
                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
ที ่  ชย 75602 /          วันที ่   1   ตุลาคม   2562  
เรื่อง สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน   กันยายน 2562 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
 
  ตามท่ี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ได้จัดสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน กันยายน 2562 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เรียบร้อยแล้ว
นั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 จึงขอสรุปผล 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 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 ส านักปลัด 26,027.00                26,027.00   เฉพาะเจาะจง 1.บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จฯ/ บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จฯ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 85/2562
อบต.หวัทะเล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 4 ก.ย..62 - 7 ก.ย..62

26,027.00.- บาท 26,027.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามโครงการติดต้ัง 17,700.00                17,700.00   เฉพาะเจาะจง 1.ก.สหะกิจ/ ก.สหะกิจ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 86/2562
สายส่งก าลังไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ บริเวณ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 10 ก.ย..62 - 13 ก.ย..62
รอบที่อบต.หัวทะเล(เพิ่มเติม) 17,700.00.- บาท 17,700.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 ซ้ือวสัดุส านักงาน (น้ าด่ืมแบบถัง) 1,160.00                  1,160.00     เฉพาะเจาะจง 1.ร้านน้ าด่ืมฟวิเจอร์/ ร้านน้ าด่ืมฟวิเจอร์/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 87/2562
อบต.หวัทะเล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 10 ก.ย..62 - 13 ก.ย..62

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

4 ซ้ือวสัดุส านักงาน กองคลัง 11,895.00                11,895.00   เฉพาะเจาะจง 1.บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จฯ/ บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จฯ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 88/2562
อบต.หวัทะเล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 10 ก.ย..62 - 13 ก.ย..62

11,895.00.- บาท 11,895.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

5 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างานผู้ 10,000.00                9,970.00     เฉพาะเจาะจง 1.เคทเีอ็ม ลิฟวิง่มอลล์/ เคทเีอ็ม ลิฟวิง่มอลล์/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 89/2562
บริหารและเก้าอี้ท างานผู้ปฏิบัติ) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 10 ก.ย..62 - 13 ก.ย..62
ส านักปลัด 99,700.00.- บาท 99,700.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

6 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัด 12,793.00                12,793.00   เฉพาะเจาะจง 1.นายกววีฒิุ ยุทธอาจ/ นายกววีฒิุ ยุทธอาจ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 90/2562
อบต.หัวทะเล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 10 ก.ย..62 - 13 ก.ย..62

12,793.00.- บาท 12,793.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 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 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 15,000.00                14,400.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านจัตุรัสเฟอร์นิเจอร์/ ร้านจัตุรัสเฟอร์นิเจอร์/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 91/2562
(ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเล่ือน) กองคลัง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16 ก.ย..62 - 19 ก.ย..62

14,400.00.- บาท 14,400.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

8 ซ้ือวัสดุในการซ่อมแซมบ้านส าหรับ 20,000.00                20,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านพกิุลรวมพสัดุ/ ร้านพกิุลรวมพสัดุ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 92/2562
ผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16 ก.ย..62 - 19 ก.ย..62
และส่ิงอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ 20,000.00.- บาท 20,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ให้เหมาะสมและปลอดภัย

9 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษาฯ 29,430.00                29,430.00   เฉพาะเจาะจง 1.ก.สหะกิจ/ ก.สหะกิจ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 93/2562
อบต.หัวทะเล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16 ก.ย..62 - 19 ก.ย..62

29,430.00.- บาท 29,430.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

10 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน(อุปกรณ์เคร่ือง 2,100.00                  2,070.00     เฉพาะเจาะจง 1.ร้านช่างอูฐ/ ร้านช่างอูฐ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 94/2562
อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์(smart ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 23 ก.ย..62 - 26 ก.ย..62
 Card Reader) ตามแบบมาตรฐาน ISO 2,070.00.- บาท 2,070.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

กองสวัสดิการสังคม

11 ซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับ 1,009.00                  1,009.00     เฉพาะเจาะจง 1.นายกววีฒิุ ยุทธอาจ/ นายกววีฒิุ ยุทธอาจ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 95/2562
ผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสมัยวิสามัญ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 27 ก.ย..62 - 30 ก.ย..62
สมัยที่ ๑ คร้ังที่ 1/2562 1,009.00.- บาท 1,009.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒



แบบ สขร.1
วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

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

1 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซ่ม รถกู้ชีพ 9,565.80                  9,565.80     เฉพาะเจาะจง 1.บ.ตังปกัโคราช/ บ.ตังปกัโคราช/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 74/2562
ทะเบียน นข 2254 ชย. ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 4 ก.ย.62 - 7 ก.ย.62

9,565.8.- บาท 9,565.8.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซ่ม 5,733.17                  5,733.17     เฉพาะเจาะจง 1.บ.ตังปกัโคราช/ บ.ตังปกัโคราช/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 75/2562
รถบรรทกุน  า ทะเบยีน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 4 ก.ย.62 - 7 ก.ย.62
บม 6642 ชย. 5,733.17.- บาท 5,733.17.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 จ้างป้ายไวนิลตามโครงการอบรมคุณธรรม 700.00                     700.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโอ ท ีช๊อป/ ร้านโอ ท ีช๊อป/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 76/2562
จริยธรรม และความโปร่งใส่ในการ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 6 ก.ย.62 - 11 ก.ย.62
ด าเนินงานอบต.หัวทะเล 700.00.- บาท 700.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า 7,390.00                  7,000.00     เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 77/2562
สายหนองดง - หนองแดง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 11 ก.ย.62 - 26 ก.ย.62
(บริเวณไร่นางนก) บ้านเก่า หมู่ที่ 8 7,000.00.- บาท 7,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

5 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า 7,390.00                  7,000.00     เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 78/2562
สายหนองโฮไก่ (บริเวณไร่ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 11 ก.ย.62 - 26 ก.ย.62
นางสุณี ไร่เจริญ) บ้านเก่า หมู่ที่ 8 7,000.00.- บาท 7,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

6 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า 27,900.00                27,500.00   เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 79/2562
สายประปา บ้านเขาดิน หมู่ที่ 5 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 11 ก.ย.62 - 26 ก.ย.62

27,500.00.- บาท 27,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

7 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า 22,400.00                22,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 80/2562
สายคลองน้อย -โสกโก บ้านหัวสระ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 11 ก.ย.62 - 26 ก.ย.62
หมู่ที่ 2 22,000.00.- บาท 22,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง



หน้า 2
แบบ สขร.1

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

8 จ้างท าป้ายบ้านตามโครงการปรับสภาพ 700.00                     700.00        เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโอ ท ีช๊อป/ ร้านโอ ท ีช๊อป/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 81/2562
แวดล้อม และส่ิงอ านวยความสะดวกของ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16 ก.ย.62 - 19 ก.ย.62
ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย 700.00.- บาท 700.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

9 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซ่ม 2,800.00                  2,800.00     เฉพาะเจาะจง 1.นายวชิิต ล้อวไิล/ นายวชิิต ล้อวไิล/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 82/2562
รถบรรทกุน  า ทะเบยีน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16 ก.ย.62 - 21 ก.ย.62
บม 6642 ชย. 2,800.00.- บาท 2,800.00.- 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)                


