
                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
ที ่  ชย 75602 /          วันที ่   3   กันยายน   2562  
เรื่อง สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน   สิงหาคม 2562 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
 
  ตามท่ี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ได้จัดสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน สิงหาคม 2562 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เรียบร้อยแล้ว
นั้น 

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

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 
 

 
 
          (นางสาวขวัญพิชชา  มุขขุนทด) 
            เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
                                                                     ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ 
   
 
 
             (นายประพันธ์  พลมณี) 
              ผู้อ านายการกองคลัง 
   
 
 
          (นายวีระศักดิ์  ประสมทรัพย์) 
             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

 
 
 

         (นายวีรภาส  ตันติปัญจพร) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

                                             

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj38LDhttTiAhUQ3o8KHZQmDIcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kruball.com/document/115.html&psig=AOvVaw0VDZry1MdQK9fRHCzFpesL&ust=1559895761508792


แบบ สขร.1

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

1 ซ้ือวสัดุส านักงาน (น้ าด่ืมแบบถัง) 880.00                    880.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านน้ าด่ืมฟวิเจอร์/ ร้านน้ าด่ืมฟวิเจอร์/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 70/2562
อบต.หวัทะเล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 9 ส.ค..62 - 10 ส.ค..62

880.00.- บาท 880.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 ซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับประมวลผล 21,000.00               21,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.บ.ยักษ์ ไอที แอนด์ โมบาย/ บ.ยักษ ์ไอท ีแอนด์ โมบาย/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 71/2562
จ านวน 1 เคร่ือง(ตามเกณฑ์ราคากลาง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 9 ส.ค..62 - 14 ส.ค..62
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ 19,500.00.- บาท 19,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

คอมพิวเตอร์)

3 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ตามโครงการ 5,000.00                 5,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จฯ/ บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จฯ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 72/2562
สนับสนุนการด าเนินงานและการจัด ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 9 ส.ค..62 - 10 ส.ค..62
บริการของศูนย์บริการคนพิการ 5,000.00.- บาท 5,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 12,500.00               12,500.00    เฉพาะเจาะจง 1.นางบญุเรือง ยึดพวก/ นางบญุเรือง ยึดพวก/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 73/2562
ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพจักสาน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 13 ส.ค..62 - 14 ส.ค..62
ตะกร้าจากเส้นพลาสติกให้กับคนพิการ 12,500.00.- บาท 12,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

และดูแลคนพิการ

5 ซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับ 1,009.00                 1,009.00       เฉพาะเจาะจง 1.นายกววีฒิุ ยุทธอาจ/ นายกววีฒิุ ยุทธอาจ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 74/2562
ผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่4 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 14 ส.ค..62 - 15 ส.ค..62
คร้ังที่ 2/2562 วันที่ 15 สิงหาคม 62 1,009.00.- บาท 1,009.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามโครงการ 9,840.00                 9,840.00       เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน ก.สหะกิจ/ ร้าน ก.สหะกิจ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 75/2562
ติดต้ังสายส่งก าลังไฟฟ้า 220 โวลท์ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 27 ส.ค..62 - 30 ส.ค..62
บริเวณโดยรอบที่ท าการองค์การบริหาร 9,840.00.- บาท 9,840.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ส่วนต าบลหัวทะเล(เพิ่มเติม)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล อ าภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ



หน้า 2
แบบ สขร.1

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

4 ซ้ือครุภัณฑ์อื่น(ข้อแยกสามทางมีวาล์ว 9,000.00                 9,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสมายช๊อป/ ร้านสมายช๊อป/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 76/2562
เปิด-ปิด วัสดุทองเหลืองชุปโครเมี่ยม ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 27 ส.ค..62 - 30 ส.ค..62
ขนาด 2.5x2.5x2.5 นิ้ว (ส านักปลัด) 9,000.00.- บาท 9,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

5 ซ้ือครุภัณฑ์อื่น(สายส่งน้ าดับเพลิงชนิดผ้า 30,000.00               30,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสมายช๊อป/ ร้านสมายช๊อป/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 77/2562
ในโพลีเอสเตอร์/ยาง EPDM 17/250 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 27 ส.ค..62 - 30 ส.ค..62
bar/psi สีแดง ขนาด 1.5x30 เมตร 30,000.00.- บาท 30,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

พร้อมข้อต่อสวมเร็วตัวผู้-ตัวเมีย ขนาด
 1.5 นิ้ว/2.5นิ้ว วัสดุทองเหลือง 
จ านวน 2เส้น) ส านักปลัด

6 ซ้ือครุภัณฑ์อื่น (ชุดดับเพลิงภาย 18,000.00               18,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสมายช๊อป/ ร้านสมายช๊อป/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 78/2562
นอกอาคาร) ส านักปลัด ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 27 ส.ค..62 - 30 ส.ค..62

18,000.00.- บาท 18,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

7 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เคร่ืองรับส่ง 24,000.00               23,500.00    เฉพาะเจาะจง 1.เจ แอล พ ีส่ือสาร/ เจ แอล พ ีส่ือสาร/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 79/2562
วิทยุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์25 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 27 ส.ค..62 - 1 ก.ย..62
วัตต์) ส าหรับรถบรรทุกน้ า ทะเบียน บม 23,500.00.- บาท 23,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

6642 ชย

8 ซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร (เคร่ืองสูบน้ า 36,400.00               32,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.ก.สหะกิจ/ ก.สหะกิจ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 80/2562
แบบหอยโข่ฯ) ส านักปลัด ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 27 ส.ค..62 - 1 ก.ย..62

32,000.00.- บาท 32,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง



หน้า 3
แบบ สขร.1

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

9 ซ้ือวสัดุส านักงาน ส านักปลัด 39,600.00               39,600.00    เฉพาะเจาะจง 1.บ.ชัยภมูิ ก๊อปปี้ แอนด์ เซอวสิ จ ากัด/ บ.ชัยภมู ิกอ๊ปปี ้แอนด์ เซอวิส จ ากดั/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 81/2562
(หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 28 ส.ค..62 - 31 ส.ค..62
อบต.หวัทะเล 39,600.00.- บาท 39,600.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน กองสวัสดิการสังคม 39,600.00               39,600.00    เฉพาะเจาะจง 1.บ.ชัยภมูิ ก๊อปปี้ แอนด์ เซอวสิ จ ากัด/ บ.ชัยภมู ิกอ๊ปปี ้แอนด์ เซอวิส จ ากดั/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 82/2562
(หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 28 ส.ค..62 - 31 ส.ค..62
อบต.หัวทะเล 39,600.00.- บาท 39,600.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

11 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,560.00                 7,560.00       เฉพาะเจาะจง 1.บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จฯ/ บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จฯ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 83/2562
(หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์) ส านักปลัด ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 28 ส.ค..62 - 1 ก.ย..62
อบต.หัวทะเล 7,560.00.- บาท 7,560.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

12 ซ้ือวสัดุส านักงาน กองการศึกษาฯ 3,984.00                 3,984.00       เฉพาะเจาะจง 1.บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จฯ/ บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จฯ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 84/2562
อบต.หวัทะเล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 29 ส.ค..62 - 30 ส.ค..62

3,984.00.- บาท 3,984.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง



แบบ สขร.1
วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

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

1 โครงการซ่อมแซมถนนลัดคลองไผ่งาม 37,000.00               36,500.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 59/2562
(บริเวณหลังบ้านนายบุญเชิด ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 5 ส.ค.62 - 4 ก.ย.62
โม่งปราณีต) บ้านหัวทะเล หมู่ 11 36,500.00.- บาท 36,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 โครงการซ่อมแซมถนนลัดคลองไผ่งาม 26,000.00               25,500.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 60/2562
(บริเวณฝ่ายน้ าล้น)บ้านหัวทะเล หมู่ 11 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 5 ส.ค.62 - 4 ก.ย.62

25,500.00.- บาท 25,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซ่ม 1,500.00                 15,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.นายวชิิต ล้อวไิล/ นายวชิิต ล้อวไิล/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 61/2562
รถบรรทกุขยะ ทะเบยีน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 5 ส.ค..62 - 8 ส.ค..62
ฆฃ 9701 ชย. 1,500.00.- บาท 1,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 จ้างส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ขึ้นทะเบียน 12,263.00               4,620.00       เฉพาะเจาะจง 1.นายมานพ เภากุ่ม/ นายมานพ เภากุ่ม/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ -/2562
สัตว์ (สุนัข-แมว) ตามโครงการสัตว์ปลอด ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 5 ส.ค..62 - 20 ส.ค..62
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ 4,620.00.- บาท 4,620.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

(รอบ 2)

4 จ้างท าป้ายไวนิลตามโครงการฝึกอบรม 700.00                    700.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโอ ท ีช๊อป/ ร้านโอ ท ีช๊อป/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 62/2562
อาชีพจักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกให้ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 9 ส.ค.62 - 14 ก.ย.62
กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 700.00.- บาท 700.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

5 จ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 225.00                    225.00         เฉพาะเจาะจง 1.นางสุบนิ ภมูิสนิท/ นางสุบนิ ภมูิสนิท/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 64/2562
ตามโครงการสนับสนุนการด าเนินงาน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 13 ส.ค.62 - 14 ก.ย.62
และการจัดบริการของศูนย์บริการ 225.00.- บาท 225.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

คนพิการ

6 จ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1,200.00                 1,200.00       เฉพาะเจาะจง 1.นางสุบนิ ภมูิสนิท/ นางสุบนิ ภมูิสนิท/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 64/2562
ตามโครงการฝึกอบรม อาชีพจักสาน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 13 ส.ค.62 - 16 ก.ย.62
ตะกร้าจากเส้นพลาสติกให้กับคนพิการ 1,200.00.- บาท 1,200.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

และผู้ดูแลคนพิการ 



หน้า 2
แบบ สขร.1

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

7 จ้างท าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วม 2,400.00                 2,400.00       เฉพาะเจาะจง 1.นางสุบนิ ภมูิสนิท/ นางสุบนิ ภมูิสนิท/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 65/2562
ตามโครงการฝึกอบรม อาชีพจักสาน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 13 ส.ค.62 - 16 ก.ย.62
ตะกร้าจากเส้นพลาสติกให้กับคนพิการ 2,400.00.- บาท 2,400.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

และผู้ดูแลคนพิการ 

8 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า 9,760.00                 9,500.00       เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 67/2562
สายหนองดง-บ้านเก่า บ้านหนองดง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16 ส.ค.62 - 15 ก.ย.62
หมู่ที่ 7 9,500.00.- บาท 9,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

9 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า 12,500.00               12,200.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 68/2562
สายทุ่งประดู่ บ้านเก่า หมู่ที่ 8 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16 ส.ค.62 - 15 ก.ย.62

12,200.00.- บาท 12,200.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

10 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า 8,850.00                 8,500.00       เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 69/2562
สายหนองไฮไก่ บ้านเก่า หมู่ที่ 8 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16 ส.ค.62 - 15 ก.ย.62

8,500.00.- บาท 8,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

11 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า 5,310.00                 5,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 70/2562
สายหนองสนิม บ้านหนองดง หมู่ 7 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16 ส.ค.62 - 15 ก.ย.62

5,000.00.- บาท 5,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

12 จ้างค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นในการฝึก 1,000.00                 1,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโอ ท ีช๊อป/ ร้านโอ ท ีช๊อป/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 71/2562
อบรม(ป้าย)ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16 ส.ค.62 - 20 ส.ค.62
ในการปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร สมาชิก 1,000.00.- บาท 1,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

สภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง



หน้า 3
แบบ สขร.1

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

13 จ้างวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ 5,200.00                 5,200.00       เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโอ ท ีช๊อป/ ร้านโอ ท ีช๊อป/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 72/2562
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16 ส.ค.62 - 19 ส.ค.62
ในการปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร สมาชิก 5,200.00.- บาท 5,200.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

สภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง

14 จ้างเหมาพาหนะเดินทาง (รถปรับอากาศ 50,000.00               50,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโอ ท ีช๊อป/ ร้านโอ ท ีช๊อป/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 73/2562
โดยสารไม่ประจ าทาง)จากอบต.หัวทะเล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 20 ส.ค.62 - 24 ส.ค.62
ถึง ระยอง-ชลบุรี (ไป-กลับ) 5,200.00.- บาท 5,200.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2562



แบบ สขร.1
วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

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

1 จ้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ า 109,700.00             108,700.00  เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 71/2562
สายคลองทางควาย (บริเวณนานายป่าน) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 2 ส.ค.62 - 1 ก.ย.62
 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 4 108,700.00.- บาท 108,700.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 จ้างโครงการเสริมคันคลองห้วยสีมุม 20,000.00               2,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 72/2562
(บริเวณนานายก้อน บ้านหัวสะพาน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 2 ส.ค.62 - 1 ก.ย.62
หมู่ที่ 10 108,700.00.- บาท 108,700.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า 70,300.00               69,500.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 73/2562
 สายคลองหว้า(บริเวณนานายเงิน) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 5 ส.ค.62 - 4 ก.ย.62
บ้านกุ่ม หมู่ที่ 3 69,500.00.- บาท 69,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าบ่อ 98,400.00               98,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 74/2562
ขยะและปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16 ส.ค.62 - 15 ก.ย.62
ในเขตพื้นที่ต าบลหัวทะเล 98,000.00.- บาท 98,000.00.- 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)                


