
                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
ที ่  ชย 75602 /          วันที ่     4     มกราคม   2562  
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน   ธันวาคม 2561 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
 
  ตามท่ี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ได้จัดสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน ธันวาคม  2561 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เรียบร้อยแล้ว
นั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 จึงขอสรุปผล 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 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 จ้างเหมาพาหนะเดินทาง (รถปรับอากาศ 19,000.00              19,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.นางแพงจันทร์ บุญโยธิน/ นางแพงจันทร์ บญุโยธนิ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 13/2562
โดยสารไม่ประจ าทาง) ตามโครงการ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 12 ธ.ค.61 - 15 ธ.ค.61
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัด 19,000.00.- บาท 19,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

การน้ าและนวัตรวิถีตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

2 จ้างเหมาพาหนะเดินทาง (รถปรับอากาศ 19,000.00              19,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.น.ส.สุภาพร บญุโยธนิ/ น.ส.สุภาพร บญุโยธนิ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 14/2562
โดยสารไม่ประจ าทาง) ตามโครงการ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 12 ธ.ค.61 - 15 ธ.ค.61
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัด 19,000.00.- บาท 19,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

การน้ าและนวัตรวิถีตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

3 จ้างท าป้ายอินเจ็ทรณรงค์และป้ายจราจร 9,000.00                9,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโอ ท ีช๊อป/ ร้านโอ ท ีช๊อป/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 15/2562
ตามโครงการรณรงค์การป้องกันและลด ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 19 ธ.ค.61 - 24 ธ.ค.61
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 9,000.00.- บาท 9,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

พ.ศ.2562

5 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซ่ม รถกู้ชีพ 13,775.77              13,775.77    เฉพาะเจาะจง 1.บ.ตังปกัโคราช/ บ.ตังปกัโคราช/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 16/2562
ทะเบียน นข 2254 ชย. ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 25 พ.ย.61 - 28 พ.ย..61

13,775.77.- บาท 13,775.77.- บาท การเฉพาะเจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 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 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 179,000.00            178,000.00  เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 27/2562
สายศาลตาปุ่-หนองปรือ(ต่อของเดิม) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 3 ธ.ค.61 - 1 ก.พ.62
บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 4 178,000.00.- บาท 178,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต 200,000.00            199,000.00  เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 28/2562
เสริมเหล็ก สายนางแพงศรี มุขขุนทด - ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 3 ธ.ค.61 - 1 ก.พ.62
บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 11 199,000.00.- บาท 199,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต 78,000.00              77,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 29/2562
เสริมเหล็ก สายหนองตาปูน บ้านโนนสังข์ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 3 ธ.ค.61 - 1 ก.พ.62
หมู่ที่ 9 199,000.00.- บาท 199,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองคู 96,000.00              95,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 30/2562
บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ 12 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 7 ธ.ค.61 - 27 ธ.ค.61

95,000.00.- บาท 95,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

5 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน 56,000.00              55,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 31/2562
หัวสระใหม่ หมู่ที่ 12  - บ้านโนนสังข์ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 7 ธ.ค.61 - 27 ธ.ค.61
หมู่ที่ 9 55,000.00.- บาท 55,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

6 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยดินด า 95,200.00              94,200.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 32/2562
 บ้านหนองดง หมู่ที่ 7 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 7 ธ.ค.61 - 27 ธ.ค.61

94,200.00.- บาท 94,200.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง



หน้า 2
แบบ สขร.1

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

7 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบศูนย์ 315,000.00            314,000.00  เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 33/2562
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 14 ธ.ค.61 - 27 ธ.ค.61
หมู่ที่ 10 314,000.00.- บาท 314,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

8 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000.00            199,000.00  เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 34/2562
สายสุวรรณ(ต่อของเดิม)บ้านโคกแสว ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 20  ธ.ค.61 - 18 ก.พ.62
หมู่ที่ 6 199,000.00.- บาท 199,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

9 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000.00            199,000.00  เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 35/2562
สายบ้านนายสุนทร ฟากวิลัย ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 20  ธ.ค.61 - 18 ก.พ.62
บ้านหัวทะเล หมู่ที่ 1 199,000.00.- บาท 199,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

10 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบุเกษตร 49,000.00              48,700.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 36/2562
หมู่ที่ 5 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 25  ธ.ค.61 - 24 ม.ค.62

48,700.00.- บาท 48,700.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

11 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองโอบ- 49,000.00              48,700.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 37/2562
ถนนด า สายบ้านหัวทะเล หมู่ที่ 11 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 25  ธ.ค.61 - 24 ม.ค.62

48,700.00.- บาท 48,700.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

12 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโสกหมอยา- 49,000.00              48,700.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 38/2562
โคกเตียน สายบ้านหัวทะเล หมู่ที่ 1 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 25  ธ.ค.61 - 24 ม.ค.62

48,700.00.- บาท 48,700.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง



หน้า 3
แบบ สขร.1

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

13 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองดง- 49,000.00              48,700.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 39/2562
สายบ้านเก่า หมู่ที่ 7 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 25  ธ.ค.61 - 24 ม.ค.62

48,700.00.- บาท 48,700.00.- 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


