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สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 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 จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 
จำนวน 10 ขวด องค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(45,000) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัย เซอร์วิส 
โดย นายเอกชัย  แก้วสว่าง 

เลขที่ 264/63 หมู่ที่ 4 ถนนอำเภอ 
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เสนอราคา (45,000) บาท 

ร้านเอกชัย เซอร์วิส 
โดย นายเอกชัย  แก้วสว่าง 

เลขที่ 264/63 หมู่ที่ 4 ถนนอำเภอ 
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เสนอราคา (45,000) บาท 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

2 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซม
บ้านเรือนของผู้ประสบวาตภัย จำนวน 
4 หลัง ในหมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(14,388) บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท โยธาวิทย์ โฮมเซ็นต์เตอร์ จำกัด       
โดย นางศิริรัตน์  กลิ่นหอม 

เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร        
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (14,388) บาท 

บริษัท โยธาวิทย์ โฮมเซ็นต์เตอร์ จำกัด       
โดย นางศิริรัตน์  กลิ่นหอม 

เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร        
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (14,388) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด 

3 จัดซื้อเครื่องดื่มพร้อมวัสดุตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบุติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(3,500) บาท เฉพาะเจาะจง นายพงศกร  แซ่ตั้ง 
เลขที่ 20/16  หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,500) บาท 

นายพงศกร  แซ่ตั้ง 
เลขที่ 20/16  หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,500) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด 

4 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สดโทนสีเหลือง 
จำนวน 1 พาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(1,000) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ by จีน 
โดยนางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร 
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (1,000) บาท 

ร้านดอกไม้ by จีน 
โดยนางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร 
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (1,000) บาท 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

5 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สดโทนสีเหลือง 
จำนวน 1 พาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(1,000) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ by จีน 
โดยนางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร 
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (1,000) บาท 

ร้านดอกไม้ by จีน 
โดยนางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร 
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (1,000) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด 

6 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและจัด
สถานที่ฯลฯ โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2563 

(14,388) บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท โยธาวิทย์ โฮมเซ็นต์เตอร์ จำกัด       
โดย นางศิริรัตน์  กลิ่นหอม 

เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร        
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (14,388) บาท 

บริษัท โยธาวิทย์ โฮมเซ็นต์เตอร์ จำกัด       
โดย นางศิริรัตน์  กลิ่นหอม 

เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร        
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (14,388) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด 

7 จัดซื้อเครื่องดื่มพร้อมวัสดุตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบุติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

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

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,500) บาท 

นายอ้วน   สมศรี 
เลขที่ 89  หมู่ที่ 2 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,500) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด 

8 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแจ้ง
เตือนพร้อมติดตั้ง  องค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(6,600) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดยนายชาตรี  

เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร 
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (6,600) บาท 

ร้านดอกไม้ by จีน 
โดยนางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร 
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (6,600) บาท 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

9 จ้างเหมาพนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดหนัก (รถแบ็คโฮ) จำนวน 1 
อัตรา ของกองช่างองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(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 

10 จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไปตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา ของสำนัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
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 

 


