
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563                                     แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

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 
510 เฉพาะเจาะจง  นางสาวจุรีรัตน์  จำเดิม 

เสนอราคา (510) บาท 
นางสาวจุรีรัตน์  จำเดิม 
เสนอราคา (510) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

  
3 จัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และ

น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ของสำนักปลัดฯ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

16,000 เฉพาะเจาะจง หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม (2005) 
เสนอราคา (16,000) บาท 

หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม (2005) 
เสนอราคา (16,000) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 
4 จัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และ

น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ของกองช่าง 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

55,000 เฉพาะเจาะจง หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม (2005) 
เสนอราคา (55,000) บาท 

หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม (2005) 
เสนอราคา (55,000) 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  
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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  จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 

19 รายการ 
3,212 เฉพาะเจาะจง  นายพงศกร  แซ่ตั้ง 

เสนอราคา (3,212) บาท 
นายพงศกร  แซ่ตั้ง 

เสนอราคา (3,212) บาท 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง  
  

10 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง 4,180 เฉพาะเจาะจง นางปิยะธิดา  สุนทรเขมคุณ 
เสนอราคา (4,180) บาท 

นางปิยะธิดา  สุนทรเขมคุณ 
เสนอราคา (4,180) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 
11 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน        

ช่วงปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ 
118,082 เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และ

ตะวันตกจำกัด 
เสนอราคา (118,082) บาท 

ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และ
ตะวันตกจำกัด 

เสนอราคา (118,082) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 
12 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง 5,869 เฉพาะเจาะจง นางปิยะธิดา  สุนทรเขมคุณ 

เสนอราคา (5,869) บาท 
นางปิยะธิดา  สุนทรเขมคุณ 
เสนอราคา (5,869) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 
13 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อป้องกันและ

แก้ไขปัญหาไฟป่า ฯลฯ  
39,685 เฉพาะเจาะจง ร้านวาสนาการเกษตร 

เสนอราคา (39,685) บาท 
ร้านวาสนาการเกษตร 

เสนอราคา (39,685) บาท 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง  
 

14 จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 
บ้านห้วยกลาง หมู่ที่ 3 

24,000 เฉพาะเจาะจง นายสิริโชค  ดิษฐประเสริฐ 
เสนอราคา (24,000) บาท 

นายสิริโชค  ดิษฐประเสริฐ 
เสนอราคา (24,000) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  
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ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป  

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.
29042 สายไร่ใน-ห้วยชัน หมู่ที่ 9 

5,163,000   บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จำกัด 
เสนอราคา (4,777,777.77) บาท 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรนวกิจ
ก่อสร้าง  

เสนอราคา (3,981,000.00) บาท
  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรนวกิจ
ก่อสร้าง  

เสนอราคา (3,981,000.00) 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 
  

16 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง
พร้อมเกรดเกลี่ยเซาะร่องน้ำตลอด
สาย หมู่ที่ 5 

496,207.80 เฉพาะเจาะจง หจก.สมใจทองคำการโยธา 
เสนอราคา (495,708) บาท 

หจก.สมใจทองคำการโยธา 
เสนอราคา (495,708) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 
17 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง

พร้อมเกรดเกลี่ยเซาะร่องน้ำตลอด
สาย หมู่ที่ 2 

251,370 เฉพาะเจาะจง หจก.สมใจทองคำการโยธา 
เสนอราคา (250,400) บาท 

หจก.สมใจทองคำการโยธา 
เสนอราคา (250,400) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 
18 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง

พร้อมเกรดเกลี่ยเซาะร่องน้ำตลอด
สาย หมู่ที่ 10 

387,390.50 เฉพาะเจาะจง หจก.สมใจทองคำการโยธา 
เสนอราคา (386,660) บาท 

หจก.สมใจทองคำการโยธา 
เสนอราคา (386,660) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

 
19 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ 

ถนนสาย สปก.ห้วยกลาง - ป่าม่วง 
หมู่ที่ ๕ และซอยโรงเรียนบ้านห้วย
ทับทอง หมู่ที่ ๙ 

79,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สมใจทองคำการโยธา 
เสนอราคา (79,900) บาท 

หจก.สมใจทองคำการโยธา 
เสนอราคา (79,900) บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  
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ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป  

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเขาน้อย - ป่าม่วง       
หมู่ที่ ๔ 

322,000 เฉพาะเจาะจง  หจก.เอส.เจ.เอ็นบิ้วดิ้ง 
เสนอราคา (321,000) บาท  

หจก.เอส.เจ.เอ็นบิ้วดิ้ง 
เสนอราคา (321,000) บาท

  

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

  
21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยห้วยรากไม้ - ห้วย
ตะเคียน หมู่ที่ ๙ 

400,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.เอ็นบิ้วดิ้ง 
เสนอราคา (399,000) บาท  

หจก.เอส.เจ.เอ็นบิ้วดิ้ง 
เสนอราคา (399,000) บาท

  

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

  
22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 1 
281,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.เอ็นบิ้วดิ้ง 

เสนอราคา (280,000) บาท  
หจก.เอส.เจ.เอ็นบิ้วดิ้ง 

เสนอราคา (280,000) บาท
  

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  

  



 
 
 
 
 


