
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง (วงเงินงบประมาณ) ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดนสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุสร้าง (ลูกบดิกลอนประตู 1,700.00                   1,700.00            เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโกบลอลล์ เอซี ร้านโกบลอลล์ เอซี/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 28/2564
กลอนล็อคหนา้ต่าง) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 2 ก.พ.64

1,700.00.- บาท 1,700.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 ซ้ือวัสดุส านกังาน (น้ าด่ืมแบบถัง) 800.00                      800.00               เฉพาะเจาะจง 1.ร้านน้ าด่ืมฟิวเจอร์ ร้านน้ าด่ืมฟิวเจอร์/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 29/2564
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 10 ก.พ.64
800.00.- บาท 800.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 ซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1,009.00                   1,009.00            เฉพาะเจาะจง 1.นายกวีวุฒิ ยุทธอาจ นายกวีวุฒิ ยุทธอาจ/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 30/2564
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 10 ก.พ.64
สมยัที่1 คร้ังที่ 1 1,009.00.- บาท 1,009.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

(ลงชือ่).................................................ผู้รายงาน   (ลงชือ่)..........................................ผู้ตรวจสอบ       (ลงชือ่).................................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชือ่).................................................ผู้อนมุติั
     (นางสาววิจิตรา ประสมทรัพย)์                       (นายวีระศักด์ิ ประสมทรัพย์)         (นายวีรภาส ตันติปญัจพร)
       เจ้าพนกังานพัสดุปฏบิติังาน         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหวัทะเล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหวัทะเล
                              รักษาราชการแทนผอ .กองคลัง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกมุภาพนัธ ์2564
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล อ าภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวดัชัยภูมิ

                           (นางสาวขวัญพิชชา มขุขุนทด)             
           เจ้าพนกังานการเงินและบญัชีช านาญงาน



วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง (วงเงินงบประมาณ) ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดนสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 149,000.00              149,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 20/2564
ลูกรังสายบา้นโนนสังข-์บา้นโคกแสว ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 ก.พ.64- 3 ม.ีค.64
บา้นโนนสงัข ์ม. 9 149,000.00.- บาท 149,000.00.- บาท

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 69,000.00                 69,000.00          เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 21/2564
ลูกรังสายบา้นโคกแสว-บา้นหนองกาด ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 ก.พ.64- 3 ม.ีค.64
บา้นโคกแสว ม.6 69,000.00.- บาท 69,000.00.- บาท

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 86,000.00                 86,000.00          เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 22/2564
ลูกรังสายหนองบวั-บา้นหวัสระพาน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 ก.พ.64- 3 ม.ีค.64
ม.10 86,000.00.- บาท 86,000.00.- บาท

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 79,000.00                 79,000.00          เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 23/2564
ลูกรังสายสระพานด า-คลองโอบ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 ก.พ.64- 3 ม.ีค.64
ม.11 79,000.00.- บาท 79,000.00.- บาท

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 98,000.00                 98,000.00          เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 24/2564
ลูกรังสายหนองตะใกล้-บา้นโนนสังข์ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 ก.พ.64- 3 ม.ีค.64
ม.9 98,000.00.- บาท 98,000.00.- บาท

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 13,500.00                 13,500.00          เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 25/2564
ลูกรังสายเลียบคลองหว้ยสีมมุ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 ก.พ.64- 3 ม.ีค.64
บา้นหวัสระพาน ม.10 13,500.00.- บาท 13,500.00.- บาท

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 49,000.00                 49,000.00          เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 26/2564
ลูกรังสายบา้นโนนสังข-์ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 4 ก.พ.64- 6 ม.ีค.64
บา้นหวัสระใหม่
บา้นโนนสงัข ์ม.9 49,000.00.- บาท 49,000.00.- บาท



วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง (วงเงินงบประมาณ) ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดนสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 149,000.00              149,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 27/2564
ลูกรังสายร่องนอ้ย-โศกโก ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 4 ก.พ.64- 6 ม.ีค.64
บา้นหวัสระ ม. 2 149,000.00.- บาท 149,000.00.- บาท

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 69,000.00                 69,000.00          เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 28/2564
ลูกรังสายหนองตะไกร้ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 4 ก.พ.64- 6 ม.ีค.64
บา้นโคกแสว ม.6 69,000.00.- บาท 69,000.00.- บาท

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 98,000.00                 98,000.00          เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 29/2564
ลูกรังสายช่องนอ้ย-หนองขาม ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 4 ก.พ.64- 6 ม.ีค.64
บา้นหวัสระ ม.2 98,000.00.- บาท 98,000.00.- บาท

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 59,000.00                 59,000.00          เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 30/2564
ลูกรังสายบา้นโคกแสว ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 4 ก.พ.64- 6 ม.ีค.64
บา้นหนองแหน ม.2 59,000.00.- บาท 59,000.00.- บาท

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 91,000.00                 91,000.00          เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 31/2564
ลูกรังสายทางควาย ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 4 ก.พ.64- 6 ม.ีค.64
บา้นกุม่ ม.3 91,000.00.- บาท 91,000.00.- บาท

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 129,000.00              129,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 32/2564
ถนนลาดยางสายบา้นหนองประดู่ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 4 ก.พ.64- 5 เม.ย.64
บา้นหวัสระ ม.4 129,000.00.- บาท 129,000.00.- บาท
(บริเวณหนา้โรงเรียนบา้นหนองประดู่)

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 239,000.00              239,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 33/2564
ลูกรังสายหนองแดง-หนองดง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 8 ก.พ.64- 10 ม.ีค.64
บา้นเกา่ ม.8 239,000.00.- บาท 239,000.00.- บาท

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 59,000.00                 59,000.00          เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 34/2564
ลูกรังสายหวันา-คอนตูม ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 8 ก.พ.64- 10 ม.ีค.64
บา้นหวัสระ ม.2 59,000.00.- บาท 59,000.00.- บาท



วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง (วงเงินงบประมาณ) ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดนสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 49,000.00                 49,000.00          เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 35/2564
ลูกรังสายโสกเจ้าเกา่- ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 8 ก.พ.64- 10 ม.ีค.64
สายโสกดนิแดง 49,000.00.- บาท 49,000.00.- บาท
บา้นหัวสระ ม.2

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 199,000.00              199,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 36/2564
ลูกรังสายบา้นเกา่-หนองดง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 8 ก.พ.64- 10 ม.ีค.64
บา้นเกา่ ม.8 199,000.00.- บาท 199,000.00.- บาท

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 59,000.00                 59,000.00          เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 37/2564
ลูกรังสายหว้ยดินด า-หนองดง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 8 ก.พ.64- 10 ม.ีค.64
บา้นหนองดง ม.7 59,000.00.- บาท 59,000.00.- บาท

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 149,000.00              149,000.00        เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 38/2564
ลูกรังสายบา้นหนองดง-หนองโสน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 8 ก.พ.64- 10 ม.ีค.64
บา้นหนองดง ม.7 149,000.00.- บาท 149,000.00.- บาท

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 98,000.00                 98,000.00          เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 39/2564
ลูกรังสายทุ่งประดู่ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 8 ก.พ.64- 10 ม.ีค.64
บา้นหวัสระใหม ่ม.12 98,000.00.- บาท 98,000.00.- บาท

21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 69,000.00                 69,000.00          เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 40/2564
ลูกรังสาย ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 8 ก.พ.64- 10 ม.ีค.64
บา้นหวัทะเล ม.11 69,000.00.- บาท 69,000.00.- บาท

22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 49,000.00                 49,000.00          เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง 1.หจก.ทิวไผ่งามกอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจ้างที่ 41/2564
ลูกรังสายโศกดินแดง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 8 ก.พ.64- 10 ม.ีค.64
บา้นหวัทะเล ม.11 49,000.00.- บาท 49,000.00.- บาท




