 

ขอ้ 79 วรรค 2

3 ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใช้ส าหรับผู้ป่วย 4,200.00                  4,200.00        เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวชญฐิสา กามขนุทด นางสาวชญฐิสา กามขนุทด/ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ -/2564
ตามโครงการจดัต้ังศูนยดู์แลโควิด กรณีมีความจ า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว  ก.ย.64
19 ชุมชน (คร้ังที่ 2) เปน็เร่งด่วน 4,200.00.- บาท 4,200.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ตามระเบยีบ 

ขอ้ 79 วรรค 2

3 ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใช้ส าหรับผู้ป่วย 4,200.00                  4,200.00        เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวชญฐิสา กามขนุทด นางสาวชญฐิสา กามขนุทด/ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ -/2564
ตามโครงการจดัต้ังศูนยดู์แลโควิด กรณีมีความจ า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว  ก.ย.64
19 ชุมชน (คร้ังที่ 3) เปน็เร่งด่วน 4,200.00.- บาท 4,200.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ตามระเบยีบ 

ขอ้ 79 วรรค 2

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืมแบบถงั) 1,220.00                  1,220.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านน้ าด่ืมฟิวเจอร์ ร้านน้ าด่ืมฟิวเจอร์/ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 82/2564
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 10 ก.ย.64
1,220.00.- บาท 1,220.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

สรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กันยายน 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

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,167.00                  4,167.00        เฉพาะเจาะจง 1.บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จ จ ากดั บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จ จ ากดั/ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 83/2564
กองสวัสดิการสังคม ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 15 ก.ย.64

4,167.00.- บาท 4,167.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,512.00                  9,512.00        เฉพาะเจาะจง 1.บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จ จ ากดั บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จ จ ากดั/ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 84/2564
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 17 ก.ย.64

9,512.00.- บาท 9,512.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,950.00                  4,950.00        เฉพาะเจาะจง 1.บ.ชัยภูมิกอ๊ปปี้ฯ/ บ.ชัยภูมิกอ๊ปปี้ฯ/ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 85/2564
(หมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 17 ก.ย.64
กองช่าง 4,950.00.- บาท 4,950.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,145.00                  4,145.00        เฉพาะเจาะจง 1.บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จ จ ากดั บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จ จ ากดั/ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 86/2564
กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 17 ก.ย.64

4,145.00.- บาท 4,145.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

9 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 9,793.00                  9,793.00        เฉพาะเจาะจง 1.นายกวีวุฒิ ยทุธอาจ นายกวีวุฒิ ยทุธอาจ/ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 87/2564
ส านักปลัด ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 17 ก.ย.64

9,793.00.- บาท 9,793.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

10 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22,000.00                22,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.บ.ชัยภูมิกอ๊ปปี้ฯ/ บ.ชัยภูมิกอ๊ปปี้ฯ/ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 88/2564
ส าหรับประมวลผล แบบ 1 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 17 ก.ย.64
กองคลัง 22,000.00.- บาท 22,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

11 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เหล็ก) 11,800.00                11,800.00      เฉพาะเจาะจง 1.บ.วินเฟอร์นิเจอร์ (2015) จ ากดั/ บ.วินเฟอร์นิเจอร์ (2015) จ ากดั/ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 89/2564
แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 17 ก.ย.64
กองคลัง 11,800.00.- บาท 11,800.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

12 ซ้ือครุภัณฑ์อื่น (พ่วงขา้งรถ 13,800.00                11,800.00      เฉพาะเจาะจง 1.จ.การช่าง/ จ.การช่าง/ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 90/2564
จกัรยานยนต์ มีหลังคาโครงเหล็ก ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 17 ก.ย.64
กองสวัสดิการสังคม 11,800.00.- บาท 11,800.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง



หน้า 3
แบบ สขร.1

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

13 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000.00                  5,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านคลังแบตเตอร่ี/ ร้านคลังแบตเตอร่ี/ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 91/2564
(แบตเตอร่ีรถบรรทุกน  า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 17 ก.ย.64
ทะเบียน บม 6642 ชย.) 5,000.00.- บาท 5,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

14 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,998.00                  8,998.00        เฉพาะเจาะจง 1.บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จ จ ากดั บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จ จ ากดั/ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 92/2564
ส านักปลัด ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 20 ก.ย.64

8,998.00.- บาท 8,998.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน กองช่าง 17,655.00                17,655.00      เฉพาะเจาะจง 1.บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จ จ ากดั บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จ จ ากดั/ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 93/2564
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 20 ก.ย.64
17,655.00.- บาท 17,655.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

16 ซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้เขา้ร่วม 1,009.00                  1,009.00        เฉพาะเจาะจง 1.นายกวีวุฒิ ยทุธอาจ นายกวีวุฒิ ยทุธอาจ/ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 94/2564
ประชุมสมัยวสิามัญ สมัยที ่๑ คร้ังที ่๑ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 20 ก.ย.64

1,009.00.- บาท 1,009.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

17 ซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ 9,450.00                  9,450.00        เฉพาะเจาะจง 1.บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จ จ ากดั บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จ จ ากดั/ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 95/2564
กองคลัง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 20 ก.ย.64

4,450.00.- บาท 4,450.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

18 ซ้ือวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 16,212.00                16,212.00      เฉพาะเจาะจง 1.บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จ จ ากดั บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จ จ ากดั/ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 96/2564
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 20 ก.ย.64
16,212.00.- บาท 16,212.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน กองคลัง 14,018.00                14,018.00      เฉพาะเจาะจง 1.บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จ จ ากดั บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จ จ ากดั/ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 97/2564
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 20 ก.ย.64
14,018.00.- บาท 14,018.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

20 ซ้ือถงุยงัชัพ เพื่อช่วยเหลือ 315,240.00              315,240.00    เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวชญฐิสา กามขนุทด นางสาวชญฐิสา กามขนุทด/ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ -/2564
ผู้ประสบอุทกภัย กรณีมีความจ า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 30 ก.ย.64

เปน็เร่งด่วน 315,240.00.- บาท 315,240.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ตามระเบยีบ 

ขอ้ 79 วรรค 2



(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 าอาหารพร้อมน้ าด่ืม 210,000.00              210,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.นางเคลือวัลย ์พัดมงคล 1.นางเคลือวัลย ์พัดมงคล เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจา้งที่ 72/2564
ส าหรับผู้ถกูกกักนัตามโครงการ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 13 ก.ย.64-27ก.ย.64
การจดัหาอาหารฯ 210,000.00.- บาท 210,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 จา้งท าป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครง 700.00                     700.00           เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโอทีช๊อป 1.ร้านโอทีช๊อป เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจา้งที่ 73/2564
การสร้างรับรู้และด าเนินการขบั ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 17 ก.ย.64-20ก.ย.64
เคล่ือนการจดัตั งอุทยานธรณี 700.00.- บาท 700.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง



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

1 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 103,000.00              103,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 73/2564
สายถนน 205-ประปาหมู่บ้าน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 3 ก.ย.64- 2 พ.ย.64
บ้านเขาดิน ม.5 103,000.00.- บาท 103,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 โครงการปรับปรุงถนนลูกลัง. 76,000.00                76,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.ร้านบุญเชิดกอ่สร้าง 1.ร้านบุญเชิดกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 74/2564
สายหนองดง-หนองสนิม ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 3 ก.ย.64- 3 ต.ค.64
บ้านหนองดง ม.7 76,000.00.- บาท 76,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 โครงการปรับปรุงถนนลูกลัง. 28,500.00                28,500.00      เฉพาะเจาะจง 1.ร้านบุญเชิดกอ่สร้าง 1.ร้านบุญเชิดกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 75/2564
สายหนองดง-หนองแดง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 3 ก.ย.64- 3 ต.ค.64
บ้านหนองดง ม.7 28,500.00.- บาท 28,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 โครงการปรับปรุงถนนลูกลัง. 35,500.00                35,500.00      เฉพาะเจาะจง 1.ร้านบุญเชิดกอ่สร้าง 1.ร้านบุญเชิดกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 76/2564
ศาลตาปู่ทางตาลอย ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 3 ก.ย.64- 3 ต.ค.64
บ้านเขาดิน ม.5 35,500.00.- บาท 35,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

5 โครงการปรับปรุงถนนลูกลัง. 49,000.00                49,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.ร้านบุญเชิดกอ่สร้าง 1.ร้านบุญเชิดกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 77/2564
ศาลตาปู่นานายสมบูรณ์ ดป้าประจ าเมือง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 3 ก.ย.64- 3 ต.ค.64
บ้านเขาดิน ม.5 49,000.00.- บาท 49,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

6 โครงการปรับปรุงถนนคสล.. 129,000.00              129,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 78/2564
ซอยน  าใจ(บริเวณหน้าบ้านนาง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 23 ก.ย.64- 22 พ.ย.64
เคลือวัลย์)บ้านหัวสระ ม.2 129,000.00.- บาท 129,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

7 โครงการปรับปรุงถนนคสล.. 125,000.00              125,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 79/2564
สายหน้าวัดหัวทะเล ม.1 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 23 ก.ย.64- 22 พ.ย.64

125,000.00.- บาท 125,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

8 โครงการปรับปรุงถนนคสล.. 176,000.00              176,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 80/2564
สายไร่นางสุจติ หาญผล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 23 ก.ย.64- 22 พ.ย.64

176,000.00.- บาท 176,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

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



9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ. 42,000.00                42,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 81/2564
ระบายน  าสายคลองโอบ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 23 ก.ย.64- 23 ต.ค.64
บ้านหัวทะเล ม.11 42,000.00.- บาท 42,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ. 32,500.00                32,500.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 82/2564
ระบายน  าสายคลองโอบ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 23 ก.ย.64- 23 ต.ค.64
นาผู้ช่วยชาญ บ้านหัวทะเล ม.1 32,500.00.- บาท 32,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ. 42,500.00                42,500.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 83/2564
ระบายน  าสายคลองโอบ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 23 ก.ย.64- 23 ต.ค.64
นานายอุดล บ้านหัวทะเล ม.1 42,500.00.- บาท 42,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ. 20,500.00                20,500.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 84/2564
ระบายน  าสายคลองโอบ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 27 ก.ย.64- 27 ต.ค.64
นานายสุวรรณ บ้านหัวทะเล ม.11 20,500.00.- บาท 20,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ. 47,000.00                47,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 85/2564
ระบายน  าสายคลองโอบ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 27 ก.ย.64- 27 ต.ค.64
นานายทองดี บ้านหัวทะเล ม.1 47,000.00.- บาท 47,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ. 24,500.00                24,500.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 86/2564
ระบายน  าสายคลองโอบ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 27 ก.ย.64- 27 ต.ค.64
นานางตุ๋ย บ้านหัวทะเล ม.11 24,500.00.- บาท 24,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ. 24,000.00                24,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 87/2564
ระบายน  าสายคลองโอบ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 27 ก.ย.64- 27 ต.ค.64
นานายม้ง บ้านหัวทะเล ม.1 24,000.00.- บาท 24,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

16 โครงการลงลูกรังสายนายฉะอ้อน 20,000.00                20,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 88/2564
เจริญสุข บ้านเขาดิน ม.5 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 27 ก.ย.64- 27 ต.ค.64

20,000.00.- บาท 20,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

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

17 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 99,000.00                99,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 89/2564
สายฟากวิลัยซอย2 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 27 ก.ย.64- 26 พ.ย.64
บ้านเกา่ ม.8 99,000.00.- บาท 99,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง



18 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 297,000.00              297,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 90/2564
สายนายมานิต ม.2 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 27 ก.ย.64- 26 พ.ย.64

297,000.00.- บาท 297,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

19 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 148,000.00              148,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 91/2564
ซอยร่ืนรมจดุที่2(ต่อจากของเดิม) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 27 ก.ย.64- 26 พ.ย.64
บ้านโคกแสว ม.6 148,000.00.- บาท 148,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

20 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 13,000.00                13,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 92/2564
ซอยลับแล - ฟาร์มไก ่ม.8 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 28 ก.ย.64- 28 ต.ค.64

13,000.00.- บาท 13,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ. 25,000.00                25,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 93/2564
ระบายน  าสายคลองโอบ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 28 ก.ย.64- 28 ต.ค.64
นานายเอ๊ะ บ้านหัวทะเล ม.1 25,000.00.- บาท 25,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

22 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 69,000.00                69,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 94/2564
สายแสงตะวัน(ต่อจากของเดิม) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 28 ก.ย.64- 27 พ.ย.64
บ้านเกา่ ม.8 69,000.00.- บาท 69,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

23 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 46,000.00                46,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 95/2564
สายเจริญผล ช่วงที1่ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 28 ก.ย.64- 27 พ.ย.64
บ้านหัวสระใหม่ ม.12 46,000.00.- บาท 46,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ. 8,200.00                  8,200.00        เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 96/2564
ระบายน  าสายบ่อลาว ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 28 ก.ย.64- 28 ต.ค.64
หลังสถานีต ารวจ บ้านหัวทะเล ม.11 8,200.00.- บาท 8,200.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

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

24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ. 10,000.00                10,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 97/2564
ระบายน  าสายทุ่งประดู่ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 28 ก.ย.64- 28 ต.ค.64
บ้านเกา่ ม.8 10,000.00.- บาท 10,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

25 โครงการขดุลอกเหมืองระบายน้ า 24,400.00                24,400.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 98/2564
บ้านหัวสระ ม.2 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 28 ก.ย.64- 28 ต.ค.64

24,400.00.- บาท 24,400.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง



26 โครงการขดุลอกรางระบายน้ า 27,000.00                27,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 99/2564
บ้านเกา่ ม.8 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 28 ก.ย.64- 28 ต.ค.64

27,000.00.- บาท 27,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ. 6,000.00                  6,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 100/2564
ระบายน  าสายโคกแสว-หนองแดง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 28 ก.ย.64- 28 ต.ค.64
บ้านเกา่ ม.8 6,000.00.- บาท 6,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ. 12,000.00                12,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 101/2564
ระบายน  าซอยสันติสุข ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 28 ก.ย.64- 28 ต.ค.64
บ้านหนองดง ม.7 12,000.00.- บาท 12,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

29 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 15,700.00                15,700.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 102/2564
สายหนองตะไกร้ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 28 ก.ย.64- 28 ต.ค.64
บ้านโนนสังข ์ม.9 15,700.00.- บาท 15,700.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ. 8,100.00                  8,100.00        เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 103/2564
ระบายน  าซอยสันติสุขจดุที่3(แยก ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 28 ก.ย.64- 28 ต.ค.64
หน้าบ้าน อบต.ปราโมทย ์ฟากวิลัย) 8,100.00.- บาท 8,100.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

และบริเวณหน้าบ้านนายบุญมี 
ฟากวิลัย บ้านหนองดง ม.7

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

31 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ. 4,500.00                  4,500.00        เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 104/2564
ระบายน  าซอยสันติสุขจดุที่2 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 28 ก.ย.64- 28 ต.ค.64
บริเวณบ่อประมงบ้านหนองดง ม.7 4,500.00.- บาท 4,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

32 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 9,000.00                  9,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 105/2564
สายบ้านนางด า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 29 ก.ย.64- 29 ต.ค.64
บ้านหนองประดู่ ม.9 9,000.00.- บาท 9,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง




