
 
  
 

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

 

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป  

1  จ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
ประจำเดือน พฤศจิกายน  

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

นายผดุงศักดิ์  ทองนาโพธิ์ 
เสนอราคา (73,000) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

  
2 จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 

2564 
480 เฉพาะเจาะจง  นางสาวจุรีรัตน์  จำเดิม 

เสนอราคา (480) บาท 
นางสาวจุรีรัตน์  จำเดิม 
เสนอราคา (480) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

  
3 จัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และ

น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ของสำนักปลัดฯ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

11,110 เฉพาะเจาะจง หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม (2005) 
เสนอราคา (11,110) บาท 

หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม (2005) 
เสนอราคา (11,110) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 
4 จัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และ

น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ของกองช่าง 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

43,000 เฉพาะเจาะจง หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม (2005) 
เสนอราคา (43,000) บาท 

หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม (2005) 
เสนอราคา (43,000) 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 พฤศจิกายน 2563                                     แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป  

8 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน      
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 

114,624.10 เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และ
ตะวันตก จำกัด เสนอราคา 

(114,624) บาท 

ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และ
ตะวันตก จำกัด เสนอราคา 

(114,624) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 
9 จัดซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร 45,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัยเซอร์วิส 

(45,000) 
ร้านเอกชัยเซอร์วิส 

(45,000) 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง  
 

10 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน      
ภาคเรียนที่ 2/๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ 1 
ธันวาคม 2563 – 9 เมษายน 2564) 

437,175.20 เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และ
ตะวันตก จำกัด เสนอราคา 

(437,175.20) บาท 

ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และ
ตะวันตก จำกัด เสนอราคา 

(437,175.20) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 
11 จ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่องค์การ

บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ประจำเดือน 
พฤศิกายน  

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

นายผดุงศักดิ์  ทองนาโพธิ์ 
เสนอราคา (73,000) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

  
12 จ้างถ่ายเอกสารรูปแปลงในแผนที่แปลง

ที่ดินของ สปก.4-01 ในเขตตำบลเขา
ทะลุ  

1,920 เฉพาะเจาะจง  ร้านบ้านงานพิมพ์ 
เสนอ (1,920) บาท 

ร้านบ้านงานพิมพ์ 
เสนอ (1,920) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 
13 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  

ของสำนักงานปลัด 
3,380 เฉพาะเจาะจง ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 

เสนอ (3,380) บาท 
ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 

เสนอ (3,380) บาท 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง  
 

14 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม สำหรับการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ 

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

นางสายพิณ  รักษ์แดง 
 เสนอราคา (2,400) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 



 
 
 

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

 

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป  

15 จ้างทำพานดอกไม้ประดับโต๊ะหมู่บูชา 
จำนวน 5 พาน 

1,250 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ by จีน 
เสนอราคา (1,250) บาท 

ร้านดอกไม้ by จีน 
เสนอราคา (1,250) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 
 


