
                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
ที ่  ชย 75602 /          วันที ่   2   สิงหาคม   2562  
เรื่อง สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน   กรกฎาคม 2562 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
 
  ตามท่ี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ได้จัดสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เรียบร้อย
แล้วนั้น 

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

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 
 

 
 
          (นางสาวขวัญพิชชา  มุขขุนทด) 
            เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
                                                                     ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ 
   
 
 
             (นายประพันธ์  พลมณี) 
              ผู้อ านายการกองคลัง 
   
 
 
          (นายวีระศักดิ์  ประสมทรัพย์) 
             ปลัดองค์การบริหารส่วนต 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 ซ้ือวสัดุส านักงาน (น้ าด่ืมแบบถัง) 1,160.00                 1,160.00      เฉพาะเจาะจง 1.ร้านน้ าด่ืมฟวิเจอร์/ ร้านน้ าด่ืมฟวิเจอร์/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 65/2562
อบต.หวัทะเล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 9 ก.ค..62 - 10 ก.ค..62

1,160.00.- บาท 1,160.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 13,000.00               13,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จฯ/ บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จฯ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 66/2562
(ชั้นวางของ ๓ ชั้น เหล็ก) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 23 ก.ค..62 - 28 ก.ค..62
ของศูนย์พฒัน์เด็กเล็กต าบลหวัทะเล 13,000.00.- บาท 13,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

(กองการศึกษาฯ)
3 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 750.00                    750.00         เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เซ่งฮงปโิตเลียม/ หจก.เซ่งฮงปโิตเลียม/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 67/2562

(กรองเคร่ือง) รถบรรทกุขยะ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 23 ก.ค..62 - 24 ก.ค..62
ทะเบยีน บม 6642 ชย 750.00.- บาท 750.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 ซ้ือทอ่ส่งน้ า ชนิดยางสังเคราะห์ 12,912.00               12,912.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เซ่งฮงปโิตเลียม/ หจก.เซ่งฮงปโิตเลียม/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 68/2562
อบต.หวัทะเล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 23 ก.ค..62 - 24 ก.ค..62

12,912.00.- บาท 12,912.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

5 ซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับ 1,009.00                 1,009.00      เฉพาะเจาะจง 1.นายกววีฒิุ ยุทธอาจ/ นางปรียานุช ภกัดีพงษ/์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 69/2562
ผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่4 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 23 ก.ค..62 - 24 ก.ค..62
คร้ังที่ 1/2562 วันที่ 9 สิงหาคม 62 1,009.00.- บาท 1,009.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 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 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 26,900.00               26,700.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 50/2562
ท่อระบายน้ า สายคลองห้วยดินด า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 ก.ค.62 - 31 ก.ค.62
บบ้านหนองดง หมู่ 7 26,700.00.- บาท 26,700.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 4,200.00                 4,200.00      เฉพาะเจาะจง 1.ร้านช่างอูฐ/ ร้านช่างอูฐ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 51/2562
เคร่ืองปรับอากาศ (กองคลัง) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 9 ก.ค.62 - 12 ก.ค.62
จ านวน 1 เคร่ือง 4,200.00.- บาท 4,200.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,200.00                 2,200.00      เฉพาะเจาะจง 1.ร้านช่างอูฐ/ ร้านช่างอูฐ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 52/2562
เคร่ืองปรับอากาศ (กองการศึกษาฯ) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 9 ก.ค.62 - 12 ก.ค.62
จ านวน 4 เคร่ือง 2,200.00.- บาท 2,200.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 600.00                    600.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านช่างอูฐ/ ร้านช่างอูฐ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 53/2562
เคร่ืองปรับอากาศ (ส านักปลัด) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 9 ก.ค.62 - 12 ก.ค.62
ห้องผู้บริหาร 600.00.- บาท 600.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

5 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ไฟฟ้าใน 5,835.00                 5,835.00      เฉพาะเจาะจง 1.นายวษิณุ ภสูระ/ นายวษิณุ ภสูระ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 54/2562
ส านักงาน อบต.หัวทะเล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 9 ก.ค.62 - 12 ก.ค.62

5,835.00.- บาท 5,835.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

6 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เคร่ืองพ่น 8,440.00                 8,440.00      เฉพาะเจาะจง 1.ร้านหว่ง เซอวสิ/ ร้านหว่ง เซอวสิ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 55/2562
หมอกควัน อบต.หัวทะเล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 9 ก.ค.62 - 16 ก.ค.62
จ านวน 2 เคร่ือง 8,440.00.- บาท 8,440.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

7 โครงการขุดวางท่อระบายน้ า สายลับแล 69,000.00               68,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 56/2562
บ้านเขาดิน หมู่ 5 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 24 ก.ค.62 - 23 ส.ค.62

68,000.00.- บาท 68,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง



หน้า 2
แบบ สขร.1

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

8 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า สายนา 24,000.00               23,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 58/2562
นายช่วย ฝ่ังสระ บ้านโนนสังข์ หมู่ 9 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 26 ก.ค.62 - 25 ส.ค.62

23,000.00.- บาท 23,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง



แบบ สขร.1
วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

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

1 จ้างโครงการซ่อมแซมยกระดับถนน 220,000.00             219,000.00  เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 68/2562
คอนกรีตเสริมเหล็กสายรุ่งสว่าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 8 ก.ค.62 - 6 ก.ย.62
จากบ้านนายมิ่งถึงบ้านนายชนะ หมู่ที่ ๓ 219,000.00.- บาท 219,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนยกระดับถนน 87,000.00               86,500.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 69/2562
นคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดบ้านกุ่ม ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 8 ก.ค.62 - 6 ก.ย.62
หมู่ที่ 3 86,500.00.- บาท 86,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 จ้างโครงการขยายคอนกรีตเสริมเหล็ก 93,000.00               92,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 70/2562
สายรุ่งสว่าง ทั้งสองฝ่ังจากบ้านนายคะนึง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 8 ก.ค.62 - 6 ก.ย.62
งถึงบ้านนายสง่า หมู่ที่ 3 92,000.00.- บาท 92,000.00.- 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

           ผู้อ านวยการกองคลัง
                            (นายประพนัธ ์พลมณี)                


