
 
  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563                                     แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป  

1  จ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
ประจำเดือน ตุลาคม  

73,000  เฉพาะเจาะจง  นายผดุงศักดิ์  ทองนาโพธิ์ 
เสนอราคา (73,000) บาท 

นายผดุงศักดิ์  ทองนาโพธิ์ 
เสนอราคา (73,000) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

  
2 จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 

2564 
375 เฉพาะเจาะจง  นางสาวจุรีรัตน์  จำเดิม 

เสนอราคา (375) บาท 
นางสาวจุรีรัตน์  จำเดิม 
เสนอราคา (375) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

  
3 จัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และ

น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ของสำนักปลัดฯ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

15,610 เฉพาะเจาะจง หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม (2005) 
เสนอราคา (15,610) บาท 

หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม (2005) 
เสนอราคา (15,610) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 
4 จัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และ

น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ของกองช่าง 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

13,500 เฉพาะเจาะจง หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม (2005) 
เสนอราคา (13,500) บาท 

หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม (2005) 
เสนอราคา (13,500) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 
5 จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป 

จำนวน 1 อัตรา 
6,000 เฉพาะเจาะจง นายคำนวณ  ผุดมี 

เสนอราคา (6,000) 
นายคำนวณ  ผุดมี 

เสนอราคา (6,000) 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง  
 

6 จ้างเหมาคนงานทั่วไป เพื่อช่วย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย ฯ 

9,000 เฉพาะเจาะจง นายชาตรี  สุทธิพงศ์ 
เสนอราคา (9,000) 

นายชาตรี  สุทธิพงศ์ 
เสนอราคา (9,000) 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 
7 จ้างเหมาบริการพนักงานขับ

เครื่องจักรกลขนาดหนัก (รถแบ็คโฮ) 
15,000 เฉพาะเจาะจง นายเรียง  บุญยอด 

เสนอ (15,000) บาท 
นายเรียง  บุญยอด 

เสนอ (15,000) บาท 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง  
 



 
 
  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563                                     แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป  

8 จ้างทำพวงมาลาเพื่อเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญ
กุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร  

1,000  เฉพาะเจาะจง  ร้านดอกไม้ by จีน 
เสนอราคา (1,000) บาท 

ร้านดอกไม้ by จีน 
เสนอราคา (1,000) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

  

9 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

3,150 เฉพาะเจาะจง  ร้านบ้านงานพิมพ์ 
เสนอราคา (3,150) บาท 

นางสาวจุรีรัตน์  จำเดิม 
เสนอราคา (3,150) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

  
10 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับ

ลงทะเบียนเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ 
600 เฉพาะเจาะจง ร้านนาคชาติงานป้าย 

เสนอราคา (600) บาท 
ร้านนาคชาติงานป้าย 

เสนอราคา (600) บาท 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง  
 

11 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อม
เคร ื ่องด ื ่ม สำหร ับการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม  
พ.ศ.๒๕๖๓ 

2,400 เฉพาะเจาะจง นางสายพิณ  รักษ์แดง 
เสนอราคา (2,400) บาท 

นางสายพิณ  รักษ์แดง 
เสนอราคา (2,400) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 

12 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ 
ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ จำนวน 2 
ป้าย 

3,000  เฉพาะเจาะจง  ร้านนาคชาติงานป้าย 
เสนอราคา (3,000) บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
เสนอราคา (3,000) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  
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ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป  

13 จ้างทำพวงมาลาเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

1,000 เฉพาะเจาะจง  ร้านดอกไม้ by จีน 
เสนอราคา (1,000) บาท 

ร้านดอกไม้ by จีน 
เสนอราคา (1,000) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

  

14 จัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา 140 เฉพาะเจาะจง ร้านกาญจนาครุภัณฑ์ 
เสนอราคา (140) บาท 

ร้านกาญจนาครุภัณฑ์ 
เสนอราคา (140) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 


