
แบบ สขร.1

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

1 ซ้ือวสัดุน้ ามันและเชื้อเพลิงและ 80,000.00              80,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เซ่งฮงปิโตเลียม/ หจก.เซ่งฮงปิโตเลียม/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 1/2564
หล่อล่ืน (รถทะเบยีนนข 2254 ชย) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 ต.ค.63

80,000.00.- บาท 80,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 ซ้ือวสัดุน้ ามันและเชื้อเพลิงและ 100,000.00            100,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เซ่งฮงปิโตเลียม/ หจก.เซ่งฮงปิโตเลียม/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 2/2564
หล่อล่ืน รถบรรทุกน้ า (ทะเบยีน บม ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 ต.ค.63
 6642 ชย) 100,000.00.- บาท 100,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 ซ้ือวสัดุน้ ามันและเชื้อเพลิงและ 100,000.00            100,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เซ่งฮงปิโตเลียม/ หจก.เซ่งฮงปิโตเลียม/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 3/2564
หล่อล่ืน รถบรรทุกขยะและเคร่ืองพน่ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 ต.ค.63
หมอกควนั 100,000.00.- บาท 100,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 ซ้ือวัสดุน้ ามันและเชื้อเพลิงและ 60,000.00              60,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เซ่งฮงปิโตเลียม/ หจก.เซ่งฮงปิโตเลียม/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 4/2564
หล่อล่ืนรถรับส่งนักเรียน (ทะเบียน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 ต.ค.63
บม 8162 ชย) 60,000.00.- บาท 60,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

5 ซ้ือวัสดุน้ ามันและเชื้อเพลิงและ 80,000.00              80,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เซ่งฮงปิโตเลียม/ หจก.เซ่งฮงปิโตเลียม/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 5/2564
หล่อล่ืนรถตู้ (ทะเบียน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 ต.ค.63
นข 3044 ชย) 80,000.00.- บาท 80,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

6 ซ้ือวัสดุน้ ามันและเชื้อเพลิงและ 50,000.00              50,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เซ่งฮงปิโตเลียม/ หจก.เซ่งฮงปิโตเลียม/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 6/2564
หล่อล่ืนรถยนต์ (ทะเบียน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 ต.ค.63
กข 6950 ชย) 50,000.00.- บาท 50,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

7 จดัซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด 1,000.00                1,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน ป.ปลา/ ร้าน ป.ปลา/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 7/2564
เนื่องในวันคล้ายสวรรคตฯพระบาท ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 10 ต.ค.63
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ 1,000.00.- บาท 1,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

สรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2563 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.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 จดัซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด 500.00                   500.00           เฉพาะเจาะจง 1.ร้านจงเจริญบ้านดอกไม/้ ร้านจงเจริญบ้านดอกไม/้ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 8/2564
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16 ต.ค.63
ครบรอบ 120 ป ีสมเด็จพระศรีนครินฯ 500.00.- บาท 500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

9 จดัซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด 1,000.00                1,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านจงเจริญบ้านดอกไม/้ ร้านจงเจริญบ้านดอกไม/้ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 9/2564
เนื่องในวันคล้ายสวรรคตฯพระบาท ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 20 ต.ค.63
สมเด็จพระจลุจอมเกล้า 1,000.00.- บาท 1,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

10 ซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1,009.00                1,009.00         เฉพาะเจาะจง 1.นายกวีวุฒิ ยทุธอาจ/ นายกวีวุฒิ ยทุธอาจ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 10/2564
(ประชุมสภา) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 29 ต.ค.63

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

11 ซ้ือวัสดุส านักงาน(น้ าด่ืมแบบถงั) 900.00                   900.00           เฉพาะเจาะจง 1.ร้านน้ าด่ืมฟิวเจอร์/ ร้านน้ าด่ืมฟิวเจอร์/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 11/2564
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 29 ต.ค.63
900.00.- บาท 900.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน(แบบพิมพ)์ 1,123.00                1,123.00         เฉพาะเจาะจง 1.โรงพิมพ์อาสาฯ/ โรงพิมพ์อาสาฯ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 12/2564
กองคลัง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 29 ต.ค.64

1,123.00.- บาท 1,123.00.- 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



หน้า 3
แบบ สขร.1

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

1 จา้งเหมาบริการตามโครงการจดัท าแผนที่ 91,200.00              91,200.00      เฉพาะเจาะจง 1.นายอ านาจ ฟากวิลัย/ นายอ านาจ ฟากวิลัย/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจา้งที่ 1/2564
ภาษแีละปรับปรุงแผนที่ภาษี ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 ต.ค..63 - 30 ก.ย..64

(นายอ านาจ ฟากวลัิย) 91,200.00.- บาท 91,200.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

2 จา้งเหมาบริการตามโครงการจดัท าแผนที่ 91,200.00              91,200.00      เฉพาะเจาะจง 1.น.ส.ศรีสุดา บ ารุงราน/ น.ส.ศรีสุดา บ ารุงราน/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจา้งที่ 2/2564
ภาษแีละปรับปรุงแผนที่ภาษี ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 ต.ค..63 - 30 ก.ย..64

(น.ส.ศรีสุดา บ ารุงราน) 91,200.00.- บาท 91,200.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

3 จา้งเหมาบริการตามโครงการจดัท าแผนที่ 91,200.00              91,200.00      เฉพาะเจาะจง 1.น.ส.อรอุมา อาบสุวรรณ/ น.ส.อรอุมา อาบสุวรรณ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจา้งที่ 3/2564
ภาษแีละปรับปรุงแผนที่ภาษี ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 ต.ค..63 - 30 ก.ย..64

(น.ส.อรอมุา อาบสุวรรณ) 91,200.00.- บาท 91,200.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

4 จา้งเหมาบริการตามโครงการจดัเกบ็ขยะ 91,200.00              91,200.00      เฉพาะเจาะจง 1.นายณรงค์ เหล็กดี/ นายณรงค์ เหล็กดี/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจา้งที่ 4/2564
และส่ิงปฏกิลูในส่ิงในเขตพืน้ที่ต าบล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 ต.ค..63 - 30 ก.ย..64

หวัทะเล (นายณรงค์ เหล็กดี ) 91,200.00.- บาท 91,200.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

5 จา้งเหมาบริการตามโครงการจดัเกบ็ขยะ 91,200.00              91,200.00      เฉพาะเจาะจง 1.นายสุวิทย ์เสิงขนุทด/ นายสุวิทย ์เสิงขนุทด/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจา้งที่ 5/2564
และส่ิงปฏกิลูในส่ิงในเขตพืน้ที่ต าบล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 ต.ค..63 - 30 ก.ย..64

หวัทะเล (นายสุวทิย ์เสิงขนุทด) 91,200.00.- บาท 91,200.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

6 จา้งเหมาบริการตามโครงการปฏบิติังาน 54,000.00              54,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.น.ส.วราภรณ์ ฝ่ังสระ/ น.ส.วราภรณ์ ฝ่ังสระ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจา้งที่ 6/2564
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหวัทะเล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 ต.ค..63 - 31 มี.ค..64

 (น.ส.วราภรณ์ ฝ่ังสระ) 54,000.00.- บาท 54,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564



หน้า 4
แบบ สขร.1

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

7 จา้งเหมาบริการตามโครงการปฏบิติังาน 54,000.00              54,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.น.ส.เจนจริา กามขนุทด/ น.ส.เจนจริา กามขนุทด/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจา้งที่ 7/2564
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหวัทะเล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 ต.ค..63 - 31 มี.ค..64

 (น.ส.เจนจริา กามขนุทด) 54,000.00.- บาท 54,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

8 จา้งเหมาบริการตามโครงการปฏบิติังาน 54,000.00              54,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.น.ส.รินทร์สิตา จรัสกลุทรัพย์/ น.ส.รินทร์สิตา จรัสกลุทรัพย์/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจา้งที่ 8/2564
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหวัทะเล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 ต.ค..63 - 31 มี.ค..64

 (น.ส.รินทร์สิตา จรัสกลุทรัพย์) 54,000.00.- บาท 54,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

9 จา้งบ ารุงรักษาและซ่อมแซ่ม 1,500.00                1,500.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเทพคอม/ ร้านเทพคอม/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจา้งที่ 9/2564
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลข ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 15 ต.ค.63
ครุภัณฑ์416-54-0012 1,500.00.- บาท 1,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

กองคลัง
10 จา้งท าปา้ยไวนิล ประชาสัมพนัธ์ 1,000.00                1,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโอ ที ช๊อป/ ร้านโอ ที ช๊อป/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจา้งที่ 10/2564

รณรงค์ ตามโครงการชีวติวถิใีหม่ขบัขี่ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 22 ต.ค.63
ปลอดภยั ไร้อบุติัเหตุ 1,000.00.- บาท 1,000.00.- 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


