
                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
ที ่  ชย 75602 /          วันที ่   2   กรกฎาคม  2562  
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน   มิถุนายน  2562 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
 
  ตามท่ี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ได้จัดสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน มิถุนายน  2562 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เรียบร้อยแล้ว
นั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 จึงขอสรุปผล 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน  2562 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 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (ส านักปลัด) 5,873.00                  5,873.00      เฉพาะเจาะจง 1.นางปรียานุช ภกัดีพงษ/์ นางปรียานุช ภกัดีพงษ/์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 58/2562
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 6  มิ.ย.62 - 7  มิ.ย.62
5,873.00.- บาท 5,873.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 ซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับ 1,009.00                  1,009.00      เฉพาะเจาะจง 1.นางปรียานุช ภกัดีพงษ/์ นางปรียานุช ภกัดีพงษ/์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 59/2562
ผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่๓ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 12 มิ.ย.62 - 13  มิ.ย.62
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ มิถุนายน 62 1,009.00.- บาท 1,009.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ือง 4,950.00                  4,950.00      เฉพาะเจาะจง 1.บ.ชัยภมูิ ก๊อปปี้ แอนด์ เซอวสิ จ ากัด/ บ.ชัยภมู ิกอ๊ปปี ้แอนด์ เซอวิส จ ากดั/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 60/2563
ถ่ายเอกสาร) ส านักปลัด ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 13 มิ.ย.62 - 14 มิ.ย.62

4,950.00.- บาท 4,950.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 ซ้ืออาหารเสริม(นม)ส าหรับโรงเรียน 438,174.56              438,174.56  เฉพาะเจาะจง 1.สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว/ สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 61/2562
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหัวทะเล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 14 มิ.ย.62 -15 ต.ค.62
ภาคเรียนที่1/2562 ปีการศึกษา2562 438,174.56.- บาท 438,174.56.- บาท การเฉพาะเจาะจง

5 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพ 30,000.00                30,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.ร้านพกิุลรวมพสัดุ/ ร้านพกิุลรวมพสัดุ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 62/2562
แวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 25 มิ.ย.62 - 28 มิ.ย.62
ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจ าเป็น 30,000.- บาท 30,000.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ือง 9,900.00                  9,900.00      เฉพาะเจาะจง 1.บ.ชัยภมูิ ก๊อปปี้ แอนด์ เซอวสิ จ ากัด/ บ.ชัยภมู ิกอ๊ปปี ้แอนด์ เซอวิส จ ากดั/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 63/2563
ถ่ายเอกสาร) กองช่าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 26 มิ.ย.62 - 27 มิ.ย.62

9,900.00.- บาท 9,900.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ือง 4,950.00                  4,950.00      เฉพาะเจาะจง 1.บ.ชัยภมูิ ก๊อปปี้ แอนด์ เซอวสิ จ ากัด/ บ.ชัยภมู ิกอ๊ปปี ้แอนด์ เซอวิส จ ากดั/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 64/2563
ถ่ายเอกสาร) กองสวัสดิการสังคม ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 26 มิ.ย.62 - 27 มิ.ย.62

4,950.00.- บาท 4,950.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
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 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซ่ม 11,480.00                11,480.00    เฉพาะเจาะจง 1.นายวชิิต ล้อวไิล/ นายวชิิต ล้อวไิล/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 49/2562
รถบรรทกุขยะ ทะเบยีน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 13 มิ.ย.62 - 20 มิ.ย.62
ฆฃ 9701 ชย. 19,700.00.- บาท 19,700.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง



แบบ สขร.1
วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

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

1 จ้างโครงการก่อสร้างร้ัวและป้ายที่ท าการ 294,000.00              293,000.00  เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ชุ่มทรัพย์ 33/ หจก.ชุ่มทรัพย์ 33/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 67/2562
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 19 มิ.ย.62 - 18 ส.ค.62

293,000.00.- บาท 293,000.00.- 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

                            (นายประพนัธ ์พลมณี)                
           ผู้อ านวยการกองคลัง


