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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
1  จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับสํานักปลัด

เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง รถกู้ชีพ-
กู้ภัย ฯลฯ ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(100,000) บาท  เฉพาะเจาะจง หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม(2005) 
โดย นางกาญจน์ทิพย์ เจริญรัตน์ 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (100,000) บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม(2005) 
โดย นางกาญจน์ทิพย์ เจริญรัตน์ 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (100,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
  

2  จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับกองช่าง
เพื่อใช้กับรถเกรด รถบด รถแบ็คโฮ  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(100,000) บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม(2005) 
โดย นางกาญจน์ทิพย์ เจริญรัตน์ 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (100,000) บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม(2005) 
โดย นางกาญจน์ทิพย์ เจริญรัตน์ 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (100,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

3  จัดซื้อน้ําดื่มถัง ประจําเดือนตุลาคม 
2560-กันยายน 2561 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(10,000) บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวจุรีรัตน์ จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 ตําบลด่านสว ี

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (10,000) บาท 

นางสาวจุรีรัตน์ จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 ตําบลด่านสว ี

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (10,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

4 จัดจ้างพนักงานทั่วไป จํานวน 1 คน 
เพื่อดูแลสวน จัดสวน ตกแต่งใส่ปุ๋ย ตัด
หญ้าและปรังปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสี่
แยกเขาทะลุ และแหล่งท่องเที่ยวหน้า
ถ้ําธารลอด ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(72,000) บาท เฉพาะเจาะจง นายจํารัส สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (72,000) บาท 

นายจํารัส สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (72,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
5  จัดจ้างเหมาบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(75,000) บาท  เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ์ เจริญศรี 
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (75,000) บาท 

นายประดิษฐ์ เจริญศรี 
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (75,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
  

6  จัดจ้างเหมาเก็บขยะในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(120,000) บาท เฉพาะเจาะจง นายผดุงศักดิ์ ทองนาโพธิ์ 
เลขที่ 20/18 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (120,000) บาท 

นายผดุงศักดิ์ ทองนาโพธิ์ 
เลขที่ 20/18 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (120,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

7  จัดจ้างบริการติดตั้งซุ้มไฟตามโครงการ
บูรณาการจัดงานพิธีถวายพระเพลิง
พระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระบรม
ธาตุสวี องค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(20,000) บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พ.เอส.กรุ๊ป.รวมช่าง 
โดย นางเพ็ญศรี หนูคล้าย 

เลขที่ 122/6 หมู่ที่ 5 ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (20,000) บาท 

หจก.พ.เอส.กรุ๊ป.รวมช่าง 
โดย นางเพ็ญศรี หนูคล้าย 

เลขที่ 122/6 หมู่ที่ 5 ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (20,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานัก
ปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(48,810) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (48,810) บาท 

 

ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (48,810) บาท 

 

เสนอราคาต่ําสุด  
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สําหรับกอง
คลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(20,970) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (20,970) บาท 

ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (20,970) บาท 

 

เสนอราคาต่ําสุด  
  

10  จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน            
หมู่ที่ 5 ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(137,200) บาท เฉพาะเจาะจง นางสรัญญา  วงศ์อยู่ 
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (137,200) บาท 

นางสรัญญา  วงศ์อยู่ 
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (137,200) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

11  จัดจ้างทําพวงมาลาเพื่อเข้าร่วมพิธี
ถวายบังคมพระรูปหล่อพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิย
มหาราช ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

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

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

ร้านดอกไม้ By จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

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

เสนอราคาต่ําสุด  

12 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน           
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
จํานวน 87,000 ถุง ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(572,460) บาท เฉพาะเจาะจง  โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 

อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (572,460) บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 

อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (572,460) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560                                      แบบ สขร.1  

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป  

1.  จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ของกองคลัง 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(19,206) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ  
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (19,206) บาท 

ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ  
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (19,206) บาท 

เสนอราคา
ต่ําสุด  

  

2.  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(5,900) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (5,900) บาท 

ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (5,900) บาท 

เสนอราคา
ต่ําสุด  

    3. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ของสํานักงาน
ปลัด ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

(56,471) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ  
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (56,471) บาท 

ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ  
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (56,471) บาท 

เสนอราคา
ต่ําสุด  
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560                                      แบบ สขร.1  

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป  

4. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน         
11 รายการ ของกองช่าง ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(38,633) บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาทรโปรดักส์ 
โดย นายยุทธนา แพรสมบูรณ์ 

เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 11 ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (38,633) บาท 

หจก.ธนาทรโปรดักส์ 
โดย นายยุทธนา แพรสมบูรณ์ 

เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 11 ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (38,633) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

5. จัดจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ
สืบสานงานประเพณีลอยกระทง 
ประจําปี 2560 ตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สวี จังหวัดชุมพร 

(576) บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน นาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

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

ร้าน นาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

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

เสนอราคาต่ําสุด 

6 จัดจ้างปรับสถานที่บริเวณจัดงานและ
เตรียมสถานที่ (คลองหลังตลาดนัด  
หมู่ที่ 1 ) ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(4,000) บาท เฉพาะเจาะจง นายอ้วน สมศรี 
เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (4,000 ) บาท 

นายอ้วน สมศรี 
เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (4,000 ) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

7 จัดจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ การเปิด
การเรียน การสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก 
จํานวน 2 ป้าย ตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สวี จังหวัดชุมพร 

(1,652) บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน นาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (1,652) บาท 

ร้าน นาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (1,652) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560                                      แบบ สขร.1  

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป  

8 จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
แผนพัฒนา ข้อบัญญัติ แผนพัฒนา
การศึกษา,แผนปฏิบัติการประจําปี
การศึกษา ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(4,600) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านปฐมพรก็อปปี้ 
โดย นางพริก พรหมเพชร 

เลขที่ 2/6 หมู่ที่ 9 ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (4,600) บาท 

ร้านปฐมพรก็อปปี้ 
โดย นางพริก พรหมเพชร 

เลขที่ 2/6 หมู่ที่ 9 ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (4,600) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

9 จัดจ้างทําป้ายไวนิลพระบรมฉายา
ลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ์บดินเทพยวรางกูล 

(576) บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน นาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

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

ร้าน นาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

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

เสนอราคาต่ําสุด 

10 จัดจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ รับ
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(576) บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน นาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

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

ร้าน นาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

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

เสนอราคาต่ําสุด 

11 จัดจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 บ้านช่องบอล ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(3,640) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านธวัชมอเตอร์เขาทะลุ 
โดย นายธวัช ดิษฐ์ประเสริฐ 

เลขที่ 203/1 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (3,640) บาท 

ร้านธวัชมอเตอร์เขาทะลุ 
โดย นายธวัช ดิษฐ์ประเสริฐ 

เลขที่ 203/1 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (3,640) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป  

12 จัดจ้างซ่อมแซมรถเกรด หมายเลข
ทะเบียน ตค 170 ชุมพร ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(2,650) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ต้อยเซอร์วิส (อู่ต้อยคาร์แคร์) 
โดย นางเพ็ญศรี จันทร์ฉาย 
เลขที่ 139/1 หมู่ที่ 11  

ถนนเพชรเกษม ตําบลวังตะกอ  
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,650) บาท 

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

ถนนเพชรเกษม ตําบลวังตะกอ  
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,650) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

13 จัดจ้างซ่อมแซมรถแบ็คโฮ หมายเลข
ทะเบียน ตค 189 ชุมพร           
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(14,250) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเอกสิทธ์การยนต์ 
โดย นายเกรียงศักดิ์ เขาแก้ว 

เลขที่ 332 หมู่ที่ 5 ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (14,250) บาท 

ร้านเอกสิทธ์การยนต์ 
โดย นายเกรียงศักดิ์ เขาแก้ว 

เลขที่ 332 หมู่ที่ 5 ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (14,250) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

14 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
พร้อมเครื่องดื่ม สําหรับการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ประจําปี 2560 ครั้งที่ 1  
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

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

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,400) บาท 

นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลชที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,400) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560                                      แบบ สขร.1  

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป  

15 โครงการเก็บขยะในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ประจําปี
งบประมาณ 2561 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(650,000) บาท เฉพาะเจาะจง นายผดุงศักดิ์ ทองนาโพธิ์ 
เลขที่ 20/18 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (650,000) บาท 

นายผดุงศักดิ์ ทองนาโพธิ์ 
เลขที่ 20/18 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (650,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

16 โครงการเก็บขยะในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ประจําปี
งบประมาณ 2561 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(650,000) บาท เฉพาะเจาะจง นายผดุงศักดิ์ ทองนาโพธิ์ 
เลขที่ 20/18 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (650,000) บาท 

นายผดุงศักดิ์ ทองนาโพธิ์ 
เลขที่ 20/18 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (650,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 9 -  
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560                                      แบบ สขร.1  

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป  

1 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับสํานักปลัด
เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง รถกู้ชีพ-
กู้ภัย ฯลฯ ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(100,000) บาท  เฉพาะเจาะจง หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม(2005) 
โดย นางกาญจน์ทิพย์ เจริญรัตน์ 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (100,000) บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม(2005) 
โดย นางกาญจน์ทิพย์ เจริญรัตน์ 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (100,000) บาท 

เสนอราคา
ต่ําสุด  

  

2 จัดซื้อดินลูกรัง จํานวน 760 ลูกบาศก์
เมตร เพื่อถมคอสะพานในช่วงเกิด
อุทกภัย ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(68,400) บาท เฉพาะเจาะจง นายประยูร รวดเร็ว 
เลขที่ 118 หมู่ที่ 8 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (68,400) บาท 

นายประยูร รวดเร็ว 
เลขที่ 118 หมู่ที่ 8 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (68,400) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
สําหรับกองช่าง ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(5,010) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (5,010) บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (5,010) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

4 จัดซื้อเครื่องดื่มและวัสดุต่าง ๆ เพื่อใช้
ใน(โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่) 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(2,000) บาท เฉพาะเจาะจง นางเอมิกา ดวงมณี 
เลขที่ 476 หมู่ที่ 10 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,000) บาท 

นางเอมิกา ดวงมณี 
เลขที่ 476 หมู่ที่ 10 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป  

5 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับสํานักปลัด
เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง รถกู้ชีพ-
กู้ภัย ฯลฯ ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(100,000) บาท  เฉพาะเจาะจง หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม(2005) 
โดย นางกาญจน์ทิพย์ เจริญรัตน์ 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (100,000) บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม(2005) 
โดย นางกาญจน์ทิพย์ เจริญรัตน์ 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (100,000) บาท 

เสนอราคา
ต่ําสุด  

  

6 จัดซื้อดินลูกรัง จํานวน 760 ลูกบาศก์
เมตร เพื่อถมคอสะพานในช่วงเกิด
อุทกภัย ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(68,400) บาท เฉพาะเจาะจง นายประยูร รวดเร็ว 
เลขที่ 118 หมู่ที่ 8 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (68,400) บาท 

นายประยูร รวดเร็ว 
เลขที่ 118 หมู่ที่ 8 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (68,400) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

7 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
สําหรับกองช่าง ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(5,010) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (5,010) บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (5,010) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

8 จัดซื้อเครื่องดื่มและวัสดุต่าง ๆ เพื่อใช้
ใน(โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่) 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(2,000) บาท เฉพาะเจาะจง นางเอมิกา ดวงมณี 
เลขที่ 476 หมู่ที่ 10 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,000) บาท 

นางเอมิกา ดวงมณี 
เลขที่ 476 หมู่ที่ 10 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป  

9 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ 
HP Laser Jet 1320 หมายเลข
ครุภัณฑ์ 416-48-006และ
เครื่องพิมพ์ Canon Pixma MP 237 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0015 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
     

(3,890) บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแอล แอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา (3,890) บาท 

ร้านแอล แอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถ.พิศิษฐพยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,890) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

10 จัดจ้างทําพานพุ่ม ถวายสักการะพลเรือ
เอกพระเจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรม
หลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

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

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

ร้านดอกไม้ by จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

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

เสนอราคาต่ําสุด 

11 จัดจ้างซ่อมแซมวิทยุรับ-ส่งแบบมือถือ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 464-44-0001 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(5,160) เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.หลังสวน 
โดย นางสาวยุวดี กลิ่นขจร 

เลขที่ 7 ถนนประชาอุทิศ ตําบลขันเงิน 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (5,160) บาท 

ร้าน ว.หลังสวน 
โดย นางสาวยุวดี กลิ่นขจร 

เลขที่ 7 ถนนประชาอุทิศ ตําบลขันเงิน 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (5,160) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560                                      แบบ สขร.1  

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป  

12 จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ศพด.
บ้านช่องบอน หมายเลขครุภัณฑ์ 416-
56-0015 ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(800) เฉพาะเจาะจง ร้านพีอาร์คอม เซอร์วิส 
โดย นายปัชญานนท์ โพธิ์โต 

เลขที่  102/7 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (800) บาท 

ร้านแอล แอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถ.พิศิษฐพยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (800) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

13 จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับ
แจ้งการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
จํานวน 1 ป้าย ตําบลเขาทะลุ       
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(576) เฉพาะเจาะจง 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 

14 จัดจ้างซ่อมแซมไฟจราจร           
จํานวน 2 ชุด ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

(7,680) เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาทรโปรดักส์(สํานักงานใหญ่) 
โดย นายยุทธนา แพรสมบูรณ์ 

เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 1 ตําบลวังไผ่  
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (7,680) บาท 

หจก.ธนาทรโปรดักส์(สํานักงานใหญ่) 
โดย นายยุทธนา แพรสมบูรณ์ 

เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 1 ตําบลวังไผ่  
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (7,680) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560                                      แบบ สขร.1  

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป  

15 จัดจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและจัด
สถานที่ โต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ฯลฯ (7 วัน) 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(3,500) เฉพาะเจาะจง นายอ้วน  สมศรี 
เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,500) บาท 

นายอ้วน  สมศรี 
เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,500) บาท 

 

เสนอราคาต่ําสุด 

16 จัดจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ 7 วัน
อันตราย ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(576) เฉพาะเจาะจง 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 

17 จ้างเหมาบริการหน่วยกู้ชีพองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ประจําปี 
2561 ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(75,000) เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ์  เจริญศรี 
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (75,000) 

นายประดิษฐ์  เจริญศรี 
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (75,000) 

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

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป  

1 จัดซื้อของสมนาคุณโครงการส่งเสริม
และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะใน
ชุมชนของอบต.เขาทะลุ ประจําปี 
2561 ตําบลเขทะลุ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

(6,000) เฉพาะเจาะจง นางเอมิกา  ดวงมณี 
เลขที่ 476 หมู่ที่ 10 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (6,000) บาท 

นางเอมิกา  ดวงมณี 
เลขที่ 476 หมู่ที่ 10 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (6,000) บาท 

 

เสนอราคาต่ําสุด 

2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟส่อง
ทางสาธารณะ ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(44,730) เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณการไฟฟ้า 
โดย นางดลฤดี  เทียมสุวรรณ 

เลขที่ 876 หมู่ที่ 3 ตําบลปากน้ํา 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (44,730) บาท 

ร้านสุวรรณการไฟฟ้า 
โดย นางดลฤดี  เทียมสุวรรณ 

เลขที่ 876 หมู่ที่ 3 ตําบลปากน้ํา 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (44,730) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

3 จ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 
สําหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์
ความรู้ เ พื่อ เ พิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะในชุมชน  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(150,000) เฉพาะเจาะจง นายพิพัฒน์ รัตนากร 
เลขที่ 188/21 ถนนศาลาแดง 

ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (150,000) บาท 

นายพิพัฒน์ รัตนากร 
เลขที่ 188/21 ถนนศาลาแดง 

ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (150,000) 

เสนอราคาต่ําสุด 

4 จัดจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะใน
ชุ มชน  ตํ าบล เขาทะลุ  อํ า เภอสวี    
จังหวัดชุมพร 

(600) เฉพาะเจาะจง ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (600) บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (600) บาท 

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

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
5 จัดจ้างเหมาเวที เครื่องเสียง เต็นท์ 

เก้าอี้ ในการจัดงานโครงการส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชน ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(30,000) เฉพาะเจาะจง นายอังคาร ตรวจนอก 
เลขที่ 663/1 หมู่ที่ 7 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (30,000) บาท 

นายอังคาร ตรวจนอก 
เลขที่ 663/1 หมู่ที่ 7 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (30,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

6 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ําระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(2,940) เฉพาะเจาะจง ร้านพงศกรมอเตอร์-แอร์ 
โดย นายวิชิต  ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 107/23 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,940) บาท 

ร้านพงศกรมอเตอร์-แอร์ 
โดย นายวิชิต  ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 107/23 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,940) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

7 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดย
ล้ า ง เครื่ องปรับอากาศ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 420-51-0009 จํานวน 1 
เครื่อง สั ง กัด สํา นักปลัด องค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(800) เฉพาะเจาะจง ร้านเขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายวรวุธ ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 203/6 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (800) บาท 

ร้านเขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายวรวุธ ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 203/6 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (800) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

8 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0007 
จํานวน 1 เครื่อง  และ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 420-48-0003 จํานวน 1 
เครื่ อ ง  ตํ าบล เขาทะลุ  อํ า เภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

(7,600) เฉพาะเจาะจง ร้านเขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายวรวุธ ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 203/6 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (7,600) บาท 

ร้านเขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายวรวุธ ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 203/6 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (7,600) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
9 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 

หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0006          
จํานวน 1 เครื่อง ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(1,400) เฉพาะเจาะจง ร้านเขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายวรวุธ ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 203/6 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (1,400) บาท 

ร้านเขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายวรวุธ ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 203/6 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (1,400) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

10 จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษี 
ขนาด กว้าง 250 เซนติเมตร ยาว 
500 เซนติเมตร จํานวน 1 ป้าย เพื่อ
จะติดตั้งหน้าสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

(2,500) เฉพาะเจาะจง 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 

11 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ําระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านช่องบอน หมู่ที่ 5 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(3,560) เฉพาะเจาะจง ร้านพงศกรมอเตอร์-แอร์ 
โดย นายวิชิต  ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 107/23 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,940) บาท 

ร้านพงศกรมอเตอร์-แอร์ 
โดย นายวิชิต  ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 107/23 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,940) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
12 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (PRINTER) 

HP DESKJET 3650 หมายเลข
ครุภัณฑ์ 416-47-0003 จํานวน 1 
เครื่อง ตําบลเขาทะลุ อําเภอ 

(1,030) เฉพาะเจาะจง ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (1,030) บาท 

ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (1,030) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

13 จัดจ้างซ่อมแซมบํารุงรถเกรดเดอร์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 019-51-0001
ทะเบียน ตค 170 ชุมพร ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(23,570) เฉพาะเจาะจง ร้านเอกสิทธ์การยนต์ 
โดย นายเกรียงศักดิ์ เขาแก้ว 

เลขที่ 332 หมู่ที่ 5 ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (23,570) บาท 

ร้านเอกสิทธ์การยนต์ 
โดย นายเกรียงศักดิ์ เขาแก้ว 

เลขที่ 332 หมู่ที่ 5 ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (23,570) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
1 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับกองช่าง

เพื่อใช้กับรถบด รถเกรด รถแบ็คโฮ 
และรถยนต์อื่น ๆ ในสังกัดกองช่าง 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(100,000) เฉพาะเจาะจง หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางกาญทิพย์ เจริญรัตน์ 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (100,000) บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางกาญทิพย์ เจริญรัตน์ 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (100,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

2  จัดซื้อของสมนาคุณ (กาแฟเขาทะลุ) 
จํานวน 1 ชุด เพื่อแสดงความขอบคุณ
ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก
จากประสบการณ์การเรียนรู้นอก
สถานที่ ประจําปี 2561 ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(1,000) เฉพาะเจาะจง นางสาวอรนุช  ดีขั้ว 
เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 

ตําบลบางนอน อําเภอเมืองระนอง 
จังหวัดระนอง 

เสนอราคา (1,000) บาท 

นางสาวอรนุช  ดีขั้ว 
เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 

ตําบลบางนอน อําเภอเมืองระนอง 
จังหวัดระนอง 

เสนอราคา (1,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

3 จ้างเหมารถโดยสาร (รถบัส) เพื่อใช้ใน
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ 
ประจําปี 2561 ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

(20,000) เฉพาะเจาะจง นางสมผล  พิมลรัตน์ 
เลขที่ 51 หมู่ที่ 5 ตําบลขุนกระทิง 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (20,000) บาท 

นางสมผล  พิมลรัตน์ 
เลขที่ 51 หมู่ที่ 5 ตําบลขุนกระทิง 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (20,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
4 จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ 
ประจํ า ปี  2561 จํ านวน 1 ป้าย     
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(240) เฉพาะเจาะจง ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

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

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

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

เสนอราคาต่ําสุด 

5 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อม
น้ําดื่ม จํานวน 1 มื้อๆ ละ 80 บาท/
คน จํานวน 72 คน เพื่อใช้ในโครงการ
ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า ก า ร เ ด็ ก เ ล็ ก จ า ก
ประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ 
ประจําปี 2561 ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

(5,760) เฉพาะเจาะจง นางจามร  กมลวิริยะวัฒน์ 
เลขที่ 88/3 หมู่ที่ 8 ตําบลวิสัยเหนือ 

อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (5,760) บาท 

นางจามร  กมลวิริยะวัฒน์ 
เลขที่ 88/3 หมู่ที่ 8 ตําบลวิสัยเหนือ 

อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (5,760) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                        -20- 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
1 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เป็น

นมกล่อง UHT ขนาด 200 ซีซี ตรา
นมโรงเรียน ชนิดกล่อง ราคากล่องละ 
7.82 บาท จํานวน 26,070 กล่อง 
จํานวน 30 วันทําการ (ช่วงปิดเทอม) 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2560 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(203,867.40) เฉพาะเจาะจง  โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 

อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (203,867.40) บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 

อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (203,867.40) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

2 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อใช้ใน
วันท้องถิ่นไทย ประจําปี 2561  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(800) เฉพาะเจาะจง ร้านเขียวดอกไม้สด 
โดย นางบุญเรือง บัวศรี 

เลขที่ 227/16 ถนนไตรรัตน์ 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (800) บาท 

ร้านเขียวดอกไม้สด 
โดย นางบุญเรือง บัวศรี 

เลขที่ 227/16 ถนนไตรรัตน์ 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (800) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

3 จัดจ้างเหมาบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(75,000) บาท  เฉพาะเจาะจง  นายประดิษฐ์ เจริญศรี 
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (75,000) บาท 

นายประดิษฐ์ เจริญศรี 
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (75,000) บาท 

เสนอราคา
ต่ําสุด  
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สาย สปก.ห้วยกลาง - ป่าม่วง 
(ชพ.ถ.29013) หมู่ที่ 2,5,10 และ 
11 ผิวจราจรกว้ าง  5 เมตร ยาว 
2,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 2 ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด) ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(6,479,000) ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

 

หจก.โคราชพัฒนะ 
โดย นางสาวสุวารี เรืองธนา 

เลขที่ 370 หมู่ที่ 8 ตําบลจอหอ 
อําเภอเมืองนครราชสีมา  

จังหวัดนครราชสีมา 
เสนอราคา (8,240,000) บาท 

 

  

    หจก. ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง 
โดย นายวันชาติ โอสุคนธ์ทิพย์ 

เลขที่ 561 หมู่ที่ 5 ตําบลดอนเจดีย์ 
อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
เสนอราคา (8,460,000) บาท 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
    บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จํากัด 

โดย นายเกรียงไกร ศิริรัตน์ 
เลขที่ 3 หมู่ที่ 5 ตําบลเวียง 

อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เสนอราคา (7,200,000) บาท 

  

    หจก.ชุมพรนวกิจก่อสร้าง 
โดย นายธีรยุทธ จงวิโรจน์ 

เลขที่ 534 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (6,990,000) บาท 

  

    หจก.ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง 
โดย นางจารี ศุภกิจรัตนากุล 

เลขที่ 119/40 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (6,479,000) บาท 

หจก.ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง 
โดย นางจารี ศุภกิจรัตนากุล 

เลขที่ 119/40 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (6,479,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สาย สปก.ห้วยตะเคียน-ห้วย
ทับทอง (ชพ.ถ.29041) หมู่ที่ 9
ผิ ว จ ร า จ ร ก ว้ า ง  5  เ ม ต ร  ย า ว 
2,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 2 ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด) ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(6,479,000) ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

หจก.ชุมพรนวกิจก่อสร้าง 
โดย นายธีรยุทธ จงวิโรจน์ 

เลขที่ 534 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (6,990,000) บาท 

  

    บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จํากัด 
โดย นายเกรียงไกร ศิริรัตน์ 
เลขที่ 3 หมู่ที่ 5 ตําบลเวียง 

อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เสนอราคา (7,200,000) บาท 

  

    บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ จํากัด 
โดย นางสาวลัคนา เบญจรุราวงศ์ 

เลขที่ 48 ซอยมงคลนิเวศน์               
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เสนอราคา (7,948,893.75 บาท 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
    บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จํากัด 

โดย นางธนภสร อํานวยพร 
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตําบลเกาะพลับพลา 

อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
เสนอราคา (8,000,000) บาท 

  

    หจก.ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง 
โดย นายวันชาติ โอสุคนทิพย์ 

เลขที่ 561 หมู่ที่ 5 ตําบลดอนเจดีย์  
อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
เสนอราคา (8,460,000) บาท 

  

    หจก.ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง 
โดย นางจารี ศุภกิจรัตนากุล 

เลขที่ 119/40 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (6,479,000) บาท 

หจก.ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง 
โดย นางจารี ศุภกิจรัตนากุล 

เลขที่ 119/40 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (6,479,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
6 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
(1,478) เฉพาะเจาะจง ร้านนก+อุ๋ย 

โดย นายพงศกร  แซ่ตั้ง 
เลขที่ 20/11 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (1,478) บาท 

ร้านนก+อุ๋ย 
โดย นายพงศกร  แซ่ตั้ง 

เลขที่ 20/11 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (1,478) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

7 จัดซื้อเครื่องไทยทาน จํานวน 9 ชุด 
ตามโครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
ประจํ า ปี  2561  ตํ าบล เขาทะลุ   
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(1,800) เฉพาะเจาะจง นางณัฐทรา สวัสดีจันทร์ 
เลขที่ 62 หมู่ที่ 1 ตําบลวิสัยเหนือ 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (1,800) บาท 

นางณัฐทรา สวัสดีจันทร์ 
เลขที่ 62 หมู่ที่ 1 ตําบลวิสัยเหนือ 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (1,800) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

8 จัดซื้อเครื่องดื่มพร้อมวัสดุตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 
2561 ตําบล เขาทะลุ  อํ า เภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(2,000) เฉพาะเจาะจง ร้านนก+อุ๋ย 
โดย นายพงศกร  แซ่ตั้ง 

เลขที่ 20/11 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (2,000) บาท 

ร้านนก+อุ๋ย 
โดย นายพงศกร  แซ่ตั้ง 

เลขที่ 20/11 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (2,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

9 จั ด ซื้ อผงห มึก เครื่ อ ง ถ่ าย เอกสาร 
จํานวน 10 หลอด ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(45,000) เฉพาะเจาะจง ร้านเอกชัยเซอร์วิส 
โดย นายเอกชัย แก้วสว่าง 

เลขที่ 264/63 หมู่ที่ 4 ถนนอําเภอ 
ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เสนอราคา (45,000) บาท 

ร้านเอกชัยเซอร์วิส 
โดย นายเอกชัย แก้วสว่าง 

เลขที่ 264/63 หมู่ที่ 4 ถนนอําเภอ 
ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เสนอราคา (45,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
10 จั ด ซื้ อ ย า ง น อ ก สํ า ห รั บ ร ถ เ ก ร ด 

หมายเลขครุภัณฑ์ 019-51-0001 
ทะเบียน ตค 170 ชุมพร ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(19,000) เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ต้อยเซอร์วิส (อู่ต้อยคาร์แคร์) 
โดย นางเพ็ญศรี  จันทร์ฉาย 

เลขที่ 139/1 หมู่ที่ 11 ถนนเพชรเกษม 
ตําบลวังตะกอ อําเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (19,000) บาท 

ร้านอู่ต้อยเซอร์วิส (อู่ต้อยคาร์แคร์) 
โดย นางเพ็ญศรี  จันทร์ฉาย 

เลขที่ 139/1 หมู่ที่ 11 ถนนเพชรเกษม 
ตําบลวังตะกอ อําเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (19,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

11 จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
จํานวน 1 มื้อและจ้างเหมาอาหาร
กลางวันพร้อมน้ําดื่ม จํานวน 1 มื้อ 
ต า ม โ ค ร ง ก า ร สื บ ส า น ป ร ะ เ พ ณี
วันสงกรานต์ ฯลฯ ตําบลเขาทะลุ           
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(46,000) เฉพาะเจาะจง นางสายพิณ  รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (46,000) 

นางสายพิณ  รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (46,000) 

เสนอราคาต่ําสุด 

12 จัดจ้างเช่าเต็นท์ ถังใส่ น้ําขนาดใหญ่ 
โต๊ะเล็ก โต๊ะยาวและเก้าอี้ตามโครงการ
สืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สวี จังหวัดชุมพร 

(14,200) เฉพาะเจาะจง นางนิภา  ตั้นตี๋ 
เลขที่ 29 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (14,200) บาท 

นางนิภา  ตั้นตี๋ 
เลขที่ 29 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (14,200) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
13 จัดจ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งและ

ถอดถอน จํานวน 1 ชุด ตามโครงการ
สืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สวี จังหวัดชุมพร 

(3,500) เฉพาะเจาะจง นายอ้วน  สมศรี 
เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,500) บาท 

นายอ้วน  สมศรี 
เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

14 จัดจ้ างทํา ป้ายประชาสัมพันธ์ตาม
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(4,400) เฉพาะเจาะจง ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (4,400) บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (4,400) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

15 จัดจ้างเตรียมสถานที่จัดงาน เช่น ผูกผ้า 
จัดดอกไม้ ตัดหญ้า ฯลฯ ตามโครงการ
สืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวัน
ผู้ สู ง อา ยุแห่ งชา ติ  ตํ าบล เขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(18,000) เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ by จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (18,000) บาท 

ร้านดอกไม้ by จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (18,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

16 จัดจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(576) เฉพาะเจาะจง 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 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
17 จัดจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ต าม โ ค ร งก า ร สั ต ว์ ป ลอ ด โ ร คค น
ปลอดภัยโรคพิษสุ นัขบ้า ประจํา ปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 1  ฯ ล ฯ 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(1,200) เฉพาะเจาะจง 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 

18 จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและจัดสถานที่
โต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ฯลฯ ตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(3,500) เฉพาะเจาะจง นายอ้วน  สมศรี 
เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,500) บาท 

นายอ้วน  สมศรี 
เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

19 จ้างเหมาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์ 
(สุนัขและแมว) ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย  โรคพิษสุ นัข บ้า 
ป ร ะ จํ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 1
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(10,803) เฉพาะเจาะจง นายสวัสดิ์ สายบุบผา 
เลขที่ 188/1 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (10,803) บาท 

นายสวัสดิ์ สายบุบผา 
เลขที่ 188/1 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (10,803) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

20 จัดจ้างซ่อมแซมรถเกรด ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(2,500) เฉพาะเจาะจง ร้าน 3 ป. รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์  ณ ศฤงคราญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (2,500) บาท 

ร้าน 3 ป. รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์  ณ ศฤงคราญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (2,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
21 จัดจ้างตรวจเช็คตามระยะกําหนด

สําหรับรถกู้ชีพ ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

(9,986.85) เฉพาะเจาะจง ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (9,986.85) บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (9,986.85) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

22  จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องและ
ซ่อมแซมรถยน ต์ ส่ ว นกล า ง  ขอ ง
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(32,380) เฉพาะเจาะจง ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (32,380) บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (32,380) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
1 จั ด ซื้อ เครื่ อ งคอมพิว เตอร์ โ น๊ต บุ๊ค 

จํานวน 1 เครื่อง เครื่องสํารองไฟ 
จํานวน 2 เครื่อง ของกองคลังองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(26,600) เฉพาะเจาะจง ร้าน แอลแอนด์พี คอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (26,600) บาท 

ร้าน แอลแอนด์พี คอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (26,600) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

2 จั ด ซื้อ เครื่ อ งคอมพิว เตอร์ โ น๊ต บุ๊ค 
จํานวน 1 เครื่อง ของกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(21,000) เฉพาะเจาะจง ร้าน แอลแอนด์พี คอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (21,000) บาท 

ร้าน แอลแอนด์พี คอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (21,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

3 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล ,
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,เครื่องพิมพ์เลเซอร์
และ เครื่ อ งสํ า ร อง ไฟ ฟ้ า  จํ านว น        
1 เครื่อง ของสํานักงานปลัด องค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(63,600) เฉพาะเจาะจง ร้าน แอลแอนด์พี คอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (21,000) บาท 

ร้าน แอลแอนด์พี คอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (21,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

4 จัดซื้อหมึกสีดํา สําหรับเครื่องพิมพ์ HP 
Laserjet ๑๓๒๐ หมายเลขครุภัณฑ์ 
๔๑๖-๔๘-๐๐๐๕ จํานวน ๓ กล่อง
ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(11,610) เฉพาะเจาะจง ร้าน แอลแอนด์พี คอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (11,610) บาท 

ร้าน แอลแอนด์พี คอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (11,610) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
5 จั ด ซื้ อย า งนอกรถยน ต์ส่ ว นกลา ง 

หมายเลขครุภัณฑ์ 0๐๑-๔๘-๐๐๐๑ 
ทะเบียน กข ๖๖๗๒ ชุมพร จํานวน 
๔ เส้น ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(19,200) เฉพาะเจาะจง ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (19,200) บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (19,200) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

6 จัดซื้อหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ สําหรับ
เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M402
dn หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-
0024 และสําหรับเครื่องพิมพ์ HP 
Color LeserJet Pro MFP M477
fdw หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-
0025 ของสํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

(37,080) เฉพาะเจาะจง ร้านหน้าสวน สเตชั่นเนอรี่ 
โดย นายสุดิป ตันติยะกุล 

เลขที่ 217/1 ถนนหลังสวน          
ตําบลหลังสวน อําเภอหลังสวน          

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (37,080) บาท 

ร้านหน้าสวน สเตชั่นเนอรี่ 
โดย นายสุดิป ตันติยะกุล 

เลขที่ 217/1 ถนนหลังสวน          
ตําบลหลังสวน อําเภอหลังสวน          

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (37,080) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

7 จั ด ซื้ อ ย า ง ม ะ ต อ ย สํ า เ ร็ จ รู ป              
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(48,000) เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศักดิ์ เชื้อทิม 
เลขที่ 101/1 หมู่ที่ 3 ตําบลหนองประดู่ 

อําเภอลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
เสนอราคา (48,000) บาท 

นายเกรียงศักดิ์ เชื้อทิม 
เลขที่ 101/1 หมู่ที่ 3 ตําบลหนองประดู่ 

อําเภอลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
เสนอราคา (48,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
8 จัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 100 ลิตร 

สําหรับกิจกรรมการจัดการขยะอินทรีย์
และขยะเปียกในครัวเรือน จํานวน 6 ถัง 
เพื่อติดตั้งบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ช่องบอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ําน้ําลอด 
และศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 9 แห่งละ 2 
ถัง ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(19,200) เฉพาะเจาะจง ร้านณฐภัทรการค้า 
โดย นางสาววลัยพร ขี่ทอง 

เลขที่ 20/17 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (19,200) บาท 

ร้านณฐภัทรการค้า 
โดย นางสาววลัยพร ขี่ทอง 

เลขที่ 20/17 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (19,200) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

9 จัดซื้อปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ จํานวน 10 
ลูกบาศก์เมตร ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ 

(19,000) เฉพาะเจาะจง หจก.ทุ่งตะโก การโยธา 
โดย นางสาวสุพัตรา บรินายกานนท์ 
เลขที่ 110 หมู่ที่ 2 ตําบลทุ่งตะไคร 

อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (19,000) บาท 

หจก.ทุ่งตะโก การโยธา 
โดย นางสาวสุพัตรา บรินายกานนท์ 
เลขที่ 110 หมู่ที่ 2 ตําบลทุ่งตะไคร 

อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (19,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

10 จัดซื้อสารส้มชนิดผงขุ่น จํานวน 2,150
กิโลกรัม ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(49,450) เฉพาะเจาะจง หจก.กิตติภัณฑ์ทรัพย์เจริญ 
โดย นายธนวัฒน์  แก่นทอง 

เลขที่ 444/71 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาแก้ว 
อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เสนอราคา (49,450) บาท 

หจก.กิตติภัณฑ์ทรัพย์เจริญ 
โดย นายธนวัฒน์  แก่นทอง 

เลขที่ 444/71 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาแก้ว 
อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เสนอราคา (49,450) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
11 จัดซื้อจัด ซื้อหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ 

Cannon หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๗-
๐๐๐๓ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

(9,200) เฉพาะเจาะจง ร้าน แอลแอนด์พี คอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (9,200) บาท 

ร้าน แอลแอนด์พี คอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (9,200) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

12 จัดจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
Big Cleaning Day ขนาด กว้าง 1.20 
เมตร ยาว 2.40 เมตร จํานวน 1 ป้าย
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(576) เฉพาะเจาะจง 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 

13 จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
อาสาสมัครท้อง ถิ่นรักษ์โลก (อถล. ) 
ขนาด กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ 
เมตร  จํานวน 1 ป้าย ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 
 

(2,500) เฉพาะเจาะจง 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 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
14 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อม

เครื่องดื่ม สําหรับสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ คณะผู้บริหาร
และผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 
๑ ประจําปี ๒๕๖๑ ครั้ง ที่ ๑ ในวันที่ 
๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ 
น. จํานวน ๑ มื้อ ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

(2,400) เฉพาะเจาะจง นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลชที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,400) บาท 

นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลชที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,400) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

15 จ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม
การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกใน
ครัวเรือน พร้อมโครงไม้ ขนาดแต่ละป้าย 
กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร 
จํานวน 4 ป้าย ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(4,000) เฉพาะเจาะจง ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (4,000) บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (4,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

16 จ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตําบลเขา
ทะลุ โดยแต่ละป้าย มีขนาด กว้าง 2.50 
เมตร ยาว 7.00 เมตร จํานวน 2 ป้าย
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(6,720) เฉพาะเจาะจง ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (6,720) บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (6,720) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
17 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด จํานวน 1 

พวงเพื่อเข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพลเรือ
เอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขต
อุ ด ม ศั ก ดิ์  เ นื่ อ ง ใ น วั น ค ล้ า ย วั น
สิ้นพระชนม์ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(1,000) เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ By จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

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

 

ร้านดอกไม้ By จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

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

 

เสนอราคาต่ําสุด 

18 จัดจ้างทําและออกแบบเว็บไซต์พร้อมทั้ง
บริการเช่า พื้น ที่เว็บไซต์และต่ออายุ
โ ด เ ม น เ น ม ภ า ย ใ ต้ ชื่ อ 
WWW.KAOTALU.GO.TH  เป็น
ระยะ เ วล า  1  ปี  ทั้ ง นี้ ตั้ ง แ ต่ เ ดื อน 
มิถุนายน 2561 - พฤษภาคม 2562
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

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

เลขที่ 6/107 ถนนพัฒนาการคูขวาง 
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง            
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

เสนอราคา (10,000) บาท 

บจก.ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น 
โดย นายพิเชษฐ์ บุญจูง 

เลขที่ 6/107 ถนนพัฒนาการคูขวาง 
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง            
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

เสนอราคา (10,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

19 ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยดอกคูณ หมู่ที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร 
(หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๔๔ ตาราง
เมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 
๑ ป้าย (ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(292,900) ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (292,900) บาท 

หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (292,900) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
    หจก.ครูเชือบ เอ็นจิเนียริ่ง 

โดย นายศุภโชค มีวิเศษ 
เลขที่ 89/585 ซอย นวมินทร์ 81 
แยก 3-21 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เสนอราคา (308,265.01) บาท 

  

    หจก.ธ.โยธากิจ 
โดย นายธนิต พ่วงแม่กลอง 

เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (330,000) บาท 

  

    หจก.สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย อัจกลับ 

เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (336,000) บาท 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยอ่าวฉานปริง หมู่ที่ ๓ ผิว
จราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ ๐.๕๐ เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า ๕๔๔ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน ๑ ป้าย (ตามแบบ
แปลนที่ อบต.กําหนด) ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(291,500) ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (291,500) บาท 

หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (291,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.ครูเชือบ เอ็นจิเนียริ่ง 
โดย นายศุภโชค มีวิเศษ 

เลขที่ 89/585 ซอย นวมินทร์ 81 
แยก 3-21 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เสนอราคา (333,313.32) บาท 

  

    หจก.ธ.โยธากิจ 
โดย นายธนิต พ่วงแม่กลอง 

เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (400,000) บาท 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
    หจก.สวีรวมช่าง 

โดย นายทรงชัย อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (336,000) บาท 

  

21 ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยการุณสัมพันธ์ หมู่ที่ ๕ ผิวจราจร 
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
๐.๕๐ เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
๕๔๔ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน ๑ ป้าย (ตามแบบ
แปลนที่ อบต.กําหนด) ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(282,900) ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (282,900) บาท 

หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (282,900) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.ครูเชือบ เอ็นจิเนียริ่ง 
โดย นายศุภโชค มีวิเศษ 

เลขที่ 89/585 ซอย นวมินทร์ 81 
แยก 3-21 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เสนอราคา (328,189.81) บาท 
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                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  

    

หจก.ธ.โยธากิจ 
โดย นายธนิต พ่วงแม่กลอง 

เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (330,000) บาท 

  

    หจก.สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย อัจกลับ 

เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (336,000) บาท 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
1 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับกองช่างเพื่อ

ใช้กับรถบด รถเกรด รถแบ็คโฮ และ
รถยนต์อื่น ๆ ในสังกัดกองช่าง ของ
อง ค์การบริหารส่วน ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(100,000) เฉพาะเจาะจง หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางกาญทิพย์ เจริญรัตน์ 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (100,000) บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางกาญทิพย์ เจริญรัตน์ 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (100,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

2 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 ตัว
ของสํานักปลัด องค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(16,500) เฉพาะเจาะจง ร้านเขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายวรวุธ ดิษฐ์ประเสริฐ 

เลขที่ 203/6 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (16,500) บาท 

ร้านเขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายวรวุธ ดิษฐ์ประเสริฐ 

เลขที่ 203/6 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (16,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

3 จัด ซื้อวัค ซีน ป้อง กันโรคพิษสุ นัข บ้า 
พร้ อม ป้ ายแขวนคอ  บั ตร  จํ านวน 
3,000 โดส และ เข็มฉีดยาพร้อมไซริงค์ 
ขนาด 3 ซีซี จํานวน 3,000 ชุด ของ
อง ค์การบริหารส่วน ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(90,000) เฉพาะเจาะจง ร้านทัศนีย์ศึกษาภัณฑ์ 
โดย นางสาวทัศนีย์ ผ่างรัตนศิลป์ 

เลขที่ 439/2 หมู่ที่ 4 ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (90,000) บาท 

ร้านทัศนีย์ศึกษาภัณฑ์ 
โดย นางสาวทัศนีย์ ผ่างรัตนศิลป์ 

เลขที่ 439/2 หมู่ที่ 4 ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (90,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

4 จัดซื้อเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ฯลฯประจําปี 2561
องค์การบริหารส่วน ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(1,600) เฉพาะเจาะจง ร้านนก+อุ๋ย 
โดย นายพงศกร  แซ่ตั้ง 

เลขที่ 20/11 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (1,600) บาท 

ร้านนก+อุ๋ย 
โดย นายพงศกร  แซ่ตั้ง 

เลขที่ 20/11 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (1,600) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
5 จัดจ้ าง ซ่อมแซมเครื่ องปรับอากาศ 

หมายเลขครุภัณฑ์ 420-51-0009 
(ห้องสํานักปลัด)และ หมายเลขครุภัณฑ์ 
420-59-0011 (ห้องประชุมสภา)
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

(12,000) เฉพาะเจาะจง ร้านเขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายวรวุธ ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 203/6 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (12,000) บาท 

ร้านเขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายวรวุธ ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 203/6 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (12,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

6 จั ด จ้ า ง ซ่ อ ม แ ซ ม เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์  HP 
LaserJet MFP M477FDW หมายเลข
ครุภัณฑ์ 416-60-0025 - เปลี่ยน 
CARD FAX จํานวน 1 ชุด ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(2,300) เฉพาะเจาะจง ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,300) บาท 

 

ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,300) บาท 

 

เสนอราคาต่ําสุด 

7 จ้างจัดสถานที่ ณ โรงเรียนเขาทะลุ
พิทยาคม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ ของ
อง ค์การบริหารส่วน ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(2,000) เฉพาะเจาะจง นายอังคาร ตรวจนอก 
เลขที่ 663/1 หมู่ที่ 7 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,000) บาท 

นายอังคาร ตรวจนอก 
เลขที่ 663/1 หมู่ที่ 7 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 



           -42- 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
8 จัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ตามโครงการ

ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

(3,500) เฉพาะเจาะจง นายอังคาร ตรวจนอก 
เลขที่ 663/1 หมู่ที่ 7 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,000) บาท 

นายอังคาร ตรวจนอก 
เลขที่ 663/1 หมู่ที่ 7 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

9 จัดจ้างทําป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ จํานวน 10 ป้าย 
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ฯลฯ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 
 

(4,536.80) เฉพาะเจาะจง บจก.งานเด่นมีเดีย 
โดย นายศุภวุฒิ บัวเลิศ 

เลขที่ 113/27 ถนนศาลาแดง 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (4,536.80) บาท 

บจก.งานเด่นมีเดีย 
โดย นายศุภวุฒิ บัวเลิศ 

เลขที่ 113/27 ถนนศาลาแดง 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (4,536.80) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

10 จัดจ้างซ่อมแซมรถเกรด หมายเลข
ครุภัณฑ์ 019-51-0001 ทะเบียน
ตค 170 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร
  

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

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (3,600) บาท 

ร้าน 3 ป. รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์ ณ ศฤงคราญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (3,600) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
11 จัดจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์และ

ส่งเสริมการอ่าน จํานวน 2 ป้าย ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(428) เฉพาะเจาะจง บจก.งานเด่นมีเดีย 
โดย นายศุภวุฒิ บัวเลิศ 

เลขที่ 113/27 ถนนศาลาแดง 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (428) บาท 

บจก.งานเด่นมีเดีย 
โดย นายศุภวุฒิ บัวเลิศ 

เลขที่ 113/27 ถนนศาลาแดง 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (428) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           -44- 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
1 จัดซื้ออุปกรณ์การกีฬา ชุดกีฬาพร้อม

รองเท้า ถุงเท้าของผู้ควบคุมผู้ฝึกสอน
และนักกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(25,850) เฉพาะเจาะจง ร้าน สปอร์ตคาเฟ่  
โดย นางสาววันเพ็ญ ขันฤทธิ์ 

เลขที่ 202 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (25,850) บาท 

ร้าน สปอร์ตคาเฟ่  
โดย นางสาววันเพ็ญ ขันฤทธิ์ 

เลขที่ 202 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (25,850) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

2 จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัข
บ้า ประจําปีงบประมาณ 2561 ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(3,510) เฉพาะเจาะจง ร้านทัศนีย์ศึกษาภัณฑ์ 
โดย นางสาวทัศนีย์ ผ่างรัตนศิลป์ 

เลขที่ 439/2 หมู่ที่ 4 ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,510) บาท 

ร้านทัศนีย์ศึกษาภัณฑ์ 
โดย นางสาวทัศนีย์ ผ่างรัตนศิลป์ 

เลขที่ 439/2 หมู่ที่ 4 ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,510) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

3 จั ด ซื้ อวั ส ดุ ก่อสร้ า ง เ พื่อปรั บสภาพ      
แวดล้ อมให้ แ ก่  นาย ทัน  จั นทะพัก       
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(20,000) เฉพาะเจาะจง บจก.โยธาวิทย์โฮมเซ็นเตอร์ 
โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม 
เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 

ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (20,000) บาท 

บจก.โยธาวิทย์โฮมเซ็นเตอร์ 
โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม 
เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 

ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (20,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

4 จัดซื้อเทียนพรรษาตามโครงการส่งเสริม
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๖1 ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(1,500) เฉพาะเจาะจง นางสาวอรนุช ดีขั้ว 
เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ตําบลบางนอน  
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

เสนอราคา (1,500) บาท 

นางสาวอรนุช ดีขั้ว 
เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ตําบลบางนอน  
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

เสนอราคา (1,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
5 จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  สํ า ห รั บ

เครื่องพิมพ์ Fuji Xerox Docuprint CM 
305 df หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-
0021 และเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox 
Docuprint CM 305 df หมายเลข
ครุภัณฑ์ 416-60-0028 และวัสดุ
อื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(35,050) เฉพาะเจาะจง ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (35,050) บาท 

ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (35,050) บาท 

 

เสนอราคาต่ําสุด 

6 จัดซื้ออุปกรณ์ในการฝึกอบรมสาธิตตาม
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้อ ง กันภั ยฝ่ ายพล เ รื อน  (อปพร . ) 
อง ค์การบริหารส่วน ตําบลเขาทะลุ 
อํ า เภอสวี  จั งหวั ดชุ มพร  ประจํ า ปี 
2561 ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(5,490) เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ 
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (5,490) บาท 

ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ 
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (5,490) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

7 จ้างทําอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม
สําหรับนักกีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬา
เ ข้ า ร่ วมการแ ข่ ง ขัน กีฬา  อบจ . คัพ 
เยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพร 
ประจําปี 2561 องค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(20,160) เฉพาะเจาะจง นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลชที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (20,160) บาท 

นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลชที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (20,160) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
8 จั ดจ้ า ง ทํ า ป้ ายประชาสั ม พันธ์ ต าม

โครงการส่ ง เสริมประเพณีแห่ เ ทียน
เข้าพรรษา ประจําปี พ.ศ.2561 ของ
อง ค์การบริหารส่วน ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(400) เฉพาะเจาะจง ร้าน นาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

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

ร้าน นาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

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

เสนอราคาต่ําสุด 

9 จัดจ้างเหมาเครื่องเสียงการจัดกิจกรรม
ตามโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียน
เ ข้ าพรรษา ประจํ า ปี  2561 ของ
อง ค์การบริหารส่วน ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(3,500) เฉพาะเจาะจง 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 จัดจ้างบริการน้ําดื่มและน้ําแข็งตาม
โครงการส่ ง เสริมประเพณีแห่ เ ทียน
เ ข้ าพรรษา ประจํ า ปี  2561 ของ
อง ค์การบริหารส่วน ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(1,600) เฉพาะเจาะจง นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลชที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (1,600) บาท 

นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลชที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (1,600) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

11 จัดจ้างเหมาบริการตกแต่งรถแห่เทียน
เข้าพรรษาตามโครงการส่งเสริมประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา ประจําปี 2561 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(3,500) เฉพาะเจาะจง นางสาวอรนุช ดีขั้ว 
เลขที่ 44 หมู่ที่ 7 ตําบลบางนอน 
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

เสนอราคา (3,500) บาท 

นางสาวอรนุช ดีขั้ว 
เลขที่ 44 หมู่ที่ 7 ตําบลบางนอน 
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

เสนอราคา (3,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
12 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 

หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0026 
ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(500) เฉพาะเจาะจง ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (500) บาท 

 

ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (500) บาท 

 

เสนอราคาต่ําสุด 

13 จั ด จ้ า ง ทํ า ป้ า ย ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ 
ต า ม โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ท บ ท ว น
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) องค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(576) เฉพาะเจาะจง ร้าน นาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

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

ร้าน นาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

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

เสนอราคาต่ําสุด 

14 จัดจ้างเหมาตัดเครื่องแบบชุดฝึกอบรม 
อปพร. ตามโครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(13,800) เฉพาะเจาะจง ร้านทัศนีย์ศึกษาภัณฑ์ 
โดย นางสาวทัศนีย์ ผ่างรัตนศิลป์ 

เลขที่ 439/2 หมู่ที่ 4 ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (13,800) บาท 

ร้านทัศนีย์ศึกษาภัณฑ์ 
โดย นางสาวทัศนีย์ ผ่างรัตนศิลป์ 

เลขที่ 439/2 หมู่ที่ 4 ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (13,800) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
15 จัดจ้างเหมาบริการอุปกรณ์ในการสาธิต 

ต า ม โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ท บ ท ว น
อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อํ า เภอสวี  จั งหวั ดชุ มพร  ประจํ า ปี
งบประมาณ 2561 

(12,250) เฉพาะเจาะจง ร้าน อีเอ็มเอส แอ็น ไฟร์สี่สองหนึ่ง 
โดย นายจีรัฐติ กาญจนภิญโญ 

เลขที่ 47 หมู่ที่ 2 ซอยเสียบยวน 4          
ถนนชุมพร-ระนอง ตําบลวังใหม่               
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (12,250) บาท 

ร้าน อีเอ็มเอส แอ็น ไฟร์สี่สองหนึ่ง 
โดย นายจีรัฐติ กาญจนภิญโญ 

เลขที่ 47 หมู่ที่ 2 ซอยเสียบยวน 4          
ถนนชุมพร-ระนอง ตําบลวังใหม่               
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (12,250) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

16 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและ
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร  

(17,250) เฉพาะเจาะจง นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (17,250) บาท 

นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (17,250) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเขาน้อย-ป่าม่วง หมู่ที่ 4 ผิว
จราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 136 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 544 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(399,000) เฉพาะเจาะจง หจก.สมใจทองคําการโยธา 
โดย นายไชยพงษ์ ทองคํา 

เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (399,000) 

หจก.สมใจทองคําการโยธา 
โดย นายไชยพงษ์ ทองคํา 

เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (399,000) 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยก้าวหน้า-สันติธรรม หมู่ที่ 10 
ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 136 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 544 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ
แปลนที่ อบต.กําหนด) ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(399,000) เฉพาะเจาะจง หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (399,000) บาท 

หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (399,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
1 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน สําหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ําน้ําลอด หมู่ที่ 4
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(42,500) เฉพาะเจาะจง ร้านกาญจนาครุภัณฑ์ 
เลขที่268/2 หมู่ที่ 8 ตําบลท่าข้าม 

อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (42,500) บาท 

ร้านกาญจนาครุภัณฑ์ 
เลขที่268/2 หมู่ที่ 8 ตําบลท่าข้าม 

อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (42,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

2 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน หมู่ที่ 5               
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(81,600) เฉพาะเจาะจง ร้านกาญจนาครุภัณฑ์ 
เลขที่268/2 หมู่ที่ 8 ตําบลท่าข้าม 

อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (81,600) บาท 

ร้านกาญจนาครุภัณฑ์ 
เลขที่268/2 หมู่ที่ 8 ตําบลท่าข้าม 

อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (81,600) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

3 จั ด ซื้ อ น้ํ า มัน เชื้ อ เพลิ งและหล่ อลื่ น 
สําหรับสํานักปลัด ประจําเดือนสิงหาคม 
– กันยายน 2561 ขององค์การบริหาร
ส่ ว น ตํ า บ ล เ ข า ท ะ ลุ  อํ า เ ภ อ ส วี           
จังหวัดชุมพร 

(100,000) เฉพาะเจาะจง หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางกาญทิพย์ เจริญรัตน์ 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (100,000) บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
โดย นางกาญทิพย์ เจริญรัตน์ 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (100,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(4,600) เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ 
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (4,600) บาท 

ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ 
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (4,600) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทํากิจกรรม 5 

ส ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข 
: พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ประจําปี 
2561 ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร  

(1,860) เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ  
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (1,860) บาท 

ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ  
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (1,860) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต.  พนักงานส่วนตําบล ครู 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างอบต.
เขาทะลุ องค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(2,205) เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ  
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,205) บาท 

ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ  
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,205) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการอบรม
ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศิลปะการเป็นพิธีกรในศาสนพิธี เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน
วโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 
86 พรรษา ประจําปี 2561 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(1,155) เฉพาะเจาจง ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ  
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (1,155) บาท 

ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ  
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (1,155) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ 

cannon หมายเลขครุภัณฑ์ 484-55-
0001 ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(7,450) เฉพาะเจาะจง ร้านแอล แอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา (7,450) บาท 

ร้านแอล แอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถ.พิศิษฐพยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (7,450) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

9 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(6,600) เฉพาะเจาะจง บจก.โยธาวิทย์โฮมเซ็นเตอร์ 
โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม 
เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 

ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (6,600) บาท 

บจก.โยธาวิทย์โฮมเซ็นเตอร์ 
โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม 
เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 

ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (6,600) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

10 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกอง
ช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(1,350) เฉพาะเจาะจง ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (1,350) บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (1,350) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
11 จัด ซื้อวั ส ดุ ก่อสร้ าง เ พื่อช่ วย เหลือผู้

ประสบวาตภัย หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 3 
อง ค์การบริหารส่วน ตําบลเขาทะลุ  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(24,475) เฉพาะเจาะจง บจก.โยธาวิทย์โฮมเซ็นเตอร์ 
โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม 
เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 

ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (24,475) บาท 

บจก.โยธาวิทย์โฮมเซ็นเตอร์ 
โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม 
เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 

ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (24,475) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

12 จั ด จ้ า ง ซ่ อม แซม รถ ขุ ด ตี นตะ ข า บ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 021-52-0001 
ทะเบียน ตค 189 ชุมพร ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(9,950) เฉพาะเจาะจง ร้านเอกสิทธ์การยนต์ 
โดย นายเกรียงศักดิ์ เขาแก้ว 

เลขที่ 332 หมู่ที่ 5 ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (9,950) บาท 

ร้านเอกสิทธ์การยนต์ 
โดย นายเกรียงศักดิ์ เขาแก้ว 

เลขที่ 332 หมู่ที่ 5 ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (9,950) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

13 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อม
เครื่ อ ง ดื่ม  สํ าหรับการประชุ มสภา
องค์การบริหาร  ส่วนตําบล สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจําปี 2561 ครั้ ง ที่  1 
ในวัน ที่  20 สิงหาคม พ.ศ.  2561 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(2,400) เฉพาะเจาะจง นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลชที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,400) บาท 

นางสายพิณ รักษ์แดง 
เลชที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,400) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
14 โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศ น์ แ ห ล่ ง

ท่องเที่ยวถ้ําธารลอด หมู่ที่ 1 เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งท่องเที่ยวถ้ําธารลอด หมู่ที่ 1 ของ
อง ค์การบริหารส่วน ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(99,807) เฉพาะเจาะจง นายสนั่น  ง่วนช ู
เลขที่ 26/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (99,807) บาท 

นายสนั่น  ง่วนช ู
เลขที่ 26/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (99,807) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

15 จัดจ้างทําป้ายพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(2,600) เฉพาะเจาะจง ร้าน นาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (2,600) บาท 

ร้าน นาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (2,600) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

16 จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องและ
ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ของสํานัก
ปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(7,210) เฉพาะเจาะจง ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (7,210) บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (7,210) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

17 จัดจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการวัด 
ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตาม
แนวทาง 5 ส ประจําปี 2561 จํานวน 
1 ป้าย ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

(576) เฉพาะเจาะจง ร้าน นาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

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

ร้าน นาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

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

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
18 จัดจ้ า ง ทํ า ป้ ายประชาสั ม พันธ์ ต าม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานสภา
อบต. พนักงานส่วนตําบล ครู ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างอบต.เขาทะลุ 
จํานวน 1 ป้าย ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(576) เฉพาะเจาะจง ร้าน นาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

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

ร้าน นาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

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

เสนอราคาต่ําสุด 

19 จัดจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการเป็น
พิธีกรในงานศาสนพิธี เฉลิมพระเกียรติ
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่อง
ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 
86 พรรษา ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(576) เฉพาะเจาะจง ร้าน นาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

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

ร้าน นาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

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

เสนอราคาต่ําสุด 

20 จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะ
การเป็นพิธีกรในงานศาสนพิธี  ฯลฯ
จํานวน 33 ชุด ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(1,518) เฉพาะเจาะจง ร้านปฐมพรก๊อปปี้ 
โดย นางพริก พรหมเพชร 

เลขที่ 2/6 หมู่ที่ 9 ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมือง จังหัดชุมพร 

เสนอราคา (1,518) บาท 

ร้านปฐมพรก๊อปปี้ 
โดย นางพริก พรหมเพชร 

เลขที่ 2/6 หมู่ที่ 9 ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมือง จังหัดชุมพร 

เสนอราคา (1,518) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
21 จัดจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ในการอบรม 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะ
การเป็นพิธีกรในงานศาสนพิธี ฯลฯโดย
การผูกผ้าและจัดดอกไม้ ณ วัดพุทธ
ธรรมวัฒนาราม หมู่ที่ ๑๐ ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(2,000) เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ By จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,000) บาท 

ร้านดอกไม้ By จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

22 จัดจ้างประกอบอาหารพร้อมน้ําดื่มและ
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการเป็น
พิธีกรในงานศาสนพิธี ฯลฯ องค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(13,860) เฉพาะเจาะจง นางสีไพร  ผลสุย 
เลขที่ 45/1 หมู่ที่ 10 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (13,860) บาท 

นางสีไพร  ผลสุย 
เลขที่ 45/1 หมู่ที่ 10 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (13,860) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

23 จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
พร้ อม น้ํ า ดื่มและอาหารว่ า งพร้ อม
เครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. 
พนักงานส่วนตําบล ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็กและพนักงานจ้างอบต. เขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(8,190) เฉพาะเจาะจง นางสีไพร  ผลสุย 
เลขที่ 45/1 หมู่ที่ 10 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (8,190) บาท 

นางสีไพร  ผลสุย 
เลขที่ 45/1 หมู่ที่ 10 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (8,190) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
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ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
24 จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่อง ดื่ม 

จํานวน 2 มื้อ และจ้างเหมาอาหาร
กลางวันพร้อมน้ําดื่ม จํานวน 1 มื้อ ตาม
โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : 
พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ประจําปี 
2561 ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร  

(8,190) เฉพาะเจาะจง นางสีไพร  ผลสุย 
เลขที่ 45/1 หมู่ที่ 10 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (8,190) บาท 

นางสีไพร  ผลสุย 
เลขที่ 45/1 หมู่ที่ 10 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (8,190) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

25 จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 
ตามโครงการส่ง เสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตําบล ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็กและพนักงานจ้าง องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

(2,898) เฉพาะเจาะจง ร้านปฐมพรก็อปปี้ 
โดย นางพริก พรหมเพชร 

เลขที่ 2/6 หมู่ที่ 9 ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,898) บาท 

ร้านปฐมพรก็อปปี้ 
โดย นางพริก พรหมเพชร 

เลขที่ 2/6 หมู่ที่ 9 ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (2,898) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

26 จัดจ้างทําป้ายไวนิล จํานวน 1 ป้าย เพื่อ
ใช้ประชาสัมพันธ์โครงการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(600) เฉพาะเจาะจง ร้าน นาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (600) บาท 

ร้าน นาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (600) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
27 จ้างเหมารถโดยสาร (รถบัส) จํานวน 1 

คัน เพื่อใช้ในโครงการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่น ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัด เพื่อเดินทาง
ไป ยัง เกาะพิ ทักษ์  ตํ าบลบาง น้ํ าจื ด 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

(3,500) เฉพาะเจาะจง นายชัยพร ตั้นตี๋ 
เลขที่ 29/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,500) บาท 

นายชัยพร ตั้นตี๋ 
เลขที่ 29/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (3,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

28 จั ด จ้ า ง ซ่ อ ม แ ซ ม เ ป ลี่ ย น อ ะ ไ ห ล่
เครื่องพิมพ์ Fuji Xerox Docuprint CM 
305 df หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-
0021 ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(5,490) เฉพาะเจาะจง ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (5,490) บาท 

 

ร้านแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (5,490) บาท 

 

เสนอราคาต่ําสุด 

29 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยอุดมสุข หมู่ที่ 6 ผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
544 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ
แปลนที่ อบต.กําหนด) ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(395,000) ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

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

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (395,000) บาท 

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

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (395,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
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ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
    หจก. ธ. โยธากิจ 

โดย นายธนิต พ่วงแม่กลอง  
เลขที่ ๑๕๕ หมู่ที่ ๕  ตําบล นาโพธิ์  

อําเภอ สวี จังหวัด ชุมพร  
เสนอราคา (399,000) บาท 
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ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยสันติ 1 หมู่ที่ 7 ผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
544 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ
แปลนที่ อบต.กําหนด) ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(395,000) ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

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

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (395,000) บาท 

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

เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (395,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (399,000) บาท 
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ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยสันติราษฎร์  ห มู่ ที่  2 ผิว
จราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 1,400 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ
แปลนที่ อบต.กําหนด) ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(1,010,000) ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

หจก.ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง 
โดย นางจารี ศุภกิจรัตนากุล 

เลขที่ 119/40 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (1,010,000) บาท 

หจก.ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง 
โดย นางจารี ศุภกิจรัตนากุล 

เลขที่ 119/40 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (1,010,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (๑,๐๒๒,๐๐๐.๐๐) บาท 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยเดชา-ห้วยกล่ํา หมู่ที่ 9 ผิว
จราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 136 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 544 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ
แปลนที่ อบต.กําหนด) ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(395,000) ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

หจก.ธ.โยธากิจ 
โดย นายธนิต พ่วงแม่กลอง 

เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (395,000) บาท 

หจก.ธ.โยธากิจ 
โดย นายธนิต พ่วงแม่กลอง 

เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (395,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (๓๙๖,๙๐๐) บาท 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
                                                                       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยเรวดี หมู่ที่ 8 ผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 
เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 544 
ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด)  ตํ าบลเขาทะลุ  อํา เภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(395,000) ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

หจก.ธ.โยธากิจ 
โดย นายธนิต พ่วงแม่กลอง 

เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (395,000) บาท 

หจก.ธ.โยธากิจ 
โดย นายธนิต พ่วงแม่กลอง 

เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (395,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

    หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (๓๙๖,๙๐๐) บาท 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
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ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยแดนอ้อ 2 หมู่ ที่ 11 ผิว
จราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 136 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 544 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ
แปลนที่ อบต.กําหนด) ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(395,000) ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

หจก.สมใจทองคําการโยธา 
โดย นายไชยพงษ์ ทองคํา 

เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (395,000) บาท 

หจก.สมใจทองคําการโยธา 
โดย นายไชยพงษ์ ทองคํา 

เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (395,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (๓๙๖,๙๐๐) บาท 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2561                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้

กับ รถยนต์ส่วนกลาง รถอเนกประสงค์ 
รถบรรทุกน้ํา รถเกรดเดอร์ รถบดล้อ
เหล็ก รถแบคโฮและรถบรรทุกกระบะ
ท้ายลาด ฯลฯ ของกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(50,000) ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม(2005) 
โดย นางกาญจน์ทิพย์ เจริญรัตน์ 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (50,000) บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม(2005) 
โดย นางกาญจน์ทิพย์ เจริญรัตน์ 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (50,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

2 จัดซื้อถังดับเพลิง NON CFC ขนาด 
10 ปอนด์ จํานวน 20 ถัง พร้อมติด
สติ๊กเกอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(60,000) ตกลงราคา ร้านแก่นทองซัพพลายส์ 
โดย นายธนวัฒน์ แก่นทอง 

เลขที่ 225 หมู่ที่ 1 ถนนกะโรม 
ตําบลเขาแก้ว อําเภอลานสกา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เสนอราคา (60,000) บาท 

ร้านแก่นทองซัพพลายส์ 
โดย นายธนวัฒน์ แก่นทอง 

เลขที่ 225 หมู่ที่ 1 ถนนกะโรม 
ตําบลเขาแก้ว อําเภอลานสกา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เสนอราคา (60,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

3 จั ด ซื้ อ ดิ น ลู ก รั ง  จํ า น ว น   1 ,00 0 
ลูกบาศก์เมตร ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(95,000) ตกลงราคา นายประยูร รวดเร็ว 
เลขที่ 118 หมู่ที่ 8 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (95,000) บาท 

นายประยูร รวดเร็ว 
เลขที่ 118 หมู่ที่ 8 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (95,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
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ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
4 จัดซื้อยางรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกู้ชีพ

กู้ภัย) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๕๘-
๐๐๐๑ ทะเบียน กจ ๙๙๑๓ ชุมพร
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(12,800) ตกลงราคา ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (12,800) บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (12,800) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ 
cannon หมายเลขครุภัณฑ์ 484-55-
0001 ของสํานักปลัด องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

(7,450) ตกลงราคา ร้านหน้าสวนสเตชั่นเนอรี่ 
โดย นายสุดิป ตันติยะสกุล 

เลขที่ 217/1 ถนนหลังสวน 
ตําบลหลังสวน อําเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (7,450) บาท 

ร้านหน้าสวนสเตชั่นเนอรี่ 
โดย นายสุดิป ตันติยะสกุล 

เลขที่ 217/1 ถนนหลังสวน 
ตําบลหลังสวน อําเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (7,450) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

6 จั ด ซื้ อ วั ส ดุ เ พื่ อ ช่ ว ย เ ห ลื อ ป รั บ
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ 
ที่มีความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย ให้แก่ 
นายประสาท สิงห์เถื่อน ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(20,000) ตกลงราคา บจก.โยธาวิทย์โฮมเซ็นเตอร์ 
โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม 
เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 

ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (20,000) บาท 

บจก.โยธาวิทย์โฮมเซ็นเตอร์ 
โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม 
เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 

ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (20,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
                                                                      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
7 จัดซื้อแฟ้มสัน 3 นิ้ว สีดํา ขององค์การ

บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(2,160) ตกลงราคา ร้านหน้าสวน สเตชั่นเนอรี่ 
โดย นายสุดิป ตันติยะกุล 

เลขที่ 217/1 ถนนหลังสวน ตําบลหลัง
สวน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (2,160) บาท  

ร้านหน้าสวน สเตชั่นเนอรี่ 
โดย นายสุดิป ตันติยะกุล 

เลขที่ 217/1 ถนนหลังสวน ตําบลหลัง
สวน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
   เสนอราคา (2,160) บาท  

เสนอราคาต่ําสุด 

8 จั ด ซื้ อ วั ส ดุ สํ า นั ก ง า น  จํ า น ว น 
24 รายการ ของกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(18,881) ตกลงราคา ร้านหน้าสวน สเตชั่นเนอรี่ 
โดย นายสุดิป ตันติยะกุล 

เลขที่ 217/1 ถนนหลังสวน ตําบลหลัง
สวน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (18,881) บาท  

ร้านหน้าสวน สเตชั่นเนอรี่ 
โดย นายสุดิป ตันติยะกุล 

เลขที่ 217/1 ถนนหลังสวน ตําบลหลัง
สวน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
   เสนอราคา (18,881) บาท  

เสนอราคาต่ําสุด 

9 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

(51,700) ตกลงราคา บจก.โยธาวิทย์โฮมเซ็นเตอร์ 
โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม 
เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 

ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (51,700) บาท 

บจก.โยธาวิทย์โฮมเซ็นเตอร์ 
โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม 
เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 

ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (51,700) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

                                                                      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
10 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องชุมสายโทรศัพท์ 

หมายเลขครุภัณฑ์ 422-50-0001 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(17,000) ตกลงราคา ร้าน เอส เจ เซลล์แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายสมชาย จินดาพงศ์ 

เลขที่ 64/2 หมู่ที่ 9 ตําบลหาดพันไกร 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (17,000) บาท 

ร้าน เอส เจ เซลล์แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายสมชาย จินดาพงศ์ 

เลขที่ 64/2 หมู่ที่ 9 ตําบลหาดพันไกร 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (17,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

11 จัดจ้างซ่อมแซมรถเกรด หมายเลข
ครุภัณฑ์ 019-51-0001 ทะเบียน ตค 
170 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(13,500) ตกลงราคา ร้าน 3 ป.รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์ ณศฤงคราญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (13,500) บาท 

ร้าน 3 ป.รวมช่าง 
โดย นายนิวัฒน์ ณศฤงคราญ 

เลขที่ 66/13 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (13,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

12 จัดจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านช่องบอน หมู่ที่ 5 ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(8,960) ตกลงราคา ร้านธวัชมอเตอร์เขาทะลุ 
โดย นายธวัช ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 203/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (8,960) 

ร้านธวัชมอเตอร์เขาทะลุ 
โดย นายธวัช ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 203/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (8,960) 

เสนอราคาต่ําสุด 

13 จ้างปรับปรุงโครงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านถ้ําน้ําลอด หมู่ที่ 4 พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ
แปลนที่ อบต.กําหนด) ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(346,000) ตกลงราคา นายสนั่น ง่วนช ู
เลขที่ 26/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (346,000) 

นายสนั่น ง่วนช ู
เลขที่ 26/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (346,000) 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
                                                                      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป  
14 จ้ า ง ก่อสร้ า ง โ ร งคลุมระบบประปา

หมู่บ้าน หลังวัดเขาทะลุ หมู่ที่ 1 โดย
การก่อสร้างงานโครงหลังคาเหล็ก ตาม
แ บ บ แ ป ล น  อ บ ต . กํ า ห น ด
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(42,000) ตกลงราคา นายสุรศักดิ์ นาคชาติ 
เลขที่ 37/1 หมู่ที่ 6 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (42,000) 

นายสุรศักดิ์ นาคชาติ 
เลขที่ 37/1 หมู่ที่ 6 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (42,000) 

เสนอราคาต่ําสุด 

15 โครงการก่อสร้างอาคารประชุมที่ทําการ 
อบต. หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 10 เมตร 
ยาว 16 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่ อบต. 
กําหนด) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(679,000) ประกวดราคา หจก.ชุมพรตั้งฮวดหลี 
โดย นายกิตติ ด่านพุทธพร 

เลขที่ 7/78 หมู่ที่ 1 ตําบลขุนกระทิง 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (679,000) บาท 

 

หจก.ชุมพรตั้งฮวดหลี 
โดย นายกิตติ ด่านพุทธพร 

เลขที่ 7/78 หมู่ที่ 1 ตําบลขุนกระทิง 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (679,000) บาท 

 

เสนอราคาต่ําสุด 

 


