
แบบ สขร.1

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

1 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 29,930.00               29,930.00       เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโกบอลล์ เอซี/ ร้านโกบอลล์ เอซี/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 67/2564
กองช่าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 4 ส.ค.64

29,930.00.- บาท 29,930.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 ซ้ือวสัดุส านักงาน 19,800.00               19,800.00       เฉพาะเจาะจง 1.บ.ชัยภมูิก๊อปปี้ฯ/ บ.ชัยภมูิก๊อปปี้ฯ/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 68/2564
(หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 4 ส.ค.64
ส านักปลัด 19,800.00.- บาท 19,800.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 ซ้ือวสัดุส านักงาน 19,800.00               19,800.00       เฉพาะเจาะจง 1.บ.ชัยภมูิก๊อปปี้ฯ/ บ.ชัยภมูิก๊อปปี้ฯ/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 69/2564
(หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 4 ส.ค.64
กองสวสัดิการสังคม 19,800.00.- บาท 19,800.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 12,800.00               12,800.00       เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสุวทิย์ ออโตซาวน์/ ร้านสุวทิย์ ออโตซาวน์/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 70/2564
(ยางรถตู้ ทะเบยีน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 4 ส.ค.64
นข ๓๐๔๔ ชย.) 12,800.00.- บาท 12,800.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

5 ซ้ืออาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2,018.00                 2,018.00         เฉพาะเจาะจง 1.นายกววีฒิุ ยุทธอาจ นายกววีฒิุ ยุทธอาจ/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 71/2564
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 6 ส.ค.64
สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 2,018.00.- บาท 2,018.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

6 ซ้ืออาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 1,009.00                 1,009.00         เฉพาะเจาะจง 1.นายกววีฒิุ ยุทธอาจ นายกววีฒิุ ยุทธอาจ/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 72/2564
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 10 ส.ค.64
สมัยที่ 4 คร้ังที่ 2 1,009.00.- บาท 1,009.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

7 ซ้ือวสัดุปรับปรุงสภาพบา้นที่อยู่ 20,000.00               20,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.ร้านพรวกิุลรวมวสัดุ ร้านพรวกิุลรวมวสัดุ/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 73/2564
ส าหรับผู้สูงอายุ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 9 ส.ค.64

20,000.00.- บาท 20,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
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

8 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,265.00                 2,265.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโกบอลล์ เอซี/ ร้านโกบอลล์ เอซี/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 74/2564
กองช่าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 9 ส.ค.64

2,265.00.- บาท 2,265.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

9 ซ้ือวสัดุส านักงาน (น้ าด่ืมแบบถัง) 1,100.00                 1,100.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านน้ าด่ืมฟวิเจอร์ ร้านน้ าด่ืมฟวิเจอร์/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 75/2564
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 13 ส.ค.64
1,100.00.- บาท 1,100.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

10 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 99,680.00               99,680.00       เฉพาะเจาะจง 1.ร้านยาสบายดีเภสัช/ ร้านยาสบายดีเภสัช/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 76/2564
ตามโครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพือป้อง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 18 ส.ค.64
กันและควบคุมโรคติดเชื้อ covid-19 99,680.00.- บาท 99,680.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

11 ซ้ือวัดุอื่นๆที่จ าเป็นเกี่ยวกับ โครงการ 5,000.00                 5,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จ จ ากัด บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จ จ ากัด/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 77/2564
สนับสนุนการด าเนินงานและการจัด ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 18 ส.ค.64
บริการของศูนย์บริการคนพิการ 5,000.00.- บาท 5,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

12 ซ้ือวคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ 42,320.00               42,320.00       เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสมายช็อป/ ร้านสมายช็อป/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 77/2564
ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 18 ส.ค.64
คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ 42,320.00.- บาท 42,320.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

13 ซ้ือวสัดุในการฝึกอาชีพ ตามโครง 7,300.00                 7,300.00         เฉพาะเจาะจง 1.นางน้ าอ้อย โก้จันทกึ/ นางน้ าอ้อย โก้จันทกึ/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 78/2564
การฝึกอาชีพประดิษฐ์กระเปา๋ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 20 ส.ค.64
DIY ใหก้ับผู้พกิาร 7,300.00.- บาท 7,300.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

14 ซ้ือวสัดุในการฝึกอาชีพ ตามโครง 4,750.00                 4,750.00         เฉพาะเจาะจง 1.นายกววีฒิุ ยุทธอาจ/ นายกววีฒิุ ยุทธอาจ// เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 79/2564
การฝึกอาชีพท าไข่เค็มใหก้ับ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 20 ส.ค.64
คนพกิาร 4,750.00.- บาท 4,750.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

15 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 250.00                    250.00            เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เซ่งฮงปโิตเลียม/ หจก.เซ่งฮงปโิตเลียม/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 80/2564
 (รถทะเบียนนข 2254 ชย) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 20 ส.ค.64

250.00.- บาท 250.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง
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       เจ้าพนักงานพสัดุปฏบิติังาน         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหวัทะเล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหวัทะเล
                              รักษาราชการแทนผอ .กองคลัง

                           (นางสาวขวญัพชิชา มุขขุนทด)             
           เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีช านาญงาน



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

1 ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใช้ส าหรับผู้ปว่ย 24,900.00               24,900.00       เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวชญฐิสา กามขุนทด นางสาวชญฐิสา กามขุนทด/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ -/2564
ตามโครงการจัดต้ังศูนย์ดูแลโควดิ กรณีมีความจ า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 30 ก.ค.64
19 ชุมชน (คร้ังที่ 1) เป็นเร่งด่วน 24,900.00.- บาท 24,900.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ตามระเบียบ 

2 ซ้ืออุปกรณ์อื่นๆที่จ าเปน็ 6,791.00                 6,791.00         เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวชญฐิสา กามขุนทด นางสาวชญฐิสา กามขุนทด/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ -/2564
ตามโครงการจัดต้ังศูนย์ดูแลโควดิ กรณีมีความจ า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 30 ก.ค.64
19 ชุมชน เป็นเร่งด่วน 6,791.00.- บาท 6,791.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ตามระเบียบ 

3 ซ้ือค่าใช้จ่ายด้านสถานที่ 14,253.00               14,253.00       เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโกบอลล์ เอซี ร้านโกบอลล์ เอซี/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ -/2564
ตามโครงการจัดต้ังศูนย์ดูแลโควดิ กรณีมีความจ า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 30 ก.ค.64
19 ชุมชน เป็นเร่งด่วน 14,253.00.- บาท 14,253.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ตามระเบียบ 

4 ซ้ือวสัดุการเตรียมสถานที่ 8,790.00                 8,790.00         เฉพาะเจาะจง 1.บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จ จ ากัด บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จ จ ากัด/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ -/2564
ตามโครงการจัดต้ังศูนย์ดูแลโควดิ กรณีมีความจ า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 30 ก.ค.64
19 ชุมชน เป็นเร่งด่วน 8,790.00.- บาท 8,790.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ตามระเบียบ 

ข้อ 79 วรรค 2



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

1 จ้างเหมาท าอาหารพร้อมน้ าด่ืม 210,000.00             210,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวมะลิ ภาคจรุง 1.นางสาวมะลิ ภาคจรุง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างที่ 57/2564
ส าหรับผู้กักกัน ตามโครงการ กรณีมีความจ า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 2 ส.ค.64-16ส.ค.64
จัดหาอาหารในการด าเนินการ เป็นเร่งด่วน 210,000.00.- บาท 210,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ปอ้งกันและควบคุมฯ ตามระเบียบ 

2 ซ่อมบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถตู่ 10,200.00               10,200.00       เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสุวิทย์ออโต้ซาวด์ 1.ร้านสุวิทย์ออโต้ซาวด์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างที่ 58/2564
ทะเบยีน นข 3044 ชย กรณีมีความจ า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 4 ส.ค.64- 9ส.ค.64

เป็นเร่งด่วน 10,200.00.- บาท 10,200.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ตามระเบียบ 

3 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาซ่อมแซม 1,820.00                 1,820.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเทพคอม 1.ร้านเทพคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างที่ 59/2564
คอมพวิเตอร์หมายเลขครุภณัฑ์ กรณีมีความจ า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16 ส.ค.64- 21 ส.ค.64
416-50-0007 เป็นเร่งด่วน 1,820.00.- บาท 1,820.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ตามระเบียบ 

4 จ้างท าอาหารพร้อมน้ าด่ืมส าหรับ 210,000.00             210,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเทพคอม 1.ร้านเทพคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างที่ 60/2564
ผู้กักตัวตามโครงการจัดหาอาหาร กรณีมีความจ า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16 ส.ค.64- 30 ส.ค.64
ฯ เป็นเร่งด่วน 210,000.00.- บาท 210,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ตามระเบียบ 

5 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 6,702.00                 6,702.00         เฉพาะเจาะจง 1.นายวิชิต ล้อวิไล 1.นายวิชิต ล้อวิไล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างที่ 61/2564
รถยนต์กู้ชีพทะเบยีน นข กรณีมีความจ า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16 ส.ค.64- 21 ส.ค.64
2254 ชย เป็นเร่งด่วน 6,702.00.- บาท 6,702.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ตามระเบียบ 



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

6 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 5,080.00                 5,080.00         เฉพาะเจาะจง 1.นายวิชิต ล้อวิไล 1.นายวิชิต ล้อวิไล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างที่ 62/2564
รถบรรทกุน้ าทะเบยีน นข กรณีมีความจ า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16 ส.ค.64- 21 ส.ค.64
6642 ชย เป็นเร่งด่วน 5,08000.- บาท 5,08000.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ตามระเบียบ 

7 จ้างท าปา้ยอะคริลิคคามโครงการ 700.00                    700.00            เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโอทีช๊อป 1.ร้านโอทีช๊อป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างที่ 63/2564
ปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวย กรณีมีความจ า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 20 ส.ค.64- 23 ส.ค.64
ควมสะอาดของผู้สูงอายุฯ เป็นเร่งด่วน 700.00.- บาท 700.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ตามระเบียบ 

8 จ้างท าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 225.00                    225.00            เฉพาะเจาะจง 1.นายกวีวุฒิ ยุทธอาจ 1.นายกวีวุฒิ ยุทธอาจ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างที่ 64/2564
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมตาม กรณีมีความจ า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 20 ส.ค.64- 23 ส.ค.64
โครงการสนับสนุนการด าเนิน เป็นเร่งด่วน 225.00.- บาท 225.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

งานศูนย์ผู้บริการผู้พกิาร ตามระเบียบ 

9 จ้างท าปา้ยไวนิจตามโครงการ 600.00                    600.00            เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโอทีช๊อป 1.ร้านโอทีช๊อป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างที่ 65/2564
ฝึกอาชีพประดิษฐ์กระเปา๋ DIY กรณีมีความจ า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 20 ส.ค.64- 23 ส.ค.64
กับผู้พกิารฯ เป็นเร่งด่วน 600.00.- บาท 600.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ตามระเบียบ 

10 จ้างท าปา้ยไวนิจตามโครงการ 600.00                    600.00            เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโอทีช๊อป 1.ร้านโอทีช๊อป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างที่ 66/2564
ฝึกอาชีพใหก้ับผู้พกิารฯ กรณีมีความจ า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 20 ส.ค.64- 23 ส.ค.64

เป็นเร่งด่วน 600.00.- บาท 600.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ตามระเบียบ 



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

11 จ้างท าอาหารกลางวนัตาม 1,600.00                 1,600.00         เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวมะลิ ภาคจรุง 1.นางสาวมะลิ ภาคจรุง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างที่ 67/2564
โครงการฝึกอาชีพประดิษฐ์ กรณีมีความจ า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 23 ส.ค.64- 25 ส.ค.64
กระเปา๋ DIYใหก้ับผู้พกิารฯ เป็นเร่งด่วน 1,600.00.- บาท 1,600.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ตามระเบียบ 

12 จ้างท าอาหารกลางวนัตาม 3,200.00                 3,200.00         เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวมะลิ ภาคจรุง 1.นางสาวมะลิ ภาคจรุง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างที่ 68/2564
โครงการฝึกอาชีพท าไข่เค็ม กรณีมีความจ า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 23 ส.ค.64- 26 ส.ค.64
ใหก้ับผู้พกิารฯ เป็นเร่งด่วน 3,200.00.- บาท 3,200.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ตามระเบียบ 

13 จ้างท าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 1,000.00                 1,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวพรพิมล พูนประสิทธิ์1.นางสาวพรพิมล พูนประสิทธิ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างที่ 69/2564
ตามโครงการฝึกอาชีพประดิษฐ์ กรณีมีความจ า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 23 ส.ค.64- 26 ส.ค.64
กระเปา๋ DIYใหก้ับผู้พกิารฯ เป็นเร่งด่วน 1,000.00.- บาท 1,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ตามระเบียบ 

14 จ้างท าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2,000.00                 2,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวพรพิมล พูนประสิทธิ์1.นางสาวพรพิมล พูนประสิทธิ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างที่ 70/2564
ตามโครงการฝึกอาชีพท าไข่เค็ม กรณีมีความจ า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 23 ส.ค.64- 26 ส.ค.64
ใหก้ับผู้พกิารฯ เป็นเร่งด่วน 2,000.00.- บาท 2,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ตามระเบียบ 

15 จ้างท าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 210,000.00             210,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.นางเคลือวัลย์ พัดมงคล 1.นางเคลือวัลย์ พัดมงคล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้างที่ 71/2564
ส าหรับผู้ถูกกักกัน ตามโครงการ กรณีมีความจ า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 31 ส.ค.64- 13 ก.ค.64
การจัดหาอาหารฯ เป็นเร่งด่วน 210,000.00.- บาท 210,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ตามระเบียบ 



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

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 118,000.00             118,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามก่อสร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 66/2564
ถนนลูกรังสายหวันา กรณีมีความจ า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 4 ส.ค.64- 3 ก.ค.64
บา้นโนนสังข์ ม.9 เป็นเร่งด่วน 118,000.00.- บาท 118,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ตามระเบียบ 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 51,000.00               51,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามก่อสร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 67/2564
ถนน คสล.สายกลางบา้น กรณีมีความจ า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 4 ส.ค.64- 3 ก.ค.64
(จากถนนทางหลวงชนบท-บา้น เป็นเร่งด่วน 51,000.00.- บาท 51,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

นางแต๋ว ฝ่ายประสิทธิ)์ ตามระเบียบ 

บา้นโนนสังข์ ม.9
3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 51,000.00               51,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามก่อสร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 68/2564

ถนน คสล.ซอยสุขใจ กรณีมีความจ า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 25 ส.ค.64- 24 ต.ค.64
(จากบา้นนายต๋ี-บา้นนายคูณ) เป็นเร่งด่วน 51,000.00.- บาท 51,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

บา้นกุ่ม ม.3 ตามระเบียบ 

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 249,000.00             249,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามก่อสร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 69/2564
ถนน คสล.สายโคกแสว - กรณีมีความจ า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 25 ส.ค.64- 24 ต.ค.64
หนองแหน บา้นโคกแสว ม.6 เป็นเร่งด่วน 249,000.00.- บาท 249,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ตามระเบียบ 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 58,400.00               58,400.00       เฉพาะเจาะจง 1.ร้านบุญเชิดก่อสร้าง 1.ร้านบุญเชิดก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 70/2564
ถนนลูกรัง.สายหนองดง - กรณีมีความจ า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 25 ส.ค.64- 24 ต.ค.64
บา้นเก่า บา้นหนองดง ม.7 เป็นเร่งด่วน 58,400.00.- บาท 58,400.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ตามระเบียบ 



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

6 โครงการลงลูกรังนาหว้ย 24,500.00               24,500.00       เฉพาะเจาะจง 1.ร้านบุญเชิดก่อสร้าง 1.ร้านบุญเชิดก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 71/2564
บา้นเขาดิน ม.5 กรณีมีความจ า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 25 ส.ค.64- 24 ต.ค.64

เป็นเร่งด่วน 24,500.00.- บาท 24,500.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ตามระเบียบ 

7 โครงการลงลูกรังสายหวันา 41,000.00               41,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.ร้านบุญเชิดก่อสร้าง 1.ร้านบุญเชิดก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 72/2564
เลียบคลองกระทุ่มสาย กรณีมีความจ า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 25 ส.ค.64- 24 ต.ค.64
บา้นเก่า ม.8 เป็นเร่งด่วน 41,000.00.- บาท 41,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ตามระเบียบ 




