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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 

1. 
จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร
กลางวันเด็ก ศพด.บ้านช่องบอน 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(269,500) บาท  เฉพาะเจาะจง  นางวิไลพร วิชัยดิษฐ์ 
เลขที่ 75/8 หมู่ที่ 5 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (269,500) บาท 

นางวิไลพร วิชัยดิษฐ์ 
เลขที่ 75/8 หมู่ที่ 5 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (269,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
  

 
2. 

จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร
กลางวันเด็ก ศพด.บ้านถ้ําน้ําลอด
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(171,500) บาท เฉพาะเจาะจง นางสรัญญา กื๋อกระโทก 
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (171,500) บาท 

นางสรัญญา กื๋อกระโทก 
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (171,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

 
3. 

จ้างเหมาบริการโครงการเก็บขนขยะใน
พื้นที่ อบต.เขาทะลุ ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(74,800) บาท เฉพาะเจาะจง นายผดุงศักดิ์  ทองนาโพธิ์ 
เลขที่ 20/15 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ  

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (74,800) บาท 

นายผดุงศักดิ์  ทองนาโพธิ์ 
เลขที่ 20/15 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ  

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (74,800) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

 
4. 

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อม
ติดตั้ง สําหรับรถเกรดเดอร์ ตค 170 
ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(19,300) บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน 3 ป. รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์ ณ ศฤงคราญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (19,300) บาท 

ร้าน 3 ป. รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์ ณ ศฤงคราญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (19,300) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 
 

5. 

จ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ประจําปี
งบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(68,000) บาท เฉพาะเจาะจง  นายผดุงศักดิ์  ทองนาโพธิ์ 
เลขที่ 20/18 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (68,000) บาท 

นายผดุงศักดิ์  ทองนาโพธิ์ 
เลขที่ 20/18 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (68,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
  

 
 

6. 

จ้างเหมาบริการพนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดหนัก (รถแบ็คโฮ) 
จํานวน 1 อัตรา (เดือนตุลาคม-
พฤศจิกายน) ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(30,000) บาท เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ สุภบุตร 
เลขที่ 30/5 หมู่ที่ 5 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (30,000) 

นายณรงค์ สุภบุตร 
เลขที่ 30/5 หมู่ที่ 5 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (30,000) 

เสนอราคาต่ําสุด  

 
 
 

7. 

จัดจ้างทําพวงมาลา จํานวน 1 พวง 
เพื่อเข้าร่วมพิธีบําเพ็ญพระราชกุศล
และกิจกรรมน้อมรําลึก เนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตร ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(1,000) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ by จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

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

ร้านดอกไม้ by จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

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

เสนอราคาต่ําสุด  
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 
 
 

8. 

จัดจ้างทําพวงมาลา จํานวน 1 พวง 
เพื่อเข้าร่วมพิธีบําเพ็ญพระราชกุศล
และกิจกรรมน้อมรําลึก เนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตร ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(1,000) บาท เฉพาะเจาะจง  ร้านดอกไม้ by จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

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

ร้านดอกไม้ by จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

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

เสนอราคาต่ําสุด  
  

 
 
 
 

9. 

จัดจ้างทําพวงมาลาเพื่อเข้าร่วมพิธี
ถวายบังคมพระบรมรูปหล่อ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช ในวันอังคาร
ที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุม
องค์การบริหารส่วนตําบลสวี อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(1,000 ) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ by จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

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

ร้านดอกไม้ by จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

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

เสนอราคาต่ําสุด  

 
 

10. 

จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 50 
เล่ม ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(2,700) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพรก๊อปปี้ 
โดย นางสาวอนุสรา ไชยต่อเขตต์ 

เลขที่ 282/6-7 ถนนปรมินทรมรรคา  
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (2,700) บาท 

ร้านชุมพรก๊อปปี้ 
โดย นางสาวอนุสรา ไชยต่อเขตต์ 

เลขที่ 282/6-7 ถนนปรมินทรมรรคา  
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (2,700) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 
 

11. 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ช่วง
เปิดภาคเรียนที่ 2/2561) สําหรับ
โรงเรียน สังกัด สพฐ ในเขตพื้นที่ความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(810,000) บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอํา-ห้วยทราย จํากัด 
เลขที่ 699/29 ถนนเพชรเกษม              

(ชะอํา-บายพาส) ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี 

เสนอราคา (810,000) 

สหกรณ์โคนมชะอํา-ห้วยทราย จํากัด 
เลขที่ 699/29 ถนนเพชรเกษม              
(ชะอํา-บายพาส) ตําบลชะอํา  
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

เสนอราคา (810,000) 

เสนอราคาต่ําสุด  
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 

1. 
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 14 
รายการ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(2,695) บาท เฉพาะเจาะจง นายพงศกร  แซ่ตั้ง 
เลขที่ 20/16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,695) 

นายพงศกร  แซ่ตั้ง 
เลขที่ 20/16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,695) 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

2. 

จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 
จํานวน 10 ขวด ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

(45,000) บาท เฉพาะเจาะจง  ร้านเอกชัย เซอร์วิส 
โดย นายเอกชัย แก้วสว่าง 
เลขที่264/63 หมู่ที่ 4  

ถนนอําเภอ ตําบลมะข้ามเตี้ย  
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เสนอราคา (45,000) บาท 

ร้านเอกชัย เซอร์วิส 
โดย นายเอกชัย แก้วสว่าง 
เลขที่264/63 หมู่ที่ 4  

ถนนอําเภอ ตําบลมะข้ามเตี้ย  
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เสนอราคา (45,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
  

 
3. 

จัดซื้อสารส้มชนิดขุ่นผงและคลอรีนผง 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(49,989) บาท เฉพาะเจาะจง หจก.กิตติภัณฑ์ ทรัพย์เจริญ 
โดย นายธนวัฒน์ แก่นทอง 

เลขที่ 444/71 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาแก้ว 
อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เสนอราคา (49,989) บาท 

หจก.กิตติภัณฑ์ ทรัพย์เจริญ 
โดย นายธนวัฒน์ แก่นทอง 

เลขที่ 444/71 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาแก้ว 
อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เสนอราคา (49,989) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

 
4. 

จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการสืบ
สานงานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(715) บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ (2000) จํากัด 
โดย นายจักริน ทองเขาอ่อน 

เลขที่ 40/5 ถนนราษําร์วิถีกลาง 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (715) บาท 

บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ (2000) จํากัด 
โดย นายจักริน ทองเขาอ่อน 

เลขที่ 40/5 ถนนราษําร์วิถีกลาง 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (715) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 

5. 
จัดซื้อของรางวัลตามโครงการสืบสาน
งานประเพณีลอยกระทง ประจําปี  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(20,218) บาท เฉพาะเจาะจง  บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ (2000) จํากัด 
โดย นายจักริน ทองเขาอ่อน 

เลขที่ 40/5 ถนนราษําร์วิถีกลาง 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (20,218) บาท 

บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ (2000) จํากัด 
โดย นายจักริน ทองเขาอ่อน 

เลขที่ 40/5 ถนนราษําร์วิถีกลาง 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (20,218) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
  

 
6. 

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน  38 
รายการ  ของสํานักงานปลัด องค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(48,721) บาท เฉพาะเจาะจง  บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ (2000) จํากัด 
โดย นายจักริน ทองเขาอ่อน 

เลขที่ 40/5 ถนนราษําร์วิถีกลาง 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (48,721) บาท 

บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ (2000) จํากัด 
โดย นายจักริน ทองเขาอ่อน 

เลขที่ 40/5 ถนนราษําร์วิถีกลาง 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (48,721) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
  

 
 

7. 

จัดจ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 021-52-0001 
ทะเบียน ตค 189 ชุมพร ของกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(7,980) บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน 3 ป. รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์ ณ ศฤงคราญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (7,980) บาท 

ร้าน 3 ป. รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์ ณ ศฤงคราญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (7,980) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 
 

8. 

จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
โครงการสืบสานงานประเพณีลอย
กระทง ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(5,952) บาท เฉพาะเจาะจง  ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (5,952) บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (5,952) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
  

 
 

9. 

จ้างเหมาจัดทําสปอร์ตประชาสัมพันธ์ 
จํานวน 1 แผ่น ความยาวไม่น้อยกว่า 
2 นาที เพื่อใช้ในการจัดงานสืบสาน
งานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 
2561 ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(2,000) บาท เฉพาะเจาะจง นายประมวล มนต์การนา 
เลขที่ 11 หมู่ที่ 10 ตําบลครน 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,000) บาท 

นายประมวล มนต์การนา 
เลขที่ 11 หมู่ที่ 10 ตําบลครน 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
  

 
 

10. 

จ้างเหมารถสําหรับประชาสัมพันธ์
สปอร์ตกิจกรรม จํานวน 3 ตาม
โครงการสืบสานงานประเพณีลอย
กระทง ประจําปี พ.ศ.2561 ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(4,500) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอังคารอิเล็กทรอนิกส์ 
โดย นายอังคาร  ตรวจนอก 

เลขที่ 663/1 หมู่ที่ 7 
ตําบลนาสัก อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (4,500) บาท 

ร้านอังคารอิเล็กทรอนิกส์ 
โดย นายอังคาร  ตรวจนอก 

เลขที่ 663/1 หมู่ที่ 7 
ตําบลนาสัก อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (4,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 
 
 
 

11. 

จัดจ้างเหมาเวที เครื่องเสียง เครื่อง
สํารองไฟ ไฟรายทาง ไฟฟ้าภายในงาน 
จํานวน 1 ชุด โต๊ะ สําหรับใช้ในการ
ประกวดกระทง จํานวน 30 ตัว เก้าอี้ 
จํานวน 500 ตัว พร้อมติดตั้งและถอด
ถอน ตามโครงการสืบสานงานประเพณี
ลอยกระทง ประจําปี พ.ศ. 2561   
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(35,200) บาท เฉพาะเจาะจง  ร้านอังคารอิเล็กทรอนิกส์ 
โดย นายอังคาร  ตรวจนอก 

เลขที่ 663/1 หมู่ที่ 7 
ตําบลนาสัก อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (35,200) บาท 

ร้านอังคารอิเล็กทรอนิกส์ 
โดย นายอังคาร  ตรวจนอก 

เลขที่ 663/1 หมู่ที่ 7 
ตําบลนาสัก อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (35,200) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
  

 
 

12. 

จัดจ้างเหมาปรับสถานที่บริเวณจัดงาน 
จัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการสืบสาน
งานประเพณีลอยกระทง ประจําปี     
พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(45,000) บาท เฉพาะเจาะจง นายผดุงศักดิ์  ทองนาโพธิ์ 
เลขที่ 20/18 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (45,000) บาท 

นายผดุงศักดิ์  ทองนาโพธิ์ 
เลขที่ 20/18 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (45,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
  

 
 
 

13. 

จ้างเหมาทําความสะอาดหลังเสร็จ
กิจกรรม ในพื้นที่บริเวณจัดกิจกรรม 
จํานวน ๒ ไร่ รวมทั้งเก็บกวาดกระทงใน
ลําคลองด้วย ตามโครงการสืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทง ประจําปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(1,500) บาท เฉพาะเจาะจง นายผดุงศักดิ์  ทองนาโพธิ์ 
เลขที่ 20/18 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (1,500) บาท 

นายผดุงศักดิ์  ทองนาโพธิ์ 
เลขที่ 20/18 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (1,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 
 
 

14. 

จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป จํานวน 
๑ อัตรา เพื่อดูแลสวน จัดสวน ตกแต่ง 
ใส่ปุ๋ย ตัดหญ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณสี่แยกเขาทะลุ ฯลฯประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(36,000) บาท เฉพาะเจาะจง  นายคํานวน ผุดมี 
เลขที่ 18 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (36,000) บาท 

นายคํานวน ผุดมี 
เลขที่ 18 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (36,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 

1. 
จัดซื้อธงชาติไทย ขนาด 60 X 90 ซม. 
จํานวน 20 ผืน ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(1,000) บาท เฉพาะเจาะจง  นายพงศกร  แซ่ตั้ง 
เลขที่ 20/16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (1,000) บาท 

นายพงศกร  แซ่ตั้ง 
เลขที่ 20/16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (1,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
  

 
2. 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสํานักงาน
ปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(56,170) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (56,170) บาท 

ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (56,170) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
3. 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(45,030) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (45,030) บาท 

ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (45,030) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
4. 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับ
รถขุดตีนตะขาบ หมายเลขครุภัณฑ์ 
021-52-0001 ทะเบียน ตค 189 
ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

(1,530) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (1,530) บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (1,530) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 

5. 
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สําหรับ ของกอง
ช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(14,900) บาท เฉพาะเจาะจง  ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (14,900) บาท 

ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (14,900) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
  

 
6. 

จัดซื้อเครื่องดื่มพร้อมวัสดุ ตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล ปีใหม่ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร  

(2,500) บาท เฉพาะเจาะจง นายพงศกร แซ่ตั้ง 
เลขที่ 20/16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,500) บาท 

นายพงศกร แซ่ตั้ง 
เลขที่ 20/16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
7. 

จัดจ้างทําป้ายอะคริลิคเพื่อรณรงค์รักษา
ความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวหน้าถ้ําธาร
ลอด ประจําปี 2562 ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร  

(900) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาแก้ว 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (900) บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาแก้ว 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (900) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
8. 

จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์                
สีเหลือง จํานวน 1 พาน ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(2,200) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ by จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,200) บาท 

ร้านดอกไม้ by จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,200) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 
 

9. 

จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Printer hp 
Laserjet 1320 หมายเลขครุภัณฑ์ 
๔๑๖-๔๘-๐๐๐๕ ของกองคลัง 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(500) บาท เฉพาะเจาะจง  ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (500) บาท 

ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

10. 

จัดจ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 021-52-0001 
ทะเบียน ตค 189 ชุมพร ของกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(32,048) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านธวัชมอเตอร์เขาทะลุ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (32,048) บาท 

ร้านธวัชมอเตอร์เขาทะลุ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (32,048) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

11. 

จัดจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่
เครื่องพิมพ์ Fuji Xerox Docuprint 
CM 305 df หมายเลขครุภัณฑ์ 416-
60-0028 องค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(5,490) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (5,490) บาท 

ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (5,490) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

 
 
 
 

12. 

จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้ ดอกกุหลาบสี
แดง จํานวน 1 พาน เข้าร่วมพิธีวาง
พานพุ่มถวายสักการะพลเรือเอก พระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร
เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดม
ศักดิ์ วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2561 
ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
บ้านหัวเขาถ่าน หมู่ที่ 8 ตําบลท่าหิน 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(1,000) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ by จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

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

ร้านดอกไม้ by จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

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

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

13. 

จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
416560015 เพื่อใช้ในงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน องค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(1,650) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพีอาร์คอมเซอร์วิส 
โดย นายปัชญานนท์  โพธิ์โต 

เลขที่ 102/7 หมู่ที่ 7 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (1,650) บาท 

ร้านพีอาร์คอมเซอร์วิส 
โดย นายปัชญานนท์  โพธิ์โต 

เลขที่ 102/7 หมู่ที่ 7 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (1,650) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
14. 

จัดจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่                    
(ขนาด ๑.๒๐ ม. X ๒.๔๐ม.)               
จํานวน ๑ ป้าย 

(576) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาแก้ว 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (576) บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาแก้ว 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (576) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 
 

15. 

จัดจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและ
จัดสถานที่โต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ฯลฯ ตาม
โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ องค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ 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 

 
 

16. 

จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษี 
จํานวน ๒ ป้าย องค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ และบริเวณสี่แยกเขา
ทะลุ ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

(1,800) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (1,800) บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (1,800) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 

17. 

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม สําหรับการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจําปี 2561 ครั้งที่ 1 ใน
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 
09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 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 
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                                                       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 
 
 
 

18. 

จัดซื้อออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
สําหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขต
พื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ จํานวน ๓ 
โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน ๒ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ 
และช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(643,601.42) 
บาท 

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด  
(ในพระบรมราชูปถัมภ์) 

เลขที่ 119 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษมสายใหม่ 
ตําบลหนองโพ อําเภอโพธาราม 

 จังหวัดราชบุรี  
เสนอราคา (643,601.42) บาท 

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด  
(ในพระบรมราชูปถัมภ์) 

เลขที่ 119 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษมสาย
ใหม่ ตําบลหนองโพ อําเภอโพธาราม 

 จังหวัดราชบุรี  
เสนอราคา (643,601.42) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 
 

1. 

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
(แบตเตอรี่)สําหรับรถขุดตีนตะขาบ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 021-52-0001 
ทะเบียน ตค 189 ชุมพร ของกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

 (8,700) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (8,700) บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (8,700) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

2. 

จัดซื้อชุดอุปกรณ์สําหรับห้องเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน จํานวน ๑ 
ชุด พร้อมติดตั้ง องค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(29,000) บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โอเอฟ ซิสเท็มแอนด์เน็ทเวิร์ค 
โดย ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ หญีตน้อม 

เลขที่ 8/20 หมู่ที่ 2 ตําบลบางหมาก 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (29,000) บาท 

หจก.โอเอฟ ซิสเท็มแอนด์เน็ทเวิร์ค 
โดย ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ หญีตน้อม 

เลขที่ 8/20 หมู่ที่ 2 ตําบลบางหมาก 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (29,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    ร้านโมเดิร์นคอมพิวเตอร์ 
เลขที่ 8/34 ถนนหมู่บ้านอวยชัย 2  

ตําบลขันเงิน อําเภอหลังสวน  
จังหวัดชุมพร  

เสนอ (29,990) บาท 

  

    บริษัท เจริญกรุงชุมพร จํากัด 
เลขที่ 72-74-76 ถนนศาลาแดง               
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร              

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา (30,000) บาท 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
    ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไฮเทค คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เน็ตเวอร์ค 
เลขที่ 144/1 กรมหลวงชุมพร                   

ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (30,600) บาท  

  

    บริษัท เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี  
(เอ็ดเทค) จํากัด 

เลขที่ 683 บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์, 
ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
เสนอราคา (30,700) บาท 

  

    บริษัท ดาต้า โอเอ เซอร์วิส 2012 จํากัด 
68/3 ซ.1 ถนน ฤกษ์เกษม ตําบลปากน้ํา 

อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  
เสนอราคา (30,700) บาท 

 

  

    บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ (2000) จํากัด 
โดย นายจักริน ทองเขาอ่อน 

เลขที่ 40/5 ถนนราษําร์วิถีกลาง 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (30,700) บาท 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
    ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 

โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 
เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 

อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (30,700) บาท 

  

 
3. 

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 29 
รายการ ของกองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

(10,851) บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ (2000) จํากัด 
โดย นายจักริน ทองเขาอ่อน 

เลขที่ 40/5 ถนนราษําร์วิถีกลาง 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (10,851) บาท 

บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์ (2000) จํากัด 
โดย นายจักริน ทองเขาอ่อน 

เลขที่ 40/5 ถนนราษําร์วิถีกลาง 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (10,851) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
4. 

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 
รายการ ของสํานักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(8,060) บาท เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านสวยเฟอร์นิเจอร์ ชุมพร 
โดย นางสาวกนกวรรณ วงศ์สัมฤทธิ์ 
เลขที่ 11/3 หมู่ที่ 5 ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (8,060) บาท 

หจก.บ้านสวยเฟอร์นิเจอร์ ชุมพร 
โดย นางสาวกนกวรรณ วงศ์สัมฤทธิ์ 
เลขที่ 11/3 หมู่ที่ 5 ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร 

เสนอราคา (8,060) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
5. 

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (ชั้นวางของ) 
ประจําปีงบประมาณ 2562 ของกอง
คลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(7,040) บาท เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านสวยเฟอร์นิเจอร์ ชุมพร 
โดย นางสาวกนกวรรณ วงศ์สัมฤทธิ์ 
เลขที่ 11/3 หมู่ที่ 5 ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (7,040) บาท 

หจก.บ้านสวยเฟอร์นิเจอร์ ชุมพร 
โดย นางสาวกนกวรรณ วงศ์สัมฤทธิ์ 
เลขที่ 11/3 หมู่ที่ 5 ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (7,040) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 
 

6. 

จัดจ้างทําป้ายทําความสะอาด                  
Big Cleaning Day ขนาด 
1.20X2.40 เมตร จํานวน 1 ป้าย  
ประจําปีงบประมาณ 2562 ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
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  
  

 
 
 

7. 

จัดจ้างทําป้ายพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) เพื่อ
ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย 
ประจําปีงบประมาณ 2562 ขนาด 
1.20X2.40 เมตร 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 

 
 
 

8. 

จัดจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์               
จํานวน 3 ป้าย ตามโครงการส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนตําบล       
เขาทะลุ ประจําปี 2562 ขนาด
1.20X2.40 เมตร จํานวน 2 ป้าย
และขนาด 3X4 เมตร จํานวน 1 ป้าย 
ประจําปี 2562 องค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(3,600) บาท 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 

 



~ 20 ~ 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 
 

9. 

จัดจ้างเหมาเวที เครื่องเสียง เต็นท์ 
เก้าอี้ พร้อมติดตั้งและถอดถอน ตาม
โครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนตําบลเขาทะลุ ประจําปี 2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(26,400) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอังคารอิเล็กทรอนิกส์ 
โดย นายอังคาร  ตรวจนอก 

เลขที่ 663/1 หมู่ที่ 7 
ตําบลนาสัก อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (26,400) บาท 

ร้านอังคารอิเล็กทรอนิกส์ 
โดย นายอังคาร  ตรวจนอก 

เลขที่ 663/1 หมู่ที่ 7 
ตําบลนาสัก อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (26,400) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
  

 
 

10. 

จัดจ้างซ่อมแซมรถเกรด หมายเลข
ครุภัณฑ์ 019-51-0001 
 ทะเบียน ตค 170 ชุมพร ของกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(15,380) บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน 3 ป. รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์ ณ ศฤงคราญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (15,380) บาท 

ร้าน 3 ป. รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์ ณ ศฤงคราญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (15,380) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

11. 

จัดจ้างซ่อมแซมรถเกรด หมายเลข
ครุภัณฑ์ 019-51-0001 ทะเบียน 
ตค 170 ชุมพร ของกองช่างองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(2,200) บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน 3 ป. รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์ ณ ศฤงคราญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (2,200) บาท 

ร้าน 3 ป. รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์ ณ ศฤงคราญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (2,200) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

12. 

จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ HP 
LaserJet 1320 หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-48-0006 ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี              
จังหวัดชุมพร  

(1,000) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (1,000) บาท 

ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (1,000) บาท 

เสนอราต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 
 

13. 

จัดจ้างตรวจเช็คตามระยะกําหนด
รถพยาบาล (กู้ชีพกู้ภัย) หมายเลข
ครุภัณฑ์ 026-5๘-000๑ ทะเบียน 
กจ 9913 ชุมพร ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

(5,420.62) บาท เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าชุมพร ผู้จําหน่ายโตโยต้า  
โดย นางกิริยา วิริยะ  

เลขที่ 123/2 หมู่ที่ 9 ตําบลตากแดด 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (5,420.62) บาท 

บจก.โตโยต้าชุมพร ผู้จําหน่ายโตโยต้า  
โดย นางกิริยา วิริยะ  

เลขที่ 123/2 หมู่ที่ 9 ตําบลตากแดด 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (5,420.62) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
  

 
14. 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย สายกลาง-เขาใหญ่พัฒนา 
หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(399,000) บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สุรกานต์ คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป 
โดย นายสิทธิเดช เจตจันทร์ 

เลขที่ 163 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (399,000) บาท 

หจก.สุรกานต์ คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป 
โดย นายสิทธิเดช เจตจันทร์ 

เลขที่ 163 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (399,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.สมใจทองคําการโยธา 
โดย นายไชยพงษ์ ทองคํา 

เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (400,000) บาท 

  

    หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (450,000) บาท 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 

1. 
จัดซื้ออุปกรณ์ประจํารถพยาบาล         
(กู้ชีพกู้ภัย) จํานวน 11 รายการ  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(32,200) บาท เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ระนองเคมีภัณฑ์ 
โดย นายธนวัฒน์ แก่นทอง 

เลขที่ 83/47 หมู่ที่ 7 ตําบลบางนอน 
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

เสนอราคา (32,200) บาท 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ระนองเคมีภัณฑ์ 
โดย นายธนวัฒน์ แก่นทอง 

เลขที่ 83/47 หมู่ที่ 7 ตําบลบางนอน 
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

เสนอราคา (32,200) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
  

 
2. 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(70,000) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (70,000) บาท 

ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (70,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
3. 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(79,000) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (79,000) บาท 

ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (79,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
4. 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(29,100) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (29,100) บาท 

ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (29,100) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 

5. 
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้
ประสบวาตภัย ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(6,516) บาท เฉพาะเจาะจง บจก. โยธาวิทย์โฮมเซ็นเตอร์ 
โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม 

เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
ตําบลทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (6,516) บาท 

 

บจก. โยธาวิทย์โฮมเซ็นเตอร์ 
โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม 

เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
ตําบลทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (6,516) บาท 

 

เสนอราคาต่ําสุด  
  

 
 

6. 

จัดซื้อยางนอกและยางใน พร้อมติดตั้ง 
สําหรับรถเกรด หมายเลขครุภัณฑ์ 
019-51-0001 ทะเบียน ตค 170 
ชุมพร ของกองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ  

(19,600) บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน 3 ป. รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์ ณ ศฤงคราญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (19,600) บาท 

ร้าน 3 ป. รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์ ณ ศฤงคราญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (19,600) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
7. 

จัดจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(36,900) บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โอเอฟ ซิสเท็มแอนด์เน็ทเวิร์ค 
โดย ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ หญีตน้อม 

เลขที่ 8/20 หมู่ที่ 2 ตําบลบางหมาก 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (36,900) บาท 

หจก.โอเอฟ ซิสเท็มแอนด์เน็ทเวิร์ค 
โดย ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ หญีตน้อม 

เลขที่ 8/20 หมู่ที่ 2 ตําบลบางหมาก 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (36,900) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

8. 

จัดจ้างซ่อมแซมรถเกรด หมายเลข
ครุภัณฑ์ 019-51-0001 ทะเบียน 
ตค 170 ชุมพร ของกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(1,200) บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน 3 ป. รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์ ณ ศฤงคราญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (1,200) บาท 

ร้าน 3 ป. รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์ ณ ศฤงคราญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (1,200) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 
 
 

9. 

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม สําหรับการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมัยแรก 
ประจําปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เขาทะลุ 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  
  

 
 

10. 

จัดจ้างซ่อมแซมรถเกรด หมายเลข
ครุภัณฑ์ 019-51-0001 ทะเบียน ตค 
170 ชุมพร ของกองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

(5,000) บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน 3 ป. รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์ ณ ศฤงคราญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (5,000) บาท 

ร้าน 3 ป. รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์ ณ ศฤงคราญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (5,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

11. 

จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกกระบะท้าย
ลาด (รถเทรลเลอร์) หมายเลขครุภัณฑ์ 
022-54-0001 ทะเบียน 80-9637 
ชุมพร ของกองช่าง องค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(15,687.27) บาท เฉพาะเจาะจง บจก.ชัยรัชการ (สาขาชุมพร) 
โดย นายสุเทพ เพชราภิรัชท์ 
เลขที่ 90 หมู่ที่ 9 ตําบลวังไผ่ 

อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (15,687.27) บาท 

บจก.ชัยรัชการ (สาขาชุมพร) 
โดย นายสุเทพ เพชราภิรัชท์ 
เลขที่ 90 หมู่ที่ 9 ตําบลวังไผ่ 

อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (15,687.27) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 
 

12. 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขต
ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาด
ใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านกลาง ตําบลเขาทะลุ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(825,000) บาท  วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

หจก. โกวิทถังเหล็ก 
โดย นายอภิวัฒน์ วาจะแสน 

เลขที่ 77/1 หมู่ที่ 5 ตําบลหนองปลาหมอ 
อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
เสนอราคา (825,000) บาท 

หจก. โกวิทถังเหล็ก 
โดย นายอภิวัฒน์ วาจะแสน 

เลขที่ 77/1 หมู่ที่ 5 ตําบลหนองปลาหมอ 
อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
เสนอราคา (825,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 

   ห้างหุ้นส่วนจํากัด วีแอลที เอ็นจิเนียริ่ง 
โดย นายเกรืยงศักดิ์ ช่วยคงทอง 

เลขที่ ๕๖๕/๔๖ หมู่ที่ ๕ ตําบล ปากพูน 
อําเภอ เมืองนครศรีธรรมราช 

จังหวัด นครศรีธรรมราช 
เสนอราคา (1,126,557.96) บาท 

  

    ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทะเลทรัพย์โมเดิร์น 
โดย นายพิชญุตม์ พุ่มนิลงาม 

เลขที่ ๑๓/๘ หมู่ที่ ๗ ตําบล ทะเลทรัพย์ 
อําเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร 

เสนอราคา (1,131,000) บาท 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 

1. 
จัดซื้อกระดานสําหรับปิดประกาศเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง จํานวน 13 อัน ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี               
จังหวัดชุมพร 

(58,500) บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.เจ.เซลล์แอนด์เซอร์วิส  
โดย นายสมชาย จินดาพงศ์ 

เลขที่ 64/2 หมู่ที่ 9 ตําบลหาดพันไกร 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (58,500) บาท 

ร้าน เอส.เจ.เซลล์แอนด์เซอร์วิส  
โดย นายสมชาย จินดาพงศ์ 

เลขที่ 64/2 หมู่ที่ 9 ตําบลหาดพันไกร 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (58,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
2. 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง  
ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง  
ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบล 
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(21,000) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายวรวุธ ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 203/6 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (21,000) บาท 

ร้านเขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายวรวุธ ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 203/6 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (21,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
3. 

จัดซื้อหินใหญ่ จํานวน 142.50 ตัน            
เพื่อใช้ทําฝายหินทิ้งชะลอน้ําประชาอาสา 
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวถ้ําธารลอด หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(42,750) บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เหมืองน้ําชน จํากัด 
โดย นางสาวจริญศรี เพชรแก้ว 

เลขที่ 239/123 หมู่บ้านเพชรวิลล่า 
หมู่ที่ 5 ถนนอําเภอ ตําบลมะขามเตี้ย 

อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี              
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เสนอราคา (42,750) บาท 

บริษัท เหมืองน้ําชน จํากัด 
โดย นางสาวจริญศรี เพชรแก้ว 

เลขที่ 239/123 หมู่บ้านเพชรวิลล่า 
หมู่ที่ 5 ถนนอําเภอ ตําบลมะขามเตี้ย 

อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี                         
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เสนอราคา (42,750) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
4. 

จัดจ้างเหมารถโดยสาร (รถบัส) จํานวน 1 
คัน สําหรับโครงการส่งเสริมพัฒนาการ 
เด็กเล็กจากประสบการณ์การเรียนรู้นอก
สถานที่ ประจําปี 2562 องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ 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 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 
 

5. 

จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
อาหารว่างพร้อมน้ําดื่ม สําหรับโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ 
ประจําปี 2562 องค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(3,150) บาท เฉพาะเจาะจง นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,150) บาท 

นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,150) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

6. 

จัดจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ สําหรับ
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก               
จากประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ 
ประจําปี 2562 มีขนาด 0.6* 2.0 เมตร 
จํานวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(240) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (240) บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (240) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

7. 

จัดจ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ             
(รถแบ็คโฮ) หมายเลขครุภัณฑ์ 021-52-
0001 ทะเบียน ตค 189 ชุมพร ของกอง
ช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ            
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(36,630) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศิริพงษ์ แทรคเตอร์ 
โดย นายศิริพงษ์ ใชบุ้ญศิริ 

เลขที่ 23 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม 
ตําบลขุนกระทิง อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (36,630) บาท 

ร้านศิริพงษ์ แทรคเตอร์ 
โดย นายศิริพงษ์ ใชบุ้ญศิริ 

เลขที่ 23 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม 
ตําบลขุนกระทิง อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (36,630) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

8. 

จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0003 
จํานวน 1 เครื่อง ของกองคลัง            
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(10,500) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายวรวุธ ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 203/6 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (10,500) บาท 

ร้านเขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายวรวุธ ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 203/6 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (10,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 
 

9. 

จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดหนัก (รถแบ็คโฮ) เพื่อปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 
ตลอดจนบํารุงรักษาของเครื่องจักรกล
ขนาดหนัก (รถแบ็คโฮ) ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  

(24,677) บาท เฉพาะเจาะจง นายเรียง บุญยอด 
เลขที่ 25/1 หมู่ที่ 5 

ตําบลทุ่งระยะ อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (24,677) บาท 

นายเรียง บุญยอด 
เลขที่ 25/1 หมู่ที่ 5 

ตําบลทุ่งระยะ อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (24,677) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

10. 

จัดจ้างทําพานพุ่ม (ดอกไม้สด) เข้าร่วม             
พิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดี 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย”ประจําปี 2562 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(1,000) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ by จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

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

ร้านดอกไม้ by จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

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

เสนอราคาต่ําสุด 

 
11. 

จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์                  
(วัน อปพร.) ขนาด 1.20*2.40 เมตร 
จํานวน 1 ป้าย ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ 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 

 
12. 

จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 484-55-0001 ของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(830) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (830) บาท 

ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (830) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

 
13. 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอย
ช่องเขา-วังปลา หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๖  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(487,000) บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สมใจทองคําการโยธา 
โดย นายไชยพงษ์ ทองคํา 

เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (471,000) บาท 

หจก.สมใจทองคําการโยธา 
โดย นายไชยพงษ์ ทองคํา 

เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (471,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก. ธ. โยธากิจ 
โดย นายธนิต พ่วงแม่กลอง 

เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (472,000) บาท 

  

    หจก.สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย อัจกลับ 

เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (472,500.00) บาท 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

 
14. 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเขาหลัก หมู่ที่ ๘ ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(400,000) บาท เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
โดย นายภัทรวิทย์ ยังเจริญ 

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (398,000) บาท 

หจก. เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
โดย นายภัทรวิทย์ ยังเจริญ 

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (398,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.ช.สินสุวรรณ 2009 
โดย นายโสภณ ไสสุวรรณ 

เลขที่ 69/199 หมู่ที่ 2 ตําบลมะขามเตี้ย 
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

เสนอราคา (399,000) บาท 

  

    หจก. เอส.ที.คอนสตรัคชั่น 2018 
โดย นายอภิชัย หิ้มทอง 

เลขที่ 167 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งหลวง 
อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (400,000) บาท 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 
 

15. 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยแดนอ้อ ๒ หมู่ที่ ๑๑ ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(400,000) บาท เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
โดย นายภัทรวิทย์ ยังเจริญ 

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (398,000) บาท 

หจก. เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
โดย นายภัทรวิทย์ ยังเจริญ 

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (398,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.ช.สินสุวรรณ 2009 
โดย นายโสภณ ไสสุวรรณ 

เลขที่ 69/199 หมู่ที่ 2 ตําบลมะขามเตี้ย 
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

เสนอราคา (399,000) บาท 

  

    ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส.ที.คอนสตรัคชั่น 
2018 

โดย นายอภิชัย หิ้มทอง 
เลขที่ 167 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งหลวง 

อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (400,000) บาท 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



~ 32 ~ 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 

16. 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยเขาน้อย-ป่าม่วง หมู่ที่ 4  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(400,000) บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (399,000) บาท 

หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (399,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.สุรกานต์ คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป 
โดย นายสิทธิเดช เจตจันทร์ 

เลขที่ 163 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (400,000) บาท 

  

    หจก.ภาคใต้ เอ็ม บี ดี วิศวกรรม 
โดย นายกิตติพงษ์ นพรัตน์ 

เลขที่ 5 หมู่ที่ 3 ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (400,000) บาท 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 

1. 
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
สําหรับรถเกรด หมายเลขครุภัณฑ์  
019-51-0001 องค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(4,360) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (4,360) บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (4,360) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 

2. 

จัดซื้อเครื่องไทยทาน ของรางวัลสําหรับ
การแสดงของผู้สูงอายุ และจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์อื่นๆ ตามโครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ประจําปี 2562 ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(4,965) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ 
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (4,965) บาท 

ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ 
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (4,965) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
3. 

จัดซื้อเครื่องดื่มพร้อมวัสดุ ตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(3,000) บาท เฉพาะเจาะจง นายพงศกร  แซ่ตั้ง 
เลขที่ 20/16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,000) บาท 

นายพงศกร  แซ่ตั้ง 
เลขที่ 20/16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
4. 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ             
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(28,360) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (28,360) บาท 

ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (28,360) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 

5. 
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของ (กองช่าง) 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ            
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(15,800) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (15,800) บาท 

ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (15,800) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

6. จัดจ้างทําป้ายไวนิล (ศูนย์อํานวยการ
เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันตําบลเขาทะลุ) 

(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 

 
 

7. 

จัดจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จํานวน 1 ป้าย และป้ายแจ้งเตือนพร้อม
ติดตั้ง จํานวน 2 ป้าย ตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(2,600) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (2,600) บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (2,600) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 
 

8. 

จัดจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและจัด
สถานที่โต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ฯลฯ ตาม
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ องค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร ประจําปี 2562  

(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 

 
 
 
 

9. 

จัดจ้างเช่าเต็นท์ จํานวน 6 หลัง ถังใส่น้ํา
ขนาดใหญ่ ขนาดบรรจุน้ํา 1,000 ลิตร 
จํานวน 1 ถัง โต๊ะเล็ก จํานวน 50 ตัว            
โต๊ะยาว จํานวน 6 ตัว และเก้าอี้  
จํานวน 400 ตัว พร้อมติดตั้งและถอด
ถอน ตามโครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
ประจําปี 2562 องค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(12,200) บาท เฉพาะเจาะจง นายณรงค์เวช ยิกุสังข์ 
เลขที่ 82 หมู่ที่ 13 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา (12,200) บาท 

นายณรงค์เวช ยิกุสังข์ 
เลขที่ 82 หมู่ที่ 13 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา (12,200) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

10. 

จัดจ้างเช่าเครื่องเสียง จํานวน 1 ชุด  
พร้อมติดตั้งและถอดถอน ตามโครงการ 
สืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจําปี 2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สวี จังหวัดชุมพร 

(3,500) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอังคารอิเล็กทรอนิกส์ 
โดย นายอังคาร  ตรวจนอก 

เลขที่ 663/1 หมู่ที่ 7 
ตําบลนาสัก อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (3,500) บาท 

ร้านอังคารอิเล็กทรอนิกส์ 
โดย นายอังคาร  ตรวจนอก 

เลขที่ 663/1 หมู่ที่ 7 
ตําบลนาสัก อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (3,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 
 

11. 

จัดจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดงาน เช่น 
ผูกผ้า จัดดอกไม้ ฯลฯ ภายในงาน ตาม
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจําปี 2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ               
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(9,500) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ by จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (9,500) บาท 

ร้านดอกไม้ by จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (9,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 

12. 

จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ              
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย              
โรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 1 ป้าย 
 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร 
ประจําปีงบประมาณ 2562  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ                
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(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 

 
 

13. 

จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์                
ตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  
มีขนาดกว้าง 2.20 เมตร ยาว 5.00 เมตร 
ประจําปี 2562 จํานวน 2 ป้าย  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(4,400) 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 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 
 

14. 

จ้างเหมาสํารวจจํานวนประชากรสุนัขและ
แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่
ตําบลเขาทะลุ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ประจําปี
งบประมาณ 2562 ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(9,420) บาท เฉพาะเจาะจง นายสวัสดิ์ สายบุปผา 
เลขที่ 188/1 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (9,420) บาท 

นายสวัสดิ์ สายบุปผา 
เลขที่ 188/1 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (9,420) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

15. 

จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง                       
และซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง  
หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0001 
ทะเบียน กข 6672 ชุมพร  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(2,830) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,830) บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,830) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
16. 

จัดจ้างทําป้ายถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(6,600) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (6,600) บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (6,600) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

17. 

จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดหนัก (รถแบ็คโฮ ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
จํานวน 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 
2562 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) 

(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 



~ 38 ~ 
 

                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 
 
 

1. 

จั ด ซื้ อ น้ํ า ดื่ ม จํ า น ว น  4 0 0  ข ว ด 
ตามโครงการศึกษา ดูงานและเรี ยนรู้
โครงการตามพระราชดําริ พระราชกรณีย
กิจที่สําคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
ว ชิ ร า ล งก รณ  บ ดินทร เทพว ร า ง กู ร
ประจําปี 2562 องค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(2,800) บาท เฉพาะเจาะจง นายพงศกร  แซ่ตั้ง 
เลขที่ 20/16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,800) บาท 

นายพงศกร  แซ่ตั้ง 
เลขที่ 20/16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,800) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

2. 

จัดซื้ออิฐประสานแบบตรง จํานวน 400 
ก้อน ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรม
ราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทร ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(5,000) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเขาพางบล็อกประสาน 
โดย นายสิริ คุ้มเพชร 

เลขที่ 165 หมู่ที่ 8 ตําบลท่าข้าม 
อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (5,000) บาท 

ร้านเขาพางบล็อกประสาน 
โดย นายสิริ คุ้มเพชร 

เลขที่ 165 หมู่ที่ 8 ตําบลท่าข้าม 
อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (5,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
3. 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
 จํานวน  18 รายการ ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(3,937) บาท เฉพาะเจาะจง นายพงศกร  แซ่ตั้ง 
เลขที่ 20/16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,937) บาท 

นายพงศกร  แซ่ตั้ง 
เลขที่ 20/16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,937) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 
 

4. 

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ธงชาติไทย จํานวน 
30 ผืน ขนาด 60*90 เซนติเมตรและธง
ตราสัญลักษณ์ วปร.รัชกาลที่ 10 จํานวน 
30 ผืน ขนาด 60*90 เซนติเมตร  
ขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร  

(3,600) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ 
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,600) บาท 

ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ 
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,600) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

5. 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับ
สภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวก
ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย 
ให้แก่ผู้สูงอายุ จํานวน 2 ราย ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(40,000) บาท เฉพาะเจาะจง บจก. โยธาวิทย์โฮมเซ็นเตอร์ 
โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม 

เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
ตําบลทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (40,000) บาท 

 

บจก. โยธาวิทย์โฮมเซ็นเตอร์ 
โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม 

เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
ตําบลทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (40,000) บาท 

 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
6. 

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ของกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(17,875) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ 
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (17,875) บาท 

ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ 
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (17,875) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 

7. 
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ของกองคลัง  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(13,836) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ 
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (13,836) บาท 

ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ 
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (13,836) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

8. 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา ฐานที่ 1 สระน้ํา อิน - จัน               
ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง             
4 ด้าน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(22,815) บาท เฉพาะเจาะจง บจก. โยธาวิทย์โฮมเซ็นเตอร์ 
โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม 

เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
ตําบลทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (22,815) บาท 

 

บจก. โยธาวิทย์โฮมเซ็นเตอร์ 
โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม 

เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
ตําบลทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (22,815) บาท 

 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

9. 

จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ
สัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัข
บ้า ประจําปีงบประมาณ 2562                     
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(93,120) บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี ดี ที คอร์ป  
โดย นางสาวพิมพ์พร สุขสวัสดิ์ 

เลขที่ 94 หมู่ที่ 2 ตําบลตากแดด 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (93,120) บาท 

ร้าน ดี ดี ที คอร์ป  
โดย นางสาวพิมพ์พร สุขสวัสดิ์ 

เลขที่ 94 หมู่ที่ 2 ตําบลตากแดด 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (93,120) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 
 

10. 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการอบรมตาม
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพคน
พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ประจําปี 2562 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(7,800) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ 
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (7,800) บาท 

ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ 
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (7,800) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 

11. 

จัดซื้อน้ําดื่ม ขนาด 350 มิลลิลิตร จํานวน 
3,000 ขวด ตามโครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” 
ประจําปี 2562 ของสํานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สวี จังหวัดชุมพร  

(12,000) บาท เฉพาะเจาะจง นายพงศกร  แซ่ตั้ง 
เลขที่ 20/16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (12,000) บาท 

นายพงศกร  แซ่ตั้ง 
เลขที่ 20/16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (12,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 

12. 

จัดจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จํ า น ว น  1 ป้ า ย  เ ป็ น ป้ า ย ไ ว นิ ล 
ตามโครงการศึกษา ดูงานและเรี ยนรู้
โครงการตามพระราชดําริ พระราชกรณีย
กิจที่สําคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ประจําปี 
2562 ขนาด กว้ า ง  1.20 เมตร  ยาว 
2.40 เมตร จํานวน 1 ป้ายองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ 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 
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      สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

 
 
 

13. 

เช่าเหมารถทัวร์ (พัดลม) จํานวน 1 คัน 
เป็นเวลา 2 วัน ตามโครงการศึกษาดูงาน
และเรียนรู้โครงการตามพระราชดําริ พระ
ราชกรณียกิจที่สํา คัญของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
วรางกูร ประจําปี 2562 องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(12,000) บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี รอดเมื่อ 
เลขที่ 169/4 หมู่ที่ 5 ตําบลมะขามเตี้ย 

อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี                     
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เสนอราคา (12,000) บาท 

นางสาวสุภาวดี รอดเมื่อ 
เลขที่ 169/4 หมู่ที่ 5 ตําบลมะขามเตี้ย 

อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี                     
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เสนอราคา (12,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 

14. 

จัดจ้างทําพวงมาลาถวายสักการะ พลเรือ
เอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขต
อุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 
วันอาทิตย์ ที่  19 พฤษภาคม 2562
ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศัก ดิ์  
บ้านหัว เขาถ่าน หมู่ ที่  8 ตําบลท่าหิน 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(1,000) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ by จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

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

ร้านดอกไม้ by จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

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

เสนอราคาต่ําสุด 

 
15. 

จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ําดี แบบหอย
โข่งระบบประปาหมู่บ้าน บ้านช่องบอน      
หมู่ที่ 5 จํานวน 2 ชุด ตําบลเขาทะลุ                
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(10,800) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพงศกรมอเตอร์-แอร์ 
โดย นายพงศกร ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 107/23 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (10,800) บาท 

ร้านพงศกรมอเตอร์-แอร์ 
โดย นายพงศกร ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 107/23 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (10,800) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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       สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

 
16. 

จัดจ้างต่อสัญญาการให้บริการเช่าพื้นที่
จัดเก็บเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(10,000) บาท เฉพาะเจาะจง บจก.ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น 
โดย นายพิเชษฐ์ บุญจูง 

เลขที่ 6/107 ถนนพัฒนาการคูขวาง 
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เสนอราคา (10,000) บาท 

 

บจก.ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น 
โดย นายพิเชษฐ์ บุญจูง 

เลขที่ 6/107 ถนนพัฒนาการคูขวาง 
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เสนอราคา (10,000) บาท 

 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 

17. 

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม สําหรับการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจําปี 2562 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.                              
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ 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 

 
 

18. 

จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
จํานวน 2 มื้อ และจ้างเหมาอาหาร
กลางวันพร้อมน้ําดื่ม จํานวน 1 มื้อ ตาม
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพคน
พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ประจําปี 2562                        
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(18,000) บาท เฉพาะเจาะจง นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (18,000) บาท 

นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (18,800) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                                                     สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

 
 

19. 

จัดจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นป้ายไว
นิล ขนาด 1.20X2.40 เมตร ตาม
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพคน
พิการและผู้ดูแลผู้พิการ 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 

 
 

20. 

จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป จํานวน ๑ 
อัตรา เพื่อดูแลสวน จัดสวน ตกแต่ง ใส่ปุ๋ย 
ตัดหญ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสี่
แยกเขาทะลุ ฯลฯประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(24,000) บาท เฉพาะเจาะจง  นายคํานวณ ผุดมี 
เลขที่ 18 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (24,000) บาท 

นายคํานวณ ผุดมี 
เลขที่ 18 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (24,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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                                                                     สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

 
21. 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเดชา-ห้วยกล่ํา หมู่ที่ ๙ ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(400,000) บาท เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
โดย นายภัทรวิทย์ ยังเจริญ 

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (399,000) บาท 

หจก. เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
โดย นายภัทรวิทย์ ยังเจริญ 

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (399,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.ช.สินสุวรรณ 2009 
โดย นายโสภณ  ไสสุวรรณ 

เลขที่ 69/199 หมู่ที่ 2 ตําบลมะขามเตี้ย 
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

เสนอราคา (399,500) บาท 

  

    ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส.ที.คอนสตรคัชั่น 2018 
โดย นายอภิชัย หิ้มทอง 

เลขที่ 167 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งหลวง 
อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา(400,000) บาท 

  

 

 
 
 
 
 

 
 



~ 46 ~ 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

 
 

22. 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสายกลาง-แดนอ้อ หมู่ที่ ๑๐ พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบแปลนที่อบต.กําหนด) ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

(400,000) บาท เฉพาะเจาะจง  หจก. เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
โดย นายภัทรวิทย์ ยังเจริญ 

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (399,000) บาท 

หจก. เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
โดย นายภัทรวิทย์ ยังเจริญ 

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (399,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
  

   เฉพาะเจาะจง หจก.ช.สินสุวรรณ 2009 
โดย นายโสภณ ไสสุวรรณ 

เลขที่ 69/199 หมู่ที่ 2 ตําบลมะขามเตี้ย 
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

เสนอราคา (399,500) บาท 

 เสนอราคาต่ําสุด 

    ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส.ที.คอนสตรัคชั่น 
2018 

โดย นายอภิชัย หิ้มทอง 
เลขที่ 167 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งหลวง 

อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (400,000) บาท 

  

 
 
 
 
 
 

 



~ 47 ~ 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

 
 

23. 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยช่องเขา-วังปลา หมู่ที่ ๖ พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จํานวน ๑ ป้าย (ตามแบบ
แปลนที่ อบต.กําหนด) ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(400,000) บาท เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัดทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์  นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (399,000) บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัดทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์  นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (399,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
  

    หจก.สุรกานต์ คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป 
โดย นายสิทธิเดช เจตจันทร์ 

เลขที่ 163 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (400,000) บาท 

 เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.ภาคใต้ เอ็ม บี ดี วิศวกรรม 
โดย นายกิตติพงษ์ นพรัตน์ 

เลขที่ 5 หมู่ที่ 3 ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (400,000 บาท) 

  

 
 
 
 
 
 

 



~ 48 ~ 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

 
 
 

24. 

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ซอยอ่าวฉานปริง หมู่ ๓ โดยการลงดิน
ลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึก จํานวน ๖๖๐ 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเซาะ
ร่องน้ําตลอดสาย และติดตั้งป้ายโครงการ 
จํานวน ๑ ป้าย ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(110,000) บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สมใจทองคําการโยธา 
โดย นายไชยพงศ์ ทองคํา 

เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (110,000) บาท 

หจก.สมใจทองคําการโยธา 
โดย นายไชยพงศ์ ทองคํา 

เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (110,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
  

    หจก.ธ.โยธากิจ 
โดย นายธนิต พ่วงแม่กลอง 

เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (110,500) 

  

    ร้านท่านอ๋อง 18 
โดย นายไพโรจน์ วงศ์จีน 

เลขที่ 95 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าหิน 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (111,000) บาท 

  

 
 
 
 

 



~ 49 ~ 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

 
 

25. 

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ ๕ ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ จํานวน 
๗ สาย โดยการลงดินลูกรังถมหลุมบ่อและ
ร่องลึก พร้อมเกรดเกลี่ย บดอัดเซาะร่อง
น้ําตลอดสาย และติดตั้งป้ายโครงการ 
จํานวน ๑ ป้าย 

(499,000) บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สมใจทองคําการโยธา 
โดย นายไชยพงศ์ ทองคํา 

เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (498,000) บาท 

หจก.สมใจทองคําการโยธา 
โดย นายไชยพงศ์ ทองคํา 

เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (498,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
  

    หจก.ธ.โยธากิจ 
โดย นายธนิต พ่วงแม่กลอง 

เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (498,500) บาท 

  

    ร้านท่านอ๋อง 18 
โดย นายไพโรจน์ วงศ์จีน 

เลขที่ 95 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าหิน 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (499,000) บาท 

  

 
 
 
 
 
 



~ 50 ~ 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

 
 

26. 

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง              
หมู่ ๖ ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖  
จํานวน ๕ สาย โดยการลงดินลูกรังถมหลุมบ่อ
และร่องลึก พร้อมเกรดเกลี่ย บดอัดเซาะร่อง
น้ําตลอดสาย และติดตั้งป้ายโครงการ  
จํานวน ๑ ป้าย 

(350,000) บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สมใจทองคําการโยธา 
โดย นายไชยพงศ์ ทองคํา 

เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (349,000) บาท 

 เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.ธ.โยธากิจ 
โดย นายธนิต พ่วงแม่กลอง 

เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (349,500) 

   

    ร้านท่านอ๋อง 18 
โดย นายไพโรจน์ วงศ์จีน 

เลขที่ 95 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าหิน 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (350,000) บาท 

  

 
 

27. 

โครงการติดตั้งชุดแม่ข่ายกระจายเสียงชนิดไร้
สาย จํานวน 1 ชุด ติดตั้งชุดแม่ข่ายกระจาย
เสียง ชนิดไร้สารระบบ UHF-FM ย่านความถี่ 
420.20 MHz 1 ชุด  ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(499,500) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านกาญจนาครุภัณฑ์ 
โดย นางสาวกาญจนา รักษาผล 

เลขที่ 230/11 หมู่ที่ 1 ตําบลนาชะอัง 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (499,500) บาท 

ร้านกาญจนาครุภัณฑ์ 
โดย นางสาวกาญจนา รักษาผล 

เลขที่ 230/11 หมู่ที่ 1 ตําบลนาชะอัง 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (499,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 



~ 51 ~ 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

 
1. 

จั ด ซื้ อวั ส ดุคอมพิว เตอร์ ห มึกสํ าหรับ
เครื่องพิมพ์ ของสํานักงานปลัด องค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

(31,270) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (31,270) บาท 

ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (31,270) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

2. 

จัดซื้อยางรถบรรทุกกระบะท้ายลาด                 
(รถเทรนเลอร์) (ยางล้อหลัง)  
หมายเลขครุภัณฑ์ 022-54-0001  
ทะเบียน 80-9637 ชุมพร ของกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(50,400) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ต้อยเซอร์วิส (อู่ต้อยคาร์แคร์) 
โดย นางเพ็ญศรี จันทร์ฉาย 
เลขที่ 139/1 หมู่ที่ 11 

ตําบลวังตะกอ อําเภอหลังสวน  
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (50,400) บาท 

ร้านอู่ต้อยเซอร์วิส (อู่ต้อยคาร์แคร์) 
โดย นางเพ็ญศรี จันทร์ฉาย 
เลขที่ 139/1 หมู่ที่ 11 

ตําบลวังตะกอ อําเภอหลังสวน  
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (50,400) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
3. 

จัดซื้อน้ําดื่ม สําหรับโครงการรวมพลัง
ชุมชน ต้านภัยยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(4,000) บาท เฉพาะเจาะจง นายพงศกร แช่ตั้ง 
เลขที่ 20/16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (4,000) บาท 

นายพงศกร แช่ตั้ง 
เลขที่ 20/16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (4,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
4. 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียน
ที่ 2/2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 
กันยายน 2562) ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(534,814.06) 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก 
จํากัด โดย นางเจตนา เอาไชย 

เลขที่ 440 หมู่ที่ 3 ตําบลหนองตาแต้ม 
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบ ฯ 
เสนอราคา (534,814.06) บาท 

ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก 
จํากัด โดย นางเจตนา เอาไชย 

เลขที่ 440 หมู่ที่ 3 ตําบลหนองตาแต้ม 
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบ ฯ 
เสนอราคา (534,814.06) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

 
 

5. 

จัดจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัด
ประชุมประชาคมระดับตําบล เป็นป้ายไว
นิล มีขนาด 1.20X2.40 เมตร  
จํานวน 1 ป้าย ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ 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 

 
 
 

6. 

จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
จํานวน 1 มื้อ สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 
จัดประชุมประชาคมระดับตําบลเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ประจําปี 2562 จํานวน 80 คน ในวันที่ 
6 มิถุนายน 2562 ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(6,000) บาท เฉพาะเจาะจง นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (6,000) บาท 

นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (6,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

7. 

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม สําหรับการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจําปี 2562 ครั้งที่ 1 ในวันที่                   
13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 
น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ 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 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

 
8. 

จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 
กข 6672 ชุมพร ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(2,980) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพงศกรมอเตอร์ –แอร์ 
โดย นายวิชิต ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 107/23 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,980) บาท 

ร้านพงศกรมอเตอร์ –แอร์ 
โดย นายวิชิต ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 107/23 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,980) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
9. 

จัดจ้างทําป้ายโครงการ จํานวน 14 ป้าย 
ตามโครงการรวมพลังชุมชนต้านภัยยาเสพ
ติด 26 มิถุนายน ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(5,360) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (5,360) บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (5,360) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
10. 

จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์โครงการ 
ตามโครงการรวมพลังชุมชนต้านภัยยาเสพ
ติด 26 มิถุนายน ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(3,500) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอังคารอิเล็กทรอนิกส์ 
โดย นายอังคาร ตรวจนอก 

เลขที่ 663/1 หมู่ที่ 7 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (3,500) บาท 

ร้านอังคารอิเล็กทรอนิกส์ 
โดย นายอังคาร ตรวจนอก 

เลขที่ 663/1 หมู่ที่ 7 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (3,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
11. 

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโครงการ 
ตามโครงการรวมพลังชุมชนต้านภัย 
ยาเสพติด 26 มิถุนายน ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(13,750) บาท เฉพาะเจาะจง นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (13,750) บาท 

นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (13,750) บาท 

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

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

 
12. 

จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียงและ
เก้าอี้ สําหรับโครงการรวมพลังชุมชนต้าน
ภัยยาเสพติด 26 มิถุนายน ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(6,000) บาท เฉพาะเจาะจง นายณรงค์เวช  ยิกุสังข์ 
เลขที่ 82 หมู่ที่ 13 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (6,000) บาท 

นายณรงค์เวช  ยิกุสังข์ 
เลขที่ 82 หมู่ที่ 13 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (6,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
13. 

จ้างทําป้ายห้ามทิ้งขยะพร้อมติดตั้ง  
จํานวน 22 ป้าย ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(22,000) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (22,000) บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (22,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                                                    สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

 
 
 

14. 

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ ๗ ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ จํานวน 
๖ สาย โดยการลงดินลูกรังถมหลุมบ่อและ
ร่องลึก พร้อมเกรดเกลี่ย บดอัดเซาะร่อง
น้ําตลอดสาย และติดตั้งป้ายโครงการ 
จํานวน ๑ ป้าย ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(380,000) บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สมใจทองคําการโยธา 
โดย นายไชยพงศ์ ทองคํา 

เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (379,000) บาท 

 เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.ธ.โยธากิจ 
โดย นายธนิต พ่วงแม่กลอง 

เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (379,500) บาท 

  

    ร้านท่านอ๋อง 18 
โดย นายไพโรจน์ วงศ์จีน 

เลขที่ 95 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าหิน 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (380,000) บาท 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1 

         องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

 
 

15. 

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ ๘ ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๘ จํานวน 
๓ สาย โดยการลงดินลูกรังถมหลุมบ่อและ
ร่องลึก พร้อมเกรดเกลี่ย บดอัดเซาะร่อง
น้ําตลอดสาย และติดตั้งป้ายโครงการ 
จํานวน ๑ ป้าย ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(285,000) บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สมใจทองคําการโยธา 
โดย นายไชยพงศ์ ทองคํา 

เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (285,000) บาท 

หจก.สมใจทองคําการโยธา 
โดย นายไชยพงศ์ ทองคํา 

เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (285,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

  
 

  หจก.ธ.โยธากิจ 
โดย นายธนิต พ่วงแม่กลอง 

เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (379,500) บาท 

  

    ร้านท่านอ๋อง 18 
โดย นายไพโรจน์ วงศ์จีน 

เลขที่ 95 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าหิน 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (380,000) บาท 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1 
         องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

 
 
 

16. 

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ ๑๐ ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑๐ 
จํานวน ๔ สาย โดยการลงดินลูกรังถมหลุม
บ่อและร่องลึก พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเซาะ
ร่องน้ําตลอดสาย และติดตั้งป้ายโครงการ 
จํานวน ๑ ป้าย ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(271,000) บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สมใจทองคําการโยธา 
โดย นายไชยพงศ์ ทองคํา 

เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (271,000) บาท 

หจก.สมใจทองคําการโยธา 
โดย นายไชยพงศ์ ทองคํา 

เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (271,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

  
 

  หจก.ธ.โยธากิจ 
โดย นายธนิต พ่วงแม่กลอง 

เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (271,500) บาท 

  

    ร้านท่านอ๋อง 18 
โดย นายไพโรจน์ วงศ์จีน 

เลขที่ 95 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าหิน 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (272,000) บาท 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1 
         องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

 
 

17. 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารที่ประชุม
ที่ทําการ อบต.ทําการปูกระเบื้องพื้น 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด) ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี   
จังหวัดชุมพร 

(123,800) บาท เฉพาะเจาะจง นายสนั่น  ง่วนช ู
เลขที่ 26/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (123,800) บาท 

นายสนั่น  ง่วนช ู
เลขที่ 26/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (123,800) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
18. 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่  1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
(โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

(316,000) บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยพรอุดมทรัพย์ 
โดย นายศราวุฒิ พงษ์พัชรินทร์ 

เลขที่ 895/69 หมู่ที่ 18 
ตําบลหนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้าง 

จังหวัดสุพรรณบุรี  
เสนอราคา (316,000) บาท 

หจก.ชัยพรอุดมทรัพย์ 
โดย นายศราวุฒิ พงษ์พัชรินทร์ 

เลขที่ 895/69 หมู่ที่ 18 
ตําบลหนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้าง 

จังหวัดสุพรรณบุรี  
เสนอราคา (316,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    บริษัท เจทีพี ปู่สร้างเงิน คอนสตรัคชั่น 
โดย นายวิฑูรย์  โพธิ์กลิ่น 

เลขที่ 12/1  หมู่ที่ 7 ตําบลดอนเจดีย์ 
อําเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี 

เสนอราคา (316,500) บาท 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป  

 
19. 

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน 
ลูกรัง หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(407,000) บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สมใจทองคําการโยธา 
โดย นายไชยพงษ์  ทองคํา 

เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (407,000) บาท 

หจก.สมใจทองคําการโยธา 
โดย นายไชยพงษ์  ทองคํา 

เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (407,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 
 

   หจก.ธ.โยธากิจ 
โดย นายธนิต พ่วงแม่กลอง 

เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (408,000) บาท 

  

    ร้านท่านอ๋อง 18 
โดย นายไพโรจน์ วงศ์จีน 

เลขที่ 95 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าหิน 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (408,000) บาท 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

1. จัดซื้อหินใหญ่คละ ของกองช่าง  
อบต.เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(32,334) บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เหมืองน้ําชน จํากัด 
โดย นางสาวเจริญศรี เพชรแก้ว 

เลขที่ 239/123 ถนนเพชรวิลล่า  
หมู่ที่ 5 ถนนอําเภอ ตําบลมะขามเตี้ย 

อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

เสนอราคา (32,334) บาท 

บริษัท เหมืองน้ําชน จํากัด 
โดย นางสาวเจริญศรี เพชรแก้ว 

เลขที่ 239/123 ถนนเพชรวิลล่า  
หมู่ที่ 5 ถนนอําเภอ ตําบลมะขามเตี้ย 

อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

เสนอราคา (32,334) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
2. 

จัดซื้อเทียนพรรษา จํานวน 1 เล่ม               
ตามโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา ประจําปี 2562  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(1,500) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอมรเทพสังฆภัณฑ์ 
โดย นายเพชร แก้วยาว  
เลขที่ 85/21 หมู่ที่ 6 

ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก  
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (1,500) บาท 

ร้านอมรเทพสังฆภัณฑ์ 
โดย นายเพชร แก้วยาว  
เลขที่ 85/21 หมู่ที่ 6 

ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก  
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (1,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
3. 

จัดซื้อผ้าระบายสีเหลืองและผ้าระบาย         
สีขาวสําหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                        
มหาวชิราลงกรณ ฯ ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(15,000) บาท 
 

 

เฉพาะเจาะจง ร้านห้างอรุณกิจ  
โดย นายวรวรรธน์ จรไพโรจน์ 

เลขที่ 149 ถนนปรมินทรมรรคา           
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (15,000) บาท 

ร้านห้างอรุณกิจ  
โดย นายวรวรรธน์ จรไพโรจน์ 

เลขที่ 149 ถนนปรมินทรมรรคา           
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง จังหวัด

ชุมพร 
เสนอราคา (15,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

 
 

4. 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จํานวน 7 รายการ 
สําหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                        
มหาวชิราลงกรณ ฯ ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(6,369) บาท เฉพาะเจาะจง บจก.สหไทยศึกษาภัณฑ์ (2000) 
โดย นายจักริน  ทองเขาอ่อน 

เลขที่ 40/5 ถนนราษฎร์วิถีกลาง 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (6,369) บาท 

บจก.สหไทยศึกษาภัณฑ์ (2000) 
โดย นายจักริน  ทองเขาอ่อน 

เลขที่ 40/5 ถนนราษฎร์วิถีกลาง 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (6,369) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
5. 

จัดซื้อน้ําดื่มตามโครงการเฉลิม                     
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                        
มหาวชิราลงกรณ ฯ ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(1,000) บาท เฉพาะเจาะจง นายพงศกร  แซ่ตั้ง 
เลขที่ 20/16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (1,000) บาท 

นายพงศกร  แซ่ตั้ง 
เลขที่ 20/16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (1,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
6. 

จัดซื้อเหล็กข้ออ้อย ขนาด 4 หุน                   
จํานวน 1 เส้น ตามโครงการเฉลิม                     
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                        
มหาวชิราลงกรณ ฯ ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(230) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเขาปีบพืชผล 
โดย นายฉัตรชัย มณีดุลย์ 

เลขที่ 9/5 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (230) บาท 

ร้านเขาปีบพืชผล 
โดย นายฉัตรชัย มณีดุลย์ 

เลขที่ 9/5 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (230) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
7. 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ 
เยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพร 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(30,792) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไทเกอร์สปอร์ต  
โดย นางกาญจนา ตรีวิศเวทย์ 

เลขที่ 68 ถนนเพชรเกษม ตําบลขันเงิน 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (30,792) บาท 

ร้านไทเกอร์สปอร์ต  
โดย นางกาญจนา ตรีวิศเวทย์ 

เลขที่ 68 ถนนเพชรเกษม ตําบลขัน
เงิน 

อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (30,792) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

 
8. 

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพรเกียรติพระบรมฉายา
ลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(90,000) บาท เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชุมพรการพิมพ์ 
โดย นายธนกูร ทวีสุทธิ ์

เลขที่ 4 ถนนปรมินทรมรรคา  
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (90,000) บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชุมพรการพิมพ์ 
โดย นายธนกูร ทวีสุทธิ ์

เลขที่ 4 ถนนปรมินทรมรรคา  
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (90,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
9. 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับ
รถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน         
ตค 189 ชุมพร ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(1,680) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (1,680) บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (1,680) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
10. 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนให้
ราษฎรทําแนวป้องกันถนนทรุดตัวของ 
ลําคลองสวีหนุ่ม ช่องเขา-วังปลา  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

(29,700) บาท เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทุ่งตะโกการโยธา 
โดย นางสุพัตรา บริณายกานนท์ 

เลขที่ 110 หมู่ที่ 2 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (29,700) บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทุ่งตะโกการโยธา 
โดย นางสุพัตรา บริณายกานนท์ 

เลขที่ 110 หมู่ที่ 2 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (29,700) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
11. 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ฟลัดไลน์ 100 
W แสงขาว) ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 
 

(4,412) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอภิชาติไฟฟ้า  
โดย อภิชาต พุทธิปิลันธน์ 

เลขที่ 3/4-5 ถนนหมู่บ้านอวยชัย 
ตําบลขันเงิน อําเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (4,412) บาท 

ร้านอภิชาติไฟฟ้า  
โดย อภิชาต พุทธิปิลันธน์ 

เลขที่ 3/4-5 ถนนหมู่บ้านอวยชัย 
ตําบลขันเงิน อําเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (4,412) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 



~ 63 ~ 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

 
12. 

จัดซื้อเครื่องดื่ม น้ําแข็งและผ้าเย็น 
สําหรับโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา อบจ.คัพ เยาวชนและ
ประชาชน ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(2,510) บาท เฉพาะเจาะจง นายพงศกร  แซ่ตั้ง 
เลขที่ 26/16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,510) บาท 

นายพงศกร  แซ่ตั้ง 
เลขที่ 26/16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,510) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
13. 

จัดจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์                      
ตามโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(400) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (400) บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (400) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 14. 

จ้างตกแต่งรถแห่เทียนพรรษา จํานวน              
1 คัน ตามโครงการส่งเสริมประเพณี              
แห่เทียนเข้าพรรษา ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(5,500) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ by จีน 
โดย นางส่วเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (5,500) บาท 

ร้านดอกไม้ by จีน 
โดย นางส่วเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (5,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

  
15. 

จ้างเหมาเครื่องเสียงการจัดกิจกรรม ฯ 
จํานวน 1 ชุด ตามโครงการส่งเสริม
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(3,500) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอังคารอิเล็กทรอนิกส์ 
โดย นายอังคาร ตรวจนอก 

เลขที่ 663/1 หมู่ที่ 7 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (3,500) บาท 

ร้านอังคารอิเล็กทรอนิกส์ 
โดย นายอังคาร ตรวจนอก 

เลขที่ 663/1 หมู่ที่ 7 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (3,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

  
16. 

จ้างเหมาบริการน้ําดื่มและน้ําแข็ง              
ตามโครงการส่งเสริมแห่เทียนพรรษา 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(2,900) บาท เฉพาะเจาะจง นายพงศกร แซ่ตั้ง 
เลขที่ 20/16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,900) บาท 

นายพงศกร แซ่ตั้ง 
เลขที่ 20/16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,900) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
17. 

จ้างทําป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการเฝ้าระวังเด็ก
จมน้ํา ประจําปีงบประมาณ 2562 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(8,100) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (8,100) บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (8,100) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
18. 

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและ
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการ
เฝ้าระวังเด็กจมน้ํา ประจําปีงบประมาณ 
2562 ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี                
จังหวัดชุมพร 

(6,250) บาท เฉพาะเจาะจง นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (6,250) บาท 

นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (6,250) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
19. 

จัดทําใบประกาศนียบัตร จํานวน 50 ใบ 
ใบละ 17 บาท ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี                
จังหวัดชุมพร 

(850) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพีอาร์คอมเซอร์วิส 
โดย นายปัชญานนท์ โพธิ์โต 

เลขที่ 102/7 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (850) บาท 

ร้านพีอาร์คอมเซอร์วิส 
โดย นายปัชญานนท์ โพธิ์โต 

เลขที่ 102/7 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (850) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

 
 

20. 

จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม 
สําหรับนักกีฬาช่วงกิจกรรมการฝึกซ้อม
เตรียมการก่อนแข่งขัน ตามโครงการ             
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฯลฯ 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(20,300) บาท เฉพาะเจาะจง นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (20,300) บาท 

นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (20,300) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
21. 

จ้างทําป้ายกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดําริ ฯ ตําบลเขาทะลุ 
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 

 
22. 

จ้างทําป้ายโครงการ ตามโครงการค่าย
เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด  
ตําบลเขาทะลุ 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 

 
23. 

จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่อง 
จักรกลขนาดเล็ก (รถแบ็คโฮ) จํานวน 1 
อัตรา ตําบลเขาทะลุ                  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(30,000) บาท เฉพาะเจาะจง นายเรียง  บุญยอด 
เลขที่ 25/1 หมู่ที่ 5 ตําบลทุ่งระยะ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (30,000) บาท 

นายเรียง  บุญยอด 
เลขที่ 25/1 หมู่ที่ 5 ตําบลทุ่งระยะ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (30,000) บาท 

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

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
                                                                        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

 
24. 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเขาจุฬา หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(399,400) บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
โดย นายภัทรวิทย์ ยังเจริญ 

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (399,400) บาท 

หจก.เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
โดย นายภัทรวิทย์ ยังเจริญ 

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (399,400) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

  
 

  หจก.ช.สินสวุรรณ 2009 
โดย นายโสภณ  ไสสุวรรณ 

เลขที่ 69/199 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย 
ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เสนอราคา (399,900) บาท 

  

    ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส.ที.คอนสตรัคชั่น 
2018 

โดย นายอภิชัย   หิ้มทอง 
เลขที่ 167  หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งหลวง 

อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (399,800) บาท 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

 
25. 

 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย สายกลาง - เขาใหญ่พัฒนา  
หมู่ที่ ๒ ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี   
จังหวัดชุมพร 

(399,500) บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
โดย นายภัทรวิทย์ ยังเจริญ 

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (399,500) บาท 

หจก.เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
โดย นายภัทรวิทย์ ยังเจริญ 

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (399,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.ช.สินสวุรรณ 2009 
โดย นายโสภณ  ไสสุวรรณ 

เลขที่ 69/199 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย 
ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เสนอราคา (400,000) บาท 

  

    ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส.ที.คอนสตรัคชั่น 
2018 

โดย นายอภิชัย   หิ้มทอง 
เลขที่ 167  หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งหลวง 

อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (399,900) บาท 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป  

 
26. 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย ซอยร่วมใจพัฒนา   
หมู่ที่ 4  ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

(399,400) บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
โดย นายภัทรวิทย์ ยังเจริญ 

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (399,400) บาท 

หจก.เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
โดย นายภัทรวิทย์ ยังเจริญ 

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (399,400) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

   หจก.ช.สินสวุรรณ 2009 
โดย นายโสภณ  ไสสุวรรณ 

เลขที่ 69/199 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย 
ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เสนอราคา (399,900) บาท 

  

 
 

   ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส.ที.คอนสตรัคชั่น 
2018 

โดย นายอภิชัย   หิ้มทอง 
เลขที่ 167  หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งหลวง 

อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (399,800) บาท 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป  

 
27. 

 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย ซอยร่วมใจพัฒนา  
หมู่ที่  11  ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี   
จังหวัดชุมพร 

(399,400) บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
โดย นายภัทรวิทย์ ยังเจริญ 

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (399,400) บาท 

หจก.เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
โดย นายภัทรวิทย์ ยังเจริญ 

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (399,400) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.ช.สินสวุรรณ 2009 
โดย นายโสภณ  ไสสุวรรณ 

เลขที่ 69/199 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย 
ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เสนอราคา (400,000) บาท 

  

    ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส.ที.คอนสตรัคชั่น 
2018 

โดย นายอภิชัย   หิ้มทอง 
เลขที่ 167  หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งหลวง 

อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (399,900) บาท 

  

 
 
 
 



~ 70 ~ 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป  

 
28. 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  
หมู่ที่ 1  ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

(251,048.37)บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยพรอุดมทรัพย์ 
โดย นายศราวุฒิ  พงษ์พัชรินทร์ 

เลขที่ 895/69 หมู่ที่ 18   
ตําบลหนองมะค่าโมง 

อําเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
เสนอราคา (251,048.37) บาท 

หจก.ชัยพรอุดมทรัพย์ 
โดย นายศราวุฒิ  พงษ์พัชรินทร์ 

เลขที่ 895/69 หมู่ที่ 18   
ตําบลหนองมะค่าโมง 

อําเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
เสนอราคา (251,048.37) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

   บริษัท เจทีพี ปู่สร้างเงิน คอนสตรัคชั่น 
โดย นายวิฑูรย์  โพธิ์กลิ่น 

เลขที่ 12/1  หมู่ที่ 7 ตําบลดอนเจดีย์ 
อําเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี 

เสนอราคา (316,500) บาท 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
                                                                        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป  

 
29. 

 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยสันติราษฎร์  
หมู่ที่  2  ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี   
จังหวัดชุมพร 

(499,000) บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
โดย นายภัทรวิทย์ ยังเจริญ 

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (499,000) บาท 

หจก.เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
โดย นายภัทรวิทย์ ยังเจริญ 

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (499,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.ช.สินสวุรรณ 2009 
โดย นายโสภณ  ไสสุวรรณ 

เลขที่ 69/199 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย 
ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เสนอราคา (400,000) บาท 

  

    ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส.ที.คอนสตรัคชั่น 
2018 

โดย นายอภิชัย   หิ้มทอง 
เลขที่ 167  หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งหลวง 

อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (399,900) บาท 

  

 
 



~ 72 ~ 
 

 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
                                                                        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป  

 
30. 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยดอยสายลม หมู่ที่ 3 -หมู่ที่ 6  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี   
จังหวัดชุมพร 

(399,000) บาท เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัดทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์  นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (399,000) บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัดทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์  นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (399,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

   หจก.สุรกานต์ คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป 
โดย นายสิทธิเดช เจตจันทร์ 

เลขที่ 163 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (400,000) บาท 

  

 
 

   หจก.ภาคใต้ เอ็ม บี ดี วิศวกรรม 
โดย นายกิตติพงษ์ นพรัตน์ 

เลขที่ 5 หมู่ที่ 3 ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (400,000 ) บาท  
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 

1. 
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 5รายการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(4,800) บาท  เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ตั้งเจริญ 
โดย  นายปิยพงศ์  ตั้งสุจริตธรรม 

 เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา 

อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (4,800) บาท 

โรงพิมพ์ตั้งเจริญ 
โดย  นายปิยพงศ์  ตั้งสุจริตธรรม 

 เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา 

อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (4,800) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
  

2. จัดซื้อยางมะตอยสําเร็จรูป และน้ํายาง
รองพื้น 

(71,000) บาท เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์  ปิ่นตบแต่ง 
เลขที่  100 หมู่ที่ 3 ตําบลศรีษะทอง 
อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  

เสนอราคา (71,000) บาท 

นายนิพนธ์  ปิ่นตบแต่ง 
เลขที่  100 หมู่ที่ 3 ตําบลศรีษะทอง 
อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  

เสนอราคา (71,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

3. จัดซื้อชั้นวางของ 3 ชั้น จํานวน 15 ใบ (4,800) บาท เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัดบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์ 
โดย นางสาวกนกวรรณ วงศ์สัมฤทธิ์ 

เลขที่  61/3  หมู่ที่ 5 ถนนชุมพร-ระนอง 
ตําบลวังไผ่  อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (4,800) บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัดบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์ 
โดย นางสาวกนกวรรณ วงศ์สัมฤทธิ์ 
เลขที่  61/3  หมู่ที่ 5 ถนนชุมพร-

ระนอง ตําบลวังไผ่  อําเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (4,800) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

4. จัดซื้อชั้นวางของ 3 ชั้น จํานวน 7 ใบ (2,240) บาท เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัดบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์ 
โดย นางสาวกนกวรรณ วงศ์สัมฤทธิ์ 

เลขที่  61/3  หมู่ที่ 5 ถนนชุมพร-ระนอง 
ตําบลวังไผ่  อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,240) บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัดบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์ 
โดย นางสาวกนกวรรณ วงศ์สัมฤทธิ์ 
เลขที่  61/3  หมู่ที่ 5 ถนนชุมพร-

ระนอง ตําบลวังไผ่  อําเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (2,240) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
5 . จัดซื้อชั้นวางของ 3 ชั้น จํานวน 20 ใบ (6,400) บาท เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัดบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์ 

โดย นางสาวกนกวรรณ วงศ์สัมฤทธิ์ 
เลขที่  61/3  หมู่ที่ 5 ถนนชุมพร-ระนอง 

ตําบลวังไผ่  อําเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (6,400) บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัดบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์ 
โดย นางสาวกนกวรรณ วงศ์สัมฤทธิ์ 

เลขที่  61/3  หมู่ที่ 5 ถนนชุมพร-ระนอง 
ตําบลวังไผ่  อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (6,400) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

 
6. 

จัดจ้างเหมารถโดยสาร (รถบัส) จํานวน 
1 คัน ตามโครงการค่ายเด็กและ
เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 

(3,400) บาท เฉพาะเจาะจง นายชัยพร  ตั้นตี๋ 
บ้านเลขที่ 29  หมู่ที่ 3  ตําบลเขาทะลุ  

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,400) บาท 

นายชัยพร  ตั้นตี๋ 
บ้านเลขที่ 29  หมู่ที่ 3  ตําบลเขาทะลุ  

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,400) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

7. จัดจ้างซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ
กู้ชีพกู้ภัย) ซ่อมระบบปรับอากาศ 

(3,000) บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน เด็จ ออโต้แอร์ 
โดย นายเผด็จ  แดงสะอาด 

บ้านเลขที่ 66/11  หมู่ที่  1 ตําบลเขา
ทะลุ  อําเภอสวี   จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (3,000) บาท 

ร้าน เด็จ ออโต้แอร์ 
โดย นายเผด็จ  แดงสะอาด 

บ้านเลขที่ 66/11  หมู่ที่  1 ตําบลเขา
ทะลุ  อําเภอสวี   จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (3,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
  

 
8. 

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
พร้อมเครื่องดื่ม สําหรับการประชุมสภา 
อบต. สมัยสามัญ สมัยที่  3  

(2,400) บาท เฉพาะเจาะจง นางสายพิณ  รักษ์แดง 
บ้านเลขที่  39/2   หมู่ที่  1   

ตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,400)  บาท 

นางสายพิณ  รักษ์แดง 
บ้านเลขที่  39/2   หมู่ที่  1   

ตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,400)  บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
9. จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง  

ทะเบียน  กข 6672  ชุมพร 
(2,200) บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ไชยชนะยนตรกิจ 

โดย  นายตรีวัตร   ไชยชนะ 
เลขที่ 57/2  หมู่ที่  6  ตําบลทุ่งตะไคร 

อําเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,200) บาท 

ร้าน ไชยชนะยนตรกิจ 
โดย  นายตรีวัตร   ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2  หมู่ที่  6  ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (2,200) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
 

 
10. 

จัดจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  
บ้านโพธิ์  หมู่ที่  6 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(24,000) บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน เขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายวราวุธ  ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 203/6  หมู่ที่  1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (24,000) บาท 
 

ร้าน เขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายวราวุธ  ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 203/6  หมู่ที่  1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (24,000) บาท 
 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
11. 

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
พร้อมเครื่องดื่ม สําหรับการประชุม 
สภา  อบต. เขาทะลุ อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

(2,400) บาท เฉพาะเจาะจง นางสายพิณ  รักษ์แดง 
บ้านเลขที่  39/2   หมู่ที่  1   

ตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,400)  บาท 

นางสายพิณ  รักษ์แดง 
บ้านเลขที่  39/2   หมู่ที่  1   

ตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,400)  บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
 

12. จ้างตรวจเช็คตามระยะกําหนด
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพกู้ภัย) 

(5,908.54) บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าชุมพร  
ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 

  โดย นายไพสิษฎ์   ลิมสถายุรัตน์ 
เลขที่ 123/4 หมู่ที่ 9 ตําบลตากแดด 

อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา (5,908.54) บาท 

บริษัท โตโยต้าชุมพร  
ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 

  โดย นายไพสิษฎ์   ลิมสถายุรัตน์ 
เลขที่ 123/4 หมู่ที่ 9 ตําบลตากแดด 

อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา (5,908.54) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                                                        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป  

 
13. 

 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยผาแดง หมู่ที่  7   
 ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี   
จังหวัดชุมพร 

(386,000) บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
โดย นายภัทรวิทย์ ยังเจริญ 

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (386,000) บาท 

หจก.เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
โดย นายภัทรวิทย์ ยังเจริญ 

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (386,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.ช.สินสวุรรณ 2009 
โดย นายโสภณ  ไสสุวรรณ 

เลขที่ 69/199 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย 
ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เสนอราคา (400,000) บาท 

  

    ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส.ที.คอนสตรัคชั่น 
2018 

โดย นายอภิชัย   หิ้มทอง 
เลขที่ 167  หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งหลวง 

อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (399,900) บาท 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป  

 
14. 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยห้วยชิงช้าง หมู่ที่ 5  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี   
จังหวัดชุมพร 

(386,000) บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
โดย นายภัทรวิทย์ ยังเจริญ 

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (386,000) บาท 

หจก.เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
โดย นายภัทรวิทย์ ยังเจริญ 

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (386,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

   หจก.ช.สินสวุรรณ 2009 
โดย นายโสภณ  ไสสุวรรณ 

เลขที่ 69/199 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย 
ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เสนอราคา (386,500) บาท 

  

 
 

   ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส.ที.คอนสตรัคชั่น 
2018 

โดย นายอภิชัย   หิ้มทอง 
เลขที่ 167  หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งหลวง 

อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (387,000) บาท 

  

 
 

 



~ 78 ~ 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป  

 
15. 

 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่  1   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี   
จังหวัดชุมพร 

(294,000) บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
โดย นายภัทรวิทย์ ยังเจริญ 

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (294,000) บาท 

หจก.เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
โดย นายภัทรวิทย์ ยังเจริญ 

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (294,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

     หจก.ช.สินสวุรรณ 2009 
โดย นายโสภณ  ไสสุวรรณ 

เลขที่ 69/199 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย 
ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เสนอราคา (400,000) บาท 

  

    ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส.ที.คอนสตรัคชั่น 
2018 

โดย นายอภิชัย   หิ้มทอง 
เลขที่ 167  หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งหลวง 

อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (399,900) บาท 

  

                                                                          
 
 



~ 79 ~ 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป  

 
16. 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเขาจุฬา หมู่ที่ 1  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี   
จังหวัดชุมพร 

(350,000) บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
โดย นายภัทรวิทย์ ยังเจริญ 

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (350,000) บาท 

หจก.เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
โดย นายภัทรวิทย์ ยังเจริญ 

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (350,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

   หจก.ช.สินสวุรรณ 2009 
โดย นายโสภณ  ไสสุวรรณ 

เลขที่ 69/199 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย 
ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เสนอราคา (400,000) บาท 

  

 
 

   ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส.ที.คอนสตรัคชั่น 
2018 

โดย นายอภิชัย   หิ้มทอง 
เลขที่ 167  หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งหลวง 

อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (350,500) บาท 
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       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 

1. 
จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการฝึกอบรม 
ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม และ 
จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  

(1,800) บาท  เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ตั้งเจริญ 
โดย  นายปิยพงศ์  ตั้งสุจริตธรรม 

 เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา 

อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (1,800) บาท 

โรงพิมพ์ตั้งเจริญ 
โดย  นายปิยพงศ์  ตั้งสุจริตธรรม 

 เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา 

อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (1,800) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
  

2. จัดซื้อแบตเตอรี่สําหรับรถเกรดเดอร์
ของกองช่าง 

(8,400) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร  ไชยชนะ 

เลขที่  57/2  หมู่ที่  6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร  

 เสนอราคา (8,400) บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร  ไชยชนะ 

เลขที่  57/2  หมู่ที่  6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (8,400) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
 

3. จัดซื้อหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์(วัสดุ
คอมพิวเตอร์) 

(11,680) บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์  
โดย นางสาวสุธาสินี  ลี้หลบพาล 

เลขที่ 127/1-3  ถนนพิศิษฐพยาบาล  
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร  

จังหวัดชุมพร   
เสนอราคา (11,680) บาท 

ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์  
โดย นางสาวสุธาสินี  ลี้หลบพาล 

เลขที่ 127/1-3  ถนนพิศิษฐพยาบาล  
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร  

จังหวัดชุมพร  
 เสนอราคา (11,680) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
 

 
4. 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือ
ประสบวาตภัย หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 9  
หมู่ที่ 11 

(5,013) บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท โยธาวิทย์ โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด  
โดย นางสิริรัตน์  กลิ่นหอม 

เลขที่  104/17 หมู่ที่ 6  ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (5,013) บาท 

บริษัท โยธาวิทย์ โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด 
โดย นางสิริรัตน์  กลิ่นหอม 

เลขที่  104/17 หมู่ที่ 6  ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (5,013) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด                                         



~ 81 ~ 
 

  
      สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 

5. 
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับ
สภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมและสิ่ง
อํานวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ 

(60,000) บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท โยธาวิทย์ โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด  
โดย นางสิริรัตน์  กลิ่นหอม 

เลขที่  104/17 หมู่ที่ 6  ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (60,000) บาท 

บริษัท โยธาวิทย์ โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด  
โดย นางสิริรัตน์  กลิ่นหอม 

เลขที่  104/17 หมู่ที่ 6  ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (60,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
  

 
6. 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
รถบรรทุกกระบะท้ายลาด ทะเบียน 80-
9637 ชุมพร 

(5,000) บาท  เฉพาะเจาะจง ร้าน 3 ป. รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์  ณศฤงคราญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (5,000) บาท 

ร้าน 3 ป. รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์  ณศฤงคราญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (5,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
 

 
7. 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมระบบ
ประปา หมู่ที่ 10  ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(10,450) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านวาสนาการเกษตร 
โดยนายศักศกฤษ  ม่วงแนม 

เลขที่ 20/14 ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (10,450) บาท 

ร้านวาสนาการเกษตร 
โดยนายศักศกฤษ  ม่วงแนม 

เลขที่ 20/14 ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (10,450) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
 

8. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง บ้านบนดอย หมู่ที่ 7  (45,750) บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท โยธาวิทย์ โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด  
โดย นางสิริรัตน์  กลิ่นหอม 

เลขที่  104/17 หมู่ที่ 6  ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (45,750) บาท 

บริษัท โยธาวิทย์ โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด  
โดย นางสิริรัตน์  กลิ่นหอม 

เลขที่  104/17 หมู่ที่ 6  ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (45,750) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 



~ 82 ~ 
 

                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
9. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทดินลูกรัง (45,500) บาท เฉพาะเจาะจง นายสุนันท์   นุ้ยดํา 

เลขที่ 2/3  หมู่ที่  1 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (45,500) บาท  

นายสุนันท์   นุ้ยดํา 
เลขที่ 2/3  หมู่ที่  1 ตําบลเขาทะลุ  

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (45,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

10. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จํานวน 3 รายการ เพื่อ
ใช้ซ่อมแซมไฟส่องทางสาธารณะ 

(25,700) บาท เฉพาะเจาะจง สุวรรณการไฟฟ้า 
โดย นางดลฤดี  เทียมสุวรรณ 

เลขที่ 876  หมู่ที่ 3 ตําบลปากน้ํา 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา (25,700) บาท 

สุวรรณการไฟฟ้า 
โดย นางดลฤดี  เทียมสุวรรณ 

เลขที่ 876  หมู่ที่ 3 ตําบลปากน้ํา 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา (25,700) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
11. 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับ
สภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความ
สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัยให้แก่ นายภิโญ ศรีภา 

(30,000) บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท โยธาวิทย์ โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด  
โดย นางสิริรัตน์  กลิ่นหอม 

เลขที่  104/17 หมู่ที่ 6  ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (30,000) บาท 

บริษัท โยธาวิทย์ โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด  
โดย นางสิริรัตน์  กลิ่นหอม 

เลขที่  104/17 หมู่ที่ 6  ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (30,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

12. จัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ขนาด 250  
กิโลกรัม จํานวน 23  คิว 

(41,400) บาท เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทุ่งตะโกการโยธา 
โดย นางสุพัตรา  บริณายกานนท์ 
110 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม  

ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวัด
ชุมพร 86220 

เสนอราคา (41,400) บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทุ่งตะโกการโยธา 
โดย นางสุพัตรา  บริณายกานนท์ 
110 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม  

ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวัด
ชุมพร 86220 

เสนอราคา (41,400) บาท 
 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 

13. 
ค่าจ้างประกอบอาหารกลางวัน พร้อม
เครื่องดื่ม และค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมผู้บริหารฯ 

(7,800) บาท เฉพาะเจาะจง นางสายพิณ   รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2  หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (7,800) บาท 

นางสายพิณ   รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2  หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (7,800) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

14. 
 

จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมผู้บริหารฯ 

(528) บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน นาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขที่ 57  หมู่ที่  2  ตําบลนาสัก   
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (528) บาท 

ร้าน นาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขที่ 57  หมู่ที่  2  ตําบลนาสัก   
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (528) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
15. 

จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
 ของกองคลัง อบต.เขาทะลุ อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

(500) บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์  
โดย นางสาวสุธาสินี  ลี้หลบพาล 

เลขที่ 127/1-3  ถนนพิศิษฐพยาบาล  
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร  

จังหวัดชุมพร   
เสนอราคา (500) บาท 

ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์  
โดย นางสาวสุธาสินี  ลี้หลบพาล 

เลขที่ 127/1-3  ถนนพิศิษฐพยาบาล  
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร  

จังหวัดชุมพร   
เสนอราคา (500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
16. 

 

จัดจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านช่องบอน  หมู่ที่  5  ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(31,700) บาท เฉพาะเจาะจง นายสิริโชค  ดิษฐประเสริฐ 
เลขที่ 35/3  หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (31,700) บาท 

นายสิริโชค  ดิษฐประเสริฐ 
เลขที่ 35/3  หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (31,700) บาท 

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

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
                                                                        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป  

17. 
 
 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่  1  
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

(251,048.37)บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยพรอุดมทรัพย์ 
โดย นายศราวุฒิ  พงษ์พัชรินทร์ 

เลขที่ 895/69 หมู่ที่ 18   
ตําบลหนองมะค่าโมง 

อําเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
เสนอราคา (251,048.37) บาท 

หจก.ชัยพรอุดมทรัพย์ 
โดย นายศราวุฒิ  พงษ์พัชรินทร์ 

เลขที่ 895/69 หมู่ที่ 18   
ตําบลหนองมะค่าโมง 

อําเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
เสนอราคา (251,048.37) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    บริษัท เจทีพี ปู่สร้างเงิน คอนสตรัคชั่น 
โดย นายวิฑูรย์  โพธิ์กลิ่น 

เลขที่ 12/1  หมู่ที่ 7 ตําบลดอนเจดีย์ 
อําเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี 

เสนอราคา (316,500) บาท 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กันยายน  พ.ศ. 2562                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป  

 
18. 

โครงการปรับภูมิทัศน์หน้าที่ทําการอบต. 
(ติดตั้งรั้ว) หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

(156,000) บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
โดย นายภัทรวิทย์ ยังเจริญ 

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (156,000) บาท 

หจก.เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
โดย นายภัทรวิทย์ ยังเจริญ 

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (156,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

   หจก.ช.สินสวุรรณ 2009 
โดย นายโสภณ  ไสสุวรรณ 

เลขที่ 69/199 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย 
ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เสนอราคา (400,000) บาท 

  

 
 

   ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส.ที.คอนสตรัคชั่น 
2018 

โดย นายอภิชัย   หิ้มทอง 
เลขที่ 167  หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งหลวง 

อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (350,500) บาท 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป  

 
19. 

 
 

โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านช่องบอน (ติดตั้งรั้ว) หมู่ที่ 5  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

(449,000) บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
โดย นายภัทรวิทย์ ยังเจริญ 

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (449,000) บาท 

หจก.เอส.เจ.เอ็น.บิวดิ้ง 
โดย นายภัทรวิทย์ ยังเจริญ 

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (449,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.ช.สินสวุรรณ 2009 
โดย นายโสภณ  ไสสุวรรณ 

เลขที่ 69/199 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย 
ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เสนอราคา (450,000) บาท 

  

    ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส.ที.คอนสตรัคชั่น 
2018 

โดย นายอภิชัย   หิ้มทอง 
เลขที่ 167  หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งหลวง 

อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (449,500) บาท 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป  

 
20. 

โครงการก่อสร้างห้องน้ําเพื่อประชาชน 
หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

(218,400) บาท เฉพาะเจาะจง นายสนั่น  ง่วนช ู
เลขที่ 26/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (218,400) บาท 

นายสนั่น  ง่วนช ู
เลขที่ 26/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (218,400) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
21. 

 
 

โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถที่ทํา
การองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

(239,600) บาท เฉพาะเจาะจง นายสนั่น   ง่วนช ู
เลขที่  26/1 หมู่ที่ 1  

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (239,600) บาท 

นายสนั่น   ง่วนช ู
เลขที่  26/1 หมู่ที่ 1  

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (239,600) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
22. 

โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม จํานวน 1 สาย ระยะทาง 
1,000 เมตร 

(195,500) บาท เฉพาะเจาะจง นายวิรัช  โยธารักษ์ 
เลขที่  75/2  หมู่ที่  5 ตําบลเขาทะลุ   

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (195,500) บาท 

นายวิรัช  โยธารักษ์ 
เลขที่  75/2  หมู่ที่  5 ตําบลเขาทะลุ   

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (195,500) บาท 

 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
23. 

 
 

โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

 (109,500) บาท เฉพาะเจาะจง นายสนั่น   ง่วนช ู
เลขที่  26/1 หมู่ที่ 1  

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (109,500) บาท 

นายสนั่น   ง่วนช ู
เลขที่  26/1 หมู่ที่ 1  

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (109,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 


