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ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
1  จัดซื้อน้ำถัง  องค์การบริหารส่วนตำบล  

เขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
(180) บาท  เฉพาะเจาะจง นางสาวจุรีรัตน์  จำเดิม 

เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสว ี
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (180) บาท 

นางสาวจุรีรัตน์  จำเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสวี 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (180) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  
  

2 จัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และ
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ของสำนักปลัดฯ 
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบล      
เขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(19,000) บาท เฉพาะเจาะจง หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม(2005) 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (19,000) บาท 

หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม(2005) 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (19,000) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

3 จัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และ
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ของกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบล      
เขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(73,500) บาท เฉพาะเจาะจง หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม(2005) 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (73,500) บาท 

หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม(2005) 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (73,500) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

4 จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป จำนวน 
1 อัตรา (นายคำนวณ  ผุดมี) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบล      
เขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(72,000) บาท เฉพาะเจาะจง นายคำนวณ  ผุดมี 
เลขที่ 18  หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ  

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (72,000) 

นายคำนวณ  ผุดมี 
เลขที่ 18  หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ  

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (72,000) 

เสนอราคาต่ำสุด  
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ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
5 จ้างเหมาบริการพนักงานขับ

เครื่องจักรกลขนาดหนัก (รถแบ็คโฮ) 
จำนวน 1 อัตรา (เดือนตุลาคม 2562-
ธันวาคม 2562) ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

(45,000) บาท เฉพาะเจาะจง นายเรียง  บุญยอด 
เลขที่ 25/1 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งระยะ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (45,000) บาท 

นายเรียง  บุญยอด 
เลขที่ 25/1 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งระยะ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (45,000) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  
  

6 จ้างเหมาบริการโครงการเก็บขนขยะใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(140,000) บาท เฉพาะเจาะจง นายผดุงศักดิ์  ทองนาโพธิ์ 
เลขที่ 20/18 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (140,000) บาท 

นายผดุงศักดิ์  ทองนาโพธิ์ 
เลขที่ 20/18 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (140,000) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

7 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ช่วง
เปิดภาคเรียนที่ 2/2562) และช่วงปิด
ภาคเรียนที่ 2/2562 
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบล      
เขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(725,719.28) 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และ 
ตะวันออกจำกัด โดยนายสังวาล โพธิ์ 

เลขที่ 440 หมู่ที่ 3  ตำบลหนองตาแต้ม 
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เสนอราคา (725,719.28) 

ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และ       
ตะวันออกจำกัด โดยนายสังวาล โพธิ์ 

เลขที่ 440 หมู่ที่ 3  ตำบลหนองตาแต้ม 
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เสนอราคา (725,719.28) 

เสนอราคาต่ำสุด  

8 จัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินและ
น้ำมันเครื่องของกองช่าง 

(100,000) บาท ฉพาะเจาะจง  หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม(2005) 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (100,000) บาท 

หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม(2005) 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (100,000) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  
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องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

9 จ้างถ่ายเอกสารจำนวน 100 ชุด 
แผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 50 เล่ม 
และข้อบัญญัติ 50 เล่ม 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(7,500) บาท เฉพาะเจาะจง  ร้าน บ้านงานพิมพ์ 
โดยนางสาวธนาภรณ์ ทองวิเศษ 

เลขที่ 2/1 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร 
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (7,500) บาท 

ร้าน บ้านงานพิมพ์ 
โดยนางสาวธนาภรณ์ ทองวิเศษ 

เลขที่ 2/1 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร 
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (7,500) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  
  

10 จ้างทำพวงมาลาเพื่อเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญ
กุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรครพระบาทสมเด็จพระชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตร จำนวน 1 พวง              
ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 

(140,000) 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ by จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร 
อำเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (140,000) บาท 

ร้านดอกไม้ by จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร 
อำเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (140,000) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

11 
 
 

จ้างซ่อมแซมรถเกรด หมายเลข
ครุภัณฑ์ 019-51-0001 ทะเบียน 
ตค.170 ชุมพร 

(19,800) บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน 3 ป รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์  ณสฤงคาญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ  
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (19,800) บาท 

ร้าน 3 ป รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์  ณสฤงคาญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ  
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (19,800) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

12 จ้างทำพวงมาลาเพื่อเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญ
กุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรครพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู๋หัว  ในวันพุธที่ 23 
ตุลาคม 2562 จำนวน 1 พวง 

(1,000) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ by จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร 
อำเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (1,000) บาท 

ร้านดอกไม้ by จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร 
อำเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (1,000) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  
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สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

13 จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป 
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(10,000) บาท เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี  อ่วมอิ่ม 
เลขที่ 117/3 หมู่ที่ 10 ตำบลวิสัยใต้ 

อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (10,000) บาท 

นางสาววิลาสินี  อ่วมอิ่ม 
เลขที่ 117/3 หมู่ที่ 10 ตำบลวิสัยใต้ 

อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (10,000) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


