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

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 จึงขอสรุปผล 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 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 ซ้ือค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 30,000.00               9,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวปุณิกา เสร็จขุนทด/ นางสาวปุณิกา เสร็จขุนทด/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 33/2562
ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 10 เม.ย.62 - 11 เม.ย.62
รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ประจ าปี ๒๕๖๒ 9,000.00.- บาท 9,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 ซ้ือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง 23,500.00               16,115.00     เฉพาะเจาะจง 1.นางสุพนั เกิดศิริ/ นางสุพนั เกิดศิริ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 34/2562
ในการจัดงานตามโครงการสืบสาน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 10 เม.ย.62 - 11 เม.ย.62
ประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 16,115.00.- บาท 16,115.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 8,211.00                 8,211.00       เฉพาะเจาะจง 1.บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จฯ/ บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จฯ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 35/2562
อบต.หัวทะเล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 25 เม.ย.62 - 26 เม.ย.62

8,211.00.- บาท 8,211.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000.00               7,560.00       เฉพาะเจาะจง 1.บ.ชัยภมูิ ก๊อปปี้ แอนด์ เซอวสิ จ ากัด/ บ.ชัยภมู ิกอ๊ปปี ้แอนด์ เซอวิส จ ากดั/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 36/2562
(หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์) กองคลัง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 30 เม.ย.62 - 3 พ.ค.62
อบต.หัวทะเล 7,560.00.- บาท 7,560.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

5 ซ้ือวัสดุอื่นๆที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 13,090.00               4,800.00       เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทวิไผ่งาม/ หจก.ทวิไผ่งาม/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 37/2562
(กระสอบทราย) ตามโครงการสนับสนุน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 30 เม.ย.62 - 1 พ.ค.62
การด าเนินงานในการพระราชพิธีบรม 4,800.00.- บาท 4,800.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ราชาภิเษก ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวิชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

6 ซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับ 8,350.00                 54,000.00     เฉพาะเจาะจง 1.นายกววีฒิุ ยุทธอาจ/ นายกววีฒิุ ยุทธอาจ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 38/2562
บริการประชาชนและจิตอาสาที่ร่วม ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 30 เม.ย.62 - 31 เม.ย.62
กิจกรรม ตามโครงการสนับสนุน 5,400.00.- บาท 5,400.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

การด าเนินงานในการพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 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

7 ซ้ือวัสดุอื่นๆที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 13,090.00               3,939.00       เฉพาะเจาะจง 1.บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จฯ/ บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จฯ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 39/2562
ตามโครงการสนับสนุนการด าเนินงาน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 30 เม.ย.62 - 1 พ.ค.62
ในการพระราชพิธีบรม ราชาภิเษก 3,939.00.- บาท 3,939.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวิชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

8 ซ้ือวัสดุ (ธงชาติ,ธงสัญษณ์ วปร. 16,000.00               16,000.00     เฉพาะเจาะจง 1.บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จฯ/ บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จฯ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 40/2562
กรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๑๐, ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 30 เม.ย.62 - 1 พ.ค.62
พานธูปเทียน,แพร,เสาธงไม้) 16,000.00.- บาท 16,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ตามโครงการสนับสนุนการด าเนินงาน

ในการพระราชพิธีบรม ราชาภิเษก
ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

9 ซ้ือผ้าต่วน ตามโครงการสนับสนุน 15,000.00               15,000.00     เฉพาะเจาะจง 1.นางสุพนั เกิดศิริ/ นางสุพนั เกิดศิริ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 42/2562
การด าเนินงานในการพระราชพิธี ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 30 เม.ย.62 - 1 พ.ค.62
บรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 15,000.00.- บาท 15,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

มหาวิชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร



แบบ สขร.1
วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

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

1 จ้างท าป้ายอินเจ็ทรณรงค์และป้ายจราจร 9,000.00                 9,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโอ ท ีช๊อป/ ร้านโอ ท ีช๊อป/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 32/2562
ตามโครงการรณรงค์การป้องกันและลด ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 4 เม.ย.62 - 9 เม.ย.62
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 9,000.00.- บาท 9,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

วันสงกรานต์ พ.ศ.2562

2 จ้างค่าเคร่ืองเสียง,เคร่ืองปั่นไฟ,เต้นท์ 32,000.00               32,000.00     เฉพาะเจาะจง 1.นายบญุกอง โก้จันทกึ/ นายบญุกอง โก้จันทกึ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 33/2562
ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 5 เม.ย.62 - 11 เม.ย.62
รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ประจ าปี ๒๕๖๒ 32,000.00.- บาท 32,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซ่ม รถบรรทุก 5,300.00                 5,300.00       เฉพาะเจาะจง 1.นายวชิิต ล้อวไิล/ นายวิชิต ล้อวิไล/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 34/2562
ขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-52-0001 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 10 เม.ย.62 - 17 เม.ย.62
อบต.หัวทะเล 5,300.00.- บาท 5,300.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 จ้างท าอาหารและเคร่ืองด่ืม ที่ไม่มี 48,000.00               47,000.00     เฉพาะเจาะจง 1.น.ส.ปณิุกา เสร็จขุนทด/ น.ส.ปณิุกา เสร็จขุนทด/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 35/2562
แอลกอฮอร์ ส าหรับผู้เข้าร่วม ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 10 เม.ย.62 - 11 เม.ย.62
ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 47,000.00.- บาท 47,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ประจ าปี ๒๕๖๒

5 จ้างเช่าพื้นที่ดูแลเว็บไซต์ ดูแลข้อมูล 7,000.00                 7,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.บ.ไทม์ส มีเดีย เว็บดีไซน์/ บ.ไทม์ส มีเดีย เวบ็ดีไซน/์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 36/2562
รายละเอียดในเว็บไซต์และโฆษณา ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 10 เม.ย.62 - 17 เม.ย.62
ทางระบบอินเตอร์เน็ต 7,000.00.- บาท 7,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ของ อบต.หัวทะเล

6 จ้างเหมาบริการบุคลากรจัดเก็บขยะ 31,930.00               31,930.00     เฉพาะเจาะจง 1.นายณรงค์ เหล็กดี/ นายณรงค์ เหล็กดี/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 37/2562
(นายณรงค์ เหล็กดี) ตามโครงการจ้าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 30 เม.ย.62 - 30 ก.ย.62
เหมาการจัดเก็บขยะและส่ิงปฏิกูล 31,930.00.- บาท 31,930.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

มูลฝอยในเขตพื้นที่ต าบลหัวทะเล
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แบบ สขร.1

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

7 จ้างเหมาบริการบุคลากรจัดเก็บขยะ 31,930.00               31,930.00     เฉพาะเจาะจง 1.นายสุวทิย์ เสิงขุนทด/ นายสุวทิย์ เสิงขุนทด/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 38/2562
(นายสุวิทย์ เสิงขุนทด) ตามโครงการจ้าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 30 เม.ย.62 - 30 ก.ย.62
เหมาการจัดเก็บขยะและส่ิงปฏิกูล 31,930.00.- บาท 31,930.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

มูลฝอยในเขตพื้นที่ต าบลหัวทะเล

8 จ้างท าป้ายไวนิล ตามโครงการสนับสนุน 7,560.00                 7,560.00       เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโอ ท ีช๊อป/ ร้านโอ ท ีช๊อป/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 39/2562
การด าเนินงานในพระราชพิธีบรมราชา ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 30 เม.ย.62 - 3 พ.ค.62
ภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 7,560.00.- บาท 7,560.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร



แบบ สขร.1
วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

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

1 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 200,000.00             197,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 53/2562
สายศาลตาปู่-ซอยลับแล บ้านเขาดิน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 3 เม.ย.62 - 3 พ.ค.62
หมู่ที่ 5 197,000.00.- บาท 197,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000.00             199,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 54/2562
สายเลียบคลองห้วยสีมุม บ้านหัวสระ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 3 เม.ย.62 - 2 มิ.ย.62
หมู่ที่ 2 199,000.00.- บาท 199,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 122,000.00             121,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 55/2562
สริมเหล็กสายบ้านหัวสระใหม่- ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 11 เม.ย.62 -10 มิ.ย.62
บ้านโนนสังข์ บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ 121,000.00.- บาท 121,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 77,000.00               76,500.00     เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 56/2562
เสริมเหล็ก สายบ้านนายกี้ หาญวิชา ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 11 เม.ย.62 -10 มิ.ย.62
บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ 76,500.00.- บาท 76,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

5 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 150,000.00             149,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 57/2562
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเก่า- ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 18 เม.ย.62 -17 มิ.ย.62
บ้านหนองดง(บริเวณบ้านนายสมาน) 149,000.00.- บาท 149,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ 



หน้า 2
แบบ สขร.1

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

6 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 50,000.00               49,500.00     เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 58/2562
สานหนองแดง-หนองดง บ้านเก่า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 18 เม.ย.62 -18 พ.ค.62
หมู่ที่ ๘ 49,500.00.- บาท 49,500.00.- 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)                


