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สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 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 

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

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (285) บาท 

นางสาวจุรีรัตน์  จำเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสว ี

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (285) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  
  

2 จัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และ
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ของสำนักปลัดฯ 
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบล      
เขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(15,110) บาท เฉพาะเจาะจง หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม(2005) 
โดย นางกาญทิพย์ เจริญรัตน์ 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (15,110) บาท 

หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม(2005) 
โดย นางกาญทิพย์ เจริญรัตน์ 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (15,110) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

3 จัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และ
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ของกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบล      
เขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(28,500) บาท เฉพาะเจาะจง หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม(2005) 
โดย นางกาญทิพย์ เจริญรัตน์ 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (28,500) บาท 

หจก. โชคบุญมี ปิโตรเลี่ยม(2005) 
โดย นางกาญทิพย์ เจริญรัตน์ 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (28,500) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด  

4 จัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรกถู้ชีพ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(3,400) บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร 
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,400) บาท 

ร้าน ไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร 
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,400) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด 

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอม)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(1,400) บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (1,400) บาท 

ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (1,400) บาท 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

6 จัดซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันควบคุม
โรคไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ 2019
ระยะ 2 ของสำนักปลัด องค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(92,870) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านกาญจนาครุภัณฑ์ 
โดยนางสาวกาญจนา รักษาผล 

เลขที่ 230/11 หมู่ที่ 1 ตำบลนาชะอัง 
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (92,870) บาท 

ร้านกาญจนาครุภัณฑ์ 
โดยนางสาวกาญจนา รักษาผล 

เลขที่ 230/11 หมู่ที่ 1 ตำบลนาชะอัง 
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (92,870) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด 

7 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ 
องค์การบริหารส่วนตำบล  เขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(30,130) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านกาญจนาครุภัณฑ์ 
โดยนางสาวกาญจนา รักษาผล 

เลขที่ 230/11 หมู่ที่ 1 ตำบลนาชะอัง 
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (30,130) บาท 

ร้านกาญจนาครุภัณฑ์ 
โดยนางสาวกาญจนา รักษาผล 

เลขที่ 230/11 หมู่ที่ 1 ตำบลนาชะอัง 
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (30,130) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด 

8 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์หมายเลข
ครุภัณฑ์ 416-60-0025 ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล  เขาทะลุ 
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(7,000) 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 

9 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ การรับ
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 
2564 องค์การบริหารส่วนตำบล   
เขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(2,500) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดยนายชาตรี  

เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร 
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,500) บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดยนายชาตรี  

เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร 
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,500) บาท 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

10 จ้างเหมาติดตั้งโต๊ะเต้นท์ เก้าอี้ ไฟฟ้า
แสงสว่าง จุดคัดกรอง ณ ศูนย์ปฎิบัติ
การร่วมป้องกันและเฝ้าระวังของโรคโค
โรนา 2019 องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(28,800) บาท เฉพาะเจาะจง นายณรงค์เวช  ยิกุสังข์ 
เลขที่ 82 หมู่ที่ 13 ตำบลนาสัก 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร                                          
เสนอราคา (28,800) บาท 

 

นายณรงค์เวช  ยิกุสังข์ 
เลขที่ 82 หมู่ที่ 13 ตำบลนาสัก 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร                                          
เสนอราคา (28,800) บาท 

 

เสนอราคาต่ำสุด 

11 จ้างตรวจเช็คตามระยะกำหนด
รถพยาบาลฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) 
หมายเลขครุภัณฑ์ 026-58-0001 
ทะเบียน กจ 9913 ชพ  

(3,309.51) 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าชุมพร ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 
โดย นางกริยา วิริยะ  

เลขที่ 123/4 หมู่ที่ 9 ตำบลตากแดด 
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,309.51) บาท 

บ.โตโยต้าชุมพร ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 
โดย นางกริยา วิริยะ  

เลขที่ 123/4 หมู่ที่ 9 ตำบลตากแดด 
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,309.51) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด 

12 จ้างเหมาบริการปรับปรุงและซ่อมแซม
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 9  

(57,099) บาท เฉพาะเจาะจง นายสุรศักดิ์  เกิดกาญจน์ 
เลขที่ 26 หมู่ที่ 3 ตำบลวังตะกอ 

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (57,099) บาท 

นายสุรศักดิ์  เกิดกาญจน์ 
เลขที่ 26 หมู่ที่ 3 ตำบลวังตะกอ 

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (57,099) บาท 

เสนอราคาต่ำสุด 

13 จ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานผลการ
ปฎิบัติงาน จำนวน 200 เล่ม องค์การ
บริหารส่วนตำบล   เขาทะลุ อำเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(48,000) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพรการพิมพ์ 2 
โดย นายบุญยืน เนียรจิต 

เลขที่ 58/13 ถนนท่าตะเภา  
ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (48,000) บาท 

 

ร้านชุมพรการพิมพ์ 2 
โดย นายบุญยืน เนียรจิต 

เลขที่ 58/13 ถนนท่าตะเภา  
ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (48,000) บาท 

 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

14 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ของ 
ศพด.บ้านถ้ำน้ำลอด องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

(1,000) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดยนายชาตรี  

เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร 
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

ร้านดอกไม้ by จีน 
โดยนางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร 
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

เสนอราคาต่ำสุด 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสันติ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
สันติ 3 หมู่ที่ 7 ผิวจราจร กว้าง 4.0 
เมตร ระยะทาง 138 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
552 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย 

(399,000) 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 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
เดชา-ห้วยกลำ หมู่ที่ ๙ ผิวจราจร กว้าง 
๔.๐ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ 
เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๐๔ 
ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.
กำหนด) ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(399,000) 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 
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สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563                                      แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ดอยสายลม เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอยสาย
ลม หมู่ที่ 3 ผิวจราจร กว้าง 4.0 เมตร 
ระยะทาง 138 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 
เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 552 
ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย 

(399,000) 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 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
อุดมสุข เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมสุข หมู่ที่ 
6 ผิวจราจร กว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 
138 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 552 ตารางเมตร) 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 
ป้าย 

(399,000) 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 
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สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563                                      แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ลำดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ป่าม่วง - น้ำชล เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าม่วง - 
น้ำชล หมู่ที่ 8 ผิวจราจร กว้าง 4.0 
เมตร ระยะทาง 138 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
552 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย 

(399,000) 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 

 


