
                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
ที ่  ชย 75602 /          วันที ่   3   ธันวาคม   2561  
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน   พฤศจิกายน 2561 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
 
  ตามท่ี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ได้จัดสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน พฤศจิกายน  2561 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เรียบร้อย
แล้วนั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 จึงขอสรุปผล 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 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 ซ้ือเส้ือนักกีฬาพร้อมสกรีน ตามโครงการ 12,600.00                12,600.00    เฉพาะเจาะจง 1.น.ส.ประทนิ อุปธารา/ น.ส.ประทนิ อุปธารา/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 8/2562
จัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 14 พ.ย.61 - 19 พ.ย.61
ฉ ่าน ่า แข่งเรือ สุขเหลือลอยกระทง 12,600.00.- บาท 12,600.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 ซ้ือแบตเตอร่ีวิทยุส่ือสาร 11,600.00                11,600.00    เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเจแอลพ ีส่ือสาร/ ร้านเจแอลพ ีส่ือสาร/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 11/2562
ของอบต.หัวทะเล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16 พ.ย.61 - 19 พ.ย.61

11,600.00.- บาท 11,600.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 ซ้ือสายสะพายผู้เข้าประกวดนางนพมาศ 5,920.00                  5,920.00      เฉพาะเจาะจง 1.นายธงชัย ทองธรรมชาติ/ นายธงชัย ทองธรรมชาติ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 12/2562
ตามโครงการ และเบอร์กลมติดหมายเลข ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 15 พ.ย.61 - 18 พ.ย.61
ผู้เข้าประกวด ตามโครงการจัดงาน 5,920.00.- บาท 5,920.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ประเพณีสืบสานวัฒนธรรม ฉ่ าน้ า 

แข่งเรือ สุขเหลือลอยกระทง

4 ซ้ือถ้วยรางวัล ตามโครงการ 7,325.00                  7,325.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.โคราชทวผีล/ หจก.โคราชทวผีล/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 13/2562
จัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 15 พ.ย.61 - 20 พ.ย.61
ฉ ่าน ่า แข่งเรือ สุขเหลือลอยกระทง 7,325.00.- บาท 7,325.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

5 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียน 464,244.52              464,244.52  เฉพาะเจาะจง 1.สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว/ สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 14/2562
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่าบลหัวทะเล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 15 พ.ย.61 - 27 มี.ค.61
ในภาคเรียนที  2/2561 464,244.52.- บาท 464,244.52.- บาท การเฉพาะเจาะจง

6 ซ้ือเส้ือชูชีพ ตามโครงการ 10,500.00                10,500.00    เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสมายช๊อป/ ร้านสมายช๊อป/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 15/2562
จัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16 พ.ย.61 - 19 พ.ย.61
ฉ ่าน ่า แข่งเรือ สุขเหลือลอยกระทง 10,500.00.- บาท 10,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
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 ซ้ือวัสดุการจัดท ากระทง ตามโครงการ 10,000.00                10,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จฯ/ บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จฯ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 16/2562
จัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16 พ.ย.61 - 17 พ.ย.61
ฉ ่าน ่า แข่งเรือ สุขเหลือลอยกระทง 10,000.00.- บาท 10,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

8 ซ้ือไม้พายเรือ ตามโครงการ 7,500.00                  7,500.00      เฉพาะเจาะจง 1.นายดวงใจ ตรีวธุ/ นายดวงใจ ตรีวธุ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 17/2562
จัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16 พ.ย.61 - 19 พ.ย.61
ฉ ่าน ่า แข่งเรือ สุขเหลือลอยกระทง 7,500.00.- บาท 7,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

9 ซ้ือชุดอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนา 30,700.00                30,300.00    เฉพาะเจาะจง 1.บ.ชัยภมูิ ก๊อปปี้ แอนด์ เซอวสิ จ ากัด/ บ.ชัยภมู ิกอ๊ปปี ้แอนด์ เซอวิส จ ากดั/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 18/2563
คุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยี ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 29 พ.ย.61 - 14 ธ.ค.61
สารสนเทศ DLTV 30,300.00.- บาท 30,300.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง



แบบ สขร.1
วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

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

1 จ้างเหมาบริการบุคลากรจัดเก็บขยะ 37,510.00                37,510.00    เฉพาะเจาะจง 1.นายณรงค์ เหล็กดี/ นายณรงค์ เหล็กดี/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 4/2562
(นายณรงค์ เหล็กดี) ตามโครงการจ้าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 พ.ย..61 - 30 เม.ย.62
เหมาการจัดเก็บขยะและสิ งปฏิกูล 37,510.00.- บาท 37,510.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

มูลฝอยในเขตพื้นที่ต าบลหัวทะเล

2 จ้างเหมาบริการบุคลากรจัดเก็บขยะ 37,510.00                37,510.00    เฉพาะเจาะจง 1.นายสุวทิย์ เสิงขุนทด/ นายสุวทิย์ เสิงขุนทด/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 5/2562
(นายสุวิทย์ เสิงขุนทด) ตามโครงการจ้าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 พ.ย.61 - 30 เม.ย.62
เหมาการจัดเก็บขยะและสิ งปฏิกูล 37,510.00.- บาท 37,510.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

มูลฝอยในเขตพื้นที่ต าบลหัวทะเล

3 จ้างท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ 8,340.00                  8,340.00      เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโอ ท ีช๊อป/ ร้านโอ ท ีช๊อป/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 7/2562
(ป้ายประชาสัมพันธ์,ป้ายบนเวที,และ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 13 พ.ย.61 - 18 พ.ย.61
ป้ายผ้าแพร่) ตามโครงการจัดงาน 8,340.00.- บาท 8,340.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ประเพณีสืบสานวัฒนธรรม
ฉ่ าน้ า แข่งเรือ สุขเหลือลอยกระทง

4 จ้างเวที เคร่ืองเสียง และเคร่ืองปั่นไฟ 50,000.00                50,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.นายสิทธิพ์งษ ์ฟากวลัิย/ นายสิทธิพ์งษ ์ฟากวลัิย/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 9/2562
ตามโครงการจัดงานประเพณีสืบสาน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 19 พ.ย.61 - 22 พ.ย.61
วัฒนธรรม ฉ ่าน ่า แข่งเรือ สุขเหลือ 50,000.00.- บาท 50,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ลอยกระทง

5 จ้างเช่าเต้นท ์ตามโครงการจัดงาน 6,000.00                  6,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.นายสุวทิย์ เสิงขุนทด/ นายสิทธิพ์งษ ์ฟากวลัิย/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 10/2562
ประเพณีสืบสานวฒันธรรม ฉ ่าน ่า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 19 พ.ย.61 - 22 พ.ย.61
แข่งเรือ สุขเหลือลอยกระทง 6,000.00.- บาท 6,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 จ้างเช่าเคร่ืองเสียง (ภาคกลางวัน) 10,000.00                10,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.นายกิตติพัฒน์ ต้ังไพโรจน์วงศ์/ นายกิตติพัฒน์ ต้ังไพโรจน์วงศ์/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 11/2562
ตามโครงการจัดงานประเพณีสืบสาน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 19 พ.ย.61 - 22 พ.ย.61
วัฒนธรรม ฉ ่าน ่า แข่งเรือ สุขเหลือ 10,000.00.- บาท 10,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ลอยกระทง



หน้า 2
แบบ สขร.1

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

5 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซ่ม รถตู้ 7,608.24                  7,608.24      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.โตโยต้าโคราช 1988/ หจก.โตโยต้าโคราช 1988/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 12/2562
ทะเบียน นข 3044 ชย. ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 23 พ.ย.61 - 26 พ.ย..61

7,608.24.- บาท 7,608.24.- บาท การเฉพาะเจาะจง



แบบ สขร.1
วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

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

1 จ้างซ่อมแซมคันคลองห้วยสีมุม 47,900.00                46,900.00    เฉพาะเจาะจง 1.นายบุญเชิด โมกศิริ/ นายบุญเชิด โมกศิริ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 11/2562
(บริเวณบ้านนางดารา) บ้านหัวสระ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 2 พ.ย.61 - 22 พ.ย.61
 หมู่ที่ 2 46,900.00.- บาท 46,900.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 จ้างซ่อมแซมถนนเลียบคลองไผ่งาม 43,700.00                42,700.00    เฉพาะเจาะจง 1.ร้านบุญเชิดก่อสร้าง/ ร้านบุญเชิดก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 12/2562
(บริเวณนานายทะ) บ้านหัวทะเล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 2 พ.ย.61 - 22 พ.ย.61
หมู่ที่ 11 42,700.00.- บาท 42,700.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 จ้างซ่อมแซมคันคลองไผ่งาม 42,600.00                41,600.00    เฉพาะเจาะจง 1.ร้านบุญเชิดก่อสร้าง/ ร้านบุญเชิดก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 13/2562
(บริเวณท่อลอดเหล่ียม) บ้านหัวทะเล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 2 พ.ย.61 - 22 พ.ย.61
หมู่ที่ 11 41,600.00.- บาท 41,600.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองไผ่งาม- 74,600.00                73,600.00    เฉพาะเจาะจง 1.ร้านบุญเชิดก่อสร้าง/ ร้านบุญเชิดก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 14/2562
โคกเตียน บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 1 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 2 พ.ย.61 - 27 พ.ย.61

73,600.00.- บาท 73,600.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

5 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลอง 95,600.00                94,600.00    เฉพาะเจาะจง 1.ร้านบุญเชิดก่อสร้าง/ ร้านบุญเชิดก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 15/2562
ทางควาย  บ้านกุ่ม หมู่ที่ 3 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 2 พ.ย.61 - 22 พ.ย.61

94,600.00.- บาท 94,600.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

6 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 484,000.00              483,000.00  เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 16/2562
สายเลียบคลองห้วยสีมุมบ้านหัวสะพาน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 27 พ.ย.61 - 6 ธ.ค.61
หมู่ที่ 10 483,000.00.- บาท 483,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

7 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต 200,000.00              199,000.00  เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 17/2562
เสริมเหล็ก สายเลียบคลองห้วยสีมุม ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 7 พ.ย.61 - 6 ม.ค.62
บ้านหัวสระ หมู่ที่ 2 199,000.00.- บาท 199,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง



หน้า 2
แบบ สขร.1

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

8 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 97,000.00                96,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 18/2562
สายรอบนอก บ้านหัวสระ หมู่ที่ 2 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 7 พ.ย.61 - 6 ม.ค.62

199,000.00.- บาท 199,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

9 จ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีต 81,000.00                80,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 19/2562
เสริมเหล็ก หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 13 พ.ย.61 - 12 ม.ค.62
ต าบลหัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 80,000.00.- บาท 80,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

10 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ า สายหลัง 130,000.00              129,000.00  เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 20/2562
โรงเรียน-เลียบห้วยสีมุม(ต่อ) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 19 พ.ย.61 - 18 ม.ค.62
บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 129,000.00.- บาท 129,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

11 จ้างซ่อมแซมถนน สายบ้านนายโต 7,000.00                  6,700.00      เฉพาะเจาะจง 1.ร้านบุญเชิดก่อสร้าง/ ร้านบุญเชิดก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 21/2562
บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 19 พ.ย.61 - 9 ธ.ค.61

6,700.00.- บาท 6,700.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

12 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต 121,000.00              120,000.00  เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 22/2562
เสริมเหล็ก สายบ้านโนนสังข์ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 26 พ.ย.61 - 25 ม.ค.62
(บริเวณบ้านนายจอม) บ้านโนนสังข์ 6,700.00.- บาท 6,700.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

หมู่ที่ 9

13 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต 199,000.00              198,000.00  เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 23/2562
เสริมเหล็ก สายรุ่งสว่าง บ้านกุ่ม หมู่ที่ 3 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 26 พ.ย.61 - 25 ม.ค.62

198,000.00.- บาท 198,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง



หน้า 3
แบบ สขร.1

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

14 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลอง 68,000.00                67,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 24/2562
กุดปลาค้าว-หนองบัว บ้านหัวสะพาน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 26 พ.ย.61 - 16 ธ.ค.61
หมู่ที่ 10 67,000.00.- บาท 67,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

15 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 98,000.00                97,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 25/2562
สายสุวรรณ์ (ต่อ) บ้านโคกแสว หมู่ที่ 6 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 29 พ.ย.61 - 19 ธ.ค.61

97,000.00.- บาท 97,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

16 จ้างซ่อมแซมถนนดิน สายเลียบ 20,100.00                20,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 26/2562
คลองห้วยสีมุม บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 29 พ.ย.61 - 19 ธ.ค.61

20,000.00.- บาท 20,000.00.- 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)                


