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

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 จึงขอสรุปผล 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม มกราคม 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 ซ้ือวสัดุส านักงาน (กองคลัง) 8,898.00                  8,898.00     เฉพาะเจาะจง 1.บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จฯ/ บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จฯ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 19/2562
อบต.หวัทะเล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 3 ม.ค.62 - 4 ม.ค.62

8,898.00.- บาท 8,898.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 ซ้ือยางรถบรรทุกขยะ 11,084.00                11,084.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเด่นชัยการยางยนต์/ ร้านเด่นชัยการยางยนต์/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 20/2562
หมายเลขครุภัณฑ์ 005-52-0001 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 7 ม.ค.62 - 10 ม.ค.62

11,084.00.- บาท 11,084.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 ซ้ือค่ารับรองส าหรับผู้เชิญมาร่วมงาน 9,180.00                  9,180.00     เฉพาะเจาะจง 1.นางสุบนิ ภมูิสนิท/ นางสุบนิ ภมูิสนิท/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 21/2563
และประชาชนที่มาร่วมงานโครงการ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 11 ม.ค.62 - 12 ม.ค.62
วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 9,180.00.- บาท 9,180.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 ซ้ือวัสดุอื่นๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง 8,995.00                  8,995.00     เฉพาะเจาะจง 1.น.ส.วนัทนา ศรัสวสัด์ิ/ น.ส.วนัทนา ศรัสวสัด์ิ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 22/2563
ในการจัดงานตามโครงการจัดงาน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 11 ม.ค.62 - 12 ม.ค.62
วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 8,995.00.- บาท 8,995.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

5 ซ้ือวสัดุส านักงาน กองคลัง 19,000.00                19,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บ.ชัยภมูิ ก๊อปปี้ แอนด์ เซอวสิ จ ากัด/ บ.ชัยภมู ิกอ๊ปปี ้แอนด์ เซอวิส จ ากดั/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 23/2562
(หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 21 ม.ค.62 - 22 ม.ค.62
อบต.หวัทะเล 19,000.00.- บาท 19,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

6 ซ้ือวสัดุส านักงาน (ส านักปลัด) 10,315.00                10,315.00   เฉพาะเจาะจง 1.บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จฯ/ บ.สงวนวงศ์บ าเหน็จฯ/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 24/2562
อบต.หวัทะเล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 21 ม.ค.62 - 23 ม.ค.62

10,315.00.- บาท 10,315.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 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 จ้างท าป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมให้ 7,311.00                  7,311.00     เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโอ ท ีช๊อป/ ร้านโอ ท ีช๊อป/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 17/2562
ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 7 ม.ค.62 - 10 ม.ค.62

7,311.00.- บาท 7,311.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 จ้างค่าเช่าเคร่ืองเสียง,เวทีการแสดง และ 8,000.00                  8,000.00     เฉพาะเจาะจง 1.นายสุรศักด์ิ โมงปราณีต/ นายสุรศักด์ิ โมงปราณีต/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 18/2562
เช่าเต้นท์ ตามโครงการจัดงานวันเด็ก ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 9 ม.ค.62 - 12 ม.ค.62
แห่งชาติ ประจ าปี 2562 8,000.00.- บาท 8,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซ่ม 7,802.44                  7,802.44     เฉพาะเจาะจง 1.บ.ตังปกัโคราช/ บ.ตังปกัโคราช/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 19/2562
รถบรรทกุน ้า ทะเบยีน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 29 ม.ค.62 - 1 ก.พ.62
บม 6642 ชย. 7,802.44.- บาท 7,802.44.- บาท การเฉพาะเจาะจง



แบบ สขร.1
วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

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

1 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหัวนา- 49,000.00                48,700.00   เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 40/2562
ดอนตูม บ้านหัวสระ หมู่ที่ 2 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 7 ม.ค.62 - 6 ก.พ.62

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

2 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 49,000.00                48,700.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านบุญเชิดก่อสร้าง/ ร้านบุญเชิดก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 41/2562
สายกุดปลาค้าว-หนองบัว ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 7 ม.ค.62 - 6 ก.พ.62
บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 48,700.00.- บาท 48,700.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 49,000.00                48,700.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านบุญเชิดก่อสร้าง/ ร้านบุญเชิดก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 42/2562
สายหนองแดง-หนองดง บ้านเก่า ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 7 ม.ค.62 - 6 ก.พ.62
หมู่ที่ 8 48,700.00.- บาท 48,700.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 49,000.00                48,700.00   เฉพาะเจาะจง 1.จงรักก่อสร้าง/ จงรักก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 43/2562
สายหนองคู บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ 12 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 7 ม.ค.62 - 6 ก.พ.62

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

5 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหัวนาเลียบ 49,000.00                49,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านบุญเชิดก่อสร้าง/ ร้านบุญเชิดก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 44/2562
คลองกระทุ่มลาย หมู่ที่ 3 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 9 ม.ค.62 - 8 ก.พ.62

49,000.00.- บาท 49,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

6 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองง้ิว- 49,000.00                49,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านบุญเชิดก่อสร้าง/ ร้านบุญเชิดก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 45/2562
หนองแน หมู่ที่ 6 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 9 ม.ค.62 - 8 ก.พ.62

49,000.00.- บาท 49,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง



หน้า 2
แบบ สขร.1

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

7 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโนนสังข์- 49,000.00                49,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.จงรักก่อสร้าง/ จงรักก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 46/2562
โคกแสว หมู่ที่ 9 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 9 ม.ค.62 - 8 ก.พ.62

49,000.00.- บาท 49,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

8 จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ า สายเลียบ 54,300.00                54,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 47/2562
คลองหว้า บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 9 ม.ค.62 - 8 ก.พ.62

54,000.00.- บาท 54,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

9 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนานายใบ- 63,400.00                63,400.00   เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ หจก.ทิวไผ่งาม ก่อสร้าง/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง สัญญาจ้างที่ 48/2562
ถนนสุรนารายณ์ หมู่ที่ ๔ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 22 ม.ค.62 - 21 ก.พ.62

63,400.00.- บาท 63,400.00.- 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


