
             สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558                                       แบบ สขร.1                             
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

1 จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน ตุลาคม 
จํานวน 56 ถัง  

840 ตกลงราคา นางสาวจุรีรัตน์ จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 840 บาท 

นางสาวจุรีรัตน์ จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 840 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

2 จั ด ซื้อวั ส ดุ เชื้ อ เพลิ งและหล่อลื่ น 
สําหรับรถบด รถเกรด รถแบ็คโฮ ฯลฯ 
ประจําเดือน ตุลาคม 

34,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9              
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 34,000 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9              
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 34,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

3 จั ด ซื้อวั ส ดุ เชื้ อ เพลิ งและหล่อลื่ น 
สํ า ห รั บ ร ถ ย น ต์ นั่ ง ส่ ว น ก ล า ง  
ร ถ บ ร ร ทุ ก ข ย ะ มู ล ฝ อ ย  ฯ ล ฯ 
ประจําเดือน ตุลาคม 

16,110 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9              
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 16,110 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9              
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 16,110 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

 
 
 
                 
 



                                     สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

4 จัดจ้างทําพวงมาลา จํานวน 1 พวง 
ในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พลเรือเอก
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
อาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ 

 

      
 

1,000 ตกลงราคา ร้านดอกไม้ By จีน 
โดยนางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่ 67/3 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,000 บาท 

ร้านดอกไม้ By จีน 
โดยนางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่ 67/3 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

5 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
ข้ อ บั ญ ญั ติ อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น            
ตําบลเขาทะลุประจําปีงบประมาณ 
2 5 5 9 แ ล ะ แ ผ น พั ฒ น า ส า ม ปี           
(พ.ศ. 2559-พ.ศ.2561) 

3,900 ตกลงราคา ร้านชุมพร ก๊อปปี้ 2005 
โดยนางสาวอนุสรา ไชยต่อเขตต์ 
เลขที่ 282/6-7 ตําบลท่าตะเภา 

อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,900 บาท 

ร้านชุมพร ก๊อปปี้ 2005 
โดยนางสาวอนุสรา ไชยต่อเขตต์ 
เลขที่ 282/6-7 ตําบลท่าตะเภา 

อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,900 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

6 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 420-51-0009 

1,800 ตกลงราคา ร้านเขาทะลุแอร์ แอนด์ เซอร์วิส 
โดยนางสาวจุฑามาศ สุขเอมโอษฐ 

เลขที่ 203/6 หมู่ที่ 1 ตําบล         
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 1,800 บาท 

ร้านเขาทะลุแอร์ แอนด์ เซอร์วิส 
โดยนางสาวจุฑามาศ สุขเอมโอษฐ 

เลขที่ 203/6 หมู่ที่ 1 ตําบล         
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 1,800 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

 
 
 
 
 
 



                                     สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

7 จัดจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์รับขึ้น
ทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ 

1,200 ตกลงราคา 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 
 

8 จ้างเหมาพนักงานทั่วไป เพื่อดูแลสวน 
จั ด ส ว น  ต ก แ ต่ ง ใ ส่ ปุ๋ ย  ฯ ล ฯ 
ประจําเดือน ตุลาคม จํานวน 1 คน 
 

4,000 ตกลงราคา นายจํารัส สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

นายจํารัส สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

9 จ้างเหมาชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ
ต้น( First Responder : FR )               
อย่างน้อย 4 คน จํานวน 1 ชุด 
 

7,096 ตกลงราคา นายประดิษฐ์ เจริญศรี 
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 7,096 บาท 

นายประดิษฐ์ เจริญศรี 
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 7,096 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

10 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านช่องบอน 
จํานวน 61 คน คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือนตุลาคม  

25,620 ตกลงราคา นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 25,620 บาท 

นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 25,620 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

                                      



 
 

                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
11 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านถ้ําน้ําลอด 
จํานวน 35 คน คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือนตุลาคม 
 

15,960 ตกลงราคา นางสาวสรัญญา วงศ์อยู่ 
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,960 บาท 

นางสาวสรัญญา วงศ์อยู่ 
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,960 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

12 จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องและ
ต ร ว จ เ ช็ ค ส ภ า พ ทั่ ว ไ ป  สํ า ห รั บ
ร ถ บ ร ร ทุ ก ข ย ะ มู ล ฝ อ ย                 
หมายเลขครุภัณฑ์ 005-45-0002 
หมายเลขทะเบียน 80-6651 ชุมพร 

6,820 ตกลงราคา ร้านไชยชนะยนตรกิจ               
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะ
ไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 6,820 บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ               
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะ
ไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 6,820 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

13 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที          
ข น า ด  2 0 0  ซี ซี  ช นิ ด จื ด   
(ผสมฟลูออไรด์) ตรา “นมโรงเรียน” 
ใ ห้ กั บ เ ด็ ก ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า                 
(อนุบาล - ป. 6) ตามโครงการอาหาร
เ ส ริ ม  (น ม )โ ร ง เ รี ย น ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ช่วงปิด
ภาคเรียนที่ 2/2558) 

107,089.50 วิธีกรณี
พิเศษ 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดย นายชาติวุฒิ พลนิล 

เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 107,089.50 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดย นายชาติวุฒิ พลนิล 

เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 107,089.50 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

 



                                           
 

                                       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
1 จั ด ซื้ อ ต ร า ธ ง สั ญ ลั ก ษ ณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่9 

4,500 ตกลงราคา ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ  
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทร
มรรคา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,500 บาท 

ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ  
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทร
มรรคา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

2 จั ด ซื้อวั ส ดุ เชื้ อ เพลิ งและหล่อลื่ น 
สําหรับรถบด รถเกรด รถแบ็คโฮ ฯลฯ 
ประจําเดือน พฤศจิกายน 

13,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9              
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 34,000 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9              
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 34,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

3 จั ด ซื้อวั ส ดุ เชื้ อ เพลิ งและหล่อลื่ น 
สําหรับรถยนต์นั่งส่วนกลาง รถบรรทุก
ขยะ มูลฝอย  ฯลฯ  ประจํ า เ ดื อน 
พฤศจิกายน 

30,500 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9              
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 16,110 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9              
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 16,110 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

 
 
 



 
 

                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
4 จัด ซื้อวั ส ดุ เชื้ อ เพลิ งและหล่อลื่ น

สําหรับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 189 
ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ 
021-52-0001 

12,385 ตกลงราคา ร้านไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6  
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,385 บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6  
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,385 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

5 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทดินลูกรัง 74,800 ตกลงราคา นายประยูร รวดเร็ว 
เลขที่ 118 หมู่ที่ 8 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 74,800 บาท 

นายประยูร รวดเร็ว 
เลขที่ 118 หมู่ที่ 8 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 74,800 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

6 จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรม
ฉายาลักษณ์ จํานวน 1 ซุ้ม 

69,000 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด.เคบี ดิจิตอล  
โดย นายเกียรติภูมิ ภูศิริอนันต์ 
เลขที่ 8/266 ถนนสะพานยาว 

ตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช                       

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เสนอราคา 69,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด.เคบี ดิจิตอล  
โดย นายเกียรติภูมิ ภูศิริอนันต์ 
เลขที่ 8/266 ถนนสะพานยาว 

ตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช                       

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เสนอราคา 69,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

                    
 
 



 
                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558                                       แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2559 

 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
7 จัดซื้อตลับหมึก Toner HP 49 A 

จํานวน 9 ตลับ  
28,980 ตกลงราคา ร้านแอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 

โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 
เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์

พยาบาล ตําบลท่าตะเภา  
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 28,980 บาท 

ร้านแอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 
เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์

พยาบาล ตําบลท่าตะเภา  
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 28,980 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

8 จัดซื้อธงชาติ ธงสัญลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

11,500 ตกลงราคา ร้านอมรภัณฑ์ 
โดย นายศุภศักดิ์ อุชุภาพ 

เลขที่ 45 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 11,500 บาท 

ร้านอมรภัณฑ์ 
โดย นายศุภศักดิ์ อุชุภาพ 

เลขที่ 45 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 11,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

9 จั ด ซื้ อ พ า น พุ่ ม เ งิ น พุ่ ม ท อ ง          
จํานวน 15 ชุด 
 

19,500 ตกลงราคา ร้านอมรภัณฑ์ 
โดย นายศุภศักดิ์ อุชุภาพ 

เลขที่ 45 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 19,500 บาท 

ร้านอมรภัณฑ์ 
โดย นายศุภศักดิ์ อุชุภาพ 

เลขที่ 45 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 19,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

 
 
 
 
 



                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
10 จัดซื้อเชิงเทียนและเทียนไขสําหรับ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเฉลิม
พ ร ะ เ กี ย ร ติ เ ทิ ด ไ ท้ อ ง ค์ ร า ชั น              
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหา
ม ง ค ล เ ฉ ลิ ม พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า                 
88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 

9,800 ตกลงราคา ร้านอมรภัณฑ์ 
โดย นายศุภศักดิ์ อุชุภาพ 

เลขที่ 45 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,800 บาท 

ร้านอมรภัณฑ์ 
โดย นายศุภศักดิ์ อุชุภาพ 

เลขที่ 45 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,800 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

11 จั ด ซื้ อ พ ลุ เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ               
จํานวน 39 ชุด 

14,000 ตกลงราคา นายนิรันด์ นนทสิงห์ 
เลขที่ 21/1 หมู่ที่ 5 ตําบลท่าหิน 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 14,000 บาท 

นายนิรันด์ นนทสิงห์ 
เลขที่ 21/1 หมู่ที่ 5 ตําบลท่าหิน 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 14,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

12 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 23,600 ตกลงราคา หจก.ธนาทรโปรดักส์ 
โดย นายยุทธนา แพรสมบูรณ์ 

เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 11             
ถนนชุมพร-ระนอง อําเภอเมือง 

จังหวัดระนอง 
เสนอราคา 23,600 บาท 

หจก.ธนาทรโปรดักส์ 
โดย นายยุทธนา แพรสมบูรณ์ 

เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 11             
ถนนชุมพร-ระนอง อําเภอเมือง 

จังหวัดระนอง 
เสนอราคา 23,600 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

 
 
 
 
 



 
                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558                                       แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2559 

  
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
13 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 

หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0005 
3,900 ตกลงราคา ร้านแอล แอนด์ พีคอมพิวเตอร์ 

โดย นางสาวสุธานสินี ลีห้ลบพาล 
เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์

พยาบาล อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,900 บาท 

ร้านแอล แอนด์ พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธานสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์
พยาบาล อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 3,900 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

14 จัดจ้างทําป้ายไวนิลสัญลักษณ์การจัด
กิจกรรมและป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ 

2,316 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,316 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,316 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

15 จัดจ้างทําป้ายเผยแพร่พระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 
เพื่อสนองพระราชปณิธานต่อต้านการ
ทุจริต 

900 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 900 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 900 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

 
 
 
 
 
 



                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
16 จัดจ้างเหมาทําเกียรติบัตรและโล่พ่อ

ดีเด่นตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ
เทิดไท้องค์ราชันเพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน
พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 
2558 

5,000 ตกลงราคา นางอรวรรณ คงมี 
เลขที่ 100/4 หมู่ที่ 1             

ตําบลช่องไม้แก้ว อําเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,000 บาท 
 

นางอรวรรณ คงมี 
เลขที่ 100/4 หมู่ที่ 1             

ตําบลช่องไม้แก้ว อําเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,000 บาท 
 

เสนอราคาต่ําสุด 

17 จ้างเหมาเช่า โต๊ะ  เต็นท์ เก้าอี้ 
ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้
อ ง ค์ ร า ชั น เ พื่ อ เ ทิ ด พ ร ะ เ กี ย ร ติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน
พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 
2558 

15,000 ตกลงราคา นายอ้วน สมศรี  
เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 15,000 บาท 

นายอ้วน สมศรี  
เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 15,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

18 จ้างเหมาจัดสถานที่และผูกผ้า 
ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้
อ ง ค์ ร า ชั น เ พื่ อ เ ทิ ด พ ร ะ เ กี ย ร ติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน
พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 
2558 

10,000 ตกลงราคา นางจันทรา เกิดเขาทะลุ 
เลขที่ 102/2 หมู่ที่ 1               
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 10,000 บาท 

นางจันทรา เกิดเขาทะลุ 
เลขที่ 102/2 หมู่ที่ 1               
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 10,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
19 จ้ า ง เหมา เช่ า เ ว ที  แ ส ง  สี  เ สี ย ง    

ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้
อ ง ค์ ร า ชั น เ พื่ อ เ ทิ ด พ ร ะ เ กี ย ร ติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน
พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 
2558 

25,000 ตกลงราคา นางสาวกรีษา มาชุ่ม 
เลขที่ 63 หมู่ที่ 14 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 25,000 บาท 

นางสาวกรีษา มาชุ่ม 
เลขที่ 63 หมู่ที่ 14 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 25,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

20 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและ
เครื่องดื่มสําหรับประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ
เทิดไท้องค์ราชันเพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน
พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 
2558 
 

18,000 ตกลงราคา 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 18,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

21 จัดจ้างประดับ ตกแต่ง จัดสวนบริเวณ
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติหน้าอาคารที่ทํา
การองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

10,000  ตกลงราคา นายอานัส จันทร์มุ่ย 
เลขที่ 50 หมู่ที่ 17 ตําบลบ้านควน 

อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 10,000 บาท 

นายอานัส จันทร์มุ่ย 
เลขที่ 50 หมู่ที่ 17 ตําบลบ้านควน 

อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 10,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

 
 



                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
22 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง 

ยูเอชที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด (ผสม
ฟลูออไรด์) ตรา “นมโรงเรียน” ให้กับ
เด็กนักเรียนประถมศึกษา (อนุบาล – 
ป.6) โรงเรียนในเขตตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

107,089 วิธีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดยนายชาติวุฒิ พลนิล 

 เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 107,089 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดยนายชาติวุฒิ พลนิล 

 เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 107,089 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

23 จ้างเหมาพนักงานทั่วไป เพื่อดูแลสวน 
จั ด ส ว น  ต ก แ ต่ ง ใ ส่ ปุ๋ ย  ฯ ล ฯ 
ประจําเดือน พฤศจิกายน  จํานวน       
1 คน  

4,000 ตกลงราคา นายจํารัส สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

นายจํารัส สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

24 จ้างเหมาชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ
ต้น( First Responder : FR )  อย่างน้อย 
4 คน จํานวน 1 ชุด ประจําเดือน
พฤศจิกายน 

20,000 ตกลงราคา นายประดิษฐ์ เจริญศรี 
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,000 บาท 

นายประดิษฐ์ เจริญศรี 
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 
 
 
 



                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
25 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านช่องบอน 
จํานวน 61 คน คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือนพฤศจิกายน  

25,620 ตกลงราคา นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 25,620 บาท 

นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 25,620 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

26 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านถ้ําน้ําลอด            
จํานวน 35 คน คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือนพฤศจิกายน  

15,960 ตกลงราคา นางสาวสรัญญา วงศ์อยู่ 
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,960 บาท 

นางสาวสรัญญา วงศ์อยู่ 
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,960 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
1 จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน ธันวาคม 

จํานวน 54 ถัง  
810 ตกลงราคา นางสาวจุรีรัตน์ จําเดิม 

เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 
ตําบลด่านสวี อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 810 บาท 

นางสาวจุรีรัตน์ จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 810 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

2 จั ด ซื้อวั ส ดุ เชื้ อ เพลิ งและหล่อลื่ น 
สําหรับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 189 
และรถเกรดเดอร์ หมายเลขทะเบียน 
ตค 170 ชุมพร  

4,400 ตกลงราคา ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,400 บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

3 จัด ซื้อวัส ดุยานพาหนะและขนส่ ง
(แบตเตอรี่) สําหรับรถบรรทุกกระบะ
ท้ า ย ล า ด  ห ม า ย เ ล ข ท ะ เ บี ย น              
80-9637 ชุมพร 

8,400 ตกลงราคา ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 8,400 บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 8,400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) 38,835 ตกลงราคา ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ 
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทร

มรรคา ตําบลท่าตะเภา  
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา 38,835 บาท 

ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ 
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทร

มรรคา ตําบลท่าตะเภา  
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา 38,835 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
5 จัด ซื้อวั ส ดุยานพาหนะและขนส่ ง    

(ยา งนอก)  สํ าหรั บรถ เกรดเดอร์ 
หมายเลขทะเบียน ตค 170 ชุมพร 

21,450 ตกลงราคา ร้านต้อยเซอร์วิส 
โดย นางเพ็ญศรี จันทร์ฉาย 
เลขที่ 139/1 หมู่ที่ 11             

ถนนเพชรเกษม ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 21,450 บาท 

ร้านต้อยเซอร์วิส 
โดย นางเพ็ญศรี จันทร์ฉาย 
เลขที่ 139/1 หมู่ที่ 11             

ถนนเพชรเกษม ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 21,450 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

6 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,390 ตกลงราคา นางณัฐทรา สวัสดีจันทร์ 
เลขที่ 23/3 หมู่ที่ 4                

ตําบลวิสัยเหนือ อําเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 5,390 บาท 

นางณัฐทรา สวัสดีจันทร์ 
เลขที่ 23/3 หมู่ที่ 4                

ตําบลวิสัยเหนือ อําเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 5,390 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

7 จัดจ้างทําพานพุ่มเข้าร่วมพิธีวางพาน
พุ่มถวายสักการะพลเรือเอกพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร
เกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดม
ศั ก ดิ์  ณ  ศ า ล ก ร ม ห ล ว ง ชุ ม พ ร          
เขตอุดมศักดิ์ 

1,000 ตกลงราคา ร้านดอกไม้ BY จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่124/3 หมู่ที่ 6               
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,000 บาท 

ร้านดอกไม้ BY จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่124/3 หมู่ที่ 6               
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 25598                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
8 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

พร้อมเครื่องดื่มสําหรับการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2558 
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 

2,400 ตกลงราคา นางสาวลัดดา เมืองพรหม 
เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,400 บาท 

นางสาวลัดดา เมืองพรหม 
เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

9 จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 

576 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 576 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 576 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

10 จัดจ้างเช่าโต๊ะเต็นท์ เก้าอี้ พร้อมติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2559 

1,500 ตกลงราคา นายอ้วน สมศรี 
เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,500 บาท 

นายอ้วน สมศรี 
เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

11 จัดจ้างซ่อมแซมกระบอกอาร์ม สําหรับ
ร ถ แ บ็ ค โ ฮ  ห ม า ย เ ล ข ท ะ เ บี ย น                
ตค 189 ชุมพร 

8,700 ตกลงราคา ร้านเอกสิทธิ์การยนต์ 
โดย นายเกรียงศักดิ์ เขาแก้ว 

เลขที่332 หมู่ที่ 5 ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 8,700 บาท 

ร้านเอกสิทธิ์การยนต์ 
โดย นายเกรียงศักดิ์ เขาแก้ว 

เลขที่332 หมู่ที่ 5 ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 8,700 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

         
 
 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 25598                                      แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2559 

 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
12 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

ประจําเดือน ธันวาคม ให้กับเด็กชั้น
ประถมศึกษา (อนุบาล - ป.6)               
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

163,150.00 วิธีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดยนายชาติวุฒิ พลนิล 

 เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 163,150 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดยนายชาติวุฒิ พลนิล 

 เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 163,150 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

13 จัด ซื้ อวั ส ดุ เชื้ อ เพลิ งและหล่ อลื่ น 
สําหรับรถบด รถเกรด รถแบ็คโฮ ฯลฯ 
ประจําเดือน ธันวาคม 

34,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9              
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 34,000 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9              
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 34,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

14 จัด ซื้ อวั ส ดุ เชื้ อ เพลิ งและหล่ อลื่ น 
สํ า ห รั บ ร ถ ย น ต์ นั่ ง ส่ ว น ก ล า ง  
ร ถ บ ร ร ทุ ก ข ย ะ มู ล ฝ อ ย  ฯ ล ฯ 
ประจําเดือน ธันวาคม 

30,500 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9              
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 30,500 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9              
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 30,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

 
 
 



         
         

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 25598                                      แบบ สขร.1 
                                                                                    องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

                                                                            ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
15 จ้างเหมาพนักงานทั่วไป เพื่อดูแลสวน 

จั ด ส ว น  ต ก แ ต่ ง ใ ส่ ปุ๋ ย  ฯ ล ฯ 
ประจําเดือน ธันวาคม  จํานวน 1 คน  

4,000 ตกลงราคา นายจํารัส สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

นายจํารัส สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

16 จ้างเหมาชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น
( First Responder : FR )  อย่างน้อย 4 
คน จํานวน 1 ชุด ประจําเดือน 
ธันวาคม 

20,000 ตกลงราคา นายประดิษฐ์ เจริญศรี 
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,000 บาท 

นายประดิษฐ์ เจริญศรี 
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

17 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านช่องบอน 
จํานวน 61 คน คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือนธันวาคม  

24,400 ตกลงราคา นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 24,400 บาท 

นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 24,400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558                                      แบบ สขร.1 
                                                                                    องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

                                                                            ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
18 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านช่องบอน 
จํานวน 61 คน คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือนธันวาคม  

15,200 ตกลงราคา นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,200 บาท 

นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,200 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
1 จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน มกราคม 

จํานวน 52 ถัง  
780 ตกลงราคา นางสาวจุรีรัตน์ จําเดิม 

เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 
ตําบลด่านสวี อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 780 บาท 

นางสาวจุรีรัตน์ จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 780 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

2 จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 45,000 ตกลงราคา ร้านเอกชัยเซอร์วิส 
โดย นายเอกชัย แก้วสว่าง 

เลขที่ 264/63 หมู่ที่ 4 ถนนอําเภอ 
ตําบลมะข้ามเตี้ย อําเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เสนอราคา 45,000 บาท 

ร้านเอกชัยเซอร์วิส 
โดย นายเอกชัย แก้วสว่าง 

เลขที่ 264/63 หมู่ที่ 4 ถนนอําเภอ 
ตําบลมะข้ามเตี้ย อําเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เสนอราคา 45,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

3 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 36,000 ตกลงราคา บริษัท โยธาวิทย์โฮมเซ็นเตอร์ 
โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม 
เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6              

ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 36,000 บาท 

บริษัท โยธาวิทย์โฮมเซ็นเตอร์ 
โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม 
เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6              

ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 36,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

4 จั ด จ้ า ง ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร 
Windows และโปรแกรม Auto cab 
2016 สําหรับเครื่อมคอมพิวเตอร์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0008 

500 ตกลงราคา ร้านพีอาร์คอมเซอร์วิส 
โดย นายปัชญานนท์ โพธิ์โต 

เลขที่ 102/7 หมู่ที่ 1                
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 500 บาท 

ร้านพีอาร์คอมเซอร์วิส 
โดย นายปัชญานนท์ โพธิ์โต 

เลขที่ 102/7 หมู่ที่ 1                
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
5 จัดจ้างทําป้ายโครงการฝึกอบรมให้

ความรู้เรื่องการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
ปฐมพยาบาล เ บื้ อง ต้น  ประจํ า ปี 
2559 

576 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 576 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 576 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

6 จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ ประจําปี 2559 

5,000 ตกลงราคา นายอ้วน สมศรี 
เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,000 บาท 

นายอ้วน สมศรี 
เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

7 
จัดจ้างเช่า โต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ โครงการ
จัดงานวัน เ ด็กแห่ งชา ติ  ประจํ า ปี 
2559 

15,000  ตกลงราคา นายอ้วน สมศรี 
เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 15,000 บาท 

นายอ้วน สมศรี 
เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 15,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

8 
จัดจ้างเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง 
โครงการจั ด งานวัน เ ด็กแห่ งชา ติ 
ประจําปี 2559 

20,000 ตกลงราคา นางกรีษา มาชุ่ม 
เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,000 บาท 

นางกรีษา มาชุ่ม 
เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
9 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและ

อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการดําเนินงาน
แ ล ะ บ ริ ห า ร ก า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ
กา รแพท ย์ ฉุ ก เ ฉิน  ขอ งอ ง ค์ก า ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการปฐม
พยาบาล เบื้องต้น ประจําปี 2559 

6,250 ตกลงราคา นางลัดดา เมืองพรม 
เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 6,250 บาท 

นางลัดดา เมืองพรม 
เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 6,250 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

10 จัดจ้างเปลี่ยนล้อยางและเปลี่ยนถ่าย
น้ํามันเครื่องสําหรับรถขยะ ทะเบียน 
80-6651 ชุมพร 

12,290 ตกลงราคา ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6               
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,290 บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6               
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,290 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

11 จัดจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านกลาง 

8,780 ตกลงราคา ร้านพงศกรมอเตอร์  
โดย นายพงศกร ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 107/23 หมู่ที่ 6             
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 8,780 บาท 

ร้านพงศกรมอเตอร์  
โดย นายพงศกร ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 107/23 หมู่ที่ 6             
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 8,780 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
12 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

ประจําเดือน มกราคม ให้กับเด็กชั้น
ประถมศึกษา (อนุบาล - ป.6)และ
ศูน ย์ พัฒนา เ ด็ก เล็ ก ใน เขต ตํ าบล          
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

101,990 วิธีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดยนายชาติวุฒิ พลนิล 

 เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 101,990 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดยนายชาติวุฒิ พลนิล 

 เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 101,990 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

13 จัด ซื้ อวั ส ดุ เชื้ อ เพลิ งและหล่ อลื่ น 
สําหรับรถบด รถเกรด รถแบ็คโฮ ฯลฯ 
ประจําเดือน มกราคม 

40,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9              
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 40,000 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9              
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 40,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

14 จัด ซื้ อวั ส ดุ เชื้ อ เพลิ งและหล่ อลื่ น 
สํ า ห รั บ ร ถ ย น ต์ นั่ ง ส่ ว น ก ล า ง  
ร ถ บ ร ร ทุ ก ข ย ะ มู ล ฝ อ ย  ฯ ล ฯ 
ประจําเดือน มกราคม 

12,510 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9              
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,510 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9              
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,510 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

 
 
 
 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2559 

 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
15 จ้างเหมาพนักงานทั่วไป เพื่อดูแลสวน 

จั ด ส ว น  ต ก แ ต่ ง ใ ส่ ปุ๋ ย  ฯ ล ฯ 
ประจําเดือน มกราคม  จํานวน 1 คน  

4,000 ตกลงราคา นายจํารัส สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

นายจํารัส สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

16 จ้างเหมาชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น
( First Responder : FR )  อย่างน้อย 4 
คน จํานวน 1 ชุด ประจําเดือน 
มกราคม 

20,000 ตกลงราคา นายประดิษฐ์ เจริญศรี 
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,000 บาท 

นายประดิษฐ์ เจริญศรี 
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

17 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านช่องบอน 
จํานวน 61 คน คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือน มกราคม  

24,400 ตกลงราคา นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 24,400 บาท 

นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 24,400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2559 

 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
18 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านถ้ําน้ําลอด            
จํานวน 35 คน คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือน มกราคม  

15,200 ตกลงราคา นางสาวสรัญญา วงศ์อยู่ 
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,200 บาท 

นางสาวสรัญญา วงศ์อยู่ 
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,200 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2559 

 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
1 จัดซื้อน้ําดื่มประจําเดือนกุมภาพันธ์ 

จํานวน 54 ถัง 
810 ตกลงราคา นางสาวจุรีรัตน์ จําเดิม 

เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 ตําบลด่านสว ี
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 810 บาท 

นางสาวจุรีรัตน์ จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 ตําบลด่านสว ี

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 810 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

2 จัดซื้อหมึกพิมพ์ Toner – HP 49 A 
จํานวน 6 กล่อง 

20,000 ตกลงราคา ร้าน พี อาร์ คอมเซอร์วิส 
โดย นายปัชญานนท์ โพธิ์โต 

เลขที่ 102/7 หมู่ที่ 1              
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา 20,000 บาท 

ร้าน พี อาร์ คอมเซอร์วิส 
โดย นายปัชญานนท์ โพธิ์โต 

เลขที่ 102/7 หมู่ที่ 1              
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา 20,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

3 จัดซื้อโต๊ะประชุมสภา ฯ พร้อมติดตั้ง 
จํานวน 1 ชุด 

95,000 ตกลงราคา นายบุญทัน ลิลาจันทร์ 
เลขที่ 143 หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านแมด 
อําเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 

เสนอราคา 95,000 บาท 

นายบุญทัน ลิลาจันทร์ 
เลขที่ 143 หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านแมด 
อําเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 

เสนอราคา 95,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

4 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 19,000 ตกลงราคา ร้านต้อยเซอร์วิส 
โดย นางเพ็ญศรี จันทร์ฉาย 

เลขที่ 139/1 หมู่ที่ 1                
ตําบลวังตะกอ อําเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 19,000 บาท 

ร้านต้อยเซอร์วิส 
โดย นางเพ็ญศรี จันทร์ฉาย 

เลขที่ 139/1 หมู่ที่ 1                
ตําบลวังตะกอ อําเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 19,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2559 

 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
5 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง 7,422 ตกลงราคา ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ  

โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทร
มรรคา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 7,422 บาท 

ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ  
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทร
มรรคา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 7,422 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

6 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองช่าง 18,676 ตกลงราคา ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ  
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทร
มรรคา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 18,676 บาท 

ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ  
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทร
มรรคา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 18,676 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

7 จั ด จ้ า ง ป ะ ย า ง ใ น ร ถ เ ก ร ด เ ด อ ร์ 
หมายเลขทะเบียน จํานวน 1 เส้น 
พร้อมทําการติดตั้ง 

2,450 ตกลงราคา ร้านอู่ต้อยเซอร์วิส 
โดย นางเพ็ญศรี จันทร์ฉาย 
เลขที่ 139/1 หมู่ที่ 11             

ถนนเพชรเกษม ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,450 บาท 

ร้านอู่ต้อยเซอร์วิส 
โดย นางเพ็ญศรี จันทร์ฉาย 
เลขที่ 139/1 หมู่ที่ 11             

ถนนเพชรเกษม ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,450 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

8 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
พร้อมเครื่องดื่ม สําหรับการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมัย
สามัญ สมัยแรก ประจําปี 2559 ครั้ง
ที่ 1 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 

2,400 ตกลงราคา นางสาวลัดดา เมืองพรม 
เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,400 บาท 

นางสาวลัดดา เมืองพรม 
เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 



 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
9 จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การ

จัดเก็บภาษี 
5,000 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 

โดย  นายชาตรี นาคชาติ 
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,000 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย  นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

10 โครงการติดตั้งเครน (ขนาด 3 ตัน) 
พร้อมกระเช้า  

450,000 ตกลงราคา ร้านเอกสิทธิ์การยนต์ 
โดย นายเกรียงศักดิ์ เขาแก้ว 

เลขที่ 332 หมู่ที่ 5 ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 450,000 บาท 

ร้านเอกสิทธิ์การยนต์ 
โดย นายเกรียงศักดิ์ เขาแก้ว 

เลขที่ 332 หมู่ที่ 5 ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 450,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

11 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 2 

450,000 ตกลงราคา นายสันติ ใจรักษ์ 
เลขที่ 95 หมู่ที่ 8 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 450,000 บาท 

นายสันติ ใจรักษ์ 
เลขที่ 95 หมู่ที่ 8 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 450,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเทพมิตร หมู่ที่ 8 

364,000 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัดทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นิพนธ์ นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 364,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัดทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นิพนธ์ นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 364,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 



 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
13 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

ประจําเดือน กุมภาพันธ์ ให้กับเด็กชั้น
ประถมศึกษา (อนุบาล - ป.6)และ
ศูน ย์ พัฒนา เ ด็ก เล็ ก ใน เขต ตํ าบล          
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

101,990 วิธีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดยนายชาติวุฒิ พลนิล 

 เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 101,990 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดยนายชาติวุฒิ พลนิล 

 เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 101,990 บาท 

 

14 จัด ซื้ อวั ส ดุ เชื้ อ เพลิ งและหล่ อลื่ น 
สําหรับรถบด รถเกรด รถแบ็คโฮ ฯลฯ 
ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 

10,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9              
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 10,000 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9              
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 10,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

15 จัด ซื้ อวั ส ดุ เชื้ อ เพลิ งและหล่ อลื่ น 
สํ า ห รั บ ร ถ ย น ต์ นั่ ง ส่ ว น ก ล า ง  
ร ถ บ ร ร ทุ ก ข ย ะ มู ล ฝ อ ย  ฯ ล ฯ 
ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 

13,200 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9              
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 13,200 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9              
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 13,200 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

 
 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2559 

 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
16 จ้างเหมาพนักงานทั่วไป เพื่อดูแลสวน 

จั ด ส ว น  ต ก แ ต่ ง ใ ส่ ปุ๋ ย  ฯ ล ฯ 
ประจํ า เ ดือน กุมภาพันธ์  จํ านวน         
1 คน  

4,000 ตกลงราคา นายจํารัส สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

นายจํารัส สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

17 จ้างเหมาชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น
( First Responder : FR )  อย่างน้อย 4 
คน จํานวน 1 ชุด ประจําเดือน 
กุมภาพันธ์ 

20,000 ตกลงราคา นายประดิษฐ์ เจริญศรี 
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,000 บาท 

นายประดิษฐ์ เจริญศรี 
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

18 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านช่องบอน 
จํานวน 61 คน คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือน  

24,400 ตกลงราคา นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 24,400 บาท 

นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 24,400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2559 

 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
19 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านถ้ําน้ําลอด            
จํานวน 35 คน คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือน กุมภาพันธ์  

15,200 ตกลงราคา นางสาวสรัญญา วงศ์อยู่ 
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,200 บาท 

นางสาวสรัญญา วงศ์อยู่ 
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,200 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
1 จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน มีนาคม 

จํานวน 58 ถัง  
870 ตกลงราคา นางสาวจุรีรัตน์ จําเดิม 

เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 
ตําบลด่านสวี อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 870 บาท 

นางสาวจุรีรัตน์ จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 870 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

2 จัดซื้อถ้วยรางวัลเพื่อใช้ในโครงการ
จัดการแข่งขัน อบต."เขาทะลุ คัพ"           
ครั้งที่ 15 ประจําปี 2559 ณ สนาม
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

3,090 ตกลงราคา ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ  
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทร
มรรคา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 3,090 บาท 

ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ  
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทร
มรรคา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 3,090 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

3 จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ “โครงการเข้า
ค่ายอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด  
ปี 2559 

269 ตกลงราคา ร้านพีอาร์คอม เซอร์วิส 
โดย นายปัชญานนท์ โพธิ์โต 

เลขที่ 102/7 หมู่ที่ 1           
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี              

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 269 บาท 

ร้านพีอาร์คอม เซอร์วิส 
โดย นายปัชญานนท์ โพธิ์โต 

เลขที่ 102/7 หมู่ที่ 1           
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี              

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 269 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

4 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา “โครงการจัดการ
แ ข่ ง ขัน กีฬ า  อบต . เ ข าทะลุ คัพ”            
ครั้งที่ 15 ประจําปี 2559 

7,935 ตกลงราคา ร้าน เอ็ม.เจ.สปอร์ต 
โดย นางสาววาสนา นิลเนาวรตัน์ 
เลขที่ 43/2 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 7,935 บาท 

ร้าน เอ็ม.เจ.สปอร์ต 
โดย นางสาววาสนา นิลเนาวรตัน์ 
เลขที่ 43/2 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 7,935 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2559 

 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
5 จัดซื้อชุดกีฬา“โครงการจัดการแข่งขัน

กีฬา อบต.เขาทะลุ คัพ”ครั้ ง ที่  15 
ประจําปี 2559 

48,000 ตกลงราคา นางณัฐทรา สวัสดีจันทร์ 
เลขที่ 23/3 หมู่ที่ 4               

ตําบลวิสัยเหนือ อําเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 48,000 บาท 

นางณัฐทรา สวัสดีจันทร์ 
เลขที่ 23/3 หมู่ที่ 4               

ตําบลวิสัยเหนือ อําเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 48,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

6 จัดซื้อน้ํา ดื่มและน้ําแข็ง“โครงการ
จัดการแข่งขันกีฬา อบต.เขาทะลุคัพ”
ครั้งที่ 15 ประจําปี 2559 

15,000 ตกลงราคา นางจําปา  เดื่อมทั้ม 
เลขที่ 161 หมู่ที่ 7 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 15,000 บาท 

นางจําปา  เดื่อมทั้ม 
เลขที่ 161 หมู่ที่ 7 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 15,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

7 จั ด ซื้ อวั ส ดุ เชื้ อ เพลิ งและหล่ อลื่ น
สําหรับรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน 
ตค 189 ชุมพร และรถเกรดเดอร์ 
หมายเลขทะเบียน ตค 170 ชุมพร 

7,350 ตกลงราคา ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 2               
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 7,350 บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 2               
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 7,350 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

8 จัดซื้อไมโครโฟนพร้อมติดตั้งระบบ
ขยายเสียง 

89,000 ตกลงราคา ร้านกาญจนาครุภัณฑ์ 
โดย นางสาวกาญจนา รักษาผล 

เลขที่ 230/11 หมู่ที่ 1          
ตําบลนาชะอัง อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 89,000 บาท 

ร้านกาญจนาครุภัณฑ์ 
โดย นางสาวกาญจนา รักษาผล 

เลขที่ 230/11 หมู่ที่ 1          
ตําบลนาชะอัง อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 89,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2559 

 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
9 จ้างเหมาทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

“โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.
เขาทะลุ คัพ”ครั้ ง ที่  15 ประจํ า ปี 
2559 จํานวน 2 ป้าย  

1,152 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,152 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,152 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

10 จ้างเหมาจัดเตรียมสนาม“โครงการ
จัดการแข่งขันกีฬา อบต.เขาทะลุคัพ”
ครั้งที่ 15 ประจําปี 2559          

5,000 ตกลงราคา นายจิระศักดิ์ รอดรักษา 
เลขที่ 64/3 หมู่ที่ 10            
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,000 บาท 

นายจิระศักดิ์ รอดรักษา 
เลขที่ 64/3 หมู่ที่ 10            
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

11 จัดจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม
บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันอปพร. 
ประจําปี 2559 ของศูนย์ อปพร. 
อบต.เขาทะลุ 

576 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดยนายชาตรี นาคชาติ  

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 576 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดยนายชาตรี นาคชาติ  

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 576 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

12 จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชนต้านภัย
ยาเสพติด ประจําปี 2559 

576 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดยนายชาตรี นาคชาติ  

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 576 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดยนายชาตรี นาคชาติ  

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 576 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 



 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
13 จัดจ้างย้ายป้ายโครงเหล็กติดป้าย

ประชาสัมพันธ์โดยนํามาติดตั้งบริเวณ
หน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ หลังใหม่ จํานวน 1 
ป้าย  
 

5,000 ตกลงราคา นายสนั่น ง่วนช ู
เลขที่ 26/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,000 บาท 

นายสนั่น ง่วนช ู
เลขที่ 26/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

14 จัดจ้างเช่าเครื่องขยายเสียง“โครงการ
จัดการแข่งขันกีฬา อบต.เขาทะลุคัพ”
ครั้งที่ 15 ประจําปี 2559          

12,000 ตกลงราคา นายอังคาร ตรวจนอก 
เลขที่ 663/1 หมู่ที่ 7 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,000 บาท 

นายอังคาร ตรวจนอก 
เลขที่ 663/1 หมู่ที่ 7 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

15 จัดจ้างเช่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ “โครงการ
จัดการแข่งขันกีฬา อบต.เขาทะลุคัพ”
ครั้งที่ 15 ประจําปี 2559          

18,000 ตกลงราคา นายอ้วน สมศรี 
เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 18,000 บาท 

นายอ้วน สมศรี 
เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 18,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

16 จัดจ้ าง เหมาประกอบอาหารและ
เครื่องดื่มสําหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
“โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.
เ ข า ท ะ ลุ คั พ ” ค รั้ ง ที่  1 5            
ประจําปี 2559          

75,000 ตกลงราคา นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 75,000 บาท 

นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 75,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
17 จัดจ้างทําบอร์ดประชาสัมพันธ์

และตกแต่งอาคาร สํานักงาน               
7,215 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 

โดย นายชาตรี นาคชาติ 
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 7,215 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 7,215 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

18 จัดจ้างซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6 

5,820 ตกลงราคา ร้านพงศกรมอเตอร์-แอร์ 
โดย นายวิจิต ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 107/23 หมู่ที่ 6 ตําบลุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,820 บาท 

ร้านพงศกรมอเตอร์-แอร์ 
โดย นายวิจิต ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 107/23 หมู่ที่ 6 ตําบลุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,820 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

19 จั ด จ้ า ง ซ่ อมแซมรถแ บ็ ค โ ฮ 
หมายเลขทะเบียน ตค 189 
ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ 021-
52-0001 
 

38,000 ตกลงราคา ร้านเอกสิทธิ์การยนต์ 
โดย นายเกรียงศักดิ์ เขาแก้ว 

เลขที่ 332 หมู่ที่ 5 ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 38,000 บาท 

ร้านเอกสิทธิ์การยนต์ 
โดย นายเกรียงศักดิ์ เขาแก้ว 

เลขที่ 332 หมู่ที่ 5 ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 38,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

20 จัดจ้างซ่อมแซมรถเกรดเดอร์ 
หมายเลขทะเบียน ตค 170 
ชุมพร 

17,000 ตกลงราคา ร้านเอกสิทธิ์การยนต์ 
โดย นายเกรียงศักดิ์ เขาแก้ว 

เลขที่ 332 หมู่ที่ 5 ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 17,000 บาท 

ร้านเอกสิทธิ์การยนต์ 
โดย นายเกรียงศักดิ์ เขาแก้ว 

เลขที่ 332 หมู่ที่ 5 ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 17,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
21 จัดจ้างทําอาหารและอาหารว่างพร้อม

เครื่ อง ดื่มสํ าหรับผู้ เ ข้ าร่ วมอบรม 
“โครงการเ ข้า ค่ายอบรมเยาวชน
ต่อต้านยาเสพติด” 

15,555 ตกลงราคา นางสาวศิริน โพติยะ 
เลขที่ 242/2 หมู่ที่ 10 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 15,555 บาท 

นางสาวศิริน โพติยะ 
เลขที่ 242/2 หมู่ที่ 10 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 15,555 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยกระแสธรรม หมู่ที่ 5 

369,000 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 369,000 บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 369,000 บาท 
 

เสนอราคาต่ําสุด 

23 โ ค ร ง ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม ถ น น ลู ก รั ง              
พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเซาะร่องน้ํา
ตลอดสาย จํานวน 47 สาย และฝัง
ท่อ ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร 
จํานวน 9 จุด ฝังท่อ ขนาด Ø 0.60      
x 1.00 เมตร จํานวน 3 จุด 
 

2,348,000 ประกวด
ราคา 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจทองคําการโยธา 
โดย ไชยพงศ์ ทองคํา 

เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,348,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจทองคําการโยธา 
โดย ไชยพงศ์ ทองคํา 

เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,348,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธ.โยธากิจ 
โดย นายธนิต พ่วงแม่กลอง 

เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,406,000 บาท 

  



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2559 

 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

24 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ประจําเดือน มีนาคม ให้กับเด็กชั้น
ประถมศึกษา (อนุบาล - ป.6)และ
ศูน ย์ พัฒนาเ ด็ก เล็ ก ใน เขต ตําบล          
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

71,393 วิธีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดยนายชาติวุฒิ พลนิล 

 เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 71,393 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดยนายชาติวุฒิ พลนิล 

 เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 71,393 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

25 จัด ซื้ อวั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ งและหล่ อลื่ น 
สําหรับรถบด รถเกรด รถแบ็คโฮ ฯลฯ 
ประจําเดือน มีนาคม 

16,500 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 16,500 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 16,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

26 จัด ซื้ อวั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ งและหล่ อลื่ น 
สํ า ห รั บ ร ถ ย น ต์ นั่ ง ส่ ว น ก ล า ง  
ร ถ บ ร ร ทุ ก ข ย ะ มู ล ฝ อ ย  ฯ ล ฯ 
ประจําเดือน มีนาคม 

11,020 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 11,020 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 11,020 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

 
 
 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2559 

 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

27 จ้างเหมาพนักงานทั่วไป เพื่อดูแลสวน 
จั ด ส ว น  ต ก แ ต่ ง ใ ส่ ปุ๋ ย  ฯ ล ฯ 
ประจําเดือน มีนาคม  จํานวน 1 คน  

4,000 ตกลงราคา นายจํารัส สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

นายจํารัส สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

28 จ้างเหมาชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ
ต้น( First Responder : FR )  อย่างน้อย 
4 คน จํานวน 1 ชุด ประจําเดือน 
มีนาคม 

20,000 ตกลงราคา นายประดิษฐ์ เจริญศรี 
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,000 บาท 

นายประดิษฐ์ เจริญศรี 
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

29 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านช่องบอน 
จํานวน 61 คน คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือนมีนาคม  

28,060 ตกลงราคา นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 28,060 บาท 

นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 28,060 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
30 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านถ้ําน้ําลอด            
จํานวน 35 คน คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือน มีนาคม  

17,480 ตกลงราคา นางสาวสรัญญา วงศ์อยู่ 
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 17,480 บาท 

นางสาวสรัญญา วงศ์อยู่ 
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 17,480 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
1 จัดซื้อกระสอบปุ๋ย สําหรับใส่ทราย 

โ ค ร ง กา รก อ่ส ร้ า งฝ า ยชะลอ น้ํ า         
(ฝายมีชีวิต) เพื่อสนองพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

1,000 ตกลงราคา นายสนั่น ง่วนช ู
เลขที่ 26/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,000 บาท 

นายสนั่น ง่วนช ู
เลขที่ 26/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

2 จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน เมษายน 
จํานวน 54 ถัง  

810 ตกลงราคา นางสาวจุรีรัตน์ จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 810 บาท 

นางสาวจุรีรัตน์ จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 8410 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

3 จัด ซื้อน้ํา ดื่มและผ้าเ ย็นสํ าหรับไว้
บริการประชาชนโครงการป้องกันและ
ลดอุบั ติ เหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี 2559 

1,400 ตกลงราคา นางเอมิกา ดวงมณี 
เลขที่ 476 หมู่ที่ 10 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,400 บาท 

นางเอมิกา ดวงมณี 
เลขที่ 476 หมู่ที่ 10 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

4 จัดซื้อทราย จํานาน 8 คิว เพื่อใช้ใน
โ ค ร งกา รก อ่ส ร้ า งฝ า ยชะลอ น้ํ า         
(ฝายมีชีวิต) เพื่อสนองพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

6,000 ตกลงราคา นายสนั่น ง่วนช ู
เลขที่ 26/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 6,000 บาท 

นายสนั่น ง่วนช ู
เลขที่ 26/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 6,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

5 จัดซื้อพวงมาลัยและดอกไม้ตกแต่ง
บริเวณพิธีโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
และวันสงกรานต์ประจําปี 2559          
ใ น วั น ที่  1 2  เ ม ษ า ย น  2 5 5 9                 
ณ สวนสาธารณถ้ําธารลอดใหญ่ 

5,000 ตกลงราคา ร้านดอกไม้ By จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,000 บาท 

ร้านดอกไม้ By จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
6 จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภาองค์การ

บ ริ ห า ร ส่ ว น ตํ า บ ล เ ข า ท ะ ลุ 
จํานวน 30 ตัว (ตามราคาที่สืบได้
จากท้องตลาด)  

 

 

 

      
 

44,100 ตกลงราคา ร้านบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์ 
โดย นางสุมิตา วงศ์สัมฤทธิ์ 

เลขที่ 61/2 หมู่ที่ 5 ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 44,100 บาท 

ร้านบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์ 
โดย นางสุมิตา วงศ์สัมฤทธิ์ 

เลขที่ 61/2 หมู่ที่ 5 ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 44,100 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

7 จั ด ซื้ อ โ ต๊ ะ ทํ า ง า น พ ร้ อ ม เ ก้ า อี้             
จํานาน 4 ชุด  

32,400 ตกลงราคา ร้านบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์ 
โดย นางสุมิตา วงศ์สัมฤทธิ์ 

เลขที่ 61/2 หมู่ที่ 5 ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 32,400 บาท 

ร้านบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์ 
โดย นางสุมิตา วงศ์สัมฤทธิ์ 

เลขที่ 61/2 หมู่ที่ 5 ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 32,400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

8 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ของกองช่าง 23,000 ตกลงราคา ร้านเขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายวรวุธ ดิษฐประเสริฐ 

203/6 หมู่ที่ 6 ตําบลเขาทะลุ   
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 23,000 บาท 

ร้านเขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายวรวุธ ดิษฐประเสริฐ 

203/6 หมู่ที่ 6 ตําบลเขาทะลุ   
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 23,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

9 จัด ซื้อวัส ดุ ก่อสร้ า ง เ พื่อสนับสนุน
ร า ษ ฎ ร ทํ า ร่ อ ง ล้ อ ค อ น ก รี ต              
ซอยลับแล และทําสะพานข้ามคลอง
ถ้ําทุน หมู่ที่ 5 โดยใช้แรงงานอาสา 
 

 

 
   

    
 

 

 

38,100 ตกลงราคา บริษัท โยธาวิทย์โฮมเซ็นเตอร์ 
โดย นางศิริรัตน์ กลิ่มหอม 
เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 

ถนนเพชรเกษม ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 38,100 บาท 

บริษัท โยธาวิทย์โฮมเซ็นเตอร์ 
โดย นางศิริรัตน์ กลิ่มหอม 
เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 

ถนนเพชรเกษม ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 38,100 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2559 

 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

10 จัดจ้างทําป้ายจุดบริการน้ําบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง จํานวน 2 ป้าย          

400 ตกลงราคา 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 

11 จั ด จ้ า ง ทํ า ป้ า ย ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ 
โ ค ร ง กา ร ก่ อส ร้ า งฝ า ยชะลอ น้ํ า            
(ฝายมีชีวิต) เพื่อสนองพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 

570 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ  

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 570 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ  

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 570 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

12 จั ด จ้ า ง ทํ า ป้ า ย ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถ น น ช่ ว ง เ ท ศ ก า ล ส ง ก ร า น ต์          
พ.ศ.2559  

600 ตกลงราคา 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 

13 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อม
ติด ตั้ ง ไฟ ฟ้ าแส งสว่ า ง จุ ดบริ ก า ร
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถ น น ช่ ว ง เ ท ศ ก า ล ส ง ก ร า น ต์             
พ.ศ.2559  

2,000 ตกลงราคา นายอ้วน สมศรี 
เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,000 บาท 

นายอ้วน สมศรี 
เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
14 จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและวัน
สงกรานต์  

2,500 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,500 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

15 จั ด จ้ า ง เ ช่ า เ ค รื่ อ ง ข ย า ย เ สี ย ง           
ตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและ
วันสงกรานต์  

3,500 ตกลงราคา 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 จัดจ้างซ่อมแซมไฟจราจร            4,000 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนาทรโปรดักส์ 
โดย นายยุทธนา แพรสมบูรณ์ 

เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 11 ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนาทรโปรดักส์ 
โดย นายยุทธนา แพรสมบูรณ์ 

เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 11 ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

17 จัดจ้างทําอาหารและเครื่องดื่ม 
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ํา  
(ฝายมีชีวิต) เพื่อสนองพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 

3,250 ตกลงราคา นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,250 บาท 

นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,250 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2559 

 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

18 จัดจ้างเช่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ปรัมพิธี
สําหรับพิธีทางศาสนาตามโครงการ 
วันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ ประจําปี 
2559  

20,000 ตกลงราคา นายณรงค์เวช ยิกุสังข์ 
เลขที่ 82 หมู่ที่ 13 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,000 บาท 

นายณรงค์เวช ยิกุสังข์ 
เลขที่ 82 หมู่ที่ 13 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

19 จ้างเหมาผูกผ้าและตกแต่งสถานที่ตาม
โครงการ วันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ 
ประจําปี 2559  

8,000 ตกลงราคา นางทวาย ชัยลา  
เลขที่ 192/1 หมู่ที่ 4 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 8,000 บาท 

นางทวาย ชัยลา  
เลขที่ 192/1 หมู่ที่ 4 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 8,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

20 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและ
เครื่องดื่มตามโครงการวันผู้สูงอายุและ
วันสงกรานต์ ประจําปี 2559            

12,000 ตกลงราคา นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,000 บาท 

นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

21 จ้างเหมาเคลื่อนย้ายแพสถานีสูบน้ํา
ด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ทอง  
 

10,000 ตกลงราคา นายประยูร รวดเร็ว 
เลขที่ 118 หมู่ที่ 8 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 10,000 บาท 

นายประยูร รวดเร็ว 
เลขที่ 118 หมู่ที่ 8 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 10,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 
 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2559 

 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

22 จัดจ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ําด้วยไฟฟ้า 
บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6  
 

15,460 ตกลงราคา นายสังวาลย์ แสนปัญญา 
เลขที่ 85/1 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 15,460 บาท 

นายสังวาลย์ แสนปัญญา 
เลขที่ 85/1 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 15,460 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

23 จัดจ้างเปลี่ยนทรายกรอง,กรวดกรอง,
ล้างหัวกรอง (abs) พร้อมล้างทําความ
ส ะ อ า ด ร ะ บ บ ก ร อ ง น้ํ า ป ร ะ ป า     
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5                               

46,500 ตกลงราคา ร้านธวัชมอเตอร์เขาทะลุ 
โดย นายธวัช ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 203/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 46,500 บาท 

ร้านธวัชมอเตอร์เขาทะลุ 
โดย นายธวัช ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 203/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 46,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

24 จัด ซื้ อวั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ งและหล่ อลื่ น 
สําหรับรถบด รถเกรด รถแบ็คโฮ ฯลฯ 
ประจําเดือน เมษายน 

19,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 19,000 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 19,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

25 จัด ซื้ อวั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ งและหล่ อลื่ น 
สํ า ห รั บ ร ถ ย น ต์ นั่ ง ส่ ว น ก ล า ง  
ร ถ บ ร ร ทุ ก ข ย ะ มู ล ฝ อ ย  ฯ ล ฯ 
ประจําเดือน เมษายน 

12,200 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 12,200 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 12,200 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2559 

 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

26 จัดจ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ําด้วยไฟฟ้า 
บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6  
 

15,460 ตกลงราคา นายสังวาลย์ แสนปัญญา 
เลขที่ 85/1 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 15,460 บาท 

นายสังวาลย์ แสนปัญญา 
เลขที่ 85/1 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 15,460 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

27 จัดจ้างเปลี่ยนทรายกรอง,กรวดกรอง,
ล้างหัวกรอง (abs) พร้อมล้างทําความ
ส ะ อ า ด ร ะ บ บ ก ร อ ง น้ํ า ป ร ะ ป า           
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5                                

46,500 ตกลงราคา ร้านธวัชมอเตอร์เขาทะลุ 
โดย นายธวัช ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 203/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 46,500 บาท 

ร้านธวัชมอเตอร์เขาทะลุ 
โดย นายธวัช ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 203/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 46,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

28 จ้างเหมาพนักงานทั่วไป เพื่อดูแลสวน 
จั ด ส ว น  ต ก แ ต่ ง ใ ส่ ปุ๋ ย  ฯ ล ฯ 
ประจําเดือน เมษายน  จํานวน 1 คน  

4,000 ตกลงราคา นายจํารัส สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

นายจํารัส สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

29 จ้างเหมาชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ
ต้น( First Responder : FR )  อย่างน้อย 
4 คน จํานวน 1 ชุด ประจําเดือน 
เมษายน 

20,000 ตกลงราคา นายประดิษฐ์ เจริญศรี 
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,000 บาท 

นายประดิษฐ์ เจริญศรี 
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2559 

 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

30 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านช่องบอน 
จํานวน 61 คน คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือนเมษายน  

20,740 ตกลงราคา นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 20,740 บาท 

นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 20,740 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

31 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านถ้ําน้ําลอด            
จํานวน 35 คน คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือนเมษายน  

12,920 ตกลงราคา นางสาวสรัญญา วงศ์อยู่ 
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 12,920 บาท 

นางสาวสรัญญา วงศ์อยู่ 
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 12,920 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2559 

 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

1 จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน พฤษภาคม 
จํานวน 65 ถัง  
 

975 ตกลงราคา นางสาวจุรีรัตน์ จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 975 บาท 

นางสาวจุรีรัตน์ จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 975 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

2 จัดซื้อธงชาติและธงพระนามาภิไธยย่อ 
สธ.  

3,600 ตกลงราคา ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ  
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,600 บาท 

ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ  
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,600 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

3 จัดซื้อท่อยางพวงมาลัยส่งน้ํา ขนาด 
12X4 เมตร จํานวน 1 เส้น 
 

70,740 ตกลงราคา ร้านรวยรวยบริการ 
โดย นายเมธา วงษ์นิติรัตน์ 

เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม  
ตําบลทุ่งคา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 70,740 บาท 

ร้านรวยรวยบริการ 
โดย นายเมธา วงษ์นิติรัตน์ 

เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม  
ตําบลทุ่งคา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 70,740 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

4 จัดซื้อยางนอก จํานวน 1 เส้น และ
ยางใน จํานวน 1 เส้น พร้อมบริการ
ติดตั้ง สําหรับรถเกรด หมายเลข
ทะเบียน ตค 170 ชุมพร  
 

22,050 ตกลงราคา ร้านต้อยเซอร์วิส 
โดย นางเพ็ญศรี จันทร์ฉาย 

เลขที่ 139/1 หมู่ที่ 11 ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 22,050 บาท 

ร้านต้อยเซอร์วิส 
โดย นางเพ็ญศรี จันทร์ฉาย 

เลขที่ 139/1 หมู่ที่ 11 ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 22,050 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2559 

 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการ
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
อบจ . คัพ  ผู้ นํ า ท้ อ ง ถิ่ น  ครั้ ง ที่  1                 
ประจําปี 2559 
 

41,304 ตกลงราคา ร้านไทเกอร์สปอร์ต  
โดย นางกาญจนา  ตรีวิศวเวทย์   

เลขที่ 68 ถนนเพชรเกษม ตําบลขันเงิน 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 41,304 บาท 

ร้านไทเกอร์สปอร์ต  
โดย นางกาญจนา  ตรีวิศวเวทย์   

เลขที่ 68 ถนนเพชรเกษม ตําบลขันเงิน 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 41,304 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

6 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยของผู้ประสบภัยพิบัติในเขต
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

8,099 ตกลงราคา นายศักศกฤษ ม่วงแนม 
เลขที่ 8/15 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 8,.099 บาท 

นายศักศกฤษ ม่วงแนม 
เลขที่ 8/15 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 8,.099 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

7 จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
“แหล่งท่องเที่ยวถ้ําธารลอดใหญ่” 
 

1,600 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,600 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,600 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

8 จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
การบริการของหน่วยการแพทย์
ฉุกเฉิน อบต.เขาทะลุ (1669) 
 

3,200 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,200 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,200 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2559 

 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

9 จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจดับไฟป่า 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

1,020 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,020 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,020 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

10 จัดจ้างทําพวงมาลาเพื่อเข้าร่วมพิธีวาง
พว งม าล า  เ นื่ อ ง ใ น วั น คล้ า ย วั น
สิ้นพระชนม์พลเรือเอกพระเจ้าบรม
วงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติ
วงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
 

1,000 ตกลงราคา ร้านดอกไม้ By จีน 
โดยนางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่ 67/3 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,000 บาท 

ร้านดอกไม้ By จีน 
โดยนางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่ 67/3 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

11 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 
 

600 ตกลงราคา ร้านเขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายวรวุธ ดิษฐประสริฐ 

เลขที่ 203/6 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 600 บาท 

ร้านเขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายวรวุธ ดิษฐประสริฐ 

เลขที่ 203/6 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 600 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
12 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

พร้อมเครื่องดื่ม สําหรับการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมัย
สามัญสมัย ที่ 2 ประจํา ปี  2559  
ครั้งที่ 1                   
 

2,400 ตกลงราคา นางสาวลัดดา เมืองพรม 
เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,400 บาท 

นางสาวลัดดา เมืองพรม 
เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

13 จัดจ้างตรวจเช็คระบบช่วงล่างและ
เปลี่ ยน ถ่ าย น้ํ า มัน เครื่ อ ง รถขยะ 
หมายเลขทะเบียน 80-6651 ชุมพร 
 

5,290 ตกลงราคา ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,290 บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,290 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

14 จ้างเหมาคนงานดูแลสถานีสูบน้ําด้วย
ไฟฟ้า จํานวน 1 คน  
 

6,000 ตกลงราคา นายอภิชาติ รัตนนท์ 
เลขที่ 17/7 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 6,000 บาท 

นายอภิชาติ รัตนนท์ 
เลขที่ 17/7 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 6,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

15 จัดจ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
สําหรับผู้ปฏิ บัติหน้าที่ต่าง ๆ ศูนย์
อํานวยการเฉพาะกิจดับไฟป่าเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

31,824 ตกลงราคา นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 31,824 บาท 

นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 31,824 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2559 

 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

16 จ้างเหมาปะผุตัวถัง รถขยะ หมายเลข
ทะเบียน 80-6651 ชุมพร 
 

51,700 ตกลงราคา ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 51,700 บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 51,700 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

17 จัดจ้างทําเว็บไซต์พร้อมทั้งบริการเช่า
พื้นที่เว็บไซต์และการต่ออายุ โดเมน
เนมภายใต้ชื่อ
WWW.KAOTALU.CO.TH  
เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2559 ถึงเดือนพฤษภาคม 
2560 
 

10,000 ตกลงราคา บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 
โดย นายพิเชษฐ์ บุญจูง 

เลขที่ 2 หมู่ที่ 1                               
ตําบลปากพนังฝั่งตะวันออก 

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เสนอราคา 10,000 บาท 

บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 
โดย นายพิเชษฐ์ บุญจูง 

เลขที่ 2 หมู่ที่ 1                               
ตําบลปากพนังฝั่งตะวันออก 

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เสนอราคา 10,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

18 จัดจ้างเหมารถเพื่อบรรทุกขยะมูลฝอย 
 

33,000 ตกลงราคา นายสนั่น ง่วนช ู
เลขที่ 26/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 33,000 บาท 

นายสนั่น ง่วนช ู
เลขที่ 26/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 33,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2559 

 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

19 จัดจ้างผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
นักกีฬาวอลเลย์บอลโครงการจัดส่ง
นั ก กีฬา เ ข้ า ร่ วมการแ ข่ ง ขัน กีฬา 
อบจ. คัพ ผู้ นําท้องถิ่น ครั้ ง ที่  1 1 
ประจําปี 2559 ณ สนามกีฬาสถาบัน
การพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร 
 

24,000 ตกลงราคา นายจิรวัฒน์ ชลสถาน 
เลขที่ 68 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 24,000 บาท 

นายจิรวัฒน์ ชลสถาน 
เลขที่ 68 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 24,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

20 จัดจ้างผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
นักกีฬาว ฟุตบอลโครงการจั ดส่ ง
นั ก กีฬา เ ข้ า ร่ วมการแ ข่ ง ขัน กีฬา 
อบจ. คัพ ผู้ นําท้องถิ่น ครั้ ง ที่  1 1 
ประจําปี 2559 ณ สนามกีฬาสถาบัน
การพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร 
 

24,000 ตกลงราคา นายณรงค์ บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 24,000 บาท 

นายณรงค์ บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 24,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

21 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ประจําเดือน พฤษภาคม ให้กับเด็กชั้น
ประถมศึกษา (อนุบาล - ป.6)และ
ศูน ย์ พัฒนาเ ด็ก เล็ ก ใน เขต ตําบล          
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

56,094.50 วิธีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดยนายชาติวุฒิ พลนิล 

 เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 56,094.50 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดยนายชาติวุฒิ พลนิล 

 เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 56,094.50 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
22 จัด ซื้ อวั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ งและหล่ อลื่ น 

สําหรับรถบด รถเกรด รถแบ็คโฮ ฯลฯ 
ประจําเดือน พฤษภาคม 

22,500 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภออสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 22,500 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 22,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

23 จัด ซื้ อวั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ งและหล่ อลื่ น 
สํ า ห รั บ ร ถ ย น ต์ นั่ ง ส่ ว น ก ล า ง  
ร ถ บ ร ร ทุ ก ข ย ะ มู ล ฝ อ ย  ฯ ล ฯ 
ประจําเดือน พฤษภาคม 

11,700 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9              ตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 11,700 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9              ตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 11,700 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

24 จ้างเหมาพนักงานทั่วไป เพื่อดูแลสวน 
จัดสวนตกแต่งใส่ปุ๋ยฯลฯ ประจําเดือน 
พฤษภาคม จํานวน 1 คน  

4,000 ตกลงราคา นายจํารัส สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

นายจํารัส สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

25 จ้างเหมาชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ
ต้น( First Responder : FR )  อย่างน้อย 
4 คน จํานวน 1 ชุด ประจําเดือน 
พฤษภาคม 

20,000 ตกลงราคา นายประดิษฐ์ เจริญศรี 
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,000 บาท 

นายประดิษฐ์ เจริญศรี 
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 



 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
26 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านช่องบอน 
จํานวน 61 คน คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือนพฤษภาคม  

21,960 ตกลงราคา นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 21,960 บาท 

นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 21,960 บาท 

 

27 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านถ้ําน้ําลอด            
จํานวน 35 คน คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือน พฤษภาคม  

13,680 ตกลงราคา นางสาวสรัญญา วงศ์อยู่ 
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 13,680 บาท 

นางสาวสรัญญา วงศ์อยู่ 
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 13,680 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
1 จั ด ซื้ อวั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ ง และหล่ อลื่ น 

สําหรับรถเกรด หมายเลขทะเบียน       
ตค 170 ชุมพร 
 

1,480 ตกลงราคา ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,480 บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,480 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

2 จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน มิถุนายน 
 

1,020 ตกลงราคา นางสาวจุรีรัตน์ จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 ตําบลด่านสว ี

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,020 บาท 

นางสาวจุรีรัตน์ จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 ตําบลด่านสว ี

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,020 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

3 จัดซื้อดอกไม้สดเพื่อใช้ในการตกแต่ง
สถานที่ โครงการจังหวัดพบประชาชน
จังหวัดชุมพร  

 

 

       
 

5,000 ตกลงราคา ร้านดอกไม้ By จีน 
โดยนางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่ 67/3 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวัด

ชุมพร 
เสนอราคา 5,000 บาท 

ร้านดอกไม้ By จีน 
โดยนางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่ 67/3 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวัด

ชุมพร 
เสนอราคา 5,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

4 จั ด ซื้ อ เครื่ อง ดื่ มสํ าหรับผู้ เ ข้ า ร่ วม
โครงการรวมพลั งรณรง ค์ ต่อ ต้าน             
ยาเสพติด ประจําปี 2559 
 

1,550 ตกลงราคา นายสุริยา เกื้อตะโก 
เลขที่ 51/2 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,550 บาท 

นายสุริยา เกื้อตะโก 
เลขที่ 51/2 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,550 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2559 

 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

5 จัดซื้อธงชาติ ธงพระนามาภิไธย่อ สก.
และธงพระนามาภิไธย่อ ภปร.  
 

11,200 ตกลงราคา ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ 
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง               

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 11,200 บาท 

ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ 
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง               

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 11,200 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

6 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทท่อน้ํา  
 

6,960 ตกลงราคา นายศักศกฤษ ม่วงแนม 
เลขที่ 8/11 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 6,960 บาท 

นายศักศกฤษ ม่วงแนม 
เลขที่ 8/11 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 6,960 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

7 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทดินลูกรัง 
เพื่อปรับพื้นที่บริเวณ อบต.เขาทะลุ 
เพื่อเตรียมรับงานโครงการจังหวัดพบ
ประชาชน 

 

      
 

33,000 ตกลงราคา นายประยูร รวดเร็ว 
เลขที่ 118 หมู่ที่ 8 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 33,000 บาท 

นายประยูร รวดเร็ว 
เลขที่ 118 หมู่ที่ 8 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 33,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

8 จัดจ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไป เปลี่ยนผ้า
เบรคและเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง
สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กข 6672 ชุมพร 
 

4,250 ตกลงราคา ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6  
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,250 บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6  
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,250 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 



 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
9 จั ด จ้ า ง ซ่ อ ม แ ซ ม ร ถ บ ร ร ทุ ก น้ํ า 

หมายเลขทะเบียน บต 9772 ชุมพร 
 

4,760 ตกลงราคา นายนิวัฒน์ ณศฤงคราญ 
เลขที่ 79 หมู่ที่ 6 

ตําบลครน อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,760 บาท 

นายนิวัฒน์ ณศฤงคราญ 
เลขที่ 79 หมู่ที่ 6 

ตําบลครน อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,760 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

10 จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
โ คร งการ  “รั ก น้ํ า  รั ก ป่ า  รั ก าษา
แผ่นดิน” 
 

1,600 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดยนายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,600 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดยนายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,600 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

11 จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ จํานวน 7 
วัน วันละ 800 บาท ตามโครงการ
จังหวัดพบประชาชน  

5,600 ตกลงราคา นายอังคาร ตรวจนอก 
เลขที่ 663 หมู่ที่ 7 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,600 บาท 

นายอังคาร ตรวจนอก 
เลขที่ 663 หมู่ที่ 7 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,600 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

12 จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
โ ค ร ง ก า ร จั ง ห วั ด พ บ ป ร ะ ช า ช น             
ณ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

4,472 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดยนายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,472 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดยนายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,472 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
13 จัดจ้างจัดสถานที่โครงการรวมพลัง

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจําปี 
2559 

2,000 ตกลงราคา นางอําพรรณ พรหมสวัสดิ์ 
เลขที่ 532 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,000 บาท 

นางอําพรรณ พรหมสวัสดิ์ 
เลขที่ 532 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

14 จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Laser 
1320 หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-
006 (สํานักปลัด) 
  

2,640 ตกลงราคา ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 
เลขที่ 58 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง              

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,640 บาท 

ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 
เลขที่ 58 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง              

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,640 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

15 จัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ สําหรับรถยนต์
ส่ ว น ก ล า ง  ห ม า ย เ ล ข ท ะ เ บี ย น          
กข 6672 ชุมพร 
 

2,300 ตกลงราคา ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,300 บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,300 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

16 จัดจ้างซ่อมแซมเชื่อมพอกแต่งเฟืองโซ่,
การ์ดกันโซ่ตก,เชื่อมพอกบ่าล้อหน้า
และเปลี่ยนอะไหล่ รอลเลอร์สําหรับรถ
แ บ็ ค โ ฮ  ห ม า ย เ ล ข ท ะ เ บี ย น              
ตค 189 ชุมพร 
 

93,090 ตกลงราคา หจก.ภ.ภิวฒัน์เจริญ  
โดย นายสุธน ธรรมาภวิัฒน์ 
เลขที่ 211/1 หมู่ที่ 11               

ตําบลบางหมาก อําเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 93,090 บาท 

หจก.ภ.ภิวฒัน์เจริญ  
โดย นายสุธน ธรรมาภวิัฒน์ 
เลขที่ 211/1 หมู่ที่ 11               

ตําบลบางหมาก อําเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 93,090 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
17 จัดจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 

บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6 
47,000 ตกลงราคา ร้านเจเอสพีบาดาล 

โดย นายพรมสัณฑ์ โทบุรี 
เลขที่ 5 หมู่ที่ 3 ตําบลนาชะอัง 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 47,000 บาท 

ร้านเจเอสพีบาดาล 
โดย นายพรมสัณฑ์ โทบุรี 

เลขที่ 5 หมู่ที่ 3 ตําบลนาชะอัง 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 47,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

18 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
ตามโครงการจั งหวัดพบประชาชน          
ณ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

37,500 ตกลงราคา นางสาวลัดดา เมืองพรหม 
เลขที่ 16  หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 37,500 บาท 

นางสาวลัดดา เมืองพรหม 
เลขที่ 16  หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 37,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

19 จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ จํานวน 7 
วัน วันละ 800 บาท ตามโครงการ
จังหวัดพบประชาชนองค์การบริหารส่วน
ตํ า บ ล เ ข า ท ะ ลุ  อํ า เ ภ อ ส วี             
จังหวัดชุมพร 

5,600 ตกลงราคา นายอังคาร ตรวจนอก 
เลขที่ 663 หมู่ที่ 7 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,600 บาท 

นายอังคาร ตรวจนอก 
เลขที่ 663 หมู่ที่ 7 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,600 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

20 จ้างเหมาผูกผ้าและตกแต่งสถานที่ตาม
โครงการจังหวัดพบประชาชนองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี             
จังหวัดชุมพร 

15,000 ตกลงราคา นางศติยา บัวงสงค์ 
เลขที่ 26/3 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 15,000 บาท 

นางศติยา บัวงสงค์ 
เลขที่ 26/3 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 15,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

21 จัดจ้างทํา ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
โ ค ร งการ รวมพลั ง รณรง ค์ ต่ อ ต้ าน         
ยาเสพติด  

6,400 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดยนายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 6,400 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดยนายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 6,400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2559 

 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

22 จัดจ้างซ่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อง
บอน หมู่ที่ 5 
 

20,000 ตกลงราคา นายสมพร สินค้า 
เลขที่ 175/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,000 บาท 

นายสมพร สินค้า 
เลขที่ 175/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

23 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)นมสด ยู.เอช.ที.
รสจืด (ผสมฟลูออไรด์) 200 ซีซี ตรา 
“นมโรงเรียน” สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านช่องบอน จํานวน 61 คน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ําน้ําลอด  
 

77,418 วิธีกรณี
พิเศษ 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดยนายชาติวุฒิ พลนิล 

 เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 77,418 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดยนายชาติวุฒิ พลนิล 

 เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 77,418 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

24 จัด ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ประจําเดือน มิถุนายน ให้กับเด็กชั้น
ประถมศึกษา (อนุบาล - ป.6)และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

112,189 วิธีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดยนายชาติวุฒิ พลนิล 

 เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 112,189 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดยนายชาติวุฒิ พลนิล 

 เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 112,189 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 

 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
25 จั ด ซื้ อวั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ ง และหล่ อลื่ น 

สําหรับรถบด รถเกรด รถแบ็คโฮ ฯลฯ 
ประจําเดือน มิถุนายน 

23,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 23,000 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 23,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

26 จั ด ซื้ อวั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ ง และหล่ อลื่ น 
สําหรับรถยนต์นั่งส่วนกลาง  รถบรรทุก
ขยะ มู ล ฝ อย  ฯล ฯ  ป ร ะ จํ า เ ดื อ น 
มิถุนายน 

16,700 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 16,700 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9              ตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 16,700 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

27 จ้างเหมาพนักงานทั่วไป เพื่อดูแลสวน 
จั ด ส ว น  ต ก แ ต่ ง ใ ส่ ปุ๋ ย  ฯ ล ฯ 
ประจําเดือน มิถุนายน  จํานวน 1 คน 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

4,000 ตกลงราคา นายจํารัส สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

นายจํารัส สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

28 จ้างเหมาชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น( 
First Responder : FR )  อย่างน้อย 4 คน 
จํานวน 1 ชุด ประจําเดือน มิถุนายน 

20,000 ตกลงราคา นายประดิษฐ์ เจริญศรี 
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,000 บาท 

นายประดิษฐ์ เจริญศรี 
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
29 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านช่องบอน 
จํานวน 61 คน คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือนมิถุนายน  

26,840 ตกลงราคา นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 26,840 บาท 

นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 26,840 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

30 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านถ้ําน้ําลอด            
จํานวน 35 คน คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือนมิถุนายน  

16,720 ตกลงราคา นางสาวสรัญญา วงศ์อยู่ 
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 16,720 บาท 

นางสาวสรัญญา วงศ์อยู่ 
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 16,720 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

                                                                                   ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
1 จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน กรกฎาคม 

จํานวน 67 ถัง  
1,005 ตกลงราคา นางสาวจุรีรัตน์ จําเดิม 

เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 
ตําบลด่านสวี อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,005 บาท 

นางสาวจุรีรัตน์ จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 1,005 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

2 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,400 ตกลงราคา ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,400 บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

3 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,508 ตกลงราคา นางเอมิกา ดวงมณี 
เลขที่ 476 หมู่ที่ 10 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,508 บาท 

นางเอมิกา ดวงมณี 
เลขที่ 476 หมู่ที่ 10 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,508 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

4 จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านช่องบอนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านถ้ําน้ําลอด 

69,300 ตกลงราคา ร้านกาญจนาครุภัณฑ์ 
โดย นางกาญจนา รักษาผล 

เลขที่ 230/11 ตําบลนาชะอัง 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 69,300 บาท 

ร้านกาญจนาครุภัณฑ์ 
โดย นางกาญจนา รักษาผล 

เลขที่ 230/11 ตําบลนาชะอัง 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 69,300 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

5 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 10 หลัง  73,000 ตกลงราคา นายบุญทัน ลิลาจันทร์ 
เลขที่ 143 หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านแมด 
อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 

เสนอราคา 73,000 บาท 

นายบุญทัน ลิลาจันทร์ 
เลขที่ 143 หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านแมด 
อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 

เสนอราคา 73,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

                                                                                   ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
6 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศสําหรับห้อง

กิจการสภา  
16,900 ตกลงราคา ร้านเขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส 

โดย นายวรวุธ ดิษฐประเสริฐ 
เลขที่ 203/6 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 16,900 บาท 

ร้านเขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายวรวุธ ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 203/6 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 16,900 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

7 จัดซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับสํานักปลัด 7,297 ตกลงราคา ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ 
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 7,297 บาท 

ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ 
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 7,297 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

8 จัดซื้อหมึก HP 49 A สําหรับ
เครื่องพิมพ์ ของสํานักปลัด 

17,750 ตกลงราคา ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 
เลขที่ 58 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง              

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 17,750 บาท 

ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 
เลขที่ 58 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง              

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 17,750 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

9 จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การ
ออกเสียงประชามติ 

1,600 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดยนายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,600 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดยนายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,600 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

                                                                                   ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
10 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเพื่อใช้

ในองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

4,241 ตกลงราคา ร้านปฐมพรก๊อปปี้ 
โดย นางพริก พรหมเพชร 

เลขที่ 2/6 หมู่ที่ 9 ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,241 บาท 

ร้านปฐมพรก๊อปปี้ 
โดย นางพริก พรหมเพชร 

เลขที่ 2/6 หมู่ที่ 9 ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,241 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

11 จั ดจ้ า ง ทํ า ป้ ายประชาสั ม พันธ์ รั บ
ลงทะเบียนคนพิการ ประจําปี 2560 
 

576 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดยนายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 576 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดยนายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 576 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

12 จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
โครงการแห่เทียนพรรษา 
 

400 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดยนายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 576 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดยนายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 576 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

13 จ้างเหมาตกแต่งรถแห่เทียนพรรษา 
 

5,000 ตกลงราคา นางศติยา บัวสงค์ 
เลขที่26/3 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,000 บาท 

นางศติยา บัวสงค์ 
เลขที่26/3 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
                                                                                   ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยน้ําทิพย์ หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 11 
 

825,000 ตกลงราคา หจก.เอสแอนด์วีบ้านรังนก 
โดย นายเสน่ห์ แผ้วกระสินธ์ 

เลขที่ 30/1 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 825,000 บาท 

หจก.เอสแอนด์วีบ้านรังนก 
โดย นายเสน่ห์ แผ้วกระสินธ์ 

เลขที่ 30/1 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 825,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยผาแดง หมู่ที่ 7 
 

366,500 ตกลงราคา หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 366,500 บาท 

หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 366,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยก้าวหน้า หมู่ที่ 10 
 

366,000 ตกลงราคา หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 366,000 บาท 

หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 366,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

17 จัด ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ประจําเดือน กรกฎาคม ให้กับเด็กชั้น
ประถมศึกษา (อนุบาล - ป.6)และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

91,791 วิธีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดยนายชาติวุฒิ พลนิล 

 เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 91,791 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดยนายชาติวุฒิ พลนิล 

 เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 91,791 บาท 

 



 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

                                                                                   ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
18 จั ด ซื้ อวั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ ง และหล่ อลื่ น 

สําหรับรถบด รถเกรด รถแบ็คโฮ ฯลฯ 
ประจําเดือน กรกฎาคม 

28,500 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 28,500 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 28,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

19 จั ด ซื้ อวั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ ง และหล่ อลื่ น 
สําหรับรถยนต์นั่งส่วนกลาง  รถบรรทุก
ขยะ มู ล ฝ อย  ฯล ฯ  ป ร ะ จํ า เ ดื อ น 
กรกฎาคม 

15,620 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,620 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,620 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

20 จ้างเหมาพนักงานทั่วไป เพื่อดูแลสวน 
จั ด ส ว น  ต ก แ ต่ ง ใ ส่ ปุ๋ ย  ฯ ล ฯ 
ประจําเดือน กรกฎาคม  จํานวน 1 คน 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

4,000 ตกลงราคา นายจํารัส สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

นายจํารัส สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

21 จ้างเหมาชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น( 
First Responder : FR )  อย่างน้อย 4 คน 
จํานวน 1 ชุด ประจําเดือน กรกฎาคม 

20,000 ตกลงราคา นายประดิษฐ์ เจริญศรี 
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,000 บาท 

นายประดิษฐ์ เจริญศรี 
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
                                                                                   ประจําปีงบประมาณปี 2559 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
22 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านช่องบอน 
จํานวน 61 คน คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือนกรกฎาคม  

21,960 ตกลงราคา นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 21,960 บาท 

นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 21,960 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

23 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านถ้ําน้ําลอด            
จํานวน 35 คน คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือนกรกฎาคม  

13,680 ตกลงราคา นางสาวสรัญญา วงศ์อยู่ 
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 13,680 บาท 

นางสาวสรัญญา วงศ์อยู่ 
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 13,680 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

                                                                                   ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
1 จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน ตุลาคม 

จํานวน 64 ถัง  
 

960 ตกลงราคา นางสาวจุรีรัตน์ จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 960 บาท 

นางสาวจุรีรัตน์ จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 960 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

2 จัดซื้อน้ํายาดับเพลิงจํานวน 2 ถัง 
ประจําปี 2559 
 
 

1,800 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ ระนองเคมีภัณฑ์ 
โดย นายธนวัฒน์ แก่นทอง 

เลขที่ 83/47 หมู่ที่ 2 ตําบลบางนอน 
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

เสนอราคา 1,800 บาท 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ระนองเคมีภัณฑ์ 
โดย นายธนวัฒน์ แก่นทอง 

เลขที่ 83/47 หมู่ที่ 2 ตําบลบางนอน 
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

เสนอราคา 1,800 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 3,400 ตกลงราคา ร้านไทเกอร์สปอร์ต 
เลขที่ 68 ถนนเพชรเกษม ตําบลขันเงิน 

อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,400 บาท 

 
 
 

ร้านไทเกอร์สปอร์ต 
เลขที่ 68 ถนนเพชรเกษม ตําบลขันเงิน 

อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,400 บาท 

 

เสนอราคาต่ําสุด 

4 จัดซื้อวัสดุการแพทย์ (สารส้ม) 
  
 

45,550 ตกลงราคา หจก.กิตติภัณฑ์ทรัพย์เจริญ 
โดย นายธนวัฒน์ แก่นทอง 

เลขที่ 444/71 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาแก้ว 
อําเภอลานสกา จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 45,550 บาท 

หจก.กิตติภัณฑ์ทรัพย์เจริญ 
โดย นายธนวัฒน์ แก่นทอง 

เลขที่ 444/71 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาแก้ว 
อําเภอลานสกา จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 45,550 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
                                                                                   ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
5 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 

 
51,700 ตกลงราคา ร้านสุวรรณการไฟฟ้า 

โดย ดลฤดี เทียมสุวรรณ 
เลขที่ 162/4 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 51,700 บาท 

ร้านสุวรรณการไฟฟ้า 
โดย ดลฤดี เทียมสุวรรณ 

เลขที่ 162/4 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 51,700 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

6 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
 

70,494 ตกลงราคา หจก.ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง 
โดย นางจารี ศุภกิจรัตนากุล 

เลขที่ 119 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 70,494 บาท 

หจก.ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง 
โดย นางจารี ศุภกิจรัตนากุล 

เลขที่ 119 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 70,494 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

7 จั ด ซื้ อวั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ ง และหล่ อลื่ น 
สําหรับรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน 
ตค 189 ชุมพร 
 

5,630 ตกลงราคา ร้านไชยชนะยนตรกิจ              
 โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,630 บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ               
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,630 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

8 จัดซื้อถังขยะ จํานวน 145 ถัง 
 

65,250 ตกลงราคา ร้านอุ่นแอนด์หยงพลาสติก 
โดย นายปิยะศักดิ์ นาชนเขขต์ 

เลขที่ 13/4 หมู่ที่ 9ตําบลตากแดด 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 65,250 บาท 
 

ร้านอุ่นแอนด์หยงพลาสติก 
โดย นายปิยะศักดิ์ นาชนเขขต์ 

เลขที่ 13/4 หมู่ที่ 9ตําบลตากแดด 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 65,250 บาท 
 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
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ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
9 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสนับสนุนราษฎร

ทํา ร่ อ งล้ อคอนกรี ต  ห มู่ ที่  7และ
อุปกรณ์ท่อประปาเพื่อเปลี่ยนระบบท่อ
ส่งน้ําชํารุด 
 

79,615 ตกลงราคา บริษัท โยธาวิทย์ โฮมเซ็นเตอร์ 
โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม 
เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6  

ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 79,615 บาท             
 

บริษัท โยธาวิทย์ โฮมเซ็นเตอร์ 
โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม 
เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6  

ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 79,615 บาท             
 

เสนอราคาต่ําสุด 

10 จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านช่องบอนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านถ้ําน้ําลอด 

99,000 ตกลงราคา ร้านกาญจนาครุภัณฑ์ 
โดย นางกาญจนา รักษาผล 

เลขที่ 230/11 ตําบลนาชะอัง 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 99,000 บาท 

ร้านกาญจนาครุภัณฑ์ 
โดย นางกาญจนา รักษาผล 

เลขที่ 230/11 ตําบลนาชะอัง 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 99,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

11 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 
 

9,529 ตกลงราคา ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ 
โดย นายปืยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,529 บาท  

ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ 
โดย นายปืยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,529 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 
 

10,000 ตกลงราคา ร้านพีอาร์คอมเซอร์วิส 
โดย นายปัชญานนท์ โพธิ์โต 

เลขที่ 102/7 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 10,000 บาท 

ร้านพีอาร์คอมเซอร์วิส 
โดย นายปัชญานนท์ โพธิ์โต 

เลขที่ 102/7 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 10,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

                                                                                   ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
13 จัดจ้างทําป้ายไวนิลพระบรมฉายา

ลั ก ษ ณ์  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า  ฯ 
พระบรมราชินีนาถพร้อมติดตั้ง 
 

2,500 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดยนายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 576 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดยนายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 576 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

14 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
พร้อมเครื่องดื่มสําหรับการประชุมสภา 
 

2,400 ตกลงราคา นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,400 บาท 

นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

15 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
พร้อมเครื่องดื่มสําหรับการประชุมสภา
(ครั้งที่ 2)  

2,400 ตกลงราคา นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,400 บาท 

นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

16 จัดจ้ าง ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0001 
 

40,000 ตกลงราคา ธ.เจริญการช่าง 
โดย นายพินิตย์ ภู่พรม 

เลขที่ 77/33 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 40,000 บาท 

ธ.เจริญการช่าง 
โดย นายพินิตย์ ภู่พรม 

เลขที่ 77/33 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 40,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

17 จัดจ้างทําป้ายบอกเขตตําบลเขาทะลุ 
 

45,000  ตกลงราคา นายภาณุเดช ศรีสุทยะคุณ 
เลขที่ 8 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 45,000 บาท 

นายภาณุเดช ศรีสุทยะคุณ 
เลขที่ 8 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 45,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

                                                                                   ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป 
18 จัดจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเที่ยวตําบลเขาทะลุ 
 

25,000 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดยนายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 25,000 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดยนายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 25,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

19 โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ําประปา
หมู่บ้าน บ้านกลางและวัดเขาทะลุ       
หมู่ที่ 1 โดยการติดตั้งกรองสนิมเหล็ก           
3 นิ้ว แห่งละ 1 ชุด 
 

172,000 ตกลงราคา ร้านเจเอสพีบาดาล 
โดย นายพรมสัณฑ์ โทบุรี 

เลขที่ 5 หมู่ที่ 3 ตําบลนาชะอัง 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 172,000 บาท 

ร้านเจเอสพีบาดาล 
โดย นายพรมสัณฑ์ โทบุรี 

เลขที่ 5 หมู่ที่ 3 ตําบลนาชะอัง 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 172,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยช่องเขา-วังปลา  
หมู่ที่ 1,3,6 
 

1,394,900 ตกลงราคา หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 1,394,900 บาท 

หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 1,394,900 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

21 จัด ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ประจําเดือน สิงหาคม ให้กับเด็กชั้น
ประถมศึกษา (อนุบาล - ป.6)และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

112,189 วิธีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดยนายชาติวุฒิ พลนิล 

 เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 112,189 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดยนายชาติวุฒิ พลนิล 

 เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 112,189 บาท 

 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

                                                                                   ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป 
22 จั ด ซื้ อวั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ ง และหล่ อลื่ น 

สําหรับรถบด รถเกรด รถแบ็คโฮ ฯลฯ 
ประจําเดือน สิงหาคม 

21,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 21,000 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 21,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

23 จั ด ซื้ อวั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ ง และหล่ อลื่ น 
สํ า ห รั บ ร ถ ย น ต์ นั่ ง ส่ ว น ก ล า ง  
ร ถ บ ร ร ทุ ก ข ย ะ มู ล ฝ อ ย  ฯ ล ฯ 
ประจําเดือน สิงหาคม 

16,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 16,000 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 16,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

24 จ้างเหมาพนักงานทั่วไป เพื่อดูแลสวน 
จั ด ส ว น  ต ก แ ต่ ง ใ ส่ ปุ๋ ย  ฯ ล ฯ 
ประจําเดือน สิงหาคม  จํานวน 1 คน  

4,000 ตกลงราคา นายจํารัส สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

นายจํารัส สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

25 จ้างเหมาชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น
( First Responder : FR )  อย่างน้อย 4 
คน จํานวน 1 ชุด ประจําเดือน 
สิงหาคม 

20,000 ตกลงราคา นายประดิษฐ์ เจริญศรี 
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,000 บาท 

นายประดิษฐ์ เจริญศรี 
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
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ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป 
26 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านช่องบอน 
จํานวน 61 คน คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือนสิงหาคม  

26,840 ตกลงราคา นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 26,840 บาท 

นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 26,840 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

27 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านถ้ําน้ําลอด            
จํานวน 35 คน คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือนสิงหาคม  

16,720 ตกลงราคา นางสาวสรัญญา วงศ์อยู่ 
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 16,720 บาท 

นางสาวสรัญญา วงศ์อยู่ 
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 16,720 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

                                                                                   ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป 
1 จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน กันยายน 

จํานวน 56 ถัง  
 

840 ตกลงราคา นางสาวจุรีรัตน์ จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 840 บาท 

นางสาวจุรีรัตน์ จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 840 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

2 จัดซื้อน้ําดื่มโครงการสวมหมวกนิรภัย 
100%  

3,500 ตกลงราคา นางเอมิกา ดวงมณี 
เลขที่ 476 หมู่ที่ 10 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,500 บาท 

นางเอมิกา ดวงมณี 
เลขที่ 476 หมู่ที่ 10 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

3 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จํานวน 6 รายการ 
 

41,700 ตกลงราคา ร้านสุวรรณการไฟฟ้า 
เลขที่ 162/4 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 41,700 บาท 

ร้านสุวรรณการไฟฟ้า 
เลขที่ 162/4 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 41,700 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 
 

29,300 ตกลงราคา ร้านพีอาร์คอมเซอร์วิส 
โดย นายปัชญานนท์ โพธิ์โต 

เลขที่ 102/7 หมู่ที่ 1                
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 29,300 บาท 

ร้านพีอาร์คอมเซอร์วิส 
โดย นายปัชญานนท์ โพธิ์โต 

เลขที่ 102/7 หมู่ที่ 1                
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 29,300 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

                                                                                   ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป 
5 จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารตามโครงการ

ส่งเสริมสุขภาพผู้พิการทุพพลภาพ 
 

5,000 ตกลงราคา ร้านเอราวัณ 
โดย นายประเสริฐ เหมธัญ 

เลขที่ 144-146 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,000 บาท 

ร้านเอราวัณ 
โดย นายประเสริฐ เหมธัญ 

เลขที่ 144-146 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

6 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง , 
เครื่องพิมพ์ขาวดํา-สี จํานวน 1 เครื่อง 
และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 
จํานวน 1 เครื่อง (สํานักปลัด) 
 

55,000 ตกลงราคา ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา  

อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 55,000 บาท 

ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา  

อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 55,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

7 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง , 
เครื่องพิมพ์ขาวดํา-สี จํานวน 1 เครื่อง 
และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 
จํานวน 1 เครื่อง (กองคลัง) 
 

55,000 ตกลงราคา ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา  

อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 55,000 บาท 

ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา  

อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 55,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

8 จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
โครงการสวมหมวกนิรภัย 100%  
 

4,832 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,832 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,832 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
                                                                                   ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป 
9 จั ดจ้ า ง รถแห่ประชาสั ม พันธ์ ต าม

โครงการสวมหมวกนิรภัย 100%  
 

3,500 ตกลงราคา นายอังคาร ตรวจนอก 
เลขที่ 663/1 หมู่ที่ 7 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,500 บาท 

นายอังคาร ตรวจนอก 
เลขที่ 663/1 หมู่ที่ 7 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

10 จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
ยินดีต้อนรับสู่เขาทะลุ 
 

2,880 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,832 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,832 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

11 จ้างเหมาปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงาน
ธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไม่
ยาก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
แ ล ะ ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ม อ บ ห ม า ย  
ในกองคลัง จํานวน 1 คน  

9,000 ตกลงราคา นางสาวสุกานดา สอนวิสัย 
เลขที่ 89/2 หมู่ที่ 10 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,000 บาท 

นางสาวสุกานดา สอนวิสัย 
เลขที่ 89/2 หมู่ที่ 10 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

12 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ํา 
หมายเลขทะเบียน บต 9772 ชุมพร 
 

60,000 ตกลงราคา ร้าน 3 ป. รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์ ณศฤงคราญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 60,000 บาท 

ร้าน 3 ป. รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์ ณศฤงคราญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 60,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

                                                                                   ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป 
13 จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องและ

ตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกขยะมูลฝอย 
หมายเลขทะเบียน 80-6651 ชุมพร 
 

5,025 ตกลงราคา ร้านไชยชนะยนตรกิจ               
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,025 บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ               
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,025 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

14 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 
สําหรับห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ 
 

6,800 ตกลงราคา ร้านเขาทะลุแอร์ แอนด์ เซอร์วิส 
โดยนายวรวุธ ดิษฐประเสริฐ 
เลขที่ 203/6 หมู่ที่ 1 ตําบล         

เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 6,800 บาท 

ร้านเขาทะลุแอร์ แอนด์ เซอร์วิส 
โดยนายวรวุธ ดิษฐประเสริฐ 
เลขที่ 203/6 หมู่ที่ 1 ตําบล         

เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 6,800 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

15 จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันและ
อาหารว่างพร้อมเครื่อง ดื่มสําหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้
พิการ ทุพพลภาพ และด้อยโอกาส 
ประจําปี 2559 
 

12,500 ตกลงราคา นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,500 บาท 

นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                                                                   ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป 
16 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง 

ยูเอชที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด           
(ผสมฟลูออไรด์) ตรา “นมโรงเรียน” 
ให้ กั บ เ ด็ ก นั ก เ รี ยนประถม ศึกษา 
(อนุบาล – ป.6) โรงเรียนในเขตตําบล
เขาทะลุ เป็นเวลา 30 วัน 

181,815 วิธีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดยนายชาติวุฒิ พลนิล 

 เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 181,815 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดยนายชาติวุฒิ พลนิล 

 เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 181,815 บาท 

 

17 จัด ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ประจําเดือน กันยายน ให้กับเด็กชั้น
ประถมศึกษา (อนุบาล - ป.6)และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

112,189 วิธีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดยนายชาติวุฒิ พลนิล 

 เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 112,189 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดยนายชาติวุฒิ พลนิล 

 เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 112,189 บาท 

 

18 จั ด ซื้ อวั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ ง และหล่ อลื่ น 
สําหรับรถบด รถเกรด รถแบ็คโฮ ฯลฯ 
ประจําเดือน กันยายน 

20,500 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 20,500 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 20,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

19 จั ด ซื้ อวั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ ง และหล่ อลื่ น 
สํ า ห รั บ ร ถ ย น ต์ นั่ ง ส่ ว น ก ล า ง  
ร ถ บ ร ร ทุ ก ข ย ะ มู ล ฝ อ ย  ฯ ล ฯ 
ประจําเดือน กันยายน 

9,400 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,400 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
                                                                                   ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป 
20 จ้างเหมาพนักงานทั่วไป เพื่อดูแลสวน 

จั ด ส ว น  ต ก แ ต่ ง ใ ส่ ปุ๋ ย  ฯ ล ฯ 
ประจําเดือน กันยายน  จํานวน 1 คน  

4,000 ตกลงราคา นายจํารัส สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

นายจํารัส สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

21 จ้างเหมาชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น
( First Responder : FR )  อย่างน้อย 4 
คน จํานวน 1 ชุด ประจําเดือน 
กันยายน 

20,000 ตกลงราคา นายประดิษฐ์ เจริญศรี 
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,000 บาท 

นายประดิษฐ์ เจริญศรี 
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

22 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านช่องบอน 
จํานวน 61 คน คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือนกันยายน  

26,840 ตกลงราคา นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 26,840 บาท 

นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 26,840 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

                                                                                   ประจําปีงบประมาณปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป 
23 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านถ้ําน้ําลอด            
จํานวน 35 คน คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือน กันยายน  

16,720 ตกลงราคา นางสาวสรัญญา วงศ์อยู่ 
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 16,720 บาท 

นางสาวสรัญญา วงศ์อยู่ 
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 16,720 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 


