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สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 
(390) 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 

(17,680) บาท เฉพาะเจาะจง หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม(2005) 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (17,680) บาท 

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

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (17,680) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

3 จัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และ
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ของกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบล      
เขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(40,000) บาท เฉพาะเจาะจง หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม(2005) 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (40,000) บาท 

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

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (40,000) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

4 จ ัดซ ื ้ อว ัสด ุก ่อสร ้าง  ของกองช ่าง 
องค์การบร ิหารส ่วนตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(76,700) บาท เฉพาะเจาะจง บ.โยธาวิทย์โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด 
โดย นางศิริรัตน์ กลิ่มหอม 

เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร 
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (76,700) บาท 

บ.โยธาวิทย์โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด 
โดย นางศิริรัตน์ กลิ่มหอม 

เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร 
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (76,700) บาท 

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

 

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
5 จ้างซ่อมแซมรถส่วนกลาง หมายเลข

ครุภัณฑ์ 001-48-0001 ทะเบียน 
กข 6672 ชุมพร ของสำนักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(4,400 ) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร 
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (5,400) บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร 
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (5,400) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

6 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ 
สมัยแรก ในวันที่    
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
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  

7 จ้างเหมาบริการสำรวจภาคสนามเพื่อ
ใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
(ครั้งที่ 2) ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(63,480) บาท เฉพาะเจาะจง นายจตุรโชค  อบสุวรรณ 
เลขที่ 175/4 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (63,480) บาท 

นายจตุรโชค  อบสุวรรณ 
เลขที่ 175/4 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (63,480) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด 

 
 
 
 
 
 

 


