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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563                                      แบบ สขร.1 

องคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจาง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซ้ือ/จาง  ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ  ผูไดรับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป  

1  จัดซ้ือน้ําถัง  องคการบริหารสวนตําบล  
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(375) บาท  เฉพาะเจาะจง  นางสาวจุรีรัตน  จําเดิม 
เลขท่ี 42 หมูท่ี 7 ตําบลดานสว ี

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (375) บาท 

นางสาวจุรีรัตน  จําเดิม 
เลขท่ี 42 หมูท่ี 7 ตําบลดานสว ี

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (375) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
  

2 จัดซ้ือน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน และ
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ของสํานักปลัดฯ 
องคการบริหารสวนตําบลตําบล      
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(22,810) บาท เฉพาะเจาะจง หจก. โชคบุญมี ปโตรเลี่ยม(2005) 
โดย นางกาญทิพย เจริญรัตน 

เลขท่ี 190 หมูท่ี 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (22,810) บาท 

หจก. โชคบุญมี ปโตรเลี่ยม(2005) 
โดย นางกาญทิพย เจริญรัตน 

เลขท่ี 190 หมูท่ี 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (22,810) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

3 จัดซ้ือน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน และ
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ของกองชาง 
องคการบริหารสวนตําบลตําบล      
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(39,500) บาท เฉพาะเจาะจง หจก. โชคบุญมี ปโตรเลี่ยม(2005) 
โดย นางกาญทิพย เจริญรัตน 

เลขท่ี 190 หมูท่ี 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (39,500) บาท 

หจก. โชคบุญมี ปโตรเลี่ยม(2005) 
โดย นางกาญทิพย เจริญรัตน 

เลขท่ี 190 หมูท่ี 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (39,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

4 จัดซ้ือสายสงน้ํามันดับเพลิง องคการ
บริหารสวนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(22,000) บาท เฉพาะเจาะจง รานนาอุปกรณ 
โดย นางสาวจารุวรรณ วัฒนประสิทธิ์ 

เลขท่ี 29 หมูท่ี 8 ตําบลทาขาม  
อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (22,000) บาท 

รานนาอุปกรณ 
โดย นางสาวจารุวรรณ วัฒนประสิทธิ์ 

เลขท่ี 29 หมูท่ี 8 ตําบลทาขาม  
อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (22,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

5 จัดซ้ืออาหารเสริมนม (ชวงปดกรณี
พิเศษ) องคการบริหารสวนตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(238,910) 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณโคนมภาคใตและ 
ตะวันออกจํากัด โดยนายสังวาล โพธิ์ 

เลขท่ี 440 หมูท่ี 3  ตําบลหนองตาแตม 
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

เสนอราคา (238,910) บาท 
 

ชุมนุมสหกรณโคนมภาคใตและ 
ตะวันออกจํากัด โดยนายสังวาล โพธิ์ 

เลขท่ี 440 หมูท่ี 3  ตําบลหนองตาแตม 
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

เสนอราคา (238,910) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563                                      แบบ สขร.1 

องคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจาง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซ้ือ/จาง  ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ  ผูไดรับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป  

6 จัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ องคการ
บริหารสวนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(2,020) บาท เฉพาะเจาะจง รานดอกไม by จีน 
โดยนางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขท่ี 124/3 หมูท่ี 6 ตําบลทุงตะไคร 
อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (1,000) 

รานดอกไม by จีน 
โดยนางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขท่ี 124/3 หมูท่ี 6 ตําบลทุงตะไคร 
อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (1,000) 

เสนอราคาต่ําสุด 

7 จางเหมาติดตั้งโตะเตนท เกาอ้ี ไฟฟา
แสงสวาง จุดคัดกรอง ณ ศูนยปฎิบัติ
การรวมปองกันและเฝาระวังของโรคโค
โรนา 2019 องคการบริหารสวนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(37,200) บาท เฉพาะเจาะจง นายณรงคเวช  ยิกุสังข 

เลขท่ี 82 หมูท่ี 13 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร                                          

เสนอราคา (37,200) บาท 

 

นายณรงคเวช  ยิกุสังข 

เลขท่ี 82 หมูท่ี 13 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร                                          

เสนอราคา (37,200) บาท 

 

เสนอราคาต่ําสุด 

8 จางซอมแซมรถยนตสวนกลาง 
หมายเลขครุภัณฑ ๐๐๑-๔๘-๐๐๐๑ 
ทะเบียน กข ๖๖๗๒ ชุมพร ของ
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(3,000) บาท เฉพาะเจาะจง ราน ไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขท่ี 57/2 หมูท่ี 6 ตําบลทุงตะไคร 
อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (3,000) 

ราน ไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขท่ี 57/2 หมูท่ี 6 ตําบลทุงตะไคร 
อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (3,000) 

เสนอราคาต่ําสุด  

9 จางทําปายไวนิลประชาสัมพันธการ
ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID ๑๙) จํานวน ๒๐ ปาย ของ
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(10,140) บาท เฉพาะเจาะจง ราน นาคชาติงานปาย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขท่ี 57 หมูท่ี 2 ตําบลนาสัก        
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (10,140) บาท 

ราน นาคชาติงานปาย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขท่ี 57 หมูท่ี 2 ตําบลนาสัก        
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (10,140) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563                                      แบบ สขร.1 

องคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจาง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซ้ือ/จาง  ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ  ผูไดรับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป  

10 จางเหมาประกอบอาหารกลางวันพรอม
เครื่องดื่มสําหรับประชุมสภาตําบล   
เขาทะล ุขององคการบริหารสวนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(2,400) บาท เฉพาะเจาะจง นางสายพิณ  รักษแดง 
เลขท่ี 39/2 หมูท่ี 1 ตําบลเขาทะลุ        

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,400) บาท 

นางสายพิณ  รักษแดง 
เลขท่ี 39/2 หมูท่ี 1 ตําบลเขาทะลุ        

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,400) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

11 จางตอสัญญาการใหบริการเชาพ้ืนท่ี
จัดเก็บเว็บไซตองคการบริหารสวน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(10,000) บาท เฉพาะเจาะจง บจก.ซีเจ เวิลด คอมมิวนิเคชั่น 
โดย นายพิเชษฐ บุญจูง 

เลขท่ี 6/107 ถนนพัฒนาการคูขวาง 
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เสนอราคา (10,000) บาท 

 

บจก.ซีเจ เวิลด คอมมิวนิเคชั่น 
โดย นายพิเชษฐ บุญจูง 

เลขท่ี 6/107 ถนนพัฒนาการคูขวาง 
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เสนอราคา (10,000) บาท 

 

เสนอราคาต่ําสุด 

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงทองถ่ิน ชพ.ถ.
๒๙๐๒๔ สายรวมใจพัฒนา บานน้ํา
ลอด บานน้ําทิพย หมูท่ี ๔,๑๑ ตําบล
เขาทะลุ กวาง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางหิน
คลุกกวางขางละ ๐.๕๐ เมตร องคการ
บริหารสวนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร ๑ สาย  

(2,962,000) 
บาท 

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

หางหุนสวนจํากัด ธ. โยธากิจ 
เลขท่ี 155 หมูท่ี 5 ตําบลนาโพธิ์ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,962,000) บาท 

หางหุนสวนจํากัด ธ. โยธากิจ 
เลขท่ี 155 หมูท่ี 5 ตําบลนาโพธิ์ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,962,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563                                      แบบ สขร.1 

องคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจาง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซ้ือ/จาง  ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ  ผูไดรับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป  

    หางหุนสวนจํากัดภาคใตทรายทองกอสราง 
เลขท่ี 119/40 หมูท่ี 7 ตําบลนาโพธิ์ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,964,000) บาท  

 

  

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงทองถ่ิน ชพ.ถ.
๒๙๐๑๓ สาย สปก.หวยกลาง - ปามวง 
หมูท่ี ๔,๘,๑๐,๑๑ ตําบลเขาทะลุ กวาง 
๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ไหลทางหินคลุกกวางขางละ 
๐.๕๐ เมตร องคการบริหารสวนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร ๑ 
สาย  

(5,503,500) 
บาท 

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

หางหุนสวนจํากัด จักมณีการโยธา 
เลขท่ี 88/6 หมูท่ี 4 ตําบลปากนคร 

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เสนอราคา (5,503,500) บาท 

หางหุนสวนจํากัด จักมณีการโยธา 
เลขท่ี 88/6 หมูท่ี 4 ตําบลปากนคร 

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เสนอราคา (5,503,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    บริษัท ชุมราษฎร วิศวกรรม จํากัด 
เลขท่ี 3 หมูท่ี 5 ตําบลเวียง 

อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี 
เสนอราคา (5,850,000) บาท 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563                                      แบบ สขร.1 

องคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจาง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซ้ือ/จาง  ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ  ผูไดรับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป  

    หางหุนสวนจํากัด ชุมพรนวกิจกอสราง 
เลขท่ี 534 หมูท่ี 5 ตําบลนาโพธิ์ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (5,699,600) บาท 

  

    หางหุนสวนจํากัดภาคใตทรายทองกอสราง 
เลขท่ี 119/40 หมูท่ี 7 ตําบลนาโพธิ์ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (6,870,000) บาท  

 

  

 


