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สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

1  จัดซื้อน้ำถัง  องค์การบริหารส่วนตำบล  
เขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(315) บาท  เฉพาะเจาะจง  นางสาวจุรีรัตน์  จำเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสวี 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (315) บาท 

นางสาวจุรีรัตน์  จำเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสว ี

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (315) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  
  

2 จัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และ
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ของสำนักปลัดฯ 
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบล      
เขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(14,110) บาท เฉพาะเจาะจง หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม(2005) 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (14,110) บาท 

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

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (14,110) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

3 จัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และ
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ของกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบล      
เขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(78,500) บาท เฉพาะเจาะจง หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม(2005) 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (78,500) บาท 

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

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (78,500) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับ
เครื่องพิมพ์ของสำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(85,040) บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (85,040) บาท 

ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (85,040) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

 

 

 



                                              -2- 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

5 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบล      
เขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(4,812) บาท เฉพาะเจาะจง นายพงศกร   แซ่ตั้ง 
เลขที่ 20/16 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (4,812) บาท 

นายพงศกร   แซ่ตั้ง 
เลขที่ 20/16 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (4,812) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด 

6 จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(37,797) บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน โรงพิมพ์ตั้งเจริญ 
โดย นายปิยะพงศ์  ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252  ถนนปรมินทรมรรคา 
ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (37,797) บาท 

ร้าน โรงพิมพ์ตั้งเจริญ 
โดย นายปิยะพงศ์  ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252  ถนนปรมินทรมรรคา 
ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (37,797) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด 

7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับ
เครื่องพิมพ์ของสำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(22,120) บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (85,040) บาท 

ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (85,040) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด 

8 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับ
รถขุดตีนตะขาบและรถเกรด 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(3,580) บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร 
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,580) บาท 

ร้าน ไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร 
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,580) บาท 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(18,490) บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (18,490) บาท 

ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (18,490) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด 

10 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ของกองช่าง ประจำเดือน ธันวาคม -
มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(10,000) บาท เฉพาะเจาะจง หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม(2005) 
โดยนางกาญจน์ทิพย์  เจริญรัตน์ 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (100,000) บาท 

หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม(2005) 
โดยนางกาญจน์ทิพย์  เจริญรัตน์ 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (100,000) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด 

11 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Printer HP 
Laserjet 1320  องค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 
 

(2,600) บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,600) บาท 

ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,600) บาท 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

12 จ้างซ่อมแซมรถเกรด หมายเลข
ครุภัณฑ์ 019-51-0001 ทะเบียน 
ตค.170 ชุมพร องค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(21,300) บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน 3 ป รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์  ณสฤงคาญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ  
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (21,300) บาท 

ร้าน 3 ป รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์  ณสฤงคาญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ  
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (21,300) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด 

13 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1
ป้าย ตามโครงการสืบสวนงานประเพณี
ลอยกระทง ปี พ.ศ. 2562 องค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(21,300) บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน นาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตำบลนาสัก        
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (600) บาท 

ร้าน นาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตำบลนาสัก        
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (600) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด 

14 จ้างเหมาไฟทาง ไฟฟ้าภายในงานพร้อม
ติดตั้งและถอดถอนตามโครงการ
สืบสวนงานประเพณีลอยกระทง       
ปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(3,500) บาท เฉพาะเจาะจง นายอ้วน  สมศรี 
เลขที่ 89  หมู่ที่ 2 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,500) บาท 

นายอ้วน  สมศรี 
เลขที่ 89  หมู่ที่ 2 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,500) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด 

15 จ้างเหมาปรับสถานที่บริเวณจัดงาน
จัดเตรียมสถานที่ ซ่อมแซมสถานที่ลอย
กระทง (คลองหลังตลาดนัด หมู่ที่ 1)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(5,500) บาท เฉพาะเจาะจง นายผดุงศักดิ์  ทองนาโพธิ์ 
เลขที่ 20/18  หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,600) บาท 

นายผดุงศักดิ์  ทองนาโพธิ์ 
เลขที่ 20/18  หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,600) บาท 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

       
ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
16 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อม

เครื่องดื่มสำหรับประชุมสภาตำบล   
เขาทะลุ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
เขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(2,400) บาท เฉพาะเจาะจง นางสายพิณ  รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ        

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,400) บาท 

นางสายพิณ  รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ        

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,400) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด 

17 จ้างซ่อมแซมรถเกรด ของกองช่าง 
(เปลี่ยนสายน้ำมันเชื้อเพลิง) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(5,600) บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน 3 ป รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์  ณสฤงคาญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ  
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (5,600) บาท 

ร้าน 3 ป รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์  ณสฤงคาญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ  
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (5,600) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด 

18 จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ (รถแบ็ค
โฮ) ของกองช่างองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทะลุ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(6,030) บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน 3 ป รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์  ณสฤงคาญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ  
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (6,030) บาท 

ร้าน 3 ป รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์  ณสฤงคาญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ  
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (6,030) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด 

 


