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สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
1  จัดซื้อน้ำถัง  องค์การบริหารส่วนตำบล  

เขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
(375) บาท  เฉพาะเจาะจง  นางสาวจุรีรัตน์  จำเดิม 

เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสว ี
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (375) บาท 

นางสาวจุรีรัตน์  จำเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสว ี

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (375) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  
  

2 จัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และ
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ของสำนักปลัดฯ 
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบล      
เขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(14,500) บาท เฉพาะเจาะจง หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม(2005) 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (14,500) บาท 

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

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (14,500) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

3 จัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และ
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ของกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบล      
เขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(45,000) บาท เฉพาะเจาะจง หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม(2005) 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (45,000) บาท 

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

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (45,000) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

4 จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผลและเครื่องสำรองไฟฟ้า 
ของสำนักงานปลัด ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

(51,500) บาท  เฉพาะเจาะจง  ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (51,500) บาท 

ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (51,500) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  
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สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
5. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง 

ของกองช่าง ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

(15,000) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (15,000) บาท 

ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (15,000) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

6. จัดซื้อกรอบรูปสำหรับพระบรมฉายา
ล ั ก ษ ณ ์  จ ำ น ว น  ๑ ๐ ๐  ก ร อ บ 
ตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระ
บรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินี ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(8,000) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านในบุญโฟโต้เอ็กซ์เพลส 
โดย นายชาโณ ผดุงญาติ 

เลขที่ ๗๑๑/๑๙๑ ซอย๓๕ ถนนรังสิต-
นครนายก 

ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี ๑๒๑๓๐ 

เสนอราคา (8,000) บาท 

ร้านในบุญโฟโต้เอ็กซ์เพลส 
โดย นายชาโณ ผดุงญาติ 

เลขที่ ๗๑๑/๑๙๑ ซอย๓๕ ถนนรังสิต-
นครนายก 

ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐ 
เสนอราคา (8,000) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

7. จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 100 ขวด 
ตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระ
บรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินี ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

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

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (500) บาท 

นายพงศกร  แซ่ตั้ง 
เลขที่ 20/16 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (500) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  
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สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

8. จ ัดซ ื ้ อว ัสด ุ เช ื ้ อเพล ิ งและหล ่อลื่ น 
(ประจำเด ือนก ุมภาพ ันธ ์  – เด ือน
มีนาคม) ของกองช่างองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

(100,000) บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม (2005) 
โดยนางกาญทิพย์ เจริญรัตน์ 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (100,000) บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม (2005) 
โดยนางกาญทิพย์ เจริญรัตน์ 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (100,000) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

9. จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(3,600) เฉพาะเจาะจง ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตำบลนาสัก 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (3,600) บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตำบลนาสัก 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (3,600) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

10. จ้างเหมาเต็นท์ เต็นท์โดม เก้าอี้ พร้อม
ต ิดต ั ้ งและถอดถอนตามโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบล
เขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(10,700) เฉพาะเจาะจง นายชัยพร ตั๋นตี๋ 
เลขที่ 29 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (10,700) บาท 

นายชัยพร ตั๋นตี๋ 
เลขที่ 29 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (10,700) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

11. จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงพร้อม
ติดตั้งและถอดถอนตามโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบล
เขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(15,700) บาท เฉพาะเจาะจง  นายอ้วน สมศรี 
เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (15,700) บาท 

นายอ้วน สมศรี 
เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (15,700) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  
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สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563                                      แบบ สขร.1  

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

12. จ้างเหมารถทัวร์ (พัดลม) จำนวน 1 คัน
สำหรับโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมสาน
พลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน 
เดิน – ว ิ ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน ของ
องค์การบร ิหารส ่วนตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(6,000) บาท เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ หีดตุ้น 
เลขที่ 147/1 หมู่ที่ 7 

ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (6,000) บาท 

 

นายสายัณห์ หีดตุ้น 
เลขที่ 147/1 หมู่ที่ 7 

ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (6,000) บาท 

 

เสนอราคาต่ำสุด  

13. จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สำหรับ
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมสานพลัง
ท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน –
วิ ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(600) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

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

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

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

เสนอราคาต่ำสุด  

14. จ ้ างทำป ้ายไวน ิลประชาส ัมพ ัน ธ์
โครงการจิตอาสา ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

(600) เฉพาะเจาะจง ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

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

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

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

เสนอราคาต่ำสุด  

15. จ้างซ่อมแซมรถเกรด หมายเลข
ครุภัณฑ์ 019-51-0001 ทะเบียน 
ตค 170 ชุมพร ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

(19,536) บาท เฉพาะเจาะจง  ร้าน 3 ป.รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์ ณศฤงคราญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (11,000) บาท 

ร้าน 3 ป.รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์ ณศฤงคราญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (11,000) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  
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องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

16. จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ (รถแบ็ค
โฮ) หมายเลขคร ุภ ัณฑ์  021-52-
0001 ทะเบ ียน ตค 189 ช ุมพร 
ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบล
เขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(6,000) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพี วี เซอร์วิส 
โดย นายประเศน์ สุวรรณรัตน์ 

เลขที่ 13/4 หมู่ที่ 10 ตำบลวังไผ่ 
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (19,536) บาท 

ร้านพี วี เซอร์วิส 
โดย นายประเศน์ สุวรรณรัตน์ 

เลขที่ 13/4 หมู่ที่ 10 ตำบลวังไผ่ 
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (19,536) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

17 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง 
องค์การบร ิหารส ่วนตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(600) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดน นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (1,870) บาท 
 

ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดน นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัด

ชุมพร 
เสนอราคา (1,870) บาท 

 

เสนอราคาต่ำสุด  

18. จ ้ า งซ ่อมแซมเคร ื ่ องปร ับอากาศ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0003 
ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล
เขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(12,000) เฉพาะเจาะจง ร้านเขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายวรวุธ ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 203/6 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (12,000) บาท 

ร้านเขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายวรวุธ ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 203/6 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (12,000) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  
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สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563                                      แบบ สขร.1  

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

19. จ ้ า งซ ่อมแซมเคร ื ่ องปร ับอากาศ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0003 
ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล
เขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(12,000) เฉพาะเจาะจง ร้านเขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายวรวุธ ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 203/6 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (12,000) บาท 

ร้านเขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายวรวุธ ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 203/6 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (12,000) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

20. จ ้ า งซ ่อมแซมเคร ื ่ องปร ับอากาศ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0005 
ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(800) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายวรวุธ ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 203/6 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (800) บาท 

ร้านเขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายวรวุธ ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 203/6 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (800) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

21. จ ้ า งซ ่อมแซมเคร ื ่ องปร ับอากาศ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0006 
ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(1,000) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายวรวุธ ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 203/6 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (1,000) บาท 

ร้านเขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายวรวุธ ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 203/6 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (1,000) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

22. จ้างเหมาการประดับตกแต่งสถานที่
โครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่
หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม
ราชชินี ของสำนักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

(20,000) เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ by จีน  
โดย น.ส.เบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร 
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (20,000) บาท 

ร้านดอกไม้ by จีน  
โดย น.ส.เบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร 
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (20,000) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  



 
 


