
             สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555                                       แบบ สขร.1                             
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 
ผูเสนอราคาและราคา 

ท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

1 จัดซื้ออปุกรณในการเลือกต้ังนายก 
อบต.และสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบลเขาทะล ุ
 

93,580  
 
    ตกลงราคา 

รานเอ็มดีไซต โดย            
นายศุภชัย  หนูทอง 
เลขที่ 118 หมูที่ 3           

ตําบลปงหวาน อําเภอพะโตะ 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 93,580  บาท 

รานเอ็มดีไซต โดย            
นายศุภชัย  หนูทอง 
เลขที่ 118 หมูที่ 3           

ตําบลปงหวาน อําเภอพะโตะ 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 93,580  บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 
 

2. 
 

จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
จํานวน 1 มื้อ อาหารวางและ
เครื่องด่ืมจํานวน 2 มื้อ สําหรับ

โครงการเพือ่ซักซอมและเตรียมความ
พรอมกอนการเลือกต้ังใหแกเจา

พนักงานผูดําเนินการเลือกต้ังและ
เจาหนาที่ประจําหนวยเลือกต้ัง 

9,000  
 
 

ตกลงราคา 

 
นางลมฤดี  สุขยืน 

เลขที่ 165/3 หมูที่ 1 ตําบล
เขาทะลุ  อําเภอสวี      

จังหวัดชุมพร 
 

เสนอราคา 9,000 บาท 

 
นางลมฤดี  สุขยืน 

เลขที่ 165/3 หมูที่ 1 ตําบล
เขาทะลุ  อําเภอสวี      

จังหวัดชุมพร 
 

เสนอราคา 9,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 
 
 
 
 
 

3. 
0 
จัดซื้อแบตเตอรี่ สําหรับรถบรรทกุขยะ

มูลฝอย หมายเลขทะเบียน           
80 – 6651 ชุมพร 

 
 

3,000 ตกลงราคา รานธวัชมอเตอร โดย 
นายธวัช  ดิษฐประเสริฐ 
เลขที่ 203/1 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 3,000 บาท 

รานธวัชมอเตอร โดย 
นายธวัช  ดิษฐประเสริฐ 
เลขที่ 203/1 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 3,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 



                                             สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555                                       แบบ สขร.1                             
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 
ผูเสนอราคาและราคา 

ท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

4. จัดซื้อวัสดุกอสรางเพื่อใชกอสรางรอง
ลอรถ ซอยสันติ 1 หมูที่ 7 

 

21,000 ตกลงราคา บริษัทโยธาวิทยโฮม            
เซ็นเตอร จํากัด โดย             

นางศิริรัตน    กลิ่นหอม  
เลขที่ 104/17 หมูที่ 6 

ถนนเพชรเกษม  ตําบลทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 21,000 บาท 

บริษัทโยธาวิทยโฮม            
เซ็นเตอร จํากัด โดย           

นางศิริรัตน    กลิ่นหอม  
เลขที่ 104/17 หมูที ่6 

ถนนเพชรเกษม ตําบลทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 21,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

5 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพาส
เจอรไรสชนิดจืด ขนาด 200 ซีซี ตรา”

นมโรงเรียน”ประจําเดือนตุลาคม 

29,977.22 กรณีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพร        
เขตรอุดมศักด์ิ โดย                   
นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมูที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 29,977.22 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพร        
เขตรอุดมศักด์ิ โดย                   
นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมูที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 29,977.22 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

6 จัดซื้อพวงมาลาในการรวมพิธีถวาย
บั ง ค ม พ ร ะ บ ร ม ร า ช า นุ ส า ว รี ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวพระปยมหาราช ในวันที่ 23 
ตุลาคม 2555 

1,000 ตกลงราคา รานปอบดอกไมสด โดย       
นายปยวัชร  ตุลาธร 

เลขที่ 180/11 หมูที่ 7     ตําบล
นาโพธ์ิ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา  1,000 บาท 

รานปอบดอกไมสด โดย       
นายปยวัชร  ตุลาธร 

เลขที่ 180/11 หมูที่ 7     
ตําบลนาโพธ์ิ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา  1,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 



                                             สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555                                       แบบ สขร.1                             
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 
ผูเสนอราคาและราคา 

ท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

7 จางเหมาพนักงานทั่วไปเพื่อดูแลสวน 
จัดสวน ตกแตงใสปุย ตัดหญาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณสี่แยกเขา
ท ะ ลุ แ ล ะ แ ห ล ง ท อ ง เ ที่ ย ว ห น า          
ถํ้าธารลอด 

4,000 ตกลงราคา นายจํารสั  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมูที่ 1        ตําบล

เขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,000 บาท 
 

นายจํารสั  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมูที่ 1        

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,000 บาท 
 

เสนอราคาตํ่าสุด 

8 จัดซื้อนํ้าด่ืม สําหรับองคการบรหิาร
สวนตําบลเขาทะลุ ศูนยพัฒนาเด็กเลก็
บานชองบอนและศูนยพฒันาเด็กเลก็
บานถํ้านํ้าลอด ประจําเดือนตุลาคม 

900 ตกลงราคา นายพงศกร  แซต้ัง 
เลขที่ 20/5 หมูที่ 1          

ตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 900 บาท 

นายพงศกร  แซต้ัง 
เลขที่ 20/5 หมูที่ 1          

ตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 900 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

9 จัดจางซอมแซมระบบประปาหมูบาน 
บานโพธ์ิทอง หมูที่ 6  

7,230 ตกลงราคา นายธวัช  ดิษฐประสรฐิ 
เลขที่ 203/1 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 7,230 บาท 

นายธวัช  ดิษฐประสรฐิ 
เลขที่ 203/1 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 7,230 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 
 
 



                                             สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555                                       แบบ สขร.1                             
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
10 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน 

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานถํ้า    
นํ้าลอด ประจําเดือนตุลาคม 

9,568 ตกลงราคา นางบุญเพ็ง  แกวหลวง 
เลขที่ 217 หมูที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 9,568 บาท 

นางบุญเพ็ง  แกวหลวง 
เลขที่ 217 หมูที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 9,568 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

11 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนยพฒันาเด็กเลก็บาน      
ชองบอน ประจําเดือนตุลาคม 

10,608 ตกลงราคา นางพะเยาว  แกวคงฉาย 
เลขที่ 14 หมูที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 10,608 บาท 

นางพะเยาว  แกวคงฉาย 
เลขที่ 14 หมูที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 10,608 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

12 จัดจางถายเอกสารพรอมทั้งเขาเลม 
จํานวน 40 เลม สําหรับขอบัญญัติ 

ปงบประมาณ 2556 และ แผนพัฒนา 
3 ป จํานวน 30 เลม 

7,050 ตกลงราคา รานเจริญการพมิพ โดย 
นางสาวบุญชวย  ทองหัตถา 

เลขที่ 180/5 หมูที่ 7 
ตําบลนาโพธ์ิ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 7,050 บาท 

รานเจริญการพมิพ โดย 
นางสาวบุญชวย  ทองหัตถา 

เลขที่ 180/5 หมูที่ 7 
ตําบลนาโพธ์ิ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 7,050 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

13 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานถํ้า    
นํ้าลอด ประจําเดือนตุลาคม 

3,276 ตกลงราคา นางบุญเพ็ง  แกวหลวง 
เลขที่ 217 หมูที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 3,276 บาท 

นางบุญเพ็ง  แกวหลวง 
เลขที่ 217 หมูที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 3,276 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 



                                             สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555                                       แบบ สขร.1                             
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
14 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน 

สําหรับศูนยพฒันาเด็กเลก็บาน      
ชองบอน ประจําเดือนตุลาคม 

3,588 ตกลงราคา นางพะเยาว  แกวคงฉาย 
เลขที่ 14 หมูที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 3,588 บาท 

นางพะเยาว  แกวคงฉาย 
เลขที่ 14 หมูที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 3,588 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

15 จัดจางซอมแซมระบบชวงลางและ
เปลี่ยนถายนํ้ามันเครือ่ง สําหรบั
รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน     

80-6651 ชุมพร 

2,980 ตกลงราคา รานไชยชนะยนตรกิจ โดย  
นายตรีวัตร  ไชยชนะ 
เลขที่ 57/2 หมูที่ 6 

ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  2,980 บาท 

รานไชยชนะยนตรกิจ โดย  
นายตรีวัตร  ไชยชนะ 
เลขที่ 57/2 หมูที่ 6 

ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  2,980 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

16 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 
สําหรับสํานักปลัด ประจําเดือน

ตุลาคม  

13,200 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 13,200 บาท 

หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 13,200 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 
 
 



                                             สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555                                       แบบ สขร.1                             
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
17 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 

สําหรับกองชาง ประจําเดือนตุลาคม  
14,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 

นางแกวกาญจน  บุญม ี
เลขที่ 190 หมูที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 14,000 บาท 

หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 14,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555                                       แบบ สขร.1                             
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
1 

จัดซื้อวัสดุกอสราง 88,400 ตกลงราคา 

นายเวียง  ทิมโต 
เลขท่ี 153 หมูท่ี 2  

ตําบลชองไมแกวอําเภอทุงตะโก 
           จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา  88,400 บาท 

 

นายเวียง  ทิมโต 
เลขท่ี 153 หมูท่ี 2  

ตําบลชองไมแกวอําเภอทุงตะโก 
           จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา  88,400 บาท 

 

เสนอราคาตํ่าสุด 

2 
จัดจางเปลี่ยนถายนํ้ามันเครื่องและ
ตรวจเช็คสภาพท่ัวไปสําหรับรถน่ัง
สวนกลางขององคการบริหารสวน

ตําบลเขาทะล ุ

1,490 ตกลงราคา 

รานไชยชนะยนตรกิจ โดย  
นายตรีวัตร  ไชยชนะ 
เลขที่ 57/2 หมูที่ 6 

ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  1,490 บาท 

รานไชยชนะยนตรกิจ โดย  
นายตรีวัตร  ไชยชนะ 
เลขที่ 57/2 หมูที่ 6 

ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  1,490 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

3 
จัดจางเปลี่ยนถายนํ้ามันเครื่อง/
นํ้ามันเกียร/นํ้ามันเฟองทาย ของ

รถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค ยี่หอฮีโน 
หมายเลขทะเบียน บต 9772 ชุมพร 

5,060 ตกลงราคา 

รานไชยชนะยนตรกิจ โดย  
นายตรีวัตร  ไชยชนะ 
เลขที่ 57/2 หมูที่ 6 

ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  5,060 บาท 

รานไชยชนะยนตรกิจ โดย  
นายตรีวัตร  ไชยชนะ 
เลขที่ 57/2 หมูที่ 6 

ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  5,060 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 
 



                                             สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555                                       แบบ สขร.1                             
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
4 

จัดซื้อแบตเตอรี่กลองถายรูป ยี่หอ 
Sony Cybershot 

1,990 ตกลงราคา 

บริษัท เสียงโตเกียว จํากัดโดย 
นายสุพร  เตชะวงศถาวร 

เลขท่ี 130/6-7 ถนนศาลาแดง 
ตําบลทาตะเภา อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,990 บาท 

บริษัท เสียงโตเกียว จํากัดโดย 
นายสุพร  เตชะวงศถาวร 

เลขท่ี 130/6-7 ถนนศาลาแดง 
ตําบลทาตะเภา อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,990 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555                                       แบบ สขร.1                           
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
1 

จัดจางประกอบอาหารเพ่ือรับรอง
พระภิกษุสงฆและผูเขารวมทําบุญ 
ในวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2556 

3,000 ตกลงราคา 

นางลมฤดี  สุขยืน 
เลขท่ี 165/3 หมูท่ี 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 3,000 บาท 

นางลมฤดี  สุขยืน 
เลขท่ี 165/3 หมูท่ี 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 3,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

2  

จัดจางซอมแซมบูทสลักบุงก๋ี 
               รถแบ็คโฮ 

17,580 ตกลงราคา 

นายเกรียงศักด์ิ  เขาแกว 
เลขท่ี 332 หมูท่ี 5 

ตําบลวังตะกอ อําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 17,580 บาท 

นายเกรียงศักด์ิ  เขาแกว 
เลขท่ี 332 หมูท่ี 5 

ตําบลวังตะกอ อําเภอหลังสวน 
จังหวัดชมุพร 

เสนอราคา 17,580 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 
 
 
 
 

3 

จัดจางซอมแซมเครื่องจักรกลขนาด
หนัก (รถเกรดเดอร)  

9,800 ตกลงราคา 

นายเกรียงศักด์ิ  เขาแกว 
เลขท่ี 332 หมูท่ี 5 

ตําบลวังตะกอ อําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 9,800 บาท 

นายเกรียงศักด์ิ  เขาแกว 
เลขท่ี 332 หมูท่ี 5 

ตําบลวังตะกอ อําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 9,800 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 
 
 
 
 

4 จัดซื้อนํ้าด่ืม สําหรับองคการบรหิาร
สวนตําบลเขาทะลุ ศูนยพัฒนาเด็กเลก็
บานชองบอนและศูนยพฒันาเด็กเลก็

บานถํ้านํ้าลอด ประจําเดือน
พฤศจิกายน 

600 ตกลงราคา นายพงศกร  แซต้ัง 
เลขที่ 20/5 หมูที่ 1          

ตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 600 บาท 

นายพงศกร  แซต้ัง 
เลขที่ 20/5 หมูที่ 1          

ตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 600 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 



                                             สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555                                       แบบ สขร.1                             
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
1 จางเหมาพนักงานทั่วไปเพื่อดูแลสวน 

จัดสวน ตกแตงใสปุย ตัดหญาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณสี่แยกเขา
ท ะ ลุ แ ล ะ แ ห ล ง ท อ ง เ ที่ ย ว ห น า          
ถํ้าธารลอด ประจําเดือนพฤศจิกายน 

4,000 ตกลงราคา นายจํารสั  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมูที่ 1        ตําบล

เขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,000 บาท 
 

นายจํารสั  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมูที่ 1        ตําบล

เขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,000 บาท 
 

เสนอราคาตํ่าสุด 

2 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานถํ้า    
นํ้าลอด ประจําเดือนพฤศจิกายน 

1,3156 ตกลงราคา นางบุญเพ็ง  แกวหลวง 
เลขที่ 217 หมูที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 13,156 บาท 

นางบุญเพ็ง  แกวหลวง 
เลขที่ 217 หมูที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 13,156 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

3 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนยพฒันาเด็กเลก็บาน      

ชองบอน ประจําเดือนพฤศจิกายน 

14,586 ตกลงราคา นางพะเยาว  แกวคงฉาย 
เลขที่ 14 หมูที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 14,586 บาท 

นางพะเยาว  แกวคงฉาย 
เลขที่ 14 หมูที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 14,586 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 
 
 
 



                                             สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555                                       แบบ สขร.1                             
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
4 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพาส

เจอรไรสชนิดจืด ขนาด 200 ซีซี ตรา”
นมโรงเรียน”ประจําเดือนพฤศจกิายน 

110,850.74 กรณีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพร        
เขตรอุดมศักด์ิ โดย                   
นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมูที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 110,850.74 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพร        
เขตรอุดมศักด์ิ โดย                   
นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมูที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 110,850.74 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

5 จางเหมาบริการเชาเต็นท โตะ เกาอี้ 
เพื่อใชสําหรับโครงการจัดงานเฉลิม
พ ร ะ เ กี ย ร ติ  เ น่ื อ ง ใ น ว โ ร ก า ส ที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี
พระชนมา ยุ 85 พรรษา ในวันที่       
5 ธันวาคม 2555 

11,000 ตกลงราคา นายณรงคเวช  ยิกุสังข 
เลขที่ 82 หมูที่ 13 

ตําบลนาสกั  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 11,000 บาท 

นายณรงคเวช  ยิกุสังข 
เลขที่ 82 หมูที่ 13 

ตําบลนาสกั  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 11,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

6 จัดซื้อของที่ระลึกพอดีเดน สําหรบั
โครงการจัดงานเฉลมิพระเกียรติ เน่ือง

ในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงมีพระชนมายุ           

85 พรรษา ในวันที่  5 ธันวาคม 2555 

2,860 ตกลงราคา รานอมรภัณฑ โดย 
นายศุภศักด์ิ  อุชุภาพ 

เลขที่ 45 หมูที่ 5 
ตําบลนาโพธ์ิ  อําเภอสวี  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,860 บาท 

รานอมรภัณฑ โดย 
นายศุภศักด์ิ  อุชุภาพ 

เลขที่ 45 หมูที่ 5 
ตําบลนาโพธ์ิ  อําเภอสวี  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,860 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 
 



                                             สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555                                       แบบ สขร.1                             
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 
ผูเสนอราคาและราคา 

ท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 
7 จางเหมาบริการแวทีพรอมตกแตงไฟ แสงสีเพื่อใช

สําหรับโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาส
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระชนมายุ 85 

พรรษา ในวันที่       5 ธันวาคม 2555 

20,000 ตกลงราคา นายอังคาร  ตรวจนอก 
เลขที่ 663/1 หมุที่ 7 

ตําบลนาสกั  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 20,000 บาท 

นายอังคาร  ตรวจนอก 
เลขที่ 663/1 หมุที่ 7 

ตําบลนาสกั  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 20,000 บาท 

เสนอราคา
ตํ่าสุด 

8 จัดซื้อของขวัญ ของรางวัลนักแสดง จํานวน 4 ชุด
สําหรับโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาส
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระชนมายุ 85 
พรรษา ในวันที่       5 ธันวาคม 2555 

1,000 ตกลงราคา นางสาวจุฑาทิพ  นวม
สุวรรณ 

เลขที่ 158 หมูที่ 1  
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,000 บาท 

นางสาวจุฑาทิพ  นวม
สุวรรณ 

เลขที่ 158 หมูที่ 1  
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,000 บาท 

เสนอราคา
ตํ่าสุด 

9 จัดจางทําปายประชาสมัพันธ สําหรับโครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวทรงมีพระชนมายุ 85 พรรษา ในวันที่ 5 
ธันวาคม 2555 

10,000 ตกลงราคา รานโจกแอนดแจก ปาย
โฆษณา โดย นายเรวัตร 

สังวาลวงศ 
เลขที่ 214/3 ถนนเขาเงิน 
ตําบลขันเงิน อําเภอหลัง

สวน 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 10,000 บาท 

รานโจกแอนดแจก ปาย
โฆษณา โดย นายเรวัตร 

สังวาลวงศ 
เลขที่ 214/3 ถนนเขาเงิน 
ตําบลขันเงิน อําเภอหลัง

สวน 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 10,000 บาท 

เสนอราคา
ตํ่าสุด 

 



 
 

                                             สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555                                       แบบ สขร.1                             
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
1 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 

สําหรับกองชาง ประจําเดือน 
พฤศจิกายน 

14,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 14,000 บาท 

หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 14,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

2 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 
สําหรับสํานักปลัด ประจําเดือน 

พฤศจิกายน 

10,600 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 10,600 บาท 

หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 10,600 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

3 จัดจางประกอบอาหารพรอมเครื่องด่ืม
สําหรับถวายภัตตาหารแตพระภิกษุ
สงฆและผูเขารวมโครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี
พระชนมายุ 85 พรรษา ในวันที่ 5 

ธันวาคม 2555 

10,000 ตกลงราคา นางลมฤดี  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมูที่ 1  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 10,000 บาท 

นางลมฤดี  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมูที่ 1  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 10,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 



 
 

                                             สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555                                       แบบ สขร.1                             
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
4 จัดซื้อดอกไมไฟ(พลุ)เพื่อใชในการจุด

ถวายพระพรสําหรับโครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสที่

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี
พระชนมายุ 85 พรรษา ในวันที่ 5 

ธันวาคม 2555 

7,000 ตกลงราคา นายนิรันดร  นนทสงิห 
เลขที่ 21/1 หมูที่ 5 

ตําบลทาหิน  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 7,000 บาท 

นายนิรันดร  นนทสงิห 
เลขที่ 21/1 หมูที่ 5 

ตําบลทาหิน  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 7,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

5 จัดซื้ออปุกรณเพื่อใชในโครงการจัด
งานเฉลมิพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี
พระชนมายุ 85 พรรษา ในวันที่ 5 

ธันวาคม 2555 

23,000 ตกลงราคา รานอมรภัณฑ โดย  
นายศุภศักด์ิ  อุชุภาพ  

เลขที่ 45 หมูที่ 5 
ตําบลนาโพธ์ิ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 23,000 บาท 

รานอมรภัณฑ โดย  
นายศุภศักด์ิ  อุชุภาพ  

เลขที่ 45 หมูที่ 5 
ตําบลนาโพธ์ิ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 23,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

6 จัดจางทําประกาศนียบัตรพอดีเดน
พรอมใสกรอบ เพื่อมอบใหพอดีเดน
ประจําหมูบาน จํานวน 11 หมูบาน 
สําหรับโครงการจัดงานเฉลิมพระ

เกียรติเน่ืองในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี
พระชนมายุ 85 พรรษา ในวันที่ 5 

3,498 ตกลงราคา รานรักษคอม โดย 
นายปชญานนท โพธ์ิโต 
เลขที่ 102/7 หมูที่ 1  

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 3,498 บาท 

รานรักษคอม โดย 
นายปชญานนท โพธ์ิโต 
เลขที่ 102/7 หมูที่ 1  

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 3,498 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 



ธันวาคม 2555 
 

                                             สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555                                       แบบ สขร.1                             
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
7 จัดจางซอมแซมปะยางรถเกรดเดอร 

จํานวน 1 เสน ย่ีหอมิตซบูิชิ หมายเลข
ทะเบียน ตค170 ชุมพร 

2,100 ตกลงราคา รานเต้ิลการยาง โดย 
นายสุพรรณ  สงรัตน 
เลขที่278/6 หมูที่ 11 

ตําบลนาขา อําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,100 บาท 

รานเต้ิลการยาง โดย 
นายสุพรรณ  สงรัตน 
เลขที่278/6 หมูที่ 11 

ตําบลนาขา อําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,100 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

8 จัดจางซอมแซมระบบประปาหมูบาน 
บานกลาง หมูที่ 1  

13,360 ตกลงราคา นายธวัช  ดิษฐประเสริฐ 
เลขที่ 203/1 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 13,360 บาท 

นายธวัช  ดิษฐประเสริฐ 
เลขที่ 203/1 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 13,360 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

9 จัดจางทําพานดอกไมสดในพิธีวางพาน
พุมถวายสักการะพลเรือเอก พระเจา
บรมวงศเธอ พระองคเจาอาภากร

เกียรติวงศ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดม
ศักด์ิ จํานวน 1 พาน 

. 

400 ตกลงราคา นางดุษฎี มานะจิตร 
เลขที่ 6 หมูที่ 6 

ตําบลเขาคาย อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 400 บาท 

นางดุษฎี มานะจิตร 
เลขที่ 6 หมูที่ 6 

ตําบลเขาคาย อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 400 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

                                            
 



 
 
 

                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
10 จัดจางซอมแซมเครื่องตัดหญาแบบ

สะพายขาง หมายเลขครุภัณฑ 422-
42-0001 

2,900 ตกลงราคา รานประกอบการชาง โดย 
นายประกอบ สงัขสุวรรณ 

เลขที่ 8/3 หมูที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
เสนอราคา 2,900 บาท 

รานประกอบการชาง โดย 
นายประกอบ สงัขสุวรรณ 

เลขที่ 8/3 หมูที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
เสนอราคา 2,900 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

11 จัดซื้อชุดกีฬา เพื่อใชสําหรบัโครงการ
แขงขันกีฬาตานยาเสพติดบานฝง

กระโจม ครั้งที่ 10  

6,840 ตกลงราคา รานสหภัณฑ โดย 
นายสุรพันธ  คุณพิสุทธ์ิ 

เลขที่ 96 หมูที่ 6 
ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 6,840 บาท 

รานสหภัณฑ โดย 
นายสุรพันธ  คุณพิสุทธ์ิ 

เลขที่ 96 หมูที่ 6 
ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 6,840 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

12 จางเหมาพนักงานทั่วไปเพื่อดูแลสวน 
จัดสวน ตกแตงใสปุย ตัดหญาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณสี่แยกเขา
ท ะ ลุ แ ล ะ แ ห ล ง ท อ ง เ ที่ ย ว ห น า          
ถํ้าธารลอด ประจําเดือน ธันวาคม 

4,000 ตกลงราคา นายจํารสั  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมูที่ 1        ตําบล

เขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,000 บาท 
 

นายจํารสั  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมูที่ 1        ตําบล

เขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,000 บาท 
 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 



 
 

                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
13 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน 

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานถํ้า    
นํ้าลอด ประจําเดือนธันวาคม 

10,764 ตกลงราคา นางบุญเพ็ง  แกวหลวง 
เลขที่ 217 หมูที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 10,764บาท 

นางบุญเพ็ง  แกวหลวง 
เลขที่ 217 หมูที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 10,764 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

14 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนยพฒันาเด็กเลก็บาน      
ชองบอน ประจําเดือนธันวาคม 

11,934 ตกลงราคา นางพะเยาว  แกวคงฉาย 
เลขที่ 14 หมูที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 11,934 บาท 

นางพะเยาว  แกวคงฉาย 
เลขที่ 14 หมูที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 11,934 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

15 จัดซื้อจารบี ของสวนโยธา 2,700 ตกลงราคา รานไชยชนะยนตรกิจ โดย  
นายตรีวัตร  ไชยชนะ 
เลขที่ 57/2 หมูที่ 6 

ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  2,700 บาท 

รานไชยชนะยนตรกิจ โดย  
นายตรีวัตร  ไชยชนะ 
เลขที่ 57/2 หมูที่ 6 

ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  2,700 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

16 จัดจางซอมแซมชุดทิฟฟเทาเหยียบ
(เบรคกลม)รถเกรดเดอร หมายเลข
ทะเบียน ตค170 ชพ 

20,500 ตกลงราคา นายเกรียงศักด์ิ  เขาแกว 
เลขที่ 332 หมูที่ 5 

ตําบลวังตะกอ อําเภอหลังสวน 

นายเกรียงศักด์ิ  เขาแกว 
เลขที่ 332 หมูที่ 5 

ตําบลวังตะกอ อําเภอหลังสวน 

เสนอราคาตํ่าสุด 



จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,500บาท 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,500บาท 

                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
17 จัดซื้อนํ้าด่ืมถัง สําหรับองคการบริหาร

สวนตําบลเขาทะลุ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานชองบอนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ า น ถํ้ า นํ้ า ล อด  จํ า น วน  72  ถั ง 
ประจําเดือนธันวาคม 

1,080 ตกลงราคา นายพงศกร  แซต้ัง 
เลขที่ 20/5 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 1,080 บาท 

นายพงศกร  แซต้ัง 
เลขที่ 20/5 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 1,080 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

18 จัดจางทําปายไวนิลประชาสมัพันธ
รณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนชวง

เทศกาลปใหม 2556 

600 ตกลงราคา รานเขาปบงานปายจํากัด โดย 
นายธีรศักด  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมูที่ 6 
ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 600 บาท 

รานเขาปบงานปายจํากัด โดย 
นายธีรศักด  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมูที่ 6 
ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 600 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

19 จั ด ซื้ อ ห มึ กพิ มพ เ ค รื่ อ ง โ ท ร ส า ร   
จํานวน 1 ตลับ 

4,066 ตกลงราคา บริษัท ริโก ประเทศไทย จํากัด 
โดย นายไตรรัตน ชยวัฒน  
เลขที่ 341 ถนนออนนุช 

แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพ ฯ  

เสนอราคา 4,066บาท 

บริษัท ริโก ประเทศไทย จํากัด 
โดย นายไตรรัตน ชยวัฒน  
เลขที่ 341 ถนนออนนุช 

แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพ ฯ  

เสนอราคา 4,066บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 



 
 

                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
20 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ของสํานัก

ปลัด 
3,440 ตกลงราคา แอล แอนด พี คอมพิวเตอรโดย 

นางสาวสุธาสินี ลี้หบพาล 
เลขที่ 58 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตําบลทาตะเภา อําเภอเมอืง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,440 บาท 

แอล แอนด พี คอมพิวเตอรโดย 
นางสาวสุธาสินี ลี้หบพาล 

เลขที่ 58 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตําบลทาตะเภา อําเภอเมอืง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,440 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

21 จัดจางซอมแซมรถแบ็คโฮ หมายเลข
ทะเบียน ตค189 และรถเกรดเดอร  

หมายเลขทะเบียน ตค 120 ชพ 

5,778 ตกลงราคา หจก.เอสพีแทรคเตอร แอนด
เครน โดย นายสุธรรม เลนทัศน 

เลขที่ 212/2 หมูที่ 13 
ตําบลวังไผ อําเภอเมืองชุมพร  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,778 บาท 

หจก.เอสพีแทรคเตอร แอนด
เครน โดย นายสุธรรม เลนทัศน 

เลขที่ 212/2 หมูที่ 13 
ตําบลวังไผ อําเภอเมืองชุมพร  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,778 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
1 จัดซื้อสารสมชนิดผงขุน 30,000 ตกลงราคา หจก.กิตติภัณฑ ทรัพยเจริญโดย 

นายธนวัฒน  แกนทอง 
เลขที่ 225 หมูที่ 1 

ตําบลเขาแกว อําเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เสนอราคา 30,000 บาท 

หจก.กิตติภัณฑ ทรัพยเจริญโดย 
นายธนวัฒน  แกนทอง 

เลขที่ 225 หมูที่ 1 
ตําบลเขาแกว อําเภอลานสกา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เสนอราคา 30,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

2 จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นHP เบอร 74 
ของสํานักปลัด 

700 ตกลงราคา รานรักษคอม เซอรวิส โดย 
นายปชญานนท โพธ์ิโต 
เลขที่ 102/7 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 700 บาท 

รานรักษคอม เซอรวิส โดย 
นายปชญานนท โพธ์ิโต 
เลขที่ 102/7 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 700 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

3 จัดซื้ออะแดปเตอรเช่ือมตอ
อินเตอรเน็ตแบบไรสาย 

800 ตกลงราคา รานเที่ยงธรรมคอมพิวเตอร โดย 
นายเทียมธรรม  เพชรเลิศ 

เลขที่ 92/6 หมูที่ 3  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 800 บาท 

รานเที่ยงธรรมคอมพิวเตอร โดย 
นายเทียมธรรม  เพชรเลิศ 

เลขที่ 92/6 หมูที่ 3  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 800 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 



 
 

                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
4 จัดจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธ 

“รณรงคสียภาษีทองถ่ิน” 
7,200 ตกลงราคา รานโจกแอนดแจ็ค ปายโฆษณา 

โดย นายเรวัตร สังวาลวงศ 
เลขที่ 214/3 ถนนเขาเงิน 

ตําบลเขาเงิน อําเภอหลงัสวน 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 7,200 บาท 

รานโจกแอนดแจ็ค ปายโฆษณา 
โดย นายเรวัตร สังวาลวงศ 
เลขที่ 214/3 ถนนเขาเงิน 

ตําบลเขาเงิน อําเภอหลงัสวน 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 7,200 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

5 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพาส
เจอรไรสชนิดจืด ขนาด 200 ซีซี ตรา”

นมโรงเรียน”ประจําเดือนธันวาคม 

90,696.06 กรณีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพร        
เขตรอุดมศักด์ิ โดย                   
นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมูที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา90,696.06บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพร        
เขตรอุดมศักด์ิ โดย                   
นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมูที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 90,696.06บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

6 จัดจางซอมแซมเครื่องปริ้นเตอร 
หมายเลขครุภัณฑ 416-47-0003 ของ

กองชาง 

600 ตกลงราคา รานเที่ยงธรรมคอมพิวเตอร โดย 
นายเทียมธรรม  เพชรเลิศ 

เลขที่ 92/6 หมูที่ 3  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 600 บาท 

รานเที่ยงธรรมคอมพิวเตอร โดย 
นายเทียมธรรม  เพชรเลิศ 

เลขที่ 92/6 หมูที่ 3  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 600 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 



 
 

                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
7 จัดซื้อวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น

ประจําเดือนธันวาคม สํานักปลัด 
17,420 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 

นางแกวกาญจน  บุญม ี
เลขที่ 190 หมูที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 17,420 บาท 

หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 17,420 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

8 จัดจางทําปายเผยแพรพระราชดํารสั
ในสถานที่สาธาระ จํานวน 1 ปาย 
และจัดจางทําปายพระราชดํารสัใน

สถานที่ราชการจํานวน 1 ปาย 

4,725 ตกลงราคา รานโจกแอนดแจ็ค ปายโฆษณา 
โดย นายเรวัตร สังวาลวงศ 
เลขที่ 214/3 ถนนเขาเงิน 

ตําบลเขาเงิน อําเภอหลงัสวน 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,725 บาท 

รานโจกแอนดแจ็ค ปายโฆษณา 
โดย นายเรวัตร สังวาลวงศ 
เลขที่ 214/3 ถนนเขาเงิน 

ตําบลเขาเงิน อําเภอหลงัสวน 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,725 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

9 จัดซื้อวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลงิและหลอลื่น 
ประจําเดือน ธันวาคม  กองชาง 

50,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 50,00 บาท 

หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 50,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 



 
 

                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
10 จัดจางเชาเวทีพรอมเครื่องเสียงเพื่อใช

สํ าหรับ  โคร งการจั ดง าน วัน เ ด็ก
แหงชาติประจําป 2556 

7,000 ตกลงราคา นายอังคาร  ตรวจนอก 
เลขที่ 663/1 หมูที่ 7 
ตําบลนาสกั อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 7,000 บาท 

นายอังคาร  ตรวจนอก 
เลขที่ 663/1 หมูที่ 7 
ตําบลนาสกั อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 7,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

11 จัดซื้อของขวัญ (ผาขนหนู)โครงการจัด
งานวันเด็กแหงชาติประจําป 2556 

8,640 ตกลงราคา รานไชยชนะกิ๊ฟช็อป โดย  
นางสาวไพรัตน  ไชยชนะ 

เลขที่ 42/2 หมูที่ 6 
ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 8,640 บาท 

รานไชยชนะกิ๊ฟช็อป โดย  
นางสาวไพรัตน  ไชยชนะ 

เลขที่ 42/2 หมูที่ 6 
ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 8,640 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

12 จัดจางประกอบอาหารและเครื่องด่ืม
สําหรับโครงการจัดงานวันเด็ก

แหงชาติประจําป 2556 

20,000 ตกลงราคา นางสาวจุฑามาศ  เหมือนศร ี
เลขที่ 336/7 หมูที่ 7 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 20,000 บาท 

นางสาวจุฑามาศ  เหมือนศร ี
เลขที่ 336/7 หมูที่ 7 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 20,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

                        
 
 



 
 

                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
13 จัดจางทําปายไวนิลประชาสมัพันธ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
ประจําป 2556 

6,000 ตกลงราคา รานเจริญการพมิพ โดย    
นางสาวบุญชวย ทองหัตถา 

เลขที่ 180/5 หมูที่ 7 
ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 6,000 บาท 

รานเจริญการพมิพ โดย    
นางสาวบุญชวย ทองหัตถา 

เลขที่ 180/5 หมูที่ 7 
ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 6,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

14 จัดซื้อกลองวงจรปด(CCTV) พรอม
ติดต้ัง หมูที่ 1,3 และหมูที่ 5    

จํานวน 13 ชุด 

761,000 สอบราคา หจก.เอส.ท.ีเซอรวิส ชุมพรโดย 
นายโสภณ  ทองจีน  

เลขที่ 99/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 
ตําบลนาชะอัง อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 761,000 บาท 

หจก.เอส.ท.ีเซอรวิส ชุมพรโดย 
นายโสภณ  ทองจีน  

เลขที่ 99/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 
ตําบลนาชะอัง อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 761,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

    รานหมอคอม โดย 
นายสุเมธ โปทอง 

เลขที่ 178/49 ถนนพิศิษฐ
พยาบาล ตําบลทาตะเภา 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 761,500 บาท 

  

 



 
 

                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
15 จัดซื้อวัสดุกอสราง ประเภท ปูน ทราย 

หิน และเหลก็ 
65,200 ตกลงราคา บริษัท โยธาวิทย โฮมเซ็นเตอร 

จํากัด โดย นางศิริรัตน  กลิ่นหอม 
เลขที่ 104/17 หมูที่ 6 

ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 65,200 บาท 

บริษัท โยธาวิทย โฮมเซ็นเตอร 
จํากัด โดย นางศิริรัตน  กลิ่นหอม 

เลขที่ 104/17 หมูที่ 6 
ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 65,200 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

16 จัดจางซอมแซมชุดพัดลมหมอนํ้า    
(รถเกรดเดอร)หมายเลขทะเบียน         

ตค 170 ชพ 

1,200 ตกลงราคา นายพงศกร  แซต้ัง 
เลขที่ 198 หมูที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 1,200 บาท 

นายพงศกร  แซต้ัง 
เลขที่ 198 หมูที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 1,200 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

17 จางเหมาพนักงานทั่วไปเพื่อดูแลสวน 
จัดสวน ตกแตงใสปุย ตัดหญาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณสี่แยกเขา
ท ะ ลุ แ ล ะ แ ห ล ง ท อ ง เ ที่ ย ว ห น า          
ถํ้าธารลอด ประจําเดือนมกราคม 

4,000 ตกลงราคา นายจํารสั  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมูที่ 1        ตําบล

เขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,000 บาท 
 

นายจํารสั  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมูที่ 1        ตําบล

เขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,000 บาท 
 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 



 
 

                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
18 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน 

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานถํ้า    
นํ้าลอด ประจําเดือนมกราคม 

13,156 ตกลงราคา นางบุญเพ็ง  แกวหลวง 
เลขที่ 217 หมูที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 13,156 บาท 

นางบุญเพ็ง  แกวหลวง 
เลขที่ 217 หมูที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 13,156 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

19 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนยพฒันาเด็กเลก็บาน      
ชองบอน ประจําเดือนมกราคม 

14,586 ตกลงราคา นางพะเยาว  แกวคงฉาย 
เลขที่ 14 หมูที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 14,586 บาท 

นางพะเยาว  แกวคงฉาย 
เลขที่ 14 หมูที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 14,586 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

20 จัดซื้อนํ้าด่ืม สําหรับองคการบรหิาร
สวนตําบลเขาทะลุ ศูนยพัฒนาเด็กเลก็
บานชองบอนและศูนยพฒันาเด็กเลก็
บานถํ้านํ้าลอด ประจําเดือนมกราคม 

840 ตกลงราคา นายพงศกร  แซต้ัง 
เลขที่ 20/5 หมูที่ 1          

ตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 840 บาท 

นายพงศกร  แซต้ัง 
เลขที่ 20/5 หมูที่ 1          

ตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 840 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 
 
 



 
 

                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
1 จัดซื้ ออุปกรณกีฬา ใหแกหมู บ าน 

จํานวน 11 หมูบาน 
97,156 ตกลงราคา รานตองเครื่องเขียน โดย 

นายชัยยุทธ พัฒนวงศา 
เลขที่ 318/8 หมูที่ 5 

ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 97,156 บาท 

รานตองเครื่องเขียน โดย 
นายชัยยุทธ พัฒนวงศา 
เลขที่ 318/8 หมูที่ 5 

ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 97,156 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

2 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 
สําหรับสํานักปลัด ประจําเดือน

มกราคม ของกองชาง 

72,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 72,000 บาท 

หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 72,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

3 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 
สําหรับสํานักปลัด ประจําเดือน

มกราคม ของสํานักปลัด 

16,540 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 16,540 บาท 

หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 16,540 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 



 
 

                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
4 จัดจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธ

โครงการ “BIG CLEANNING DAY” 
600 ตกลงราคา รานเขาปบงานปาย โดย 

นายธีรศักด์ิ  เกิดเกาะกลาง 
เลขที่ 67/20 หมูที่ 6 

ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 600 บาท 

รานเขาปบงานปาย โดย 
นายธีรศักด์ิ  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมูที่ 6 
ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 600 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

5 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 
สําหรับรถเกรดเดอร ย่ีหอมิตซูบิชิ 
หมายเลขทะเบียน ตค 170 ชพ 

4,200 ตกลงราคา รานเต้ิลการยาง โดย  
นายสุพรรณ  สงครัตน 
เลขที่ 278/6 หมูที่ 11 

ตําบลนาขา อําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,200 บาท 

รานเต้ิลการยาง โดย  
นายสุพรรณ  สงครัตน 
เลขที่ 278/6 หมูที่ 11 

ตําบลนาขา อําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,200 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

6 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพาส
เจอรไรสชนิดจืด ขนาด 200 ซีซี ตรา”

นมโรงเรียน”ประจําเดือนมกราคม 

110,850.74 กรณีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพร        
เขตรอุดมศักด์ิ โดย                   
นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมูที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 110,850.74 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพร        
เขตรอุดมศักด์ิ โดย                   
นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมูที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 110,850.74 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 



 
 

                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
7 จัดจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธ     

งานมหกรรมวิชาการลานวัฒนธรรม 
อําเภอสวี ครั้งที่ 3  

1,000 ตกลงราคา รานเขาปบงานปายจํากัด โดย 
นายธีรศักด  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมูที่ 6 
ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,000 บาท 

รานเขาปบงานปายจํากัด โดย 
นายธีรศักด  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมูที่ 6 
ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

8 จัดซื้ออปุกรณรถแบ็คโฮ หมายเลข
ทะเบียน ตค 189 ชุมพร 

4,975.50 ตกลงราคา หจก.เอสพีแทรคเตอร แอนด
เครน โดย นายสุธรรม เลนทัศน 

เลขที่ 212/2 หมูที่ 13 
ตําบลวังไผ อําเภอเมืองชุมพร  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,975.50 บาท 

หจก.เอสพีแทรคเตอร แอนด
เครน โดย นายสุธรรม เลนทัศน 

เลขที่ 212/2 หมูที่ 13 
ตําบลวังไผ อําเภอเมืองชุมพร  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,975.50 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

9 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานถํ้า    
นํ้าลอด ประจําเดือน กุมภาพันธ 

11,362 ตกลงราคา นางบุญเพ็ง  แกวหลวง 
เลขที่ 217 หมูที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 11,362 บาท 

นางบุญเพ็ง  แกวหลวง 
เลขที่ 217 หมูที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 11,362 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 



 
 

                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธซีื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
10 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน 

สําหรับศูนยพฒันาเด็กเลก็บาน      
ชองบอน ประจําเดือนกุมภาพันธ 

12,597 ตกลงราคา นางพะเยาว  แกวคงฉาย 
เลขที่ 14 หมูที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 12,597 บาท 

นางพะเยาว  แกวคงฉาย 
เลขที่ 14 หมูที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 12,597 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

11 จางเหมาพนักงานทั่วไปเพื่อดูแลสวน 
จัดสวน ตกแตงใสปุย ตัดหญาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณสี่แยกเขา
ท ะ ลุ แ ล ะ แ ห ล ง ท อ ง เ ที่ ย ว ห น า          
ถํ้าธารลอด ประจําเดือนกุมภาพันธ 

4,000 ตกลงราคา นายจํารสั  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมูที่ 1        ตําบล

เขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,000 บาท 
 

นายจํารสั  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมูที่ 1        ตําบล

เขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,000 บาท 
 

เสนอราคาตํ่าสุด 

12 จัดซื้อนํ้าด่ืม สําหรับองคการบรหิาร
สวนตําบลเขาทะลุ ศูนยพัฒนาเด็กเลก็
บานชองบอนและศูนยพฒันาเด็กเลก็

บานถํ้านํ้าลอด ประจําเดือน
กุมภาพันธ 

630 ตกลงราคา นายพงศกร  แซต้ัง 
เลขที่ 20/5 หมูที่ 1          

ตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 630 บาท 

นายพงศกร  แซต้ัง 
เลขที่ 20/5 หมูที่ 1          

ตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 630 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 
 



 
 

                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
13 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 

สําหรับสํานักปลัด ประจําเดือน   
กุมภาพันธ (สํานักปลัด) 

17,200 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 17,200 บาท 

หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 17,200 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

14 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 
สําหรับสํานักปลัด ประจําเดือน   

กุมภาพันธ (กองชาง) 

50,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 50,000 บาท 

หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 50,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
1 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 

สําหรับรถเกรดเดอร ย่ีหอมิตซูบิชิ 
หมายเลขทะเบียน ตค 170 ชพ 

21,300 ตกลงราคา รานตอยเซอรวิส โดย 
นางเพ็ญศรี จันทรฉาย 
เลขที่ 139/1 หมูที่ 11 

ถนนเพชรเกษม ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 21,300 บาท 

รานตอยเซอรวิส โดย 
นางเพ็ญศรี จันทรฉาย 
เลขที่ 139/1 หมูที่ 11 

ถนนเพชรเกษม ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 21,300 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

2 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน
พรอมเครื่องด่ืม สําหรบัการประชุม

สภาองคการบรหิารสวนตําบลเขาทะลุ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป 

2556 

2,400 ตกลงราคา นางลมฤดี  สุขยืน 
165/3 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,400 บาท 

นางลมฤดี  สุขยืน 
165/3 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,400 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน         
20 รายการ 

2,483 ตกลงราคา นายพงศกร  แซต้ัง 
เลขที่ 20/5 หมูที่ 1          

ตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 2,483 บาท 

นายพงศกร  แซต้ัง 
เลขที่ 20/5 หมูที่ 1          

ตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 2,483 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 



 
 
 

                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
4 จัดจางซอมแซมระบบชวงลางและ

เปลี่ยนถายนํ้ามันเครือ่ง สําหรบั
รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน     

80-6651 ชพ 

9,720 ตกลงราคา รานไชยชนะยนตรกิจ โดย  
นายตรีวัตร  ไชยชนะ 
เลขที่ 57/2 หมูที่ 6 

ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  9,720 บาท 

รานไชยชนะยนตรกิจ โดย  
นายตรีวัตร  ไชยชนะ 
เลขที่ 57/2 หมูที่ 6 

ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  9,720 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

5 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) 21,172 ตกลงราคา โรงพมิพต้ังเจริญ โดย 
นายปยพงศ  ต้ังสจุริตธรม 

เลขที่ 250 – 252 ถนนปรมินทร
มรรคา ตําบลทาตะเภา  

อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 21,172 บาท 

โรงพมิพต้ังเจริญ โดย 
นายปยพงศ  ต้ังสจุริตธรม 

เลขที่ 250 – 252 ถนนปรมินทร
มรรคา ตําบลทาตะเภา  

อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 21,172 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

6 จัดจางตรวจเช็คสภาพรถและ
ดําเนินการซอมแซมรถบรรทุกกระบะ

ทายลาด หมายเลขทะเบียน         
80-9637  

7,159.37 ตกลงราคา บริษัท ชัยรัชการ จํากัด โดย 
นายสุเทพ เพชราภิรัชต 

เลขที่ 90 หมูที่ 9 
ตําบลวังไผ อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 7,159.37 บาท 

บริษัท ชัยรัชการ จํากัด โดย 
นายสุเทพ เพชราภิรัชต 

เลขที่ 90 หมูที่ 9 
ตําบลวังไผ อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 7,159.37 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 



 
 

                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
7 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง   

(ยางนอก) สําหรับรถบรรทกุขยะ     
มูลฝอย จํานวน 2 เสน 

5,600 ตกลงราคา รานไชยชนะยนตรกิจ โดย 
นายตรีวัตร  ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 ตําบลทุงตะไคร 
อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,600 บาท 

รานไชยชนะยนตรกิจ โดย 
นายตรีวัตร  ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 ตําบลทุงตะไคร 
อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,600 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

8 จัดซื้ออปุกรณเพื่อใชในโครงการ
ฝกอบรมเยาวชนอาสาพลังแผนดิน

ขจัดสิ้นยาเสพติด 

2,550 ตกลงราคา โรงพมิพต้ังเจริญ โดย 
นายปยพงศ  ต้ังสจุริตธรม 

เลขที่ 250 – 252 ถนนปรมินทร
มรรคา ตําบลทาตะเภา  

อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,550 บาท 

โรงพมิพต้ังเจริญ โดย 
นายปยพงศ  ต้ังสจุริตธรม 

เลขที่ 250 – 252 ถนนปรมินทร
มรรคา ตําบลทาตะเภา  

อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,550 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

9 จัดจางทําปายประชาสมัพันธใน
โครงการฝกอบรมเยาวชนอาสาพลงั

แผนดินขจัดสิ้นยาเสพติด 

1,200 ตกลงราคา รานเขาปบงานปายจํากัด โดย 
นายธีรศักด  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมูที่ 6 
ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,200 บาท 

รานเขาปบงานปายจํากัด โดย 
นายธีรศักด  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมูที่ 6 
ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,200 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 



 
 

                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
10 จัดจางทําประกาศนียบัตรสําหรบั

โครงการฝกอบรมเยาวชนอาสาพลงั
แผนดินขจัดสิ้นยาเสพติด 

2,550 ตกลงราคา รานรักษคอม โดย 
นายปชญานนท โพธ์ิโต 
เลขที่ 102/7 หมูที่ 1  

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,550 บาท 

รานรักษคอม โดย 
นายปชญานนท โพธ์ิโต 
เลขที่ 102/7 หมูที่ 1  

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,550 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

11 จางเหมาจัดสถานทีโ่ครงการฝกอบรม
เยาวชนอาสาพลงัแผนดินขจัดสิ้นยา

เสพติด 

2,000 ตกลงราคา นายสายัณห  ขําบุรี  
เลขที่ 102 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,000 บาท 

นายสายัณห  ขําบุรี  
เลขที่ 102 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

12 จัดจางทําปายประชาสมัพันธการจัด
งานเปดโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 21 

ประจําป 2556 

2,400 ตกลงราคา รานเขาปบงานปายจํากัด โดย 
นายธีรศักด  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมูที่ 6 
ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,400 บาท 

รานเขาปบงานปายจํากัด โดย 
นายธีรศักด  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมูที่ 6 
ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,400 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 



 
 

                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
13 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน 

อาหารวาง และเครื่องด่ืมในโครงการ
ฝกอบรมเยาวชนอาสาพลังแผนดิน

ขจัดสิ้นยาเสพติด  

8,925 ตกลงราคา นางลัดดา  เมืองพรหม 
เลขที่ 16 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 8,925 บาท 

นางลัดดา  เมืองพรหม 
เลขที่ 16 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 8,925 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยแพรกซาย หมูที่ 5 

335,600 สอบราคา หจก.เอส แอนด วี บานรังนก 
โดย นางสาวรัชนี แผวกระสินธ  
เลขที่ 30/1 หมูที่ 2 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 335,600 บาท 

หจก.เอส แอนด วี บานรังนก 
โดย นางสาวรัชนี แผวกระสินธ  
เลขที่ 30/1 หมูที่ 2 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 335,600 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

    หจก.สวีรวมชาง โดย 
นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมูที่ 7 

ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 336,000 บาท 

  

    หจก.ทุงระยะกอสราง โดย 
นายนิพนธ  นพรัตน 

43 หมู 6 ตําบลทุงระยะ  

  



อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 336,000 บาท 

                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยดอยสายลม หมูที่ 3 
334,000 สอบราคา หจก.ภาคใตทรายทองกอสราง 

โดย นางจารี ศุภกิจรัตนากุล 
เลขที่ 119/7 หมูที่ 7  

ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 334,000 บาท 

หจก.ภาคใตทรายทองกอสราง 
โดย นางจารี ศุภกิจรัตนากุล 

เลขที่ 119/7 หมูที่ 7  
ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา 334,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

    หจก.สวีรวมชาง โดย 
นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมูที่ 7 

ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 336,000 บาท 

  

    หจก.เอส แอนด วี บานรังนก 
โดย นางสาวรัชนี แผวกระสินธ  
เลขที่ 30/1 หมูที่ 2 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 336,000 บาท 

  

 
 



 
 
 

                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
    หจก.ทุงระยะกอสราง โดย 

นายนิพนธ  นพรัตน 
43 หมูที่ 6 ตําบลทุงระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 336,000 บาท 

  

16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยประสงคถาวร หมูที่ 10 

334,000 สอบราคา หจก.ภาคใตทรายทองกอสราง 
โดย นางจารี ศุภกิจรัตนากุล 

เลขที่ 119/7 หมูที่ 7  
ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา 334,000 บาท 

หจก.ภาคใตทรายทองกอสราง 
โดย นางจาร ีศุภกิจรัตนากุล 

เลขที่ 119/7 หมูที่ 7  
ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา 334,000 บาท 

 

    หจก.สวีรวมชาง โดย 
นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมูที่ 7 

ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 336,000 บาท 

  

 



 
 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรบัการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
    หจก.เอส แอนด วี บานรังนก 

โดย นางสาวรัชนี แผวกระสินธ  
เลขที่ 30/1 หมูที่ 2 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 336,000 บาท 

  

    หจก.ทุงระยะกอสราง โดย 
นายนิพนธ  นพรัตน 

43 หมูที่ 6 ตําบลทุงระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 336,000 บาท 

  

17 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาด 
200 ซีซี ชนิดจืด (ผสมฟลูออไรด)     

ตรา “นมโรงเรียน”(ชวงปดภาคเรียน) 

180,585.30 กรณีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพร        
เขตรอุดมศักด์ิ โดย                   
นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมูที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 180,585.30 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพร        
เขตรอุดมศักด์ิ โดย                   
นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมูที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 180,585.30 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 



 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
18 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพาส

เจอรไรสชนิดจืด ขนาด 200 ซีซี ตรา”
นมโรงเรียน”ประจําเดือนกมุภาพันธ 

95,734.73 กรณีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพร        
เขตรอุดมศักด์ิ โดย                   
นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมูที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 95,734.73 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพร        
เขตรอุดมศักด์ิ โดย                   
นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมูที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 95,734.73 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

19 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพาส
เจอรไรสชนิดจืด ขนาด 200 ซีซ ีตรา 
“นมโรงเรียน”ประจําเดือนมีนาคม 

95,734.73 กรณีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพร        
เขตรอุดมศักด์ิ โดย                   
นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมูที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 95,734.73 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพร        
เขตรอุดมศักด์ิ โดย                   
นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมูที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 95,734.73 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

20 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)เปนนมสด      
ยูเอชที ชนิดจืด ขนาด 200 ซีซี   

(ผสมฟลูออไรด) ตรา “ นมโรงเรียน” 
สําหรับศูนยพฒันาเด็กเลก็จํานวน     

2 ศูนย 

36,908.50 กรณพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพร        
เขตรอุดมศักด์ิ โดย               
นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมูที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 36,908.50 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพร        
เขตรอุดมศักด์ิ โดย                   
นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมูที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 36,908.50 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 



 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
21 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน 

สําหรับศูนยพฒันาเด็กเลก็บาน      
ชองบอน ประจําเดือน มีนาคม 

12,597 ตกลงราคา นางพะเยาว  แกวคงฉาย 
เลขที่ 14 หมูที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 12,597 บาท 

นางพะเยาว  แกวคงฉาย 
เลขที่ 14 หมูที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 12,597 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

22 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานถํ้า    
นํ้าลอด ประจําเดือน มีนาคม 

11,362 ตกลงราคา นางบุญเพ็ง  แกวหลวง 
เลขที่ 217 หมูที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 11,362 บาท 

นางบุญเพ็ง  แกวหลวง 
เลขที่ 217 หมูที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 11,362 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

23 จางเหมาพนักงานทั่วไปเพื่อดูแลสวน 
จัดสวน ตกแตงใสปุย ตัดหญาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณสี่แยกเขา
ท ะ ลุ แ ล ะ แ ห ล ง ท อ ง เ ที่ ย ว ห น า          
ถํ้าธารลอด ประจําเดือน มีนาคม 

4,000 ตกลงราคา นายจํารสั  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมูที่ 1        ตําบล

เขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,000 บาท 
 

นายจํารสั  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมูที่ 1        ตําบล

เขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,000 บาท 
 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 



 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
1 จัดจางตรวจเช็คระบบทําความเย็น

เครื่องปรบัอากาศ  
26,200 ตกลงราคา รานเขาทะลุแอร แอนด เซอรวิส 

โดย นายวรวุธ ดิษฐประเสริฐ 
เลขที่ 49/1 ตําบลบางหมาก 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 26,200 บาท 

รานเขาทะลุแอร แอนด เซอรวิส 
โดย นายวรวุธ ดิษฐประเสริฐ 
เลขที่ 49/1 ตําบลบางหมาก 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 26,200 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

2 จัดซื้อจารบี จํ านวน 10 กิโลกรัม   
ของกองชาง 

1,350 ตกลงราคา รานไชยชนะยนตรกิจ โดย  
นายตรีวัตร  ไชยชนะ 
เลขที่ 57/2 หมูที่ 6 

ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  1,350 บาท 

รานไชยชนะยนตรกิจ โดย  
นายตรีวัตร  ไชยชนะ 
เลขที่ 57/2 หมูที่ 6 

ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  1,350 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

3 จัดซื้อวัสดุกอสราง ประเภท ปูน ทราย 
หิน และเหล็ก 

51,433 ตกลงราคา บริษัทโยธาวิทยโฮม            
เซ็นเตอร จํากัด โดย             

นางศิริรัตน    กลิ่นหอม  
เลขที่ 104/17 หมูที่ 6 

ถนนเพชรเกษม  ตําบลทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 51,433 บาท 

บริษัทโยธาวิทยโฮม            
เซ็นเตอร จํากัด โดย นางศิรริัตน    

กลิ่นหอม  
เลขที่ 104/17 หมูที่ 6 

ถนนเพชรเกษม ตําบลทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 51,433 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 



 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
4 จัดซื้อวัสดุไฟฟา จํานวน 4 รายการ 25,100 ตกลงราคา รานสุวรรณการไฟฟา โดย 

นางดลฤดี  เทียมสุวรรณ 
เลขที่ 162/4 หมูที่ 7 

ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 25,100 บาท 

รานสุวรรณการไฟฟา โดย 
นางดลฤดี  เทียมสุวรรณ 

เลขที่ 162/4 หมูที่ 7 
ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 25,100 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

5 จัดจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธ 
การจัดงาน “อปพร.ประจําป 2556” 

600 ตกลงราคา รานเขาปบงานปาย โดย 
นายธีรศักด์ิ  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมูที่ 6 
ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 600 บาท 

รานเขาปบงานปาย โดย 
นายธีรศักด์ิ  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมูที่ 6 
ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 600 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

6 จัดซื้อนํ้าด่ืม สําหรับองคการบรหิาร
สวนตําบลเขาทะลุ ศูนยพัฒนาเด็กเลก็
บานชองบอนและศูนยพฒันาเด็กเลก็
บานถํ้านํ้าลอด ประจําเดือนมีนาคม 

690 ตกลงราคา นายพงศกร  แซต้ัง 
เลขที่ 20/5 หมูที่ 1          

ตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 690 บาท 

นายพงศกร  แซต้ัง 
เลขที่ 20/5 หมูที่ 1          

ตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 690 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 



 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
7 จัดจางเปลี่ยนถายนํ้ามันเครื่องและ

ตรวจเช็คสภาพทั่วไปสําหรับรถยนต
น่ังสวนกลางขององคการบรหิารสวน

ตําบลเขาทะล ุ

4,020 ตกลงราคา รานไชยชนะยนตรกิจ โดย  
นายตรีวัตร  ไชยชนะ 
เลขที่ 57/2 หมูที่ 6 

ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  4,020 บาท 

รานไชยชนะยนตรกิจ โดย  
นายตรีวัตร  ไชยชนะ 
เลขที่ 57/2 หมูที่ 6 

ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  4,020 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

8 จัดซื้อชุดกีฬา จํานวน 225 ชุดเพื่อใช
ในการแขงขันกีฬา “เขาทะลุคัพ”    

ครั้งที่ 14 

45,000 ตกลงราคา รานวินเนอรสปอรต โดย 
นายโกสิทธ์ิ ธนเชวงวงศ 

เลขที่ 180 หมูที่ 7  
ตําบลนาโพธ์ิ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 45,000 บาท 

รานวินเนอรสปอรต โดย 
นายโกสิทธ์ิ ธนเชวงวงศ 

เลขที่ 180 หมูที่ 7  
ตําบลนาโพธ์ิ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 45,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

9 จัดซื้ออปุกรณกีฬา จํานวน           
14 รายการ เพื่อใชในการแขงขันกีฬา 

“เขาทะลุคัพ”ครัง้ที่ 14 

17,838 ตกลงราคา รานไทเกอรสปอรต โดย 
นางกาญจนา ตรีวิศวเวทย 
เลขที่ 68 ถนนเพชรเกษม 

ตําบลขันเงิน อําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 17,838 บาท 

รานไทเกอรสปอรต โดย 
นางกาญจนา ตรีวิศวเวทย 
เลขที่ 68 ถนนเพชรเกษม 

ตําบลขันเงิน อําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 17,838 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 



 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
10 จัดจางทําปายประชาสมัพันธโครงการ

จัดการแขงขันกีฬา “เขาทะลุคัพ”   
ครั้งที่ 14  

6,000 ตกลงราคา รานโจกแอนดแจ็ค ปายโฆษณา 
โดย นายเรวัตร  สังวาลวงศ 
เลขที่ 214/3 ถนนเขาเงิน 

ตําบลขันเงิน อําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 6,000 บาท 

รานโจกแอนดแจ็ค ปายโฆษณา 
โดย นายเรวัตร  สังวาลวงศ 
เลขที่ 214/3 ถนนเขาเงิน 

ตําบลขันเงิน อําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 6,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

11 จัดจางเตรียม โตะ เต็นท เกาอี้ และ
เครื่องเสียง สําหรับใชในงานแขงขัน
กีฬา “เขาทะลุคัพ”   ครั้งที่ 14 

9,000 ตกลงราคา นายณรงคเวช ยิกุสังข  
เลขที่ 82 หมูที่ 13  

ตําบลนาสกั อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 9,000 บาท 

นายณรงคเวช ยิกุสังข  
เลขที่ 82 หมูที่ 13  

ตําบลนาสกั อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 9,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

12 จัดจางเตรียมสถานที่ (สนามแขงขัน
กีฬา , พิธีเปดและพิธีปดการแขงขัน

สําหรับโครงการแขงขันกีฬา        
“เขาทะลุคัพ” ครั้งที่ 14) 

5,000 ตกลงราคา นายสาธิต สงเมือง 
เลขที่ 159 หมูที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,000 บาท 

นายสาธิต สงเมือง 
เลขที่ 159 หมูที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 
 



 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
13 จางเหมาประกอบอาหารและ

เครื่องด่ืม สําหรับนักกีฬา 
คณะกรรมการและเจาหนาที่

ประสานงาน ระหวางวันที่ 3 – 12 
เมษายน 2556สําหรบัโครงการแขงขัน

กีฬา “เขาทะลุคัพ” ครั้งที่ 14 

30,000 ตกลงราคา นางลัดดา  เมืองพรหม 
เลขที่ 16 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 30,000 บาท 

นางลัดดา  เมืองพรหม 
เลขที่ 16 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 30,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

14 จัดซื้ออุปกรณรถเกรดเดอร ย่ีหอมิตซู
บิชิ หมายเลขทะเบียน ตค 170 ชุมพร 

22,769.60 ตกลงราคา หจก.เอสพีแทรคเตอร แอนด
เครน โดย นายสุธรรม เลนทัศน 

เลขที่ 212/2 หมูที่ 13 
ตําบลวังไผ อําเภอเมืองชุมพร  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 22,769.60 บาท 

หจก.เอสพีแทรคเตอร แอนด
เครน โดย นายสุธรรม เลนทัศน 

เลขที่ 212/2 หมูที่ 13 
ตําบลวังไผ อําเภอเมืองชุมพร  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 22,769.60 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

15 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น
สําหรับรถเกรดเดอร ย่ีหอมิตซูบิชิ 
หมายเลขทะเบียน ตค 170 ชุมพร 

3,531 ตกลงราคา หจก.เอสพีแทรคเตอร แอนด
เครน โดย นายสุธรรม เลนทัศน 

เลขที่ 212/2 หมูที่ 13 
ตําบลวังไผ อําเภอเมืองชุมพร  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,531 บาท 

หจก.เอสพีแทรคเตอร แอนด
เครน โดย นายสุธรรม เลนทัศน 

เลขที่ 212/2 หมูที่ 13 
ตําบลวังไผ อําเภอเมืองชุมพร  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,531 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 



 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
16 จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นทเตอร  ของกอง

ชาง องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ
2,760 ตกลงราคา รานเที่ยงธรรมคอมพิวเตอร โดย 

นายเทียมธรรม  เพชรเลิศ 
เลขที่ 92/6 หมูที่ 3  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,760 บาท 

รานเที่ยงธรรมคอมพิวเตอร โดย 
นายเทียมธรรม  เพชรเลิศ 

เลขที่ 92/6 หมูที่ 3  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,760 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

17 จัดจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธจุด
บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น ช ว ง เ ท ศ ก า ร
สงกรานต ประจําป 2556 

600 ตกลงราคา รานเขาปบงานปายจํากัด โดย 
นายธีรศักด  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมูที่ 6 
ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 600 บาท 

รานเขาปบงานปายจํากัด โดย 
นายธีรศักด  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมูที่ 6 
ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 600 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

18 จัดจางทําปายไวนิลประชาสมัพันธ
เน่ืองในวโรกาสวันคลายวันประสูติ

ทูลกระหมอมหญงิอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดีองคประมลูนิธิ      

มิราเคิล ออฟไลฟ 

600 ตกลงราคา รานเขาปบงานปายจํากัด โดย 
นายธีรศักด  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมูที่ 6 
ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 600 บาท 

รานเขาปบงานปายจํากัด โดย 
นายธีรศักด  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมูที่ 6 
ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 600 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 



 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
19 จางเหมาประกอบอาหารพรอม

เครื่องด่ืมในโครงการจัดงานวัน
ผูสงูอายุและวันสงกรานตประจําป 

2556 

30,000 ตกลงราคา นางลัดดา  เมืองพรหม 
เลขที่ 16 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 30,000 บาท 

นางลัดดา  เมืองพรหม 
เลขที่ 16 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 30,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

20 จัดจางเชาเวทีพรอมเครื่องเสียงเพื่อใช
สําหรับโครงการจัดงานวันผูสูงอายุ
และวันสงกรานตประจําป 2556 

25,000 ตกลงราคา นายอังคาร  ตรวจนอก 
เลขที่ 663/1 หมุที่ 7 

ตําบลนาสกั  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 25,000 บาท 

นายอังคาร  ตรวจนอก 
เลขที่ 663/1 หมุที่ 7 

ตําบลนาสกั  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 25,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

21 จางเหมาจัดเตรียมสถานที่ในโครงการ
จัดงานวันผูสูงอายุและวันสงกรานต

ประจําป 2556 

5,000 ตกลงราคา นางบุญเพ็ง  แกวหลวง 
เลขที่ 217 หมูที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,000 บาท 

นางบุญเพ็ง  แกวหลวง 
เลขที่ 217 หมูที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 
 



 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
22 จัดจางเชาเครื่องปนไฟ และตกแตงไฟ 

แสง สี เพือ่ใชสําหรับโครงการจัดงาน
วันผูสูงอายุและวันสงกรานตประจําป 

2556 

24,000 ตกลงราคา นายวารุต  วิชัยดิษฐ  
เลขที่ 53/2 หมูที่ 11 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 24,000 บาท 

นายวารุต  วิชัยดิษฐ  
เลขที่ 53/2 หมูที่ 11 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 24,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

23 จางเหมาบริการเชา เต็นท โตะ เกาอี้ 
เพื่อใชสําหรับโครงการจัดงานวัน
ผูสูงอายุและวันสงกรานตประจําป 
2556 

6,000 ตกลงราคา นายประชา  ต้ันต๋ี 
เลขที่ 29 หมูที่ 3 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 6,000 บาท 

นายประชา  ต้ันต๋ี 
เลขที่ 29 หมูที่ 3 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 6,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

24 จัดจางทําปายประชาสมัพันธโครงการ
จัดงานวันผูสูงอายุและวันสงกรานต 

ประจําป 2556 

3,000 ตกลงราคา รานเขาปบงานปายจํากัด โดย 
นายธีรศักด  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมูที่ 6 
ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,000 บาท 

รานเขาปบงานปายจํากัด โดย 
นายธีรศักด  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมูที่ 6 
ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 



 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
25 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 

สําหรับสํานักปลัด ประจําเดือน
มีนาคม ของกองชาง 

64,500 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 64,500 บาท 

หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 64,500 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

26 จัดซื้อของรางวัลสําหรบัวันผูสูงอายุ
โครงการจัดงานวันผูสงูอายุและวัน

สงกรานต ประจําป 2556 

14,000 ตกลงราคา นางณัฐทรา สวัสดีจันทร 
เลขที่ 23/3 หมูที่ 4 

ตําบลวิสัยเหนือ อําเภอเมอืง 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 14,000 บาท 

นางณัฐทรา สวัสดีจันทร 
เลขที่ 23/3 หมูที่ 4 

ตําบลวิสัยเหนือ อําเภอเมอืง 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 14,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

27 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 
สําหรับสํานักปลัด ประจําเดือน

มีนาคม ของสํานักปลัด 

17,500 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 17,500 บาท 

หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 17,500 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 



 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
28 จัดซื้อดอกไมเพื่อใชสําหรับวันผูสูงอายุ

โครงการจัดงานวันผูสงูอายุและวัน
สงกรานต ประจําป 2556 

3,000 ตกลงราคา นางณัฐทรา สวัสดีจันทร 
เลขที่ 23/3 หมูที่ 4 

ตําบลวิสัยเหนือ อําเภอเมอืง 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 3,000 บาท 

นางณัฐทรา สวัสดีจันทร 
เลขที่ 23/3 หมูที่ 4 

ตําบลวิสัยเหนือ อําเภอเมอืง 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 3,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

29 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
(ผลิตภัณฑวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข

บาและยาคุมกําเนิด) 

69,600 ตกลงราคา หจก.กิตติภัณฑ ทรัพยเจริญโดย 
นายธนวัฒน  แกนทอง 

เลขที่ 225 หมูที่ 1 
ตําบลเขาแกว อําเภอลานสกา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เสนอราคา 69,600 บาท 

หจก.กิตติภัณฑ ทรัพยเจริญโดย 
นายธนวัฒน  แกนทอง 

เลขที่ 225 หมูที่ 1 
ตําบลเขาแกว อําเภอลานสกา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เสนอราคา 69,600 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

30 จัดจางทําเว็บไซตรายป ต้ังแตวันที่ 1 
พฤษภาคม 2556 – วันที่ 30 เมษายน 

2557 

10,000 ตกลงราคา บริษัทซี เจ เวิลด คอมมิวนิเคช่ัน 
จํากัด โดย นายพเิชษฐ บุญจงู 

เลขที่ 2 หมูที่ 1 
ตําบลปากพนังฝงตะวันออก 

อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เสนอราคา 10,000 บาท 

บริษัทซี เจ เวิลด คอมมิวนิเคช่ัน 
จํากัด โดย นายพิเชษฐ บุญจงู 

เลขที่ 2 หมูที่ 1 
ตําบลปากพนังฝงตะวันออก 

อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เสนอราคา 10,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 



 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
31 จัดจางเปาลางบอบาดาลพรอมติดต้ัง

ปมนํ้าและเดินระบบทอนํ้า 
68,700 ตกลงราคา รานธวัชมอเตอร โดย 

นายธวัช  ดิษฐประเสริฐ 
เลขที่ 203/1 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 68,700 บาท 

รานธวัชมอเตอร โดย 
นายธวัช  ดิษฐประเสริฐ 
เลขที่ 203/1 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 68,700 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

32 จางเหมาปรบัปรุงแหลงทองเที่ยวถํ้า
ธารลอดใหญ หมูที่ 1 

94,000 ตกลงราคา นายสน่ัน งวนชู 
เลขที่ 26/1 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 94,000 บาท 

นายสน่ัน งวนชู 
เลขที่ 26/1 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 94,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

33 จางเหมาพนักงานทั่วไปเพื่อดูแลสวน 
จัดสวน ตกแตงใสปุย ตัดหญาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณสี่แยกเขา
ท ะ ลุ แ ล ะ แ ห ล ง ท อ ง เ ที่ ย ว ห น า          
ถํ้าธารลอด ประจําเดือน เมษายน 

4,000 ตกลงราคา นายจํารสั  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมูที่ 1        ตําบล

เขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,000 บาท 
 

นายจํารสั  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมูที่ 1        ตําบล

เขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,000 บาท 
 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 



 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
34 จัดซื้อนํ้าด่ืม สําหรับองคการบรหิาร

สวนตําบลเขาทะลุ ศูนยพัฒนาเด็กเลก็
บานชองบอนและศูนยพฒันาเด็กเลก็
บานถํ้านํ้าลอด ประจําเดือนเมษายน 

480 ตกลงราคา นายพงศกร  แซต้ัง 
เลขที่ 20/5 หมูที่ 1          

ตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 480 บาท 

นายพงศกร  แซต้ัง 
เลขที่ 20/5 หมูที่ 1          

ตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 480 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

35 จัดซื้อ อุปกรณกีฬา สําหรบัการ
แขงขัน อบจ.คัพผูนําทองถ่ิน ครัง้ที่ 9 

ประจําป 2556 

47,510 ตกลงราคา รานไทเกอรสปอรต โดย 
นางกาญจนา ตรีวิศวเวทย 
เลขที่ 68 ถนนเพชรเกษม 

ตําบลขันเงิน อําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 47,510 บาท 

รานไทเกอรสปอรต โดย 
นางกาญจนา ตรีวิศวเวทย 
เลขที่ 68 ถนนเพชรเกษม 

ตําบลขันเงิน อําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 47,510 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

36 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนยพฒันาเด็กเลก็บาน      
ชองบอน ประจําเดือนเมษายน 

13,260 ตกลงราคา นางพะเยาว  แกวคงฉาย 
เลขที่ 14 หมูที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 13,260 บาท 

นางพะเยาว  แกวคงฉาย 
เลขที่ 14 หมูที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 13,260 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 



 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
37 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน 

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานถํ้า    
นํ้าลอด ประจําเดือนเมษายน 

11,960 ตกลงราคา นางบุญเพ็ง  แกวหลวง 
เลขที่ 217 หมูที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 11,960 บาท 

นางบุญเพ็ง  แกวหลวง 
เลขที่ 217 หมูที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 11,960 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

38 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรชนิดต้ังโตะ 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชอง
บอนและศูนยพัฒนาเด็กเลก็บานถํ้านํ้า
ลอด จํานวน 2 เครื่อง 

46,000 ตกลงราคา รานรักษคอม โดย 
นายปชญานนท โพธ์ิโต 
เลขที่ 102/7 หมูที่ 1  

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 46,000 บาท 

รานรักษคอม โดย 
นายปชญานนท โพธ์ิโต 
เลขที่ 102/7 หมูที่ 1  

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 46,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

39 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเขาจุฬา หมูที่ 1  

335,600 สอบราคา หจก.เอส แอนด วี บานรังนก 
โดย นางสาวรัชนี  แผวกระสินธ 

เลขที่ 30/1 หมูที่ 2  
ตําบลนาสกั อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา 335,600 บาท 

หจก.เอส แอนด วี บานรังนก 
โดย นางสาวรัชนี  แผวกระสินธ 

เลขที่ 30/1 หมูที่ 2  
ตําบลนาสกั อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา 335,600 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 



 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
    หจก.สวีรวมชาง 

โดย นายทรงชัย  อัจกลบั 
เลขที่ 119/2 หมูที่ 7 

ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 336,000 บาท 

 เสนอราคาตํ่าสุด 

    หจก.ทุงระยะกอสราง โดย 
นายนิพนธ  นพรัตน 
เลขที่ 43 หมูที่ 6 

ตําบลทุงระยะ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 336,000 บาท 

 เสนอราคาตํ่าสุด 

40 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยแดนออ 1 หมูที่ 11  

335,500 สอบราคา หจก.ทุงระยะกอสราง โดย 
นายนิพนธ  นพรัตน 
เลขที่ 43 หมูที่ 6 

ตําบลทุงระยะ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 335,500 บาท 

 เสนอราคาตํ่าสุด 

 



 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
    หจก.สวีรวมชาง 

โดย นายทรงชัย  อัจกลบั 
เลขที่ 119/2 หมูที่ 7 

ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 336,000 บาท 

  

    หจก.เอส แอนด วี บานรังนก 
โดย นางสาวรัชนี  แผวกระสินธ 

เลขที่ 30/1 หมูที่ 2  
ตําบลนาสกั อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา 336,600 บาท 

  

       

 



 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
1 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น

สําหรับรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน 
ตค 189 ชุมพร 

20,811.50 ตกลงราคา หจก.เอสพีแทรคเตอร แอนด
เครน โดย นายสุธรรม เลนทัศน 

เลขที่ 212/2 หมูที่ 13 
ตําบลวังไผ อําเภอเมืองชุมพร  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,811.50 บาท 

หจก.เอสพีแทรคเตอร แอนด
เครน โดย นายสุธรรม เลนทัศน 

เลขที่ 212/2 หมูที่ 13 
ตําบลวังไผ อําเภอเมืองชุมพร  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,811.50 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

2 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 
ประเภทแบตเตอรี่ สําหรบัรถแบ็คโฮ 
หมายเลขทะเบียน ตค 189 ชุมพร 

9,800 ตกลงราคา รานธวัชมอเตอร โดย 
นายธวัช  ดิษฐประเสริฐ 
เลขที่ 203/1 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 9,800 บาท 

รานธวัชมอเตอร โดย 
นายธวัช  ดิษฐประเสริฐ 
เลขที่ 203/1 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 9,800 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

3 จัดจางซอมแซมระบบประปาหมูบาน 
บานกลาง หมูที่ 1 

65,000 ตกลงราคา รานธวัชมอเตอร โดย 
นายธวัช  ดิษฐประเสริฐ 
เลขที่ 203/1 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 65,000 บาท 

รานธวัชมอเตอร โดย 
นายธวัช  ดิษฐประเสริฐ 
เลขที่ 203/1 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 65,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 



 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
4 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 

สําหรับสํานักปลัด ประจําเดือน
เมษายน กองชาง 

32,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 32,000 บาท 

หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 32,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

5 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 
สําหรับสํานักปลัด ประจําเดือน

เมษายน สํานักปลัด 

            22,700 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา22,700 บาท 

หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 22,700 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

6 จัดจางซอมแซมรถบรรทุกนํ้า
เอนกประสงค ย่ีหอฮีโน หมายเลข

ทะเบียน บต 9772 ชุมพร 

1,500 ตกลงราคา รานไชยชนะยนตรกิจ โดย  
นายตรีวัตร  ไชยชนะ 
เลขที่ 57/2 หมูที่ 6 

ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  1,500 บาท 

รานไชยชนะยนตรกิจ โดย  
นายตรีวัตร  ไชยชนะ 
เลขที่ 57/2 หมูที่ 6 

ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  1,500 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 



 
 
 

                                      สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
7 จัดจางซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 

หมายเลขครุภัณฑ 416 – 50 -0008 
ของกองชาง 

650 ตกลงราคา รานเที่ยงธรรมคอมพิวเตอร โดย 
นายเทียมธรรม  เพชรเลิศ 

เลขที่ 92/6 หมูที่ 3  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 650 บาท 

รานเที่ยงธรรมคอมพิวเตอร โดย 
นายเทียมธรรม  เพชรเลิศ 

เลขที่ 92/6 หมูที่ 3  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 650 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

8 จัดซื้อวัสดุ อปุกรณ สําหรบัการ
แขงขันกีฬา อบจ.คัพ ผูนําทองถ่ิน 

ครั้งที่ 9 ประจําป 2556 

3,240 ตกลงราคา ราน ส.สปอรต โดย 
นายวิโรจน จริะประเสริฐวงศ 
เลขที่ 7/4-5 ถนนหลังสวน 

ตําบลหลังสวน อําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 3,240 บาท 

ราน ส.สปอรต โดย 
นายวิโรจน จริะประเสริฐวงศ 
เลขที่ 7/4-5 ถนนหลังสวน 

ตําบลหลังสวน อําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 3,240 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

9 จัดซื้อหมึกเติม IR-3300 สําหรับเครื่อง
ถายเอกสาร จํานวน 10 ขวดของ
องคการบรหิารสวนตําบลเขาทะล ุ

45,000 ตกลงราคา บริษัท สยามพี.ซ.ีออโตเมช่ัน 
จํากัด โดย นายศุภชัย ตรัยวรัญู 
เลขที่ 331/41-42 ถนนอําเภอ 

หมูที่ 4 ตําบลมะขามเต้ีย 
อําเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎรธานี 

เสนอราคา 45,000 บาท 

บริษัท สยามพี.ซ.ีออโตเมช่ัน 
จํากัด โดย นายศุภชัย ตรัยวรัญู 
เลขที่ 331/41-42 ถนนอําเภอ 

หมูที่ 4 ตําบลมะขามเต้ีย 
อําเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎรธานี 

เสนอราคา 45,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 



 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
10 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรชนิดต้ังโตะ 

สําหรับศูนยพฒันาเด็กเลก็บานชอง
บอนและศูนยพฒันาเด็กเล็กบานถํ้านํ้า

ลอด จํานวน 2 เครื่อง 

46,000 ตกลงราคา รานรักษคอม โดย 
นายปชญานนท โพธ์ิโต 
เลขที่ 102/7 หมูที่ 1  

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 46,000 บาท 

รานรักษคอม โดย 
นายปชญานนท โพธ์ิโต 
เลขที่ 102/7 หมูที่ 1  

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 46,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

11 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร Toner - 
ORI HP Q 59-49 A 

      

2,800 ตกลงราคา รานเที่ยงธรรมคอมพิวเตอร โดย 
นายเทียมธรรม  เพชรเลิศ 

เลขที่ 92/6 หมูที่ 3  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,800 บาท 

รานเที่ยงธรรมคอมพิวเตอร โดย 
นายเทียมธรรม  เพชรเลิศ 

เลขที่ 92/6 หมูที่ 3  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,800 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

12 จางเหมาพนักงานทั่วไปเพื่อดูแลสวน 
จัดสวน ตกแตงใสปุย ตัดหญาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณสี่แยกเขา
ท ะ ลุ แ ล ะ แ ห ล ง ท อ ง เ ที่ ย ว ห น า          
ถํ้าธารลอด ประจําเดือน พฤษภาคม 

4,000 ตกลงราคา นายจํารสั  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมูที่ 1        ตําบล

เขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,000 บาท 
 

นายจํารสั  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมูที่ 1        ตําบล

เขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,000 บาท 
 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 



 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
13 จัดซื้อธงพทุธยันตี จํานวน 20 ผืน 1,200 ตกลงราคา หจก.อาร.เอส.ที.สเตช่ัน โดย 

นางสาวชนิดา  นอยมาล ี
เลขที่ 56/7 หมูที่ 11 

ตําบลวังไผ อําเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 1,200 บาท 
 

หจก.อาร.เอส.ที.สเตช่ัน โดย 
นางสาวชนิดา  นอยมาล ี

เลขที่ 56/7 หมูที่ 11 
ตําบลวังไผ อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,200 บาท 

 

เสนอราคาตํ่าสุด 

14 จัดซื้อนํ้าด่ืม สําหรับองคการบรหิาร
สวนตําบลเขาทะลุ ศูนยพัฒนาเด็กเลก็
บานชองบอนและศูนยพฒันาเด็กเลก็

บานถํ้านํ้าลอด ประจําเดือน
พฤษภาคม 

1,230 ตกลงราคา นายพงศกร  แซต้ัง 
เลขที่ 20/5 หมูที่ 1          

ตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 1,230 บาท 

นายพงศกร  แซต้ัง 
เลขที่ 20/5 หมูที่ 1          

ตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 1,230 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

15 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนยพฒันาเด็กเลก็บาน      

ชองบอน ประจําเดือนพฤษภาคม 

13,260 ตกลงราคา นางพะเยาว  แกวคงฉาย 
เลขที่ 14 หมูที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 13,260 บาท 

นางพะเยาว  แกวคงฉาย 
เลขที่ 14 หมูที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 13,260 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 



 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
16 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน 

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานถํ้า    
นํ้าลอด ประจําเดือนพฤษภาคม 

11,960 ตกลงราคา นางบุญเพ็ง  แกวหลวง 
เลขที่ 217 หมูที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 11,960 บาท 

นางบุญเพ็ง  แกวหลวง 
เลขที่ 217 หมูที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 11,960 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

17 จัดซื้อธงชาติ ธงสังฆราชและธง
ธรรมจักร 

5,010 ตกลงราคา โรงพมิพต้ังเจริญ โดย 
นายปยพงศ  ต้ังสจุริตธรม 

เลขที่ 250 – 252 ถนนปรมินทร
มรรคา ตําบลทาตะเภา  

อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,010 บาท 

โรงพมิพต้ังเจริญ โดย 
นายปยพงศ  ต้ังสจุริตธรม 

เลขที่ 250 – 252 ถนนปรมินทร
มรรคา ตําบลทาตะเภา  

อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,010 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

18 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 
สําหรับสํานักปลัด ประจําเดือน
พฤษภาคม (ของสํานักปลัด) 

12,810 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,810 บาท 

หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,810 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 



 
 
 

                                     สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
19 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 

สําหรับสํานักปลัด ประจําเดือน
พฤษภาคม (ของกองชาง) 

42,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 42,000 บาท 

หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 42,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

20 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพาส
เจอรไรสชนิดจืด ขนาด 200 ซีซี ตรา”
นมโรงเรียน”ประจําเดือนพฤษภาคม 

55,425.37 กรณีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพร        
เขตรอุดมศักด์ิ โดย                   
นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมูที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 55,425.37 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพร        
เขตรอุดมศักด์ิ โดย                   
นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมูที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 55,425.37บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด)

จํานวน 21 รายการ 
18,815 ตกลงราคา โรงพมิพต้ังเจริญ โดย 

นายปยพงศ  ต้ังสจุริตธรม 
เลขที่ 250 – 252 ถนนปรมินทร

มรรคา ตําบลทาตะเภา  
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 18,815 บาท 

โรงพมิพต้ังเจริญ โดย 
นายปยพงศ  ต้ังสจุริตธรม 

เลขที่ 250 – 252 ถนนปรมินทร
มรรคา ตําบลทาตะเภา  

อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 18,815  บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

2 จางเหมาฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บา จํานวน 11 หมูบาน รวม 2,281 
ตัว ราคาตัวละ 10 บาท 

22,810 ตกลงราคา นางสมหมาย มินจันทึก 
เลขที่ 218 หมูที่ 8 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 22,810 บาท 

นางสมหมาย มินจันทึก 
เลขที่ 218 หมูที่ 8 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 22,810 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ของ       
สํานักปลัด 

19,320 ตกลงราคา แอล แอนด พี คอมพิวเตอรโดย 
นางสาวสุธาสินี ลี้หบพาล 

เลขที่ 58 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตําบลทาตะเภา อําเภอเมอืง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 19,320 บาท 

แอล แอนด พี คอมพิวเตอรโดย 
นางสาวสุธาสินี ลี้หบพาล 

เลขที่ 58 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตําบลทาตะเภา อําเภอเมอืง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 19,320 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 



 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
4 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน 

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานถํ้า    
นํ้าลอด ประจําเดือนมิถุนายน 

11,960 ตกลงราคา นางบุญเพ็ง  แกวหลวง 
เลขที่ 217 หมูที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 11,960  บาท 

นางบุญเพ็ง  แกวหลวง 
เลขที่ 217 หมูที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 11,960 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

5 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนยพฒันาเด็กเลก็บาน      
ชองบอน ประจําเดือนมิถุนายน 

13,260 ตกลงราคา นางพะเยาว  แกวคงฉาย 
เลขที่ 14 หมูที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 13,260 บาท 

นางพะเยาว  แกวคงฉาย 
เลขที่ 14 หมูที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 13,260 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

6 จางเหมาพนักงานทั่วไปเพื่อดูแลสวน 
จัดสวน ตกแตงใสปุย ตัดหญาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณสี่แยกเขา
ท ะ ลุ แ ล ะ แ ห ล ง ท อ ง เ ที่ ย ว ห น า          
ถํ้าธารลอด ประจําเดือน มิถุนายน 

4,000 ตกลงราคา นายจํารสั  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมูที่ 1        ตําบล

เขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,000 บาท 
 

นายจํารสั  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมูที่ 1        ตําบล

เขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,000 บาท 
 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 



 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
7 จางเหมาผูฝกสอนกีฬาฟุตบอลตําบล

เขาทะลุ ในการแขงขันกีฬา อบจ.คัพ 
ครั้งที่ 9 ประจําป 2556 

5,200 ตกลงราคา นายชาญณรงค เกษแกว 
เลขที่ 15/2 หมูที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,200 บาท 

นายชาญณรงค เกษแกว 
เลขที่ 15/2 หมูที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,200 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

8 จัดซื้อนํ้าด่ืม สําหรับองคการบรหิาร
สวนตําบลเขาทะลุ ศูนยพัฒนาเด็กเลก็
บานชองบอนและศูนยพฒันาเด็กเลก็
บานถํ้านํ้าลอด ประจําเดือนมิถุนายน 

960 ตกลงราคา นายพงศกร  แซต้ัง 
เลขที่ 20/5 หมูที่ 1          

ตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 960 บาท 

นายพงศกร  แซต้ัง 
เลขที่ 20/5 หมูที่ 1          

ตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 960 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

9 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน
พรอมเครื่องด่ืม สําหรับการประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป 
2556 

2,400 ตกลงราคา 
 

นางลมฤดี  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมูที่ 1        ตําบล
เขาทะลุ  อําเภอสวี      จังหวัด

ชุมพร 
 

เสนอราคา 2,400 บาท 

 

นางลมฤดี  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมูที่ 1        ตําบล
เขาทะลุ  อําเภอสวี      จังหวัด

ชุมพร 
 

เสนอราคา 2,400 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 



 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
10 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพาส

เจอรไรสชนิดจืด ขนาด 200 ซีซี ตรา”
นมโรงเรียน”ประจําเดือนมิถุนายน 

100,773.40 กรณีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพร        
เขตรอุดมศักด์ิ โดย                   
นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมูที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 100,773.40 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพร        
เขตรอุดมศักด์ิ โดย                   
นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมูที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 100,773.40 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

11 จัดจางทําปายไวนิลประชาสมัพันธ
โครงการรณรงคเน่ืองในวันตอตานยา

เสพติด ประจําป 2556 

4,800 ตกลงราคา รานเขาปบงานปายจํากัด โดย 
นายธีรศักด  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมูที่ 6 
ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,800 บาท 

รานเขาปบงานปายจํากัด โดย 
นายธีรศักด  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมูที่ 6 
ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,800 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

12 จัดจ า งป ายไว นิลประชาสั มพันธ
โครงการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
สําหรับบุคลากรและนักเรียนเพื่ อ
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

900 ตกลงราคา รานเขาปบงานปายจํากัด โดย 
นายธีรศักด  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมูที่ 6 
ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,800 บาท 

รานเขาปบงานปายจํากัด โดย 
นายธีรศักด  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมูที่ 6 
ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,800 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 



 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
13 จางเหมาผูฝกสอนนักกีฬา

วอลเลยบอลตําบลเขาทะลุ ในการ
แขงขันกีฬา อบจ.คัพ ครั้งที่ 9 

ประจําป 2556 

11,200 ตกลงราคา นายทนงคศักด์ิ  ศิริวงษ 
เลขที่ 12 หมูที่ 2 

ตําบลลําเลียง  อําเภอกระบรุ ี
จังหวัดระนอง 

เสนอราคา 11,200 บาท 

นายทนงคศักด์ิ  ศิริวงษ 
เลขที่ 12 หมูที่ 2 

ตําบลลําเลียง  อําเภอกระบรุ ี
จังหวัดระนอง 

เสนอราคา 11,200 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

14 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 
สําหรับสํานักปลัด ประจําเดือน

มิถุนายน  

13,600 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 13,600 บาท 

หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 13,600 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

15 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 
สําหรับกองชาง ประจําเดือนมิถุนายน  

18,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 18,000 บาท 

หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 18,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 



 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
1 จัดซื้อนํ้าด่ืม สําหรับองคการบรหิาร

สวนตําบลเขาทะลุ ศูนยพัฒนาเด็กเลก็
บานชองบอนและศูนยพฒันาเด็กเลก็
บานถํ้านํ้าลอด ประจําเดือนกรกฎาคม 

675 ตกลงราคา นายพงศกร  แซต้ัง 
เลขที่ 20/5 หมูที่ 1          

ตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 675 บาท 

นายพงศกร  แซต้ัง 
เลขที่ 20/5 หมูที่ 1          

ตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 675 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

2 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนยพฒันาเด็กเลก็บาน      
ชองบอน ประจําเดือนกรกฎาคม 

13,923 ตกลงราคา นางพะเยาว  แกวคงฉาย 
เลขที่ 14 หมูที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 13,923 บาท 

นางพะเยาว  แกวคงฉาย 
เลขที่ 14 หมูที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 13,923 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

3 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานถํ้า    
นํ้าลอด ประจําเดือนกรกฎาคม 

12,558 ตกลงราคา นางบุญเพ็ง  แกวหลวง 
เลขที่ 217 หมูที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 12,558 บาท 

นางบุญเพ็ง  แกวหลวง 
เลขที่ 217 หมูที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 12,558 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 



 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
4 จางเหมาพนักงานทั่วไปเพื่อดูแลสวน 

จัดสวน ตกแตงใสปุย ตัดหญาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณสี่แยกเขา
ท ะ ลุ แ ล ะ แ ห ล ง ท อ ง เ ที่ ย ว ห น า          
ถํ้าธารลอด ประจําเดือน กรกฎาคม 

4,000 ตกลงราคา นายจํารสั  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมูที่ 1        ตําบล

เขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,000 บาท 
 

นายจํารสั  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมูที่ 1        ตําบล

เขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,000 บาท 
 

เสนอราคาตํ่าสุด 

5 จัดซื้อวัสดุกอสราง ประเภทปูน ทราย 
หินและเหล็ก 

97,650 ตกลงราคา บริษัทโยธาวิทยโฮม            
เซ็นเตอร จํากัด โดย             

นางศิริรัตน    กลิ่นหอม  
เลขที่ 104/17 หมูที่ 6 

ถนนเพชรเกษม  ตําบลทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 97,650 บาท 

บริษัทโยธาวิทยโฮม            
เซ็นเตอร จํากัด โดย           นาง

ศิริรัตน    กลิ่นหอม  
เลขที่ 104/17 หมูที่ 6 

ถนนเพชรเกษม ตําบลทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 97,650 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

6 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพาส
เจอรไรสชนิดจืด ขนาด 200 ซีซี ตรา”
นมโรงเรียน”ประจําเดือนกรกฎาคม 

105,812.07 กรณีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพร        
เขตรอุดมศักด์ิ โดย                   
นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมูที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 105,812.07 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพร        
เขตรอุดมศักด์ิ โดย                   
นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมูที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 105,812.07 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 



 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
7 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 

สําหรับสํานักปลัด ประจําเดือน
กรกฎาคม  

14,800 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 14,800 บาท 

หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 14,800 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

8 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาด 
200 ซีซี (นมกลอง) ชนิดจืด       

ตรา”นมโรงเรียน” สําหรับศูนยพฒันา
เด็กเล็กบานชองบอนและศูนยพฒันา

เด็กเล็กบานถํ้านํ้าลอด 

73,817 กรณีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพร        
เขตรอุดมศักด์ิ โดย                   
นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมูที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 73,817 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพร        
เขตรอุดมศักด์ิ โดย                   
นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมูที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 73,817 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

9 จัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม สําหรับใช
ในกิจกรรมตาง ๆ ของสมาชิก อปพร. 
จํานวน 50 เครื่อง เครื่องละ 6,000 

บาท ประกอบดวยเครื่องวิทยุ
คมนาคม ความถ่ี 136-174 MHZ 
กําลังสงไมนอยกวา 5 วัตถ มีชอง

เสียบหูฟงและไมโครโฟนในตัวเครื่อง 

300,000 สอบราคา ราน เอส.ที.เซอรวิสชุมพร โดย 
นายโสภณ  ทองจีน 
เลขที่ 99/9 หมูที่ 1 
ถนนเฉลิมพระเกียรติ         

ตําบลนาชะอัง อําเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 300,00 บาท 

ราน เอส.ที.เซอรวิสชุมพร โดย 
นายโสภณ  ทองจีน 
เลขที่ 99/9 หมูที่ 1 
ถนนเฉลิมพระเกียรติ         

ตําบลนาชะอัง อําเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 300,00 บาท 

คุณสมบัติ
ครบถวน 



ขององคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
    รานหมอคอม โดย  

นายสุเมธ  โปทอง 
เลขที่ 178/49 ถนนพิศิษย
พยาบาล ตําบลทาตะเภา 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 300,00 บาท 

  

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสันติ 2 หมูที่ 7 

335,500 สอบราคา หจก.สมใจทองคําการโยธา โดย 
นายไชยพงษ ทองคํา 

เลขที่ 160 ถนนเพชรเกษม 
ตําบลนาโพธ์ิ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 335,500 บาท 

หจก.สมใจทองคําการโยธา โดย 
นายไชยพงษ ทองคํา 

เลขที่ 160 ถนนเพชรเกษม 
ตําบลนาโพธ์ิ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 335,500 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 



    หจก.สวีรวมชาง โดย 
นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมูที่ 7 

ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 336,000 บาท 

  

 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
11 โตรงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยสายกลาง – เขาใหญพัฒนา 
หมูที่ 2 

335,500 สอบราคา หจก. ธ.โยธากิจ โดย 
นายธนิต  พวงแมกลอง 

เลขที่ 155 หมูที่ 5  
ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 335,500 บาท 

หจก. ธ.โยธากิจ โดย 
นายธนิต  พวงแมกลอง 

เลขที่ 155 หมูที่ 5  
ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 335,500 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

    หจก.สมใจทองคําการโยธา โดย 
นายไชยพงษ ทองคํา 

เลขที่ 160 ถนนเพชรเกษม 
ตําบลนาโพธ์ิ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 336,000 บาท 

  



    หจก.สวีรวมชาง โดย 
นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมูที่ 7 

ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 336,000 บาท 

  

 
 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยสามพี่นอง หมูที่ 4 
335,500 สอบราคา หจก. ธ.โยธากิจ โดย 

นายธนิต  พวงแมกลอง 
เลขที่ 155 หมูที่ 5  

ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 335,500 บาท 

หจก. ธ.โยธากิจ โดย 
นายธนิต  พวงแมกลอง 

เลขที่ 155 หมูที่ 5  
ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 335,500 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

    หจก.สมใจทองคําการโยธา โดย 
นายไชยพงษ ทองคํา 

เลขที่ 160 ถนนเพชรเกษม 
ตําบลนาโพธ์ิ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 336,000 บาท 

  



    หจก.สวีรวมชาง โดย 
นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมูที่ 7 

ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 336,000 บาท 

  

 
 
 

                    
                        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 

องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ
ประจําปงบประมาณป 2556 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 
ผูเสนอราคาและราคา 

ท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

1 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 
สําหรับกองชาง ประจําเดือนสงิหาคม  

33,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 33,000 บาท 

หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 33,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 



2 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 
สําหรับสํานักปลัด ประจําเดือน

สิงหาคม  

15,110 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 15,110 บาท 

หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 15,110 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

3 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพาส
เจอรไรสชนิดจืด ขนาด 200 ซีซี ตรา”

นมโรงเรียน”ประจําเดือนสิงหาคม 

105,812.07 กรณีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพร        
เขตรอุดมศักด์ิ โดย                   
นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมูที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 105,812.07 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพร        
เขตรอุดมศักด์ิ โดย                   
นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมูที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 105,812.07 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 
 
 

                                     สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 



4 จัดจางซอมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย 
ทะเบียน 80-6651 ชุมพร 

12,855 ตกลงราคา รานไชยชนะยนตรกิจ โดย  
นายตรีวัตร  ไชยชนะ 
เลขที่ 57/2 หมูที่ 6 

ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  12,855 บาท 

รานไชยชนะยนตรกิจ โดย  
นายตรีวัตร  ไชยชนะ 
เลขที่ 57/2 หมูที่ 6 

ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  12,855 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

5 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง   
(ยางนอก) สําหรับรถบรรทกุขยะมลู
ฝอย จํานวน 2 เสน ขององคการ

บรหิารสวนตําบลเขาทะล ุ

5,600 ตกลงราคา รานไชยชนะยนตรกิจ โดย  
นายตรีวัตร  ไชยชนะ 
เลขที่ 57/2 หมูที่ 6 

ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  5,600 บาท 

รานไชยชนะยนตรกิจ โดย  
นายตรีวัตร  ไชยชนะ 
เลขที่ 57/2 หมูที่ 6 

ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  5,600 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

6 จัดซื้อถังขยะพลาสติกทรงสูง ขนาด
ความจุ 200 ลิตร พรอมพมิพโลโก 

ขององคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

85,000 ตกลงราคา ราน อุน แอนด หยง พลาสติก 
โดย นายปยะศักด์ิ นาชนเขตต 

เลขที่ 13/4 หมูที่ 9 
ตําบลตากแดด อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 85,000 บาท 

ราน อุน แอนด หยง พลาสติก 
โดย นายปยะศักด์ิ นาชนเขตต 

เลขที่ 13/4 หมูที่ 9 
ตําบลตากแดด อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 85,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 

องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ
ประจําปงบประมาณป 2556 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 
ผูเสนอราคาและราคา 

ท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 



7 จัดจางทําปายไวนิลประชาสมัพันธ
เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในวันที่          12 

สิงหาคม 2556  

5,100 ตกลงราคา รานเขาปบงานปายจํากัด โดย 
นายธีรศักด  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมูที่ 6 
ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,100 บาท 

รานเขาปบงานปายจํากัด โดย 
นายธีรศักด  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมูที่ 6 
ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,100 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

8 จัดซื้อวัสดุไฟฟา จํานวน 11 รายการ 8,940 ตกลงราคา รานโชวรูมเมืองทอง โดย 
นายสุรพล ศุภเวคิน 
เลขที่ 57/70 หมูที่ 6 

ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 8,940 บาท 

รานโชวรูมเมืองทอง โดย 
นายสุรพล ศุภเวคิน 
เลขที่ 57/70 หมูที่ 6 

ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 8,940 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

9 จัดจางซอมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย 
ทะเบียน 80-6651 ชุมพร 

23,240 ตกลงราคา รานไชยชนะยนตรกิจ โดย  
นายตรีวัตร  ไชยชนะ 
เลขที่ 57/2 หมูที่ 6 

ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  23,240 บาท 

รานไชยชนะยนตรกิจ โดย  
นายตรีวัตร  ไชยชนะ 
เลขที่ 57/2 หมูที่ 6 

ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  23,240 บาท 

 

 
 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 



10 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน
พรอมเครื่องด่ืม สําหรบัการประชุม

สภาองคการบรหิารสวนตําบลเขาทะลุ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป 

2556 

2,400 ตกลงราคา 
 

นางลมฤดี  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมูที่ 1 ตําบลเขา

ทะลุ  อําเภอสวี      จังหวัด
ชุมพร 

 

เสนอราคา 9,000 บาท 

 

นางลมฤดี  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมูที่ 1 ตําบลเขา

ทะลุ  อําเภอสวี      จังหวัด
ชุมพร 

 

เสนอราคา 9,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

11 จางเหมาพนักงานทั่วไปเพื่อดูแลสวน 
จัดสวน ตกแตงใสปุย ตัดหญาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณสี่แยกเขา
ท ะ ลุ แ ล ะ แ ห ล ง ท อ ง เ ที่ ย ว ห น า          
ถํ้าธารลอด ประจําเดือน สิงหาคม 

4,000 ตกลงราคา นายจํารสั  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมูที่ 1        ตําบล

เขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,000 บาท 
 

นายจํารสั  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมูที่ 1        ตําบล

เขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,000 บาท 
 

เสนอราคาตํ่าสุด 

12 จัดซื้อนํ้าด่ืม สําหรับองคการบรหิาร
สวนตําบลเขาทะลุ ศูนยพัฒนาเด็กเลก็
บานชองบอนและศูนยพฒันาเด็กเลก็
บานถํ้านํ้าลอด ประจําเดือนสงิหาคม 

720 ตกลงราคา นายพงศกร  แซต้ัง 
เลขที่ 20/5 หมูที่ 1          

ตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 720 บาท 

นายพงศกร  แซต้ัง 
เลขที่ 20/5 หมูที่ 1          

ตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 720 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 



13 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานถํ้า    
นํ้าลอด ประจําเดือนสิงหาคม 

10,764 ตกลงราคา นางบุญเพ็ง  แกวหลวง 
เลขที่ 217 หมูที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 10,764 บาท 

นางบุญเพ็ง  แกวหลวง 
เลขที่ 217 หมูที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 10,764 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

14 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนยพฒันาเด็กเลก็บาน      
ชองบอน ประจําเดือนสงิหาคม 

11,934 ตกลงราคา นางพะเยาว  แกวคงฉาย 
เลขที่ 14 หมูที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 11,934 บาท 

นางพะเยาว  แกวคงฉาย 
เลขที่ 14 หมูที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 11,934 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

15 จางเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงาน
นโยบายและแผน จํานวน 1 คน 

ประจําเดือนสิงหาคม 

4,935 ตกลงราคา นางสาวสุธิรา  พัดชา 
เลขที่ 11 หมูที่ 3 ตําบลเขาทะล ุ

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,935 บาท 

นางสาวสุธิรา  พัดชา 
เลขที่ 11 หมูที่ 3 ตําบลเขาทะล ุ

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,935 บาท 

 

 
 
 
 

 
                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 

องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ
ประจําปงบประมาณป 2556 



ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 
ผูเสนอราคาและราคา 

ท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

16 จัดจางซอมแซมเปลี่ยนมอเตอรเรง
เ ครื่ อ ง รถแบ็ ค โฮ  จํ าน วน 1  ชุ ด 
หมายเลขทะเบียน ตค 189 ชุมพร 

25,000 ตกลงราคา รานธวัชมอเตอร โดย 
นายธวัช  ดิษฐประเสริฐ 
เลขที่ 203/1 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 25,000 บาท 

รานธวัชมอเตอร โดย 
นายธวัช  ดิษฐประเสริฐ 
เลขที่ 203/1 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 25,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

17 จัดจางซอมแซมระบบประปาหมูบาน 
บานชองบอน หมูที่ 5 

11,760 ตกลงราคา รานธวัชมอเตอร โดย 
นายธวัช  ดิษฐประเสริฐ 
เลขที่ 203/1 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 11,760 บาท 

รานธวัชมอเตอร โดย 
นายธวัช  ดิษฐประเสริฐ 
เลขที่ 203/1 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 11,760 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสุขแสงชัย หมูที่ 8 

3325,500 สอบราคา หจก.สวีรวมชาง โดย 
นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมูที่ 7 

ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 335,500 บาท 

หจก.สวีรวมชาง โดย 
นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมูที่ 7 

ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 335,500 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 
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องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก



ท่ี ท่ีเสนอ โดยสรุป 
19    หจก.สมใจทองคําการโยธา โดย 

นายไชยพงษ ทองคํา 
เลขที่ 160 ถนนเพชรเกษม 
ตําบลนาโพธ์ิ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 336,000 บาท 

  

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยับทอง – หวยตะเคียน 

หมูที่ 9 

334,500 สอบราคา หจก.สวีรวมชาง โดย 
นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมูที่ 7 

ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 334,500 บาท 

หจก.สวีรวมชาง โดย 
นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมูที่ 7 

ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 334,500 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

    หจก.สมใจทองคําการโยธา โดย 
นายไชยพงษ ทองคํา 

เลขที่ 160 ถนนเพชรเกษม 
ตําบลนาโพธ์ิ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 345,000 บาท 
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องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก



ท่ี ท่ีเสนอ โดยสรุป 
21 โครงการปรับปรงุศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานชองบอน หมูที่ 5 
259,500 สอบราคา นายสันติ  ใจรักษ 

เลขที่ 95 หมูที่ 8 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 259,500 บาท 

นายสันติ  ใจรักษ 
เลขที่ 95 หมูที่ 8 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 259,500 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

    นายวิโรจน สมตน 
เลขที่ 5 หมูที่ 3  

ตําบลปากแพรก อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 260,000 บาท 

  

22 โครงการปรับปรงุศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานถํ้านํ้าลอด หมูที่ 4 

259,500 สอบราคา นายสันติ  ใจรักษ 
เลขที่ 95 หมูที่ 8 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 259,500 บาท 

นายสันติ  ใจรักษ 
เลขที่ 95 หมูที่ 8 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 259,500 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 
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องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 



ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 
ผูเสนอราคาและราคา 

ท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

    นายวิโรจน สมตน 
เลขที่ 5 หมูที่ 3  

ตําบลปากแพรก อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 260,000 บาท 

  

23 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยตาหวาน หมูที่ 6 

335,500 สอบราคา หจก.ทุงระยะกอสราง โดย 
นายนิพนธ  นพรัตน 
เลขที่ 43 หมูที่ 2 

ตําบลทุงระยะ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 335,500 บาท 

หจก.ทุงระยะกอสราง โดย 
นายนิพนธ  นพรัตน 
เลขที่ 43 หมูที่ 2 

ตําบลทุงระยะ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 335,500 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

    หจก.สวีรวมชาง โดย 
นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมูที่ 7 

ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 336,000 บาท  
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องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ
ประจําปงบประมาณป 2556 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 
ผูเสนอราคาและราคา 

ท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

1 จัดจางซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 
หมายเลขครุภัณฑ 416 – 47 – 0003 
ของกองชาง 

2,000 ตกลงราคา รานเที่ยงธรรมคอมพิวเตอร โดย 
นายเทียมธรรม  เพชรเลิศ 

เลขที่ 92/6 หมูที่ 3  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,000 บาท 

รานเที่ยงธรรมคอมพิวเตอร โดย 
นายเทียมธรรม  เพชรเลิศ 

เลขที่ 92/6 หมูที่ 3  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

2 จัดซื้อจารบี นํ้ากลั่นและนํ้ามันไฮโดร
ลิกซ สําหรับรถแบ็คโฮ หมายเลข

ทะเบียน ตค 189 ชุมพร 

3,870 ตกลงราคา รานไชยชนะยนตรกิจ โดย  
นายตรีวัตร  ไชยชนะ 
เลขที่ 57/2 หมูที่ 6 

ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  3,870 บาท 

รานไชยชนะยนตรกิจ โดย  
นายตรีวัตร  ไชยชนะ 
เลขที่ 57/2 หมูที่ 6 

ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  3,870 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน         
18 รายการ ของกองชาง 

9,490 ตกลงราคา รานอมรภัณฑ โดย 
นายศุภศักด์ิ  อุชุภาพ 

เลขที่ 45 หมูที่ 5 
ตําบลนาโพธ์ิ  อําเภอสวี  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,490 บาท 

รานอมรภัณฑ โดย 
นายศุภศักด์ิ  อุชุภาพ 

เลขที่ 45 หมูที่ 5 
ตําบลนาโพธ์ิ  อําเภอสวี  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,490 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 
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องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ
ประจําปงบประมาณป 2556 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 
ผูเสนอราคาและราคา 

ท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน         
18 รายการ ของสํานักปลัด 

8,775 ตกลงราคา รานอมรภัณฑ โดย 
นายศุภศักด์ิ  อุชุภาพ 

เลขที่ 45 หมูที่ 5 
ตําบลนาโพธ์ิ  อําเภอสวี  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,490 บาท 

รานอมรภัณฑ โดย 
นายศุภศักด์ิ  อุชุภาพ 

เลขที่ 45 หมูที่ 5 
ตําบลนาโพธ์ิ  อําเภอสวี  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,490 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

5 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน         
19 รายการ ของสวนการคลัง 

14,395 ตกลงราคา โรงพมิพต้ังเจริญ โดย 
นายปยพงศ  ต้ังสจุริตธรม 

เลขที่ 250 – 252 ถนนปรมินทร
มรรคา ตําบลทาตะเภา  

อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 14,395 บาท 

โรงพมิพต้ังเจริญ โดย 
นายปยพงศ  ต้ังสจุริตธรม 

เลขที่ 250 – 252 ถนนปรมินทร
มรรคา ตําบลทาตะเภา  

อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 14,395 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

6 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน         
11 รายการ ของสํานักปลัด 

14,799 ตกลงราคา โรงพมิพต้ังเจริญ โดย 
นายปยพงศ  ต้ังสจุริตธรม 

เลขที่ 250 – 252 ถนนปรมินทร
มรรคา ตําบลทาตะเภา  

อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 14,799 บาท 

โรงพมิพต้ังเจริญ โดย 
นายปยพงศ  ต้ังสจุริตธรม 

เลขที่ 250 – 252 ถนนปรมินทร
มรรคา ตําบลทาตะเภา  

อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 14,799 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 
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องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ
ประจําปงบประมาณป 2556 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 
ผูเสนอราคาและราคา 

ท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

7 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เปนนม        
ยูเอชที สําหรับเด็กประถมศึกษา

(อนุบาล – ป.6) ชนิดจืด ขนาด 200 ซี
ซี ตรา”นมโรงเรียน”ประจําเดือน
กันยายน (ในชวงปดภาคเรียน) 

120,390.20 กรณีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพร        
เขตรอุดมศักด์ิ โดย                   
นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมูที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 120,390.20 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพร        
เขตรอุดมศักด์ิ โดย                   
นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมูที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 120,390.20 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

8 จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร สําหรบั
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลเขา

ทะล ุ

10,800 ตกลงราคา รานเที่ยงธรรมคอมพิวเตอร โดย 
นายเทียมธรรม  เพชรเลิศ 

เลขที่ 92/6 หมูที่ 3  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 10,800 บาท 

รานเที่ยงธรรมคอมพิวเตอร โดย 
นายเทียมธรรม  เพชรเลิศ 

เลขที่ 92/6 หมูที่ 3  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 10,800 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

9 จางเหมาพนักงานทั่วไปเพื่อดูแลสวน 
จัดสวน ตกแตงใสปุย ตัดหญาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณสี่แยกเขา
ท ะ ลุ แ ล ะ แ ห ล ง ท อ ง เ ที่ ย ว ห น า          
ถํ้าธารลอด ประจําเดือน กันยายน 

4,000 ตกลงราคา นายจํารสั  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมูที่ 1        ตําบล

เขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,000 บาท 
 

นายจํารสั  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมูที่ 1        ตําบล

เขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,000 บาท 
 

เสนอราคาตํ่าสุด 
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องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ
ประจําปงบประมาณป 2556 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 
ผูเสนอราคาและราคา 

ท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

10 จัดซื้อนํ้าด่ืม สําหรับองคการบรหิาร
สวนตําบลเขาทะลุ ศูนยพัฒนาเด็กเลก็
บานชองบอนและศูนยพฒันาเด็กเลก็
บานถํ้านํ้าลอด ประจําเดือนกันยายน 

900 ตกลงราคา นายพงศกร  แซต้ัง 
เลขที่ 20/5 หมูที่ 1          

ตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 900 บาท 

นายพงศกร  แซต้ัง 
เลขที่ 20/5 หมูที่ 1          

ตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 900 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

11 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานถํ้า    
นํ้าลอด ประจําเดือนกันยายน 

14,352 ตกลงราคา นางบุญเพ็ง  แกวหลวง 
เลขที่ 217 หมูที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 14,352 บาท 

นางบุญเพ็ง  แกวหลวง 
เลขที่ 217 หมูที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 14,352 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

12 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนยพฒันาเด็กเลก็บาน      
ชองบอน ประจําเดือนกันยายน 

15,912 ตกลงราคา นางพะเยาว  แกวคงฉาย 
เลขที่ 14 หมูที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,912 บาท 

นางพะเยาว  แกวคงฉาย 
เลขที่ 14 หมูที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,912 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 



ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 
ผูเสนอราคาและราคา 

ท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

13 จางเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงาน
นโยบายและแผน จํานวน 1 คน 

ประจําเดือนกันยายน 

9,000 ตกลงราคา นางสาวสุธิรา  พัดชา 
เลขที่ 11 หมูที่ 3 ตําบลเขาทะล ุ

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,000 บาท 

นางสาวสุธิรา  พัดชา 
เลขที่ 11 หมูที่ 3 ตําบลเขาทะล ุ

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

14 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 
สําหรับสํานักปลัด ประจําเดือน

กันยายน  

11,400 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 11,400 บาท 

หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 11,400 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

15 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 
สําหรับกองชาง ประจําเดือนกันยายน  

12,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,000 บาท 

หจก.โชคบุญมปีโตรเลียม โดย 
นางแกวกาญจน  บุญม ี

เลขที่ 190 หมูที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 
 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ

ประจําปงบประมาณป 2556 



ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 
ผูเสนอราคาและราคา 

ท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

16 จัดจางซอมแซมระบบเครือ่งยนตและ
ระบบปมนํ้าของรถบรรทุกนํ้า

อเนกประสงค ย่ีหอฮีโน หมายเลข
ทะเบียน บต 9772 ชุมพร 

59,240 ตกลงราคา รานไชยชนะยนตรกิจ โดย  
นายตรีวัตร  ไชยชนะ 
เลขที่ 57/2 หมูที่ 6 

ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  59,240 บาท 

รานไชยชนะยนตรกิจ โดย  
นายตรีวัตร  ไชยชนะ 
เลขที่ 57/2 หมูที่ 6 

ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  59,240 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

17 จัดจางตรวจเช็คระบบทําความเย็น
เครื่องปรบัอากาศขององคการบริหาร

สวนตําบลเขาทะล ุ

3,660 ตกลงราคา รานเขาทะลุแอร แอนด เซอรวิส 
โดย นายวรวุธ ดิษฐประเสริฐ 
เลขที่ 49/1 ตําบลบางหมาก 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,660 บาท 

รานเขาทะลุแอร แอนด เซอรวิส 
โดย นายวรวุธ ดิษฐประเสริฐ 
เลขที่ 49/1 ตําบลบางหมาก 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,660 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

18 จัดซื้อสารสมชนิดผงขุน 30,000 ตกลงราคา หจก.กิตติภัณฑ ทรัพยเจริญโดย 
นายธนวัฒน  แกนทอง 

เลขที่ 225 หมูที่ 1 
ตําบลเขาแกว อําเภอลานสกา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เสนอราคา 30,000 บาท 

หจก.กิตติภัณฑ ทรัพยเจริญโดย 
นายธนวัฒน  แกนทอง 

เลขที่ 225 หมูที่ 1 
ตําบลเขาแกว อําเภอลานสกา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เสนอราคา 30,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 

                     
                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 

องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ
ประจําปงบประมาณป 2556 



ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 
ผูเสนอราคาและราคา 

ท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

19 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน  
20 รายการ 

2,916 ตกลงราคา นายพงศกร  แซต้ัง 
เลขที่ 20/5 หมูที่ 1          

ตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 2,916 บาท 

นายพงศกร  แซต้ัง 
เลขที่ 20/5 หมูที่ 1          

ตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 2,916 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

20 จัดจางซอมแซมรถบดลอเหล็ก 
หมายเลขทะเบียน ถข 49 ชุมพร

หมายเลขครุภัณฑ 020-51-0001ของ
องคการบรหิารสวนตําบลเขาทะล ุ

280,000 วิธีพิเศษ ต.เจริญกจิอะไหล โดย  
นางสาวเพญ็ศรี  ศรีทานอย 

เลขที่ 63/2265 หมูที่ 7 
แขวงสะพานสงู เขตสะพานสูง 

กรุงเทพมหานคร 
เสนอราคา 280,000 บาท 

ต.เจริญกจิอะไหล โดย  
นางสาวเพญ็ศรี  ศรีทานอย 

เลขที่ 63/2265 หมูที่ 7 
แขวงสะพานสงู เขตสะพานสูง 

กรุงเทพมหานคร 
เสนอราคา 280,000 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

21 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน
พรอมเครื่องด่ืม สําหรบัการประชุม

สภาองคการบรหิารสวนตําบลเขาทะลุ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 

2556 

2,400 ตกลงราคา นางลมฤดี  สุขยืน 
165/3 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,400 บาท 

นางลมฤดี  สุขยืน 
165/3 หมูที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,400 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 
 
 
 

                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ



ประจําปงบประมาณป 2556 
ลําดับ

ท่ี 
งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
22 จัดจางเปลี่ยนถายนํ้ามันเครื่อง เปลี่ยน

เบรกและตรวจเช็คสภาพทั่วไป 
สําหรับรถน่ังสวนกลาง หมายเลข
ครุภัณฑ 001-48-0001 หมายเลข

ทะเบียน กข 6672 ชุมพร 

3,850 ตกลงราคา รานไชยชนะยนตรกิจ โดย  
นายตรีวัตร  ไชยชนะ 
เลขที่ 57/2 หมูที่ 6 

ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  3,850 บาท 

รานไชยชนะยนตรกิจ โดย  
นายตรีวัตร  ไชยชนะ 
เลขที่ 57/2 หมูที่ 6 

ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  3,850 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

23 จัดซื้อวัสดุกอสราง ประเภท ปูน ทราย 
หิน และเหลก็  

65,600 ตกลงราคา บริษัทโยธาวิทยโฮม            
เซ็นเตอร จํากัด โดย             

นางศิริรัตน    กลิ่นหอม  
เลขที่ 104/17 หมูที่ 6 

ถนนเพชรเกษม  ตําบลทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 65,600 บาท 

บริษัทโยธาวิทยโฮม            
เซ็นเตอร จํากัด โดย          

นางศิริรัตน    กลิ่นหอม  
เลขที่ 104/17 หมูที่ 6 

ถนนเพชรเกษม ตําบลทุงตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 65,600 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

24 จางเหมาปรบัปรุงภูมิทัศนบรเิวณศูนย
พัฒนาเด็กเลก็บานถํ้านํ้าลอด หมูที่ 4 
ในความรับผิดชอบขององคการบรหิาร

สวนตําบลเขาทะล ุ

38,800 ตกลงราคา นายประสิทธ์ิ  ภูพรม 
เลขที่ 27 หมูที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 38,800 บาท 

นายประสิทธ์ิ  ภูพรม 
เลขที่ 27 หมูที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 38,800 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

 
 
 
 

                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 



องคการบริหารสวนตําบลเขาทะล ุ
ประจําปงบประมาณป 2556 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง 
ผูเสนอราคาและราคา 

ท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

25 จัดซื้อวัสดุการศึกษาตามมาตรฐาน สื่อ
การเรียนการสอนรายการวัสดุ

การศึกษาและเครื่องเลนพัฒนาการ
เด็ก สําหรับเด็กปฐมวัย (3-5)ใหศูนย
พัฒนาเด็กเลก็บานชองบอนและศูนย

พัฒนาเด็กเลก็บานถํ้านํ้าลอด 

164,500 สอบราคา รานกาญจนาครุภัณฑ โดย 
นางสาวกาญจนา รักษาผล 

เลขที่ 268/2 หมูที่ 8 
ตําบลทาขาม อําเภอทาแซะ 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 164,500 บาท 

รานกาญจนาครุภัณฑ โดย 
นางสาวกาญจนา รักษาผล 

เลขที่ 268/2 หมูที่ 8 
ตําบลทาขาม อําเภอทาแซะ 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 164,500 บาท 

เสนอราคาตํ่าสุด 

    ราน พี.ที.เซอรวิส เซ็นเตอร 
โดย นายประยงค ทองจีน 

เลขที่ 187/1 หมูที่ 1 
ตําบลบางหมาก อําเภอเมือง

ชุมพร จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 164,800 บาท 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


