
                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
ที ่  ชย 75602 /                         วันที ่   1  พฤศจิกายน   2561  
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน   ตุลาคม 2561 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
 
  ตามท่ี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ได้จัดสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน ตุลาคม  2561 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เรียบร้อยแล้ว
นั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 จึงขอสรุปผล 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2561 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 ซ้ือวสัดุน้ ามันและเชื้อเพลิงและ 40,000.00              40,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เซ่งฮงปโิตเลียม/ หจก.เซ่งฮงปโิตเลียม/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 1/2562
หล่อล่ืน (รถทะเบยีนนข 2254 ชย) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62

 40,000.00.- บาท  40,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 ซ้ือวสัดุน้ ามันและเชื้อเพลิงและ 60,000.00              60,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เซ่งฮงปโิตเลียม/ หจก.เซ่งฮงปโิตเลียม/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 2/2562
หล่อล่ืนรถรับส่งนักเรียน (ทะเบยีน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
บม 8162 ชย) 60,000.00.- บาท 60,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 ซ้ือวสัดุน้ ามันและเชื้อเพลิงและ 70,000.00              70,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เซ่งฮงปโิตเลียม/ หจก.เซ่งฮงปโิตเลียม/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 3/2562
หล่อล่ืนรถตู้ (ทะเบยีน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
นข 3044 ชย) 70,000.00.- บาท 70,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 ซ้ือวสัดุน้ ามันและเชื้อเพลิงและ 43,000.00              43,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เซ่งฮงปโิตเลียม/ หจก.เซ่งฮงปโิตเลียม/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 4/2562
หล่อล่ืนรถยนต์ (ทะเบยีน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
กข 6950 ชย) 43,000.00.- บาท 43,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

5 ซ้ือวสัดุน้ ามันและเชื้อเพลิงและ 60,000.00              60,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เซ่งฮงปโิตเลียม/ หจก.เซ่งฮงปโิตเลียม/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 5/2562
หล่อล่ืนรถยนต์กู้ชีพ (ทะเบยีน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
นข 2254 ชย) 60,000.00.- บาท 60,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

6 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียน 40,532.80              40,532.80    เฉพาะเจาะจง 1.สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว/ สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 6/2562
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหัวทะเล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 31 ต.ค.61 - 15 พ.ย.61
ในภาคเรียนที่ 1/2562 ประจ าปี 2562 40,532.80.- บาท 40,532.80.- บาท การเฉพาะเจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
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 จ้างเหมาบริการตามโครงการจัดท าแผนที่ 91,200.00              91,200.00    เฉพาะเจาะจง 1.น.ส.เจียรนัย ภมูิสมบติั/ น.ส.เจียรนัย ภมูิสมบติั/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 1/2562
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 ต.ค..61 - 30 ก.ย..62
(น.ส.เจียรนัย ภูมิสมบัติ) 91,200.00.- บาท 29,430.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2 จ้างเหมาบริการตามโครงการจัดท าแผนที่ 91,200.00              91,200.00    เฉพาะเจาะจง 1.น.ส.ศรีสุดา บ ารุงราน/ น.ส.ศรีสุดา บ ารุงราน/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 2/2562
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 ต.ค..61 - 30 ก.ย..62
(น.ส.ศรีสุดา บ ารุงราน) 91,200.00.- บาท 29,430.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

3 จ้างเหมาบริการตามโครงการจัดท าแผนที่ 91,200.00              91,200.00    เฉพาะเจาะจง 1.นายอ านาจ ฟากวลัิย/ นายอ านาจ ฟากวลัิย/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 3/2562
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 ต.ค..61 - 30 ก.ย..62
(นายอ านาจ ฟากวิลัย) 91,200.00.- บาท 29,430.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562



แบบ สขร.1
วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

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

1 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายหนองดง- 99,000.00              98,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 1/2562
หนองแดง บ้านหนองดง หมู่ที่ 7 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 12 ต.ค.61 - 11 พ.ย.61

98,000.00.- บาท 98,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองดง- 99,000.00              98,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 2/2562
หนองสนิม บ้านหนองดง หมู่ที่ 7 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 12 ต.ค.61 - 11 พ.ย.61

98,000.00.- บาท 98,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองโอบ- 99,000.00              98,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 3/2562
โคกเตียน บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 1 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 12 ต.ค.61 - 11 พ.ย.61

98,000.00.- บาท 98,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองไผ่งาม 99,000.00              98,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 4/2562
 บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 1 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 12 ต.ค.61 - 11 พ.ย.61

98,000.00.- บาท 98,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

5 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 496,000.00            495,000.00  เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 5/2562
สายบ้านเก่า-บ้านหนองดง บ้านเก่า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 26 ต.ค.61 - 25 พ.ย.61
หมู่ที่ 8 495,000.00.- บาท 495,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

6 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายท่าขี้เถ้า 152,000.00            152,000.00  เฉพาะเจาะจง 1.ร้านจงรักก่อสร้าง/ ร้านจงรักก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 6/2562
บ้านเขาดิน หมู่ที่ 5 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 26 ต.ค.61 - 25 พ.ย.61

151,000.00.- บาท 151,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง



หน้า 2
แบบ สขร.1

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

7 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองสะแก 45,000.00              44,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.ร้านจงรักก่อสร้าง/ ร้านจงรักก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 7/2562
บ้านเขาดิน หมู่ที่ 5 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 26 ต.ค.61 - 25 พ.ย.61

44,000.00.- บาท 44,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

8 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองง้ิว- 99,000.00              98,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.ร้านจงรักก่อสร้าง/ ร้านจงรักก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 8/2562
หนองแหน บ้านโคกแสว หมู่ที่ 6 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 26 ต.ค.61 - 25 พ.ย.61

98,000.00.- บาท 98,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

9 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 171,000.00            170,000.00  เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 9/2562
สายแสงตะวัน บ้านเก่า หมู่ที่ 8 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 26 ต.ค.61 - 25 พ.ย.61

170,000.00.- บาท 170,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

10 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต 156,000.00            156,000.00  เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 10/2562
เสริมเหล็ก สายรุ่งอรุณ บ้านเก่า หมู่ที่ 8 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 26 ต.ค.61 - 25 พ.ย.61

156,000.00.- บาท 156,000.00.- 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)                


