
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564                                     แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

     

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป  

1  จ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
ประจำเดือน ตุลาคม  

72,000  เฉพาะเจาะจง  นายผดุงศักดิ์  ทองนาโพธิ์ 
เสนอราคา (72,000) บาท 

นายผดุงศักดิ์  ทองนาโพธิ์ 
เสนอราคา (72,000) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

  
2 จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 

2564 
420 เฉพาะเจาะจง  นางสาวจุรีรัตน์  จำเดิม 

เสนอราคา (420) บาท 
นางสาวจุรีรัตน์  จำเดิม 
เสนอราคา (420) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

  
3 จัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และ

น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ของสำนักปลัดฯ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

16,610 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 

39,000 เฉพาะเจาะจง หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม (2005) 
เสนอราคา (39,000) บาท 

หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม (2005) 
เสนอราคา (39,000) 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 จ้างเหมาคนงานทั่วไป เพื่อช่วย

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย ฯ 
9,000 เฉพาะเจาะจง นายอติวิชญ์  ชนะกุล 

เสนอราคา (9,000) 
นายอติวิชญ์  ชนะกุล 
เสนอราคา (9,000) 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 



 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564                                     แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป  

8 จ้างเหมาบริการพนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดหนัก (รถแบ็คโฮ) 

15,000 เฉพาะเจาะจง นายเรียง  บุญยอด 
เสนอ (15,000) บาท 

นายเรียง  บุญยอด 
เสนอ (15,000) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 
9 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง 8,345 เฉพาะเจาะจง นางปิยะธิดา  สุนทรเขมคุณ 

เสนอราคา (8,345) บาท 
นางปิยะธิดา  สุนทรเขมคุณ 
เสนอราคา (8,345) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 
10 จัดซื ้อช ุดอุปกรณ์สำหรับห้องเร ียน

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยี DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
น้ำลอด  

30,700 เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮเทค คอมพิวเตอร์  
แอนด์ เน็ตเวอร์ค 

เสนอราคา (25,700) บาท 

หจก.ไฮเทค คอมพิวเตอร์  
แอนด์ เน็ตเวอร์ค 

เสนอราคา (25,700) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 

11 จ้างเหมาเติมถังดับเพลิง จำนวน 9 ถัง 21,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด 
เสนอราคา (21,000) บาท 

บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด 
เสนอราคา (21,000) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 
12 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟส่อง

สว่าง ตามโครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)  

28,800 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์เวช  ยิกุสังข์ 
เสนอราคา (28,800) บาท 

นายณรงค์เวช  ยิกุสังข์ 
เสนอราคา (28,800) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 

13 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเฝ้า
ระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด 
๑๙) จำนวน ๒ ป้าย 

1,100 เฉพาะเจาะจง ร้านนาคชาติงานป้าย 
เสนอราคา ( 1,100 ) บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
เสนอราคา ( 1,100 ) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  
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ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป  

14 จ้างตรวจเช็คตามระยะกำหนด
รถพยาบาลฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) หมายเลข
ครุภัณฑ์ ๐๒๖-๕๘-๐๐๐๑ ทะเบียน    
กจ ๙๙๑๓ ชุมพร ของสำนักงานปลัด 

6,103.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าชุมพร ผู้จำหน่ายโตโยต้า 
จำกัด 

เสนอราคา (6,103.28) บาท 

บริษัท โตโยต้าชุมพร ผู้จำหน่ายโต
โยต้า จำกัด 

เสนอราคา (6,103.28) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 

15 ซ่อมแซมรถเกรด หมายเลขครุภัณฑ์ 
๐๑๙-๕๑-๐๐๐๑ ทะเบียน ตค ๑๗๐ 
ชุมพร 

34,680 เฉพาะเจาะจง นายนิวัฒน์  ณ ศฤงคราญ 
เสนอราคา (34,680) บาท 

นายนิวัฒน์  ณ ศฤงคราญ 
เสนอราคา (34,680) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 
 


