
                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
ที ่  ชย 75602 /          วันที ่    2    เมษายน    2562  
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน   มีนาคม 2562 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
 
  ตามท่ี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ได้จัดสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน มีนาคม 2562 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เรียบร้อยแล้ว
นั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 จึงขอสรุปผล 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2562 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 
 

 
 
          (นางสาวขวัญพิชชา  มุขขุนทด) 
            เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
                                                                     ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ 
   
 
 
             (นายประพันธ์  พลมณี) 
              ผู้อ านวยการกองคลัง 
   
 
 
          (นายวีระศักดิ์  ประสมทรัพย์) 
             ปลัดองคาการบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

 
 
 

         (นายวีรภาส  ตันติปัญจพร) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
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แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง (วงเงินงบประมาณ) ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดนสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อม 62,933.00              50,670.00    เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสมายช๊อป/ ร้านสมายช๊อป/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 27/2562
อุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 6 มี.ค.62 - 11 มี.ค.62
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 50,670.00.- บาท 50,670.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 ซ้ือถ้วยรางวัลกีฬาตามโครงการแข่งขัน 13,600.00              11,470.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.โคราชทวผีล/ หจก.โคราชทวผีล/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 28/2562
กีฬาทะเลสีมุมเกมส์(ต้านยาเสพติด) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 19 มี.ค.62 - 22 มี.ค.62
คร้ังที่ 14 ประจ าปี 2562 11,470.00.- บาท 11,470.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 ซ้ืออุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขัน 12,000.00              11,554.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.โคราชทวผีล/ หจก.โคราชทวผีล/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 29/2562
กีฬาทะเลสีมุมเกมส์(ต้านยาเสพติด) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 19 มี.ค.62 - 20 มี.ค.62
คร้ังที่ 14 ประจ าปี 2562 11,554.00.- บาท 11,554.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมสถานที่ 24,100.00              13,762.00    เฉพาะเจาะจง 1.บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จฯ/ บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จฯ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 30/2562
ในการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขัน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 19 มี.ค.62 - 22 มี.ค.62
กีฬาทะเลสีมุมเกมส์ (ต้านยาเสพติด) 13,762.00.- บาท 13,762.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

คร้ังที่ ๑๔ ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่

๒๖-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

5 ซ้ืออาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม 30,000.00              30,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.นางสุบนิ ภมูิสนิท/ นางสุบนิ ภมูิสนิท/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 32/2562
หมู่บ้านภายในต าบลหัวทะเล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 22 มี.ค.62 - 29 มี.ค.62
กีฬาทะเลสีมุมเกมส์ (ต้านยาเสพติด) 30,000.00.- บาท 30,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

(หมู่ที่ 1-6)ตามโครงการแข่งขันกีฬา

ทะเลสีมุมเกมส์(ต้านยาเสพติด)คร้ังที่ 14

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองสวัสดิการสังคม) 9,226.00                9,226.00      เฉพาะเจาะจง 1.บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จฯ/ บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จฯ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 34/2562
อบต.หัวทะเล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 26 ม.ค.62 - 29 ม.ค.62

9,226.00.- บาท 9,226.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล อ าภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ



แบบ สขร.1
วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง (วงเงินงบประมาณ) ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดนสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างปรับเกรดถนนผิวจราจร ดินลูกรัง 38,000.00              37,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.ร้านจงรักก่อสร้าง/ ร้านจงรักก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 23/2562
กลบหลุม สายบ้านเก่า-หนองดง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 4 มี.ค.62 - 19 มี.ค.62 
บ้านเก่า หมู่ 8 37,000.00.- บาท 37,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 จ้างปรับเกรดถนนผิวจราจร ดินลูกรัง 56,000.00              55,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 24/2562
กลบหลุม สายคลองน้อย-โคกเตียน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 4 มี.ค.62 - 19 มี.ค.62 
บ้านหัวสระ หมู่ 2,1,11 55,000.00.- บาท 55,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 จ้างปรับเกรดถนนผิวจราจร ดินลูกรัง 40,000.00              39,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 25/2562
กลบหลุม สายโนนสังข์-โคกแสว ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 4 มี.ค.62 - 19 มี.ค.62 
บ้านโนนสังข์  หมู่ 9,6 39,000.00.- บาท 39,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 จ้างปรับเกรดถนนผิวจราจร ดินลูกรัง 33,000.00              32,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.ร้านบุญเชิด ก่อสร้าง/ ร้านบุญเชิด ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 26/2562
กลบหลุม สายโนนสังข์-หนองตะไกร้ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 4 มี.ค.62 - 19 มี.ค.62 
บ้านโนนสังข์  หมู่ 9,6 32,000.00.- บาท 32,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

5 จ้างปรับเกรดถนนผิวจราจร ดินลูกรัง 33,000.00              32,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.ร้านบุญเชิด ก่อสร้าง/ ร้านบุญเชิด ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 27/2562
กลบหลุม สายบ้านหัวสระใหม่ - ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 4 มี.ค.62 - 19 มี.ค.62 
หนองแดง บ้านหัวสระใหม่ หมู่ 12,7 32,000.00.- บาท 32,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

6 จ้างวงดิรุยางค์ส าหรับน าขบวน พาเหรด 6,000.00                6,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.นายเชาวลิต เสืออินทร์/ นายเชาวลิต เสืออินทร์/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 28/2562
ของนักกีฬาเข้าสนามแข่งขัน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 21 มี.ค.62 - 26 มี.ค.62 
ตามโครงการการแข่งขันกีฬาทะเลสีมุมส์ 6,000.00.- บาท 6,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

(ต้านยาเสพติด) คร้ังที่ 14

7 จ้างเคร่ืองเสียง ตามโครงการการแข่งขัน 14,000.00              14,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.นายสุรศักด์ิ โมงปราณีต/ นายสุรศักด์ิ โมงปราณีต/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 29/2562
กีฬาทะเลสีมุมส์ (ต้านยาเสพติด) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 22 มี.ค.62 - 29 มี.ค.62 
คร้ังที่ 14 14,000.00.- บาท 14,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

 



หน้า 2
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง (วงเงินงบประมาณ) ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดนสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

8 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซ่ม รถตู้ 12,645.26              12,645.26    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.โตโยต้าโคราช 1988/ หจก.โตโยต้าโคราช 1988/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 30/2562
ทะเบียน นข 3044 ชย. ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 22 มี.ค.62 - 27 มี.ค.62 

12,645.26.- บาท 12,645.26.- บาท การเฉพาะเจาะจง



แบบ สขร.1
วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง (วงเงินงบประมาณ) ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดนสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1  จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม 100,000.00            99,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 49/2562
ถนนลูกรังสายบ้านหนองดง-บ้านเก่า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 26 มี.ค.62 - 26 เม.ย.62
บ้านหนองดง หมู่ที่ 7 99,000.00.- บาท 99,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2  จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม 100,000.00            99,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 50/2562
ถนนลูกรังสายหนองคู บ้านโนนสังข์ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 26 มี.ค.62 - 26 เม.ย.62
หมู่ที่ 9 99,000.00.- บาท 99,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม 100,000.00            99,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 51/2562
ถนนลูกรังสายบ้านหนองดง-หนองโสน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 26 มี.ค.62 - 26 เม.ย.62
บ้านหนองดง หมู่ที่ 7 99,000.00.- บาท 99,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 100,000.00            99,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.ร้านบุญเชิดก่อสร้าง/ ร้านบุญเชิดก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 52/2562
สายเลียบคลองกระทุ่มลาย บ้านโนนสังข์ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 26 มี.ค.62 - 26 เม.ย.62
หมู่ที่ 9 99,000.00.- บาท 99,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

(ลงชื่อ).................................................ผู้รายงาน         (ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจสอบ      (ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติ
     (นางสาวขวญัพชิชา มุขขุนทด)           (นายประพนัธ ์พลมณี)              (นายวรีะศักด์ิ ประสมทรัพย์)         (นายวรีภาส ตันติปญัจพร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหวัทะเล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหวัทะเล
     ปฏบิติัหน้าที่เจ้าหน้าที่พสัดุ

                            (นายประพนัธ ์พลมณี)                
           ผู้อ านวยการกองคลัง


