
แบบ สขร.1

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

1 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน (โต๊ะท างานไม)้ 4,300.00               4,300.00         เฉพาะเจาะจง 1.บ.วนิเฟอร์นิเจอร์ (2015) จ ากัด/บ.วินเฟอร์นิเจอร์ (2015) จ ากดั/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 13/2564
และเก้าอี้ท างานสายปฏบิติั ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 23 พ.ย.64
กองการศึกษา 4,300.00.- บาท 4,300.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

(ลงชื่อ).................................................ผู้รายงาน   (ลงชื่อ)..........................................ผู้ตรวจสอบ       (ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติ
     (นางสาววจิิตรา ประสมทรัพย์)                       (นายวรีะศักด์ิ ประสมทรัพย์)         (นายวรีภาส ตันติปญัจพร)
       เจ้าพนักงานพสัดุปฏบิติังาน         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหวัทะเล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหวัทะเล
                              รักษาราชการแทนผอ .กองคลัง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล อ าภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

                           (นางสาวขวญัพชิชา มุขขุนทด)             
           เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีช านาญงาน



หน้า 2
แบบ สขร.1

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

1 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซ่ม 4,783.97               4,783.97         เฉพาะเจาะจง 1.หจก.โตโยต้าโคราช 1988/ หจก.โตโยต้าโคราช 1988/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 11/2564
รถตู้ ทะเบยีน นข 3044 ชย ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 3 พ.ย.63

4,783.97.- บาท 4,783.97.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 จ้างเหมาบริการก าจัดส่ิงปฏิกูล (ดูดส้วม) 1,000.00               1,000.00         เฉพาะเจาะจง 1.นายศักด์ิชัย กุลมา/ นายศักด์ิชัย กุลมา/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 12/2564
หอ้งน้ าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 23 พ.ย.63
ต าบลหวัทะเล 1,000.00.- บาท 1,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซ่ม 1,900.00               1,900.00         เฉพาะเจาะจง 1.บ.ยักษ์ ไอท ีแอนด์ โมบาย เมืองย่า/ บ.ยักษ์ ไอท ีแอนด์ โมบาย เมืองย่า/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 13/2564
คอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลข ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 23 พ.ย.63
ครุภณัฑ์ 416-55-0018 1,900.00.- บาท 1,900.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

กองสวสัดิการสังคม

(ลงชื่อ).................................................ผู้รายงาน   (ลงชื่อ)..........................................ผู้ตรวจสอบ       (ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติ
     (นางสาววจิิตรา ประสมทรัพย์)                       (นายวรีะศักด์ิ ประสมทรัพย์)         (นายวรีภาส ตันติปญัจพร)
       เจ้าพนักงานพสัดุปฏบิติังาน         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหวัทะเล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหวัทะเล
                              รักษาราชการแทนผอ .กองคลัง

           เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีช านาญงาน
                           (นางสาวขวญัพชิชา มุขขุนทด)             



หน้า 3
แบบ สขร.1

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

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 51,000.00            51,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 1/2564
ซอยโก้จันทึก บ้านเก่า หมู่8 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 2พ.ย.63 - 31 ธ.ค.63

51,000.00.- บาท 51,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 39,000.00            39,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 2/2564
สายข้างบ้านนายประทีป แถวเพชร ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 2พ.ย.63 - 31 ธ.ค.63
บ้านกุ่ม หมู่ 3 39,000.00.- บาท 39,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 123,000.00          123,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 3/2564
บ้านนายอนันต์ แสงจกร์ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 2พ.ย.63 - 31 ธ.ค.63
บ้านโนนสังข์ หมู่ 9 123,000.00.- บาท 123,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 50,000.00            50,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 4/2564
สายบ้านนางบุญ บ้านหัวสระใหม่ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 2พ.ย.63 - 31 ธ.ค.63
หมู่ 12 50,000.00.- บาท 50,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

5 โครงการปรับปรุงขยายถนน คสล. 45,000.00            45,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 5/2564
สายบ้านนายเฉลย แสไพสาร ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 2พ.ย.63 - 31 ธ.ค.63
หมู่ 12 45,000.00.- บาท 45,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

6 โครงการขยายถนน คสล. 37,000.00            37,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 6/2564
สายบ้านนายสอิ้ง บ้านหัวสระหมู่ 2 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 2พ.ย.63 - 31 ธ.ค.63

37,000.00.- บาท 37,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง



หน้า 4
แบบ สขร.1

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

7 โครงการขยายท่อเมนประปาภายใน 489,900.00          489,900.00    เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 7/2564
หมู่บ้าน บ้านโคกแสว หมู่ 6 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 2พ.ย.63 - 24ม.ค.64

489,000.00.- บาท 489,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง


