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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางประจําเดือน มิถุนายน 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 

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

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (315) บาท 

นางสาวจุรีรัตน  จําเดิม 
เลขท่ี 42 หมูท่ี 7 ตําบลดานสว ี

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (315) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
  

2 จัดซ้ือน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน และ
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ของสํานักปลัดฯ 
องคการบริหารสวนตําบลตําบล      
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(12,000) บาท เฉพาะเจาะจง หจก. โชคบุญมี ปโตรเลี่ยม(2005) 
โดย นางกาญทิพย เจริญรัตน 

เลขท่ี 190 หมูท่ี 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (12,000) บาท 

หจก. โชคบุญมี ปโตรเลี่ยม(2005) 
โดย นางกาญทิพย เจริญรัตน 

เลขท่ี 190 หมูท่ี 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (12,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

3 จัดซ้ือน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน และ
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ของกองชาง 
องคการบริหารสวนตําบลตําบล      
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(25,500) บาท เฉพาะเจาะจง หจก. โชคบุญมี ปโตรเลี่ยม(2005) 
โดย นางกาญทิพย เจริญรัตน 

เลขท่ี 190 หมูท่ี 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (25,500) บาท 

หจก. โชคบุญมี ปโตรเลี่ยม(2005) 
โดย นางกาญทิพย เจริญรัตน 

เลขท่ี 190 หมูท่ี 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (25,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

4 จัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ สมเด็จพระ
นางเจาฯพระบรมราชินีพรอมกรอบ ธง
อักษรพระนามาภิไธย ส.ท. และสมุดลง
นามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจาฯพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ขององคการบริหารสวนตําบล 
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(3,290) บาท เฉพาะเจาะจง รานกาญจนาครุภัณฑ 
โดย นางสาวกาญจนา รักษาผล 

เลขท่ี ๒๓๐/๑๑ หมู ๑ 
ตําบลนาชะอัง อําเภอเมืองชุมพร  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,290) บาท 

รานกาญจนาครุภัณฑ 
โดย นางสาวกาญจนา รักษาผล 

เลขท่ี ๒๓๐/๑๑ หมู ๑ 
ตําบลนาชะอัง อําเภอเมืองชุมพร  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,290) บาท 

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

องคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจาง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซ้ือ/จาง  ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ  ผูไดรับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป  

5 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
สําหรับรถขุดตีนตะขาบหมายเลข
ครุภณัฑ ๐๒๑-๕๒-๐๐๐๑ ทะเบยีน 
ตค ๑๘๙ ชุมพร ของกองชางองคการ
บริหารสวนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(6,960) บาท เฉพาะเจาะจง รานไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขท่ี 57/2 หมูท่ี 6 ตําบลทุงตะไคร 
อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (6,960) บาท 

รานไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขท่ี 57/2 หมูท่ี 6 ตําบลทุงตะไคร 
อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (6,960) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

6 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง (หมอ
แบตเตอรี่ รถยนตสวนกลาง ทะเบียน 
บย ๑๕๒๗ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ 
๐๐๑-๖๐-๐๐๐๒) ของกองชาง 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(2,500) บาท เฉพาะเจาะจง รานไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขท่ี 57/2 หมูท่ี 6 ตําบลทุงตะไคร 
อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,500) บาท 

รานไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขท่ี 57/2 หมูท่ี 6 ตําบลทุงตะไคร 
อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

7 จัดซ้ือวัคซีนเพ่ือปองกันโรคพิษสุนัขบา 
ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๓ ตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา ขององคการบริหาร
สวนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

(๙๔,๒๖๐) บาท เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด กิตติภัณฑ ทรัพยเจริญ 
โดยนายนายธนวัฒน  แกนทอง 

ท่ีอยู   หองท่ี ๔๔๔/๗๑ หมูบาน ลานสกา
คอมแพล็กซ เลขท่ี ๔๔๔/๗๑ หมู ๑ 

ตําบลเขาแกว อําเภอลานสกา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

เสนอราคา (94,260) บาท 

หางหุนสวนจํากัด กิตติภัณฑ ทรัพยเจริญ 
โดยนายนายธนวัฒน  แกนทอง 

ท่ีอยู   หองท่ี ๔๔๔/๗๑ หมูบาน ลานสกา
คอมแพล็กซ เลขท่ี ๔๔๔/๗๑ หมู ๑ 

ตําบลเขาแกว อําเภอลานสกา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

เสนอราคา (94,260) บาท 

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

องคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจาง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซ้ือ/จาง  ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ  ผูไดรับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป  

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

(18,000) บาท เฉพาะเจาะจง นายณรงคเวช  ยิกุสังข 

เลขท่ี 82 หมูท่ี 13 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร                                          

เสนอราคา (18,000) บาท 

 

นายณรงคเวช  ยิกุสังข 

เลขท่ี 82 หมูท่ี 13 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร                                          

เสนอราคา (18,000) บาท 

 

เสนอราคาต่ําสุด 

9 จางเหมาประกอบอาหารพรอม
เครื่องดื่ม แกเจาหนาท่ีประจําจุดคัด
กรอง ณ ศูนยปฏิบัติการรวมปองกัน
และเฝาระวังการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- 
๑๙) ขององคการบริหารสวนตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(10,500) บาท เฉพาะเจาะจง นางสายพิณ  รักษแดง 
เลขท่ี 39/2 หมูท่ี 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (10,500) บาท 

นางสายพิณ  รักษแดง 
เลขท่ี 39/2 หมูท่ี 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (10,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

10 จางทําพานดอกไมประดับโตะหมูบูชา 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี ๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ จํานวน ๓ พาน ของ
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(900) บาท เฉพาะเจาะจง รานดอกไม by จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขท่ี 124/3 หมูท่ี 6 ตําบลทุงตะไคร 
อําเภอทุงตะโก  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (900) บาท 

รานดอกไม by จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขท่ี 124/3 หมูท่ี 6 ตําบลทุงตะไคร 
อําเภอทุงตะโก  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (900) บาท 

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

องคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจาง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซ้ือ/จาง  ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ  ผูไดรับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป  

11 จางเหมาสํารวจขอมูลจํานวนสัตว (สุนัขและ
แมว) ตามโครงการสํารวจโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบา ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓ ขององคการบริหารสวน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(9,426) บาท เฉพาะเจาะจง นายสวัสดิ์ สายบุปผา 

เลขท่ี 188/1 หมูท่ี 2 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (9,426) บาท 

  

นายสวัสดิ์ สายบุปผา 

เลขท่ี 188/1 หมูท่ี 2 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (9,426) บาท 

 

เสนอราคาต่ําสุด 

12 จางทําปายไวนิลประชาสัมพันธ ตามโครงการ
สํารวจโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย โรค
พิษสุนัขบา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(480) บาท เฉพาะเจาะจง ราน นาคชาติงานปาย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขท่ี 57 หมูท่ี 2 ตําบลนาสัก        
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (480) บาท 

ราน นาคชาติงานปาย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขท่ี 57 หมูท่ี 2 ตําบลนาสัก        
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (480) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

13 จางทําปายไวนิลประชาสัมพันธ วันตอตานยา
เสพติดโลก ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(6,000) บาท เฉพาะเจาะจง ราน นาคชาติงานปาย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขท่ี 57 หมูท่ี 2 ตําบลนาสัก        
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (6,000) บาท 

ราน นาคชาติงานปาย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขท่ี 57 หมูท่ี 2 ตําบลนาสัก        
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (6,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


