
แบบ สขร.1

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

1 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 129,200.00              129,200.00    เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสมายช็อป/ ร้านสมายช็อป/ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 65/2564
ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 2 ก.ค.64
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 129,200.00.- บาท 129,200.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืมแบบถงั) 980.00                     980.00           เฉพาะเจาะจง 1.ร้านน้ าด่ืมฟิวเจอร์ ร้านน้ าด่ืมฟิวเจอร์/ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 66/2564
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 19 ก.ค.64
980.00.- บาท 980.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

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

สรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลหวัทะเล อ าภอบ าเหนจ็ณรงค์ จงัหวัดชัยภมูิ

                           (นางสาวขวัญพิชชา มุขขนุทด)             
           เจา้พนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน



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

1 จา้งเหมาท าอาหารพร้อมน้ าด่ืม 210,000.00              210,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.นางสุธน ภูมิสนิท ร้านสมายช็อป/ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจา้งที่ 53/2564
ส าหรับผู้กกักนัตามโครงการ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 5 ก.ค.64-19ก.ค..64
จดัหาอาหารในการด าเนินงาน 210,000.00.- บาท 210,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง
ป้องกันและควบคมุโรค

2 จา้งเหมาท าอาหารพร้อมน้ าด่ืม 210,000.00              210,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.นางกญัญารัตน์ กองโคกสูง1.นางกญัญารัตน์ กองโคกสูง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจา้งที่ 54/2564
ส าหรับผู้กกักนัตามโครงการ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 19 ก.ค.64-2ส.ค..64
จดัหาอาหารในการด าเนินงาน 210,000.00.- บาท 210,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง
ป้องกันและควบคมุโรค

3 จา้งท าป้ายประชาสัมพันธ์ตาม 1,800.00                  1,800.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโอ ที ช๊อป 1.ร้านโอ ที ช๊อป เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจา้งที่ 55/2564
โครงการจดัต้ังศูนยดู์แลโควิด 19 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 29 ก.ค.64-1ส.ค..64
ชุมชนฯ 1,800.00.- บาท 1,800.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง



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

1 ซ้ืออาหารเสริม (นม) 439,554.38              439,554.38    เฉพาะเจาะจง 1.บ.กา้วแรกแดรร่ีจ ากดั 1.บ.กา้วแรกแดรร่ีจ ากดั เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาซ้ือขายที่ 6/2564
แบบกล่องภาคเรียน ที1่/2564 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 30 ก.ค.64-31ต.ค..64

439,554.38.- บาท 439,554.38.- บาท การเฉพาะเจาะจง



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

1 โครงการขดุคลองกดุปลาค้าว 26,500.00                26,500.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 49/2564
(บริเวณหลังโรงเรียนหนองประดู่) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 5 ก.ค.64- 4 ส.ค..64
ม.4 26,500.00.- บาท 26,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 โครงการถมดินแนวเขตพื้นที่ของ 227,000.00              227,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 50/2564
อบต.หัวทะเล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 6 ก.ค.64- 5 ส.ค..64

227,000.00.- บาท 227,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 10,800.00                10,800.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 51/2564
เลียบคลองสายหนองตาเหล็ก ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 6 ก.ค.64- 5 ส.ค..64
(บริเวณนานายสุวิทย)์ 10,800.00.- บาท 10,800.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง
บา้นโนนสงัค ์ม.9

4 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า 32,800.00                32,800.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 52/2564
สายคลองโอบ(บริเวณนานายเมือง) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 7 ก.ค.64- 6 ส.ค..64
บ้านหัวทะเล ม.1 32,800.00.- บาท 32,800.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 4,500.00                  4,500.00        เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 53/2564
สายบ้านหัวสระใหม่ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 7 ก.ค.64- 6 ส.ค..64
บ้านโนนสังข ์ม.12 4,500.00.- บาท 4,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

6 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า 39,500.00                39,500.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 54/2564
สายคลองโอบ(บริเวณฝายกกัเกบ็ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 7 ก.ค.64- 6 ส.ค..64
น้ าบ้านนายมัง)บ้านหัวทะเล ม.1 39,500.00.- บาท 39,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

7 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า 51,000.00                51,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 55/2564
คสล.(บริเวณป่าสงวนโกรกรุา) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 9 ก.ค.64- 7 ส.ค..64
บ้านโคกแสว ม.6 51,000.00.- บาท 51,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง



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

8 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 94,000.00                94,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 56/2564
สายแสงตะวัน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 12 ก.ค.64- 10 ก.ย.64
บ้านหัวสะพาน ม.10 94,000.00.- บาท 94,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 94,000.00                94,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 56/2564
สายแสงตะวัน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 12 ก.ค.64- 10 ก.ย.64
บ้านหัวสะพาน ม.10 94,000.00.- บาท 94,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

10 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 354,000.00              354,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 57/2564
สายแสงตะวัน บ้านเกา่ ม.8 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 12 ก.ค.64- 10 ก.ย.64
บ้านหัวสระใหม่ ม.12 354,000.00.- บาท 354,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

11 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 61,000.00                61,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 58/2564
สายบ้านนายสุนทร-ถนนทะเลสีดอ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 12 ก.ค.64- 10 ก.ย.64
บ้านหัวทะเล ม.1 61,000.00.- บาท 61,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

12 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 176,000.00              176,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 59/2564
สายหลังหอกระจายขา่ว ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 12 ก.ค.64- 10 ก.ย.64
บ้านหนองดง ม.7 176,000.00.- บาท 176,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

13 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 101,000.00              101,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 60/2564
(บริเวณหน้าบ้านนายสมาน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 12 ก.ค.64- 10 ก.ย.64
ต้ังไพโรจน์วงค์)บ้านหัวสระ ม.2 101,000.00.- บาท 101,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 13,500.00                13,500.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 61/2564
ท่อระบายน้ าคสล.สายบ้านหนองดง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 27 ก.ค.64- 25 ก.ย.64
หมองแดง(บริเวณไร่นางนา โพธิค์าศรี) 13,500.00.- บาท 13,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง
บา้นหนองดง ม.7



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

15 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 149,000.00              149,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 62/2564
ช่วงที2่สายคุ้มโนนสะเดา-ป่าช้าเกา่ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 27 ก.ค.64- 25 ก.ย.64
บ้านหนองประดู่ ม.4 149,000.00.- บาท 149,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

16 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 83,000.00                83,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 63/2564
สายหน้าโรงเรียนหัวสระวิทยา ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 27 ก.ค.64- 25 ก.ย.64
บ้านหัวสะพาน ม.10 83,000.00.- บาท 83,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 173,000.00              173,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 64/2564
ลูกรังสายหนองโสน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 27 ก.ค.64- 25 ก.ย.64
บ้านเขาดิน ม.5 173,000.00.- บาท 173,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

18 โครงการขดุลอกคลองกดุปลาค้าว 46,000.00                46,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง ใบสัญญาจา้งที่ 65/2564
บ้านหนองประดู่ ม.4 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 29 ก.ค.64- 28 ก.ย.64

46,000.00.- บาท 46,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง


