
 
  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 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 
360 เฉพาะเจาะจง  นางสาวจุรีรัตน์  จำเดิม 

เสนอราคา (360) บาท 
นางสาวจุรีรัตน์  จำเดิม 
เสนอราคา (360) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

  
3 จัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และ

น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ของสำนักปลัดฯ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

12,000 เฉพาะเจาะจง หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม (2005) 
เสนอราคา (12,000) บาท 

หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม (2005) 
เสนอราคา (12,000) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 
4 จัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และ

น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ของกองช่าง 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

46,000 เฉพาะเจาะจง หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม (2005) 
เสนอราคา (46,000) บาท 

หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม (2005) 
เสนอราคา (46,000) 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 กุมภาพันธ์ 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  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน

ประมวลผล และเครื่องสำรองไฟฟ้า 
ของสำนักงานปลัด 

24,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
เสนอราคา (24,500) บาท 

ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
เสนอราคา (24,500) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 
10 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน

ประมวลผล และเครื่องสำรองไฟ      
ของกองช่าง 

49,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
เสนอราคา (49,000) บาท 

ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
เสนอราคา (49,000) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 
11 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน

ประมวลผล และเครื่องสำรองไฟ        
ของกองคลัง 

49,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
เสนอราคา (49,000) บาท 

ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
เสนอราคา (49,000) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 
12 จัดซื ้อเครื ่องพิมพ์และจอแสดงภาพ 

เพื ่อใช ้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส ังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

7,100 เฉพาะเจาะจง ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
เสนอราคา (7,100) บาท 

ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
เสนอราคา (7,100) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 
13 จัดซื้อของสมนาคุณ จำนวน ๔ ชุด ตาม

โครงการจังหวัดพบประชาชนองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ประจำปี 
๒๕๖๔ 

4,000 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร  แซ่ตั้ง 
เสนอราคา (4,000) บาท 

นายพงศกร  แซ่ตั้ง 
เสนอราคา (4,000) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 

14 จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
ประจำปี ๒๕๖๔ 

4,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุรีรัตน์  จำเดิม 
เสนอราคา (4,000) บาท 

นางสาวจุรีรัตน์  จำเดิม 
เสนอราคา (4,000) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 



 
 

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564                                     แบบ สขร.1  

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป  

15  จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลข
ครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๕๙ ของกอง
ช่าง 

1,920 เฉพาะเจาะจง ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
เสนอราคา (1,920) บาท 

ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
เสนอราคา (1,920) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 
16 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 

หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๒๓  
ของสำนักงานปลัด 

2,400 เฉพาะเจาะจง ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
เสนอราคา (2,400) บาท 

ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
เสนอราคา (2,400) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 
17 จ้างเหมาในการจัดตกแต่งสถานที่        

ตามโครงการจังหวัดพบประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
ประจำปี ๒๕๖๔ 

25,000 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ by จีน 
เสนอราคา (25,000) บาท 

ร้านดอกไม้ by จีน 
เสนอราคา (25,000) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 

18 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับ
ผู ้ร ่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน
องค์การบร ิหารส ่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปี ๒๕๖๔ 

12,000 เฉพาะเจาะจง นางสายพิณ  รักษ์แดง 
เสนอราคา (12,000) บาท 

นางสายพิณ  รักษ์แดง 
เสนอราคา (12,000) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 

19 จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่จัดงาน 
(ก่อน-หลัง) ตามโครงการจังหวัดพบ
ประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเขา
ทะลุ ประจำปี ๒๕๖๔ 

5,000 เฉพาะเจาะจง นางสีไพร  ผลสุย 
เสนอราคา (5,000) บาท 

นางสีไพร  ผลสุย 
เสนอราคา (5,000) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 

 
 
 



 
 

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564                                     แบบ สขร.1  

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป  

20 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
พร้อมเครื่องดื่ม สำหรับการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัย
สามัญ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 
๒๕๖๔  

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

นางสายพิณ  รักษ์แดง 
เสนอราคา (2,400) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 

21 จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ 
หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๒-๐๐๐๑ 
ทะเบียน ตค ๑๘๙ ชุมพร  
ของกองช่าง 

38,500 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริพงษ์ แทรคเตอร์ 
เสนอราคา (38,500) บาท 

ร้านศิริพงษ์ แทรคเตอร์ 
เสนอราคา (38,500) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๙๐๓๒  
ซอยสันติ ๒ หมู่ที่ ๗ 

3,635,000 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 
เสนอราคา (2,350,000) บาท 

บริษัท สงวนการโยธา (1996) จำกัด         
เสนอราคา (3,640,000) 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญญาทรัพย์ กรุ๊ป   
เสนอราคา 3,530,000 บาท 
บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จำกัด 
เสนอราคา 3,400,000 บาท 

หจก.จักรมณี การโยธา 
เสนอราคา 3,259,100 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดอนันมณี 
เสนอราคา 3,180,000 บาท 

หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 
เสนอราคา (2,350,000) บาท 

เสนอราคาต่ำกว่า
ราคากลาง 

 



 
 
 

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

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป  

    หจก.ท่าพญา การสร้าง 
เสนอราคา (3,324,242.07) บาท 
บริษัท ส.ศรีรุ่งเรืองการโยธา จำกัด
เสนอราคา (2,888,000) บาท 
บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จำกัด 
เสนอราคา (2,880,000) บาท 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรนวกิจก่อสร้าง
เสนอราคา (2,901,000) บาท 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดทุ่งระยะก่อสร้าง 
เสนอราคา (2,350,000)บาท 

บริษัท ศ.พิสุทธิ์ จำกัด 
เสนอราคา (2,976,000) บาท 

บริษัท วังตะกอคลีน จำกัด 
เสนอราคา (2,640,000)บาท 

บริษัท ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง จำกัด
เสนอราคา (2,790,000) บาท 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินพิบูรณ์ กรุ๊ป 
เสนอราคา (3,222,900) บาท 

 

  

 
 
 



 
 
 

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

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป  

23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง
โครงการระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบ พพ ๓. จำนวน 1 
ระบบ หมู่ที่ 5  

846,733 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

หจก.รากแก้ว 2015 
เสนอราคา (699,000) บาท 

 

หจก.รากแก้ว 2015 
เสนอราคา (699,000) บาท 

 

เสนอราคาต่ำกว่า
ราคากลาง 

 

24 โครงการระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด ๒.๕ KW         
ไม่รวมหอถัง จำนวน ๑ ระบบ 

250,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอที เอนเนอร์จี แอนด์ เอนจิ
เนียร์ริ่ง จำกัด 

เสนอราคา ( 236,000 ) บาท 

บริษัท เอที เอนเนอร์จี แอนด์ 
เอนจิเนียร์ริ่ง จำกัด 

เสนอราคา ( 236,000 ) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 
25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยแหลมทอง หมู่ที่ 2 
400,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 

เสนอราคา (399,000) บาท 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 

เสนอราคา (399,000) บาท 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง  
 

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 1  

400,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
เสนอราคา (399,000) บาท 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
เสนอราคา (399,000) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 
27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยเขาน้อย-ป่าม่วง หมู่ที่ 4 
400,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 

เสนอราคา (399,000) บาท 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 

เสนอราคา (399,000) บาท 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง  
 

 


