
 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 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 
300 เฉพาะเจาะจง  นางสาวจุรีรัตน์  จำเดิม 

เสนอราคา (300) บาท 
นางสาวจุรีรัตน์  จำเดิม 
เสนอราคา (300) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

  
3 จัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และ

น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ของสำนักปลัดฯ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

8,000 เฉพาะเจาะจง หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม (2005) 
เสนอราคา (8,000) บาท 

หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม (2005) 
เสนอราคา (8,000) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 
4 จัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และ

น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ของกองช่าง 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

31,500 เฉพาะเจาะจง หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม (2005) 
เสนอราคา (31,500) บาท 

หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม (2005) 
เสนอราคา (31,500) 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 ธันวาคม 2563                                     แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป  

8 จัดซื้อเครื่องดื่มพร้อมวัสดุตามโครง 
การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 

3,500 เฉพาะเจาะจง  นายพงศกร  แซ่ตั้ง 
เสนอราคา (3,500) บาท 

นายพงศกร  แซ่ตั้ง 
เสนอราคา (3,500) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

  
9 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 

หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0001 
ทะเบียน กข 6672 ชุมพร 

11,760 เฉพาะเจาะจง ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
เสนอราคา (11,760) บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
เสนอราคา (11,760) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 
10 จ้างทำพานพุ ่มดอกไม้ ดอกกุหลาบ     

สีแดง จำนวน 1 พาน 
1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ by จีน 

เสนอราคา (1,000) บาท 
ร้านดอกไม้ by จีน 

เสนอราคา (1,000) บาท 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง  
 

11 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและจัด
สถานที่ตามโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ 

3,500 เฉพาะเจาะจง นายอ้วน  สมศรี 
เสนอราคา (3,500) บาท 

นายอ้วน  สมศรี 
เสนอราคา (3,500) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 

12 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ห้ามจอด/ห้าม
จำหน่ายหรือซื้อสินค้าในที่สาธารณะ  

5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านนาคชาติงานป้าย 
เสนอราคา (5,000) บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
เสนอราคา (5,000) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 

 
 
 
 



 
 

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

 

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป  

13 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ประจำปี ๒๕๖๔ 

6,900  เฉพาะเจาะจง  ร้านนาคชาติงานป้าย 
เสนอราคา (6,900) บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
เสนอราคา (6,900) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 

 


