
                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
ที ่  ชย 75602 /          วันที ่   5    มิถุนายน   2562  
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน   พฤษภาคม  2562 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
 
  ตามท่ี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ได้จัดสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน พฤษภาคม  2562 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เรียบร้อย
แล้วนั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 จึงขอสรุปผล 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม  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 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 210.00                     210.00         เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เซ่งฮงปโิตเลียม/ หจก.เซ่งฮงปโิตเลียม/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 43/2562
(น ้ำมันเบรค) รถบรรทกุขยะ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 8 พ.ค.62 - 9 พ.ค.62
ทะเบยีน ฆฃ 1907 ชย 210.00.- บาท 210.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 ซ้ืออาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม ตาม 5,400.00                  5,400.00      เฉพาะเจาะจง 1.นายกววีฒิุ ยุทธอาจ/ นายกววีฒิุ ยุทธอาจ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 44/2562
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 8 พ.ค.62 - 9 พ.ค.62
ปกครองศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ 5,400.00.- บาท 5,400.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 ซ้ืออาหารเสริม(นม)ส าหรับโรงเรียน 66,800.16                66,800.16    เฉพาะเจาะจง 1.สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว/ สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 47/2562
และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต้ำบลหัวทะเล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 17 พ.ค.62 -14 มิ.ย.62
ภาคเรียนที่1/2562 ปีการศึกษา2562 66,800.16.- บาท 66,800.16.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 280.00                     280.00         เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เซ่งฮงปโิตเลียม/ หจก.เซ่งฮงปโิตเลียม/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 49/2562
(กรองเคร่ือง) รถรับส่งนักเรียน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 21 พ.ค.62 - 22 พ.ค.62
ทะเบยีน บม 8162 ชย 280.00.- บาท 280.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

5 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานเคร่ืองปรับอากาศ 34,000.00                32,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.ร้านกฤษดา 7 การไฟฟ้า/ 1.ร้านกฤษดา 7 การไฟฟ้า/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 50/2562
แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 28 พ.ค.62 - 31 พ.ค.62
ฟอกอำกำศ) ขนำด ๑๒,๐๐๐ บีทียู 32,000.00.- บาท 32,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

(ส านักปลัด) จ านวน 2 เคร่ือง

6 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการ 27,900.00                27,900.00    เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน ก.สหะกิจ/ 1.ร้าน ก.สหะกิจ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 51/2562
ซ่อมแซมไฟฟ้ำส่อง สว่ำงภำยในต้ำบล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 28 พ.ค.62 - 31 พ.ค.62
หัวทะเล  (กองช่ำง) 27,900.00.- บาท 27,900.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 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 ซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืมแบบถัง) 1,100.00                  1,100.00      เฉพาะเจาะจง 1.ร้านน้ าด่ืมฟวิเจอร์/ ร้านน้ าด่ืมฟวิเจอร์/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 52/2562
ส้ำนักปลัด ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 30 พ.ค.62 - 31 พ.ค.62

1,100.00.- บาท 1,100.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

8 ซ้ือวัสดุส านักงานส านักปลัด (จัดกิจกรรม 7,910.00                  7,910.00      เฉพาะเจาะจง 1.บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จฯ/ บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จฯ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 53/2562
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 31 พ.ค.62 - 1 มิ.ย.62
สมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี 7,910.00.- บาท 7,910.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

9 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 147,800.00              147,800.00  เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสมายช๊อป/ ร้านสมายช๊อป/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 54/2562
ทรำยก้ำจัดยุงและน ้ำยำเคมีก้ำจัดยุงลำย ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 31 พ.ค.62 - 1 มิ.ย.62
ตำมโครงกำรรณรงค์ควบคุมและป้องกัน 147,800.00.- บาท 147,800.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

รคไข้เลือดออกในเขตต าบลหัวทะเล

10 ซ้ือพันธ์ปลานิล ตามโครงการถวาย 2,000.00                  2,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.ร้านถนัดพนัธุป์ลา/ ร้านถนัดพนัธุป์ลา/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 55/2562
พระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำ พระบรม ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 31 พ.ค.62 -3 มิ.ย.62
ราชินีฯเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนม 2,000.- บาท 2,000.- บาท การเฉพาะเจาะจง

พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

11 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบ้านให้กับ 2,000.00                  2,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.ร้านพกิุลรวมพสัดุ/ ร้านพกิุลรวมพสัดุ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 56/2562
ผู้ด้อยโอกำส ตำมโครงกำรถวำย ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 31 พ.ค.62 - 1 มิ.ย.62
พระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรม 2,000.- บาท 2,000.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ราชินีฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ



หน้า 3
แบบ สขร.1

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

12 ซ้ือของรับรองส าหรับบริการประชาชน 1,170.00                  1,170.00      เฉพาะเจาะจง 1.นายกววีฒิุ ยุทธอาจ/ นายกววีฒิุ ยุทธอาจ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 57/2562
ในวันจัดกิจกรรม(น ้ำด่ืม,น ้ำแข็ง) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 31 พ.ค.62 - 3 มิ.ย.62
ตำมโครงกำรถวำยพระเกียรติ 1,170.- บาท 2,000.- บาท การเฉพาะเจาะจง

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯเนื่อง
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีฯ



แบบ สขร.1
วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

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

1 จ้างท าอาหารและเคร่ืองด่ืม  ส าหรับ 2,700.00                  2,700.00      เฉพาะเจาะจง 1.นายกววีฒิุ ยุทธอาจ/ นายกววีฒิุ ยุทธอาจ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 40/2562
ผู้เข้าร่วม ตามโครงการอบรมให้ความรู้ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 9 พ.ค.62 - 10 พ.ค.62
ความเข้าใจ ผู้ปกครองศูนย์พัฒนา 2,700.00.- บาท 2,700.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

เด็กเล็กต าบลหัวทะเล (กองการศึกษาฯ)

2 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ถนนดิน 35,000.00                34,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 41/2562
สายห้วยโนนข้อ บ้านหัวสะพาน หมู่ 10 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 22 พ.ค.62 - 21 มิ.ย.62

34,000.00.- บาท 34,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 4,740.00                  4,500.00      เฉพาะเจาะจง 1.ร้านบุญเชิด ก่อสร้าง/ ร้านบุญเชิด ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 42/2562
ท่อระบายน้ า สายคลองกระทุ่มลาย ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 22 พ.ค.62 - 21 มิ.ย.62
บ้านโนนสังข์ หมู่ 9 4,500.00.- บาท 4,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 จ้างขุดลอกเหมืองสายเลียบคลอง 19,770.00                19,500.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 43/2562
กุดปลาค้าว - คลองทางควาย ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 27 พ.ค.62 - 26 มิ.ย.62
บ้านหนองประดู่ ม.4 19,500.00.- บาท 19,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

5 จ้างขุดลอกสระโกรกกุลา บ่านโคกแสว 13,000.00                12,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 44/2562
หมู่ 6 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 27 พ.ค.62 - 26 มิ.ย.62

12,000.00.- บาท 12,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

6 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 900.00                     900.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโอ ท ีช๊อป/ ร้านโอ ท ีช๊อป/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 45/2562
ตามโครงการอบรมให้ความรู้ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 9 พ.ค.62 - 10 พ.ค.62
ความเข้าใจ ผู้ปกครองศูนย์พัฒนา 900.00.- บาท 900.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

เด็กเล็กต าบลหัวทะเล (กองการศึกษาฯ)



หน้า 2
แบบ สขร.1

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

7 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซ่ม 19,700.00                19,700.00    เฉพาะเจาะจง 1.นายวชิิต ล้อวไิล/ นายวชิิต ล้อวไิล/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 47/2562
รถบรรทกุน ้ำ ทะเบยีน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 29 พ.ค.62 - 6 มิ.ย.62
บม 6642 ชย. 19,700.00.- บาท 19,700.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

6 จ้างท าป้ายโครงการ ตามโครงการ 1,800.00                  1,800.00      เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโอ ท ีช๊อป/ ร้านโอ ท ีช๊อป/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 48/2562
ถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 30 พ.ค.62 -2 มิ.ย.62
พระบรมราชนินีฯ พุทธศักราช 2562 1,800.00.- บาท 1,800.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง



แบบ สขร.1
วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

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

1 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเลียบคลอง 49,200.00                49,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 59/2562
ไผ่งาม (บริเวณนานายดอน) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 2 พ.ค.62 - 1 มิ.ย.62
บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑๑ 49,000.00.- บาท 49,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 343,000.00              342,000.00  เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 60/2562
บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 2 พ.ค.62 - 1 ก.ค.62

342,000.00.- บาท 342,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 จ้างโครงการต่อเติมหลังคาบริเวณเชื่อม 141,000.00              140,500.00  เฉพาะเจาะจง 1.จงรักก่อสร้าง/ จงรักก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 61/2562
ต่ออาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 17 พ.ค.62 - 16 ก.ค.62
หัวทะเล 140,500.00.- บาท 140,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 138,000.00              137,000.00  เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 62/2562
สายคลองกุดปลาค้าวตอนบน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 17 พ.ค.62 - 16 มิ.ย.62
(บริเวณทางเข้าบ้านกุ่ม ถึง นานายอ้น) 137,000.00.- บาท 137,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

สองฝ่ังคลอง บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๔

5 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 64,000.00                63,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 63/2562
สายคลองกุดปลาค้าวตอนกลาง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 17 พ.ค.62 - 16 มิ.ย.62
(บริเวณทางเข้าบ้านกุ่ม ถึง ฝายทดน้ า) 63,000.00.- บาท 63,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๔ 

6 จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ 218,000.00              200,000.00  เฉพาะเจาะจง 1.นายณัฐวีร์ จารุวรรณเสรี/ นายณัฐวีร์ จารุวรรณเสรี/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 64/2562
ทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับ พรบ. ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 24 พ.ค.62 - 22 ส.ค.62
และส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 200,000.00.- บาท 200,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

7 จ้างโครงการก่อสร้างเสาธงที่ท าการ 87,000.00                86,500.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.นวกุล เซอร์วิส/ หจก.นวกุล เซอร์วิส/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 65/2562
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 24 พ.ค.62 -8 ก.ค.62

86,500.00.- บาท 86,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง



หน้า 2
แบบ สขร.1

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

8 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 200,000.00              199,000.00  เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 66/2562
สายบ้านผู้ช่วยนายประสาน กิ่งปลัด- ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 24 พ.ค.62 - 23 ก.ค.62
ห้วยสีมุม บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ 199,000.00.- บาท 199,000.00.- 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

                            (นายประพนัธ ์พลมณี)                
           ผู้อ านวยการกองคลัง


