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สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563                                      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 

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

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (330) บาท 

นางสาวจุรีรัตน์  จำเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสว ี

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (330) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  
  

2 จัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และ
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ของสำนักปลัดฯ 
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบล      
เขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(13,500) บาท เฉพาะเจาะจง หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม(2005) 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (13,500) บาท 

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

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (13,500) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

3 จัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และ
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ของกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบล      
เขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(49,500) บาท เฉพาะเจาะจง หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม(2005) 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (49,500) บาท 

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

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (49,500) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

4. จัดซื้อของสมนาคุณ จำนวน 2 ชุด  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(2,000) บาท  เฉพาะเจาะจง  นางสาวอรนุช ดีขั้ว 
เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน 
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

เสนอราคา (2,000) บาท 

นางสาวอรนุช ดีขั้ว 
เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน 
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

เสนอราคา (2,000) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  
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องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติทำ
หน ้ากากอนาม ัยป ้องก ันโรคไว รัส         
โคโรนา (COVID – 2019) จำนวน          
100 ชุด ขององค์การบร ิหารส่วน
ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(7,900) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านกาญจนาครุภัณฑ์ 
โดย นางสาวกาญจนา รักษาผล 

เลขที่ 230/11 หมู่ที่ 11 ตำบลนาชะอัง 
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (7,900) บาท 

ร้านกาญจนาครุภัณฑ์ 
โดย นางสาวกาญจนา รักษาผล 

เลขที่ 230/11 หมู่ที่ 11 ตำบลนาชะ
อัง 

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (7,900) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

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

(11,500) บาท เฉพาะเจาะจง บจก. โยธาวิทย์โฮมเซ็นเตอร์ 
โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม 

เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร 
ตำบลทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (11,500) บาท 

 

บจก. โยธาวิทย์โฮมเซ็นเตอร์ 
โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม 

เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร 
ตำบลทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (11,500) บาท 

 

เสนอราคาต่ำสุด  

7. จ ัดซ ื ้ อว ั สด ุ อ ุปกรณ ์ ในการจ ั ดทำ
หน้ากากอนามัย ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

(27,792) บาท เฉพาะเจาะจง ห้างอรุณกิจ โดย นายวรวรรธน์ จิรไพโรจน์ 
เลขที่ 149 ถนนประมินทรมรรคา 
ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (27,792) บาท 

ห้างอรุณกิจ โดย นายวรวรรธน์ จิร
ไพโรจน์ 

เลขที่ 149 ถนนประมินทรมรรคา 
ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (27,792) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด 
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องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

8. จัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทดินลูกรัง 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(60,000) บาท  เฉพาะเจาะจง  นายสุนันท์  นุ้ยดำ 
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (60,000) บาท  

นายสุนันท์  นุ้ยดำ 
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (60,000) บาท  

เสนอราคาต่ำสุด  
  

9. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในศูนย์
พ ัฒน า เ ด ็ ก เ ล ็ กบ ้ าน ถ ้ ำ น ้ ำ ล อ ด                 
หมู ่ท ี ่  4 ตำบลเขาทะล ุ อำเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(1,100) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (1,100) บาท 

ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (1,100) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

10. จัดซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร จำนวน 
140 ถัง ขององค์การบริหารส่วนตำบล
เขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(98,000) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่น แอนด์ หยง พลาสติก 
โดย นายปิยะศักดิ์ นาชนเขตต์ 

เลขที่ 13/4 หมู่ที่ 9 ตำบลตากแดด  
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (98,000) บาท 

ร้านอุ่น แอนด์ หยง พลาสติก 
โดย นายปิยะศักดิ์ นาชนเขตต์ 

เลขที่ 13/4 หมู่ที่ 9 ตำบลตากแดด  
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (98,000) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

11. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(49,780) บาท เฉพาะเจาะจง บ.เสียงโตเกียว จำกัด  
โดย นายสุพร เตชะวงศ์ถาวร 

เลขที่ 130/6-7 ถนนศาลาแดง  
ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (49,780) บาท 

บ.เสียงโตเกียว จำกัด  
โดย นายสุพร เตชะวงศ์ถาวร 

เลขที่ 130/6-7 ถนนศาลาแดง  
ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (49,780) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด 
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องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

12. จ ั ดซ ื ้ อคร ุ ภ ัณฑ ์ เ คร ื ่ อ งพ ิ มพ ์ เช็ ค          
จำนวน 1 เครื่อง ของกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี       
จังหวัดชุมพร 

(40,000) บาท  เฉพาะเจาะจง  ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (40,000) บาท 

ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (40,000) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  
  

13. จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ  
(รถบัส) จำนวน 1 คัน ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(10,000) บาท เฉพาะเจาะจง นายวชิราวุฒิ ยังสุข 
เลขที่ 74/1 หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (10,000) บาท 

นายวชิราวุฒิ ยังสุข 
เลขที่ 74/1 หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (10,000) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

14. จ ้ างทำป ้ายไวน ิลประชาส ัมพ ัน ธ์
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจาก
ประสบการณ์การเรียนรู ้นอกสถานที่ 
ประจำปี 2563 ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

(480) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตำบลนาสัก 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (480) บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตำบลนาสัก 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (480) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

15. จ ้ างทำป ้ายไวน ิลประชาส ัมพ ัน ธ์
โครงการและป้ายรณรงค์ จำนวน 17 
ป้าย ตามโครงการป้องกันควบคุมโรค
ไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(10,200) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตำบลนาสัก 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (10,200) บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตำบลนาสัก 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (10,200) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด 
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องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

16. จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื ่องดื่ม
และจ้างเหมาอาหารกลางวันพร้อมน้ำ
ดื่มตามโครงการป้องกันควบคุมไวรัส 
โคโรนา สายพ ันธ ์ ใหม ่  ป ี  2563            
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(12,500) บาท  เฉพาะเจาะจง  นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (12,500) บาท 

นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (12,500) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  
  

17. จ ้ า งซ ่ อมแซมรถ เกรด  หมาย เลข
ครุภัณฑ์ 019-51-0001 ทะเบียน 
ตค 170 ชุมพร ของกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(6,449) บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน 3 ป. รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์ ณ ศฤงคราญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (6,449) บาท 

ร้าน 3 ป. รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์ ณ ศฤงคราญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (6,449) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

18. จ้างเหมาบริการปรับปรุงและซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(35,010) บาท เฉพาะเจาะจง นายสรุศักดิ์ เกิดกาญจน์ 
เลขที่ 26 หมู่ที่ 3 ตำบลวังตะกอ 

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (35,010) บาท 

นายสรุศักดิ์ เกิดกาญจน์ 
เลขที่ 26 หมู่ที่ 3 ตำบลวังตะกอ 

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (35,010) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

19. จ ้ า ง ท ำ พ ร ะ บ ร ม ฉ า ย า ล ั ก ษ ณ์
พระบาทสมเด ็จพระเจ้าอย ู ่ห ัวและ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 
พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รูป ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(1,825) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตำบลนาสัก 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (1,825) บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตำบลนาสัก 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (1,825) บาท 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

20. จ ้างซ ่อมแซมคอมพิว เตอร ์ต ั ้ ง โ ต๊ะ 
หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๑-๕๖-๐๐๑๔ 
ซึ่งใช้ในงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ช่องบอน สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(3,590) บาท  เฉพาะเจาะจง  ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,590) บาท 

ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,590) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  
  

21. จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เขต
ส ว ม ห ม ว ก น ิ ร ภ ั ย  ๑ ๐ ๐ % 
จำนวน ๒ ป้าย ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

(1,200) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตำบลนาสัก 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (1,200) บาท  
 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตำบลนาสัก 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (1,200) บาท  
 

เสนอราคาต่ำสุด  

22. จ ้างเหมาพนักงานขับเครื ่องจักรกล
ขนาดหนัก จำนวน 1 คน ของกองช่าง
องค์การบร ิหารส ่วนตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(45,000) บาท เฉพาะเจาะจง นายเรียง  บุญยอด 
เลขที่ 25/10 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งระยะ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (45,000) บาท 

นายเรียง  บุญยอด 
เลขที่ 25/10 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งระยะ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (45,000) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

23. จ้างเหมาคนงานทั ่วไป จำนวน ๑ คน 
เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย
และช่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

(9,000) บาท เฉพาะเจาะจง นายฐปกรณ์  พิบูลย์ 
เลขที่ 92 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งโพธิ์ 

อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เสนอราคา (27,000) บาท 

นายฐปกรณ์  พิบูลย์ 
เลขที่ 92 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งโพธิ์ 

อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เสนอราคา (27,000) บาท 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

24 จ้างเหมาคนงานทั ่วไป จำนวน ๑ คน 
เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย
และช่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

(9,000) บาท เฉพาะเจาะจง นายชาตรี สุทธิพงศ์ 
เลขที่ 84 หมู่ที่ 11 ตำบลรัตภูมิ 
อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
เสนอราคา (27,000) บาท 

นายชาตรี สุทธิพงศ์ 
เลขที่ 84 หมู่ที่ 11 ตำบลรัตภูมิ 
อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
เสนอราคา (27,000) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  
  

25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยก้าวหน้า หมู่ที่ ๑๐  ผิวจราจร 
กว้าง ๔.๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๘ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า ๕๕๒ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้ง
ป ้ า ย โ ค ร ง ก า ร  จ ำ น ว น  ๑  ป ้ า ย 
(ตามแบบแปลน ที่  อบต .กำหนด)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(399,000) 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งระยะ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (399,000) บาท 

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งระยะ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (399,000) บาท 

 

เสนอราคาต่ำสุด  

    หจก.ช.สินสวุรรณ 2009 
เลขที่ 69/199 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย 

ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธาน ี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เสนอราคา (399,500) บาท 
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สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

    ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.คอนสตรัคชั่น 
2018 

เลขที่ 167 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง 
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (400,000) บาท 
 

 เสนอราคาต่ำสุด  
  

23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสายกลาง-เขาใหญ่พัฒนา 
หมู่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐ เมตร ยาว 
๑๐๕.๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือ
พื ้นที ่รวมไม ่น ้อยกว ่า ๕๒๕ ตาราง
เมตร) พร ้อมต ิดต ั ้ งป ้ ายโครงการ 
จำนวน ๑ ป ้าย (รายละเอ ียดแบบ
แปลนตามที่ อบต.กำหนด) ตำบลเขา
ทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(399,000) 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งระยะ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (399,000) บาท 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งระยะ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (399,000) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

   เฉพาะเจาะจง หจก.ช.สินสวุรรณ 2009 
เลขที่ 69/199 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย 

ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เสนอราคา (399,500) บาท 
 

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

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

    ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.คอนสตรัคชั่น 
2018 

เลขที่ 167 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง 
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (400,000) บาท 
 

  

24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเขาน้อย - ป่าม่วง  หมู่ที่ ๔ 
ผิวจราจร กว้าง ๔.๐ เมตร ระยะทาง 
๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือพื้นที่
รวมไม่น ้อยกว่า ๕๕๒ ตารางเมตร) 
พร้อมติดตั ้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ 
ป้าย (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(399,000) 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งระยะ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (399,000) บาท 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งระยะ 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (399,000) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

    หจก.ช.สินสวุรรณ 2009 
เลขที่ 69/199 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย 

ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธาน ี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เสนอราคา (399,500) บาท 
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สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563                                      แบบ สขร.1  

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

    ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.คอนสตรัคชั่น 
2018 

เลขที่ 167 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง 
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (400,000) บาท 
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