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             สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1                             
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

1 จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือนตุลาคม 
จํานวน 65 ถัง 

 

975 ตกลงราคา นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 975  บาท 

นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 975  บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

2. จัดซื้อพวงมาลาในการร่วมพิธีถวาย
บั ง ค ม พ ร ะ บ ร ม ร า ช า นุ ส า ว รี ย์
พระบาทสมเ ด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช ในวันที่   
23 ตุลาคม 2556 

2,000 ตกลงราคา ร้านป๊อบดอกไม้สด โดย 
นายปิยวัชร์ ตุลาธร 

เลขที่ 180/11 หมู่ที่ 5 
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,000 บาท 

ร้านป๊อบดอกไม้สด โดย 
นายปิยวัชร์ ตุลาธร 

เลขที่ 180/11 หมู่ที่ 5 
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

3. จั ด ซื้อวั ส ดุ เชื้ อ เพลิ งและหล่อลื่ น 
สํ าหรั บสํ า นักปลัด  ประจํ า เ ดื อน 
ตุลาคม 

17,410 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด  

โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9         

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี               
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 17,410 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
2005 จํากัด                       

โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9      

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี               
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 17,410 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1                             
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

4. จั ด ซื้อวั ส ดุ เชื้ อ เพลิ งและหล่อลื่ น 
สําหรับกองช่าง ประจําเดือน ตุลาคม 

22,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด  

โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9          

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี               
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 22,000 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
2005 จํากัด                       

โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9        

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี               
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 22,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

5 จ้างเหมาพนักงานทั่วไปเพื่อดูแลสวน 
จัดสวนตกแต่งใส่ปุ๋ยฯลฯ ประจําเดือน 
ตุลาคม 

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

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

นายจํารัส  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

6 จ้างเหมาพนักงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงาน
นโยบายและแผนประจําเดือน ตุลาคม 

9,000 ตกลงราคา นางสาวสุธิรา  พัดชา 
เลขที่ 11 หมู่ที่ 3 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 9,000 บาท 

นางสาวสุธิรา  พัดชา 
เลขที่ 11 หมู่ที่ 3 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 9,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

7 จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสําหรับ
ศูนย์ พัฒนาเ ด็กเล็กบ้านช่องบอน 
จํานวน 54 คน คนละ 20 บาท 
ประจําเดือน ตุลาคม 

23,760 ตกลงราคา นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14  หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 23,760 บาท 

นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14  หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 23,760 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

8 จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ําน้ําลอด 
จํานวน 36 คน คนละ 20 บาท 
ประจําเดือน ตุลาคม 

15,840 ตกลงราคา นางบุญเพ็ง  แก้วหลวง 
เลขที่ 217  หมู่ที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,840 บาท 

นางบุญเพ็ง  แก้วหลวง 
เลขที่ 217  หมู่ที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,840 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                             สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1                             
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

1 จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน พฤศจิกายน 
จํานวน 65 ถัง 

975 ตกลงราคา นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 975  บาท 

นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 975  บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (ใบเสร็จรับเงิน
ค่าขยะมูลฝอย) จํานวน 10 เล่ม 

500 ตกลงราคา โรงพิมพ์ตั้งเจริญ  
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252  
 ถนนปรมินทรมรรคา                  

ตําบลท่าตะเภา 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 500 บาท 

โรงพิมพ์ตั้งเจริญ  
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252               ถนน
ปรมินทรมรรคา                  
ตําบลท่าตะเภา 

อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ของส่วนการคลัง 2,700 ตกลงราคา ร้านอมรภัณฑ์  
โดย  นายโกสิทธิ์  ธนเชวงวงศ์ 

เลขที่ 180 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,700 บาท 

ร้านอมรภัณฑ์  
โดย นายโกสิทธิ์  ธนเชวงวงศ์ 

เลขที่ 180 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,700 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                              สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1                             
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

4 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
สํ าหรั บสํ า นักปลัด  ประจํ า เ ดื อน
พฤศจิกายน 

15,200 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด                

โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,200 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
2005 จํากัด 

 โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,200 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

5 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
สํ า ห รั บ ก อ ง ช่ า ง ป ร ะ จํ า เ ดื อ น
พฤศจิกายน 

27,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด                       

โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 27,000 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
2005 จํากัด 

 โดยนางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 27,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

6 จัดจ้ า ง ซ่อมแซมเครื่ องปริ้ น เตอร์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0006 

700 ตกลงราคา ร้านแอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3                 
ถนนพิศิษฐ์พยาบาล อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 700 บาท 

ร้านแอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3                 
ถนนพิศิษฐ์พยาบาล อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 700 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 



6 

 

                                              สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1                             
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
7 จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อม

เครื่ อง ดื่มสําหรับการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ    
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 

2,400 ตกลงราคา นางลมฤดี  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,400 บาท 

นางลมฤดี  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

8 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อง
บอน จํานวน 54 คน คนละ 20 บาท 
ประจําเดือน พฤศจิกายน 

22,680 ตกลงราคา นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 22,680 บาท 

นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 22,680 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

9 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ํา      
น้ํ า ลอด  จํ านวน  36  คน  คนละ             
20 บาท ประจําเดือน พฤศจิกายน 

15,120 ตกลงราคา นางบุญเพ็ง แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4                   

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,120 บาท 

นางบุญเพ็ง แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4                   

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,120 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

10 จัด ซื้ออาหารเสริม (นม) โรง เรียน            
พาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด ขนาด 200 ซีซี
ร ว ม นั ก เ รี ย น  8 0 8  ค น  ร า ค า     
6.37 บาท ประจําเดือน พฤศจิกายน 

102,939.20 วิธีกรณี
พิเศษ 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์                     
โดย  นายชาติวุฒิ  พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 102,939.20 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์                  
โดย นายชาติวุฒิ   พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 102,939.20บาท 

- 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

11. จ้างเหมาพนักงานทั่วไปเพื่อดูแลสวน   
จัดสวน ตกแต่งใส่ปุ๋ย ฯลฯ ประจําเดือน 
พฤศจิกายน 

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

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

นายจํารัส  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

12. จ้างเหมาพนักงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงาน
น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น ป ร ะ จํ า เ ดื อ น 
พฤศจิกายน 

9,000 ตกลงราคา นางสาวสุธิรา   พัดชา 
เลขที่ 11 หมู่ที่ 3 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 9,000 บาท 

นางสาวสุธิรา   พัดชา 
เลขที่ 11 หมู่ที่ 3 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 9,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                             สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556                                         แบบ สขร.1                             
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

1 จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือนธันวาคม 
จํานวน 65 ถัง 

975 ตกลงราคา นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่  7 

ตําบลด่านสวี  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 975 บาท 

นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่  7 

ตําบลด่านสวี  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 975 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 2,400 ตกลงราคา ร้านอมรภัณฑ์            
โดย  นายโกสิทธิ์  ธนเชวงวงศ์ 

เลขที่ 180 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,400 บาท 

ร้านอมรภัณฑ์   
โดย  นายโกสิทธิ์  ธนเชวงวงศ์ 

เลขที่ 180 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

3 จัดซื้อ กาแฟ โอวัลติน น้ําดื่ม ผ้าเย็น 
สําหรับบริการประชาชนในเทศกาล  
ปีใหม่ 2557 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

3,710 ตกลงราคา นางเอมิกา  ดวงมณี 
เลขที่ 476 หมู่ที่ 10 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 3,710 บาท 

นางเอมิกา  ดวงมณี 
เลขที่ 476 หมู่ที่ 10 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 3,710 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                             สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1                             
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

4 จั ด ซื้ อห มึกคอม พิว เตอร์ สํ าห รั บ    
สํานักปลัด 

17,160 ตกลงราคา ร้านแอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3                 
ถนนพิศิษฐ์พยาบาล อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา  17,160 บาท 

ร้านแอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3                 
ถนนพิศิษฐ์พยาบาล อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 17,160 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

5 จัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์สําหรับส่วน
การคลัง 

5,720 ตกลงราคา ร้านแอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3                 
ถนนพิศิษฐ์พยาบาล อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา  5,720 บาท 

ร้านแอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3                 
ถนนพิศิษฐ์พยาบาล อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,720 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

6 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน(โต๊ะ + เก้าอี้) 15,600 ตกลงราคา ร้านบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์      
โดย นางสุมิตา  วงศ์สัมฤทธิ์ 

เลขที่ 61/3 หมู่ที่ 5 ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 15,600 บาท 

ร้านบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์ 
 โดย นางสุมิตา  วงศ์สัมฤทธิ์ 

เลขที่ 61/3 หมู่ที่ 5 ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 15,600 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                             สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1                             
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

7 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 51,910 ตกลงราคา ร้านศุภนุชก่อสร้าง 
โดย  นางสาวสุดารัตน์ ศรีพรหม 

เลขที่ 23 หมู่ที่ 10                
ตําบลทุ่งระยะ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 51,910 บาท 

ร้านศุภนุชก่อสร้าง 
โดย นางสาวสุดารัตน์ ศรีพรหม 

เลขที่ 23 หมู่ที่ 10                
ตําบลทุ่งระยะ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 51,910 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

8  จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,150 ตกลงราคา ร้านไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร  ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,150 บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร  ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,150 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 

9 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
สํ าหรั บสํ า นักปลัด  ประจํ า เ ดื อน
ธันวาคม 

15,910 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005  จํากัด                     

โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,200 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด  

โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,200 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                             สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1                             
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
10 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

สําหรับกองช่าง ประจําเดือนธันวาคม 
28,500 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  

2005 จํากัด                    
โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 28,500 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
2005 จํากัด 

 โดย  นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 28,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

11 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวัน
คล้ า ยวั นประสู ติ ของพล เ รื อ เ อก     
พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระเจ้าอาภากร
เกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดม
ศักดิ์ 

500 ตกลงราคา ร้านป๊อบดอกไม้สด  
โดย  นายปิยวัชร์  ตุลาธร 
เลขที่ 180/11 หมู่ที่ 5 
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 500 บาท 

ร้านป๊อบดอกไม้สด  
โดย นายปิยวัชร์  ตุลาธร 
เลขที่ 180/11 หมู่ที่ 5 
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

12 จัดจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ ปี 2557 

1,400 
 

ตกลงราคา ร้านเขาปีบงานป้ายจํากัด  
โดย  นายธีรศักดิ์  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,400 บาท 

ร้านเขาปีบงานป้ายจํากัด  
โดย  นายธีรศักดิ์  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 



12 

 

                                             สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556                                      แบบ สขร.1                             
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

13 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจุด
บริ การประชาชน เทศกาล ปี ให ม่ 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2557 

800 ตกลงราคา นายโตด  พิทักษา 
เลขที่ 10/5 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  800 บาท 

นายโตด  พิทักษา 
เลขที่ 10/5 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  800 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

14 จ้างเหมาเช่าเต็นท์จุดบริการประชาชน
เทศกาลปีใหม่ โครงการป้องกันและ
ลดอุบั ติ เหตุทางถนนช่วงเทศกาล          
ปีใหม่ ปี 2557 

600 ตกลงราคา นายบุญส่ง  ไกรสุข 
เลขที่ 325 หมู่ที่ 2 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 600 บาท 

นายบุญส่ง  ไกรสุข 
เลขที่ 325 หมู่ที่ 2 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 600 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

15 จ้ า ง เ หม า ถ่ า ย เ อกส า รพร้ อม ทั้ ง      
เ ข้ า เ ล่ ม  สํ า ห รั บ ข้ อ บั ญ ญั ติ 
ปีงบประมาณ  2557 จํานวน 45 
เล่ม แผนพัฒนาสามปี จํานวน 30 
เล่ม และการรายงานผลการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานราชการตามมติและตัวชี้วัด 
ประจําปีงบประมาณ 2557 จํานวน 
10 เล่ม  

6,830 ตกลงราคา ร้านชุมพรก๊อปปี้ 2005  
โดย นางสาวอนุสรา  ไชยต่อเขตต์ 

เลขที่ 282/6-7                 
ถนนปรมินทรมรรคา                     

ตําบลท่าตะเภา  อําเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 6,830 บาท 

ร้านชุมพรก๊อปปี้ 2005  
โดย นางสาวอนุสรา ไชยต่อเขตต์ 

เลขที่ 282/6-7                 
ถนนปรมินทรมรรคา                     

ตําบลท่าตะเภา  อําเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 6,830 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                             สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1                             
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

16. จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงในการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว          
มีพระชนมายุ ครบ 86 พรรษา 

5,000 ตกลงราคา นายณรงค์เวช  ยิกุสังข์ 
เลขที่ 82 หมู่ที่ 13 

ตําบลนาสัก อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 5,000 บาท 

นายณรงค์เวช  ยิกุสังข์ 
เลขที่ 82 หมู่ที่ 13 

ตําบลนาสัก อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 5,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

17. จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์   
ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
ว โ ร ก า ส ที่ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
เ จ้ า อ ยู่ หั ว  มี พ ร ะ ช น ม า ยุ  ค ร บ                
86 พรรษา 

6,200 ตกลงราคา ร้านเขาปีบงานป้าย  
โดย นายธีรศักดิ์  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 6,200 บาท 

ร้านเขาปีบงานป้าย  
โดย นายธีรศักดิ์  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 6,200 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

18. จ้างเหมาตกแต่งประรําพิธีในการจัด
งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว                 
มีพระชนมายุ ครบ 86 พรรษา 

5,000 ตกลงราคา นางบุญเพ็ง  แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,000 บาท 

นางบุญเพ็ง  แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

19. จัดจ้างเช่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ในการจัด
งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว                 
มีพระชนมายุ ครบ 86 พรรษา 

9,500 ตกลงราคา นายณรงค์เวช ยิกุสังข์ 
เลขที่ 82 หมู่ที่ 13 

ตําบลนาสัก อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 5,000 บาท 

นายณรงค์เวช ยิกุสังข์ 
เลขที่ 82 หมู่ที่ 13 

ตําบลนาสัก อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 5,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1                             
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

20. จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อม
เครื่ อ ง ดื่ ม ในก ารจั ด ง าน เฉลิ ม      
พร ะ เ กี ย ร ติ เ นื่ อ ง ใน ว โ รก าส ที่
พระบาทสมเ ด็จพระเจ้ าอ ยู่หั ว                 
มีพระชนมายุ ครบ 86 พรรษา 

8,000 ตกลงราคา นางลมฤดี  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 8,000 บาท 

นางลมฤดี  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 8,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

21. 
 

จัดจ้างซ่อมแซมรถเทรนเลอร์ 71,690 ตกลงราคา หจก.เอสพีแทรคเตอร์ แอนด์เครน 
โดย นายสุธรรม เล่นทัศน์ 
เลขที่ 212/2 หมู่ที่ 13 

ตําบลวังไผ่ อําเภอเมืองชุมพร  
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 71,690 บาท 

หจก.เอสพีแทรคเตอร์ แอนด์เครน 
โดย นายสุธรรม เล่นทัศน์ 
เลขที่ 212/2 หมู่ที่ 13 

ตําบลวังไผ่ อําเภอเมืองชุมพร  
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 71,690 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 

22. จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน กข 6672 ชพ 

5,800 ตกลงราคา ร้านไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร  ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร  
อําเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,800 บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
 โดย นายตรีวัตร  ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6ตําบลทุ่งตะไคร  
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,800 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 

23. จัดจ้ าง ซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย
หมายเลขทะเบียน 80-6651 ชพ 

7,555 ตกลงราคา ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร  ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร  
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 7,555 บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร  ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6ตําบลทุ่งตะไคร  
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 7,555 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1                             
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

24. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สํ า ห รั บ ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก         
บ้านช่องบอน จํ านวน 54 คน           
คนละ 20 บาท  ประจํ า เ ดือน 
ธันวาคม 

19,440 ตกลงราคา นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 19,440 บาท 

นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 19,440 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

25. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สํ า ห รั บ ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก         
บ้านถ้ําน้ําลอด จํานวน 36 คน     
คนละ 20 บาท ประจํ า เ ดื อน 
ธันวาคม 

12,960 ตกลงราคา นางบุญเพ็ง แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4                   

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 12,960 บาท 

นางบุญเพ็ง แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4                   

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 12,960 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

26. จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน            
พาสเจอร์ไรส์  ชนิดจืด ขนาด 200     
ซีซี รวมนักเรียน 808 คน ราคา            
6.37 บาท ประจําเดือน ธันวาคม 

92,645.28 วิธีกรณี
พิเศษ 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดย  นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 92,645.28 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดย  นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 92,645.28 บาท 

- 

27. จ้ า ง เ ห ม า พ นั ก ง า น ทั่ ว ไ ป เ พื่ อ     
ดูแลสวน จัดสวนตกแต่งใส่ปุ๋ยฯลฯ 
ประจําเดือน ธันวาคม 

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

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

นายจํารัส  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

                                             



16 

 

 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1                             
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

28 จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงาน
นโยบายและแผน  จํานวน 1 คน 
ประจําเดือนธันวาคม 

9,000 ตกลงราคา นางสาวสุธิรา  พัดชา 
เลขที่ 11 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,000 บาท 

นางสาวสุธิรา  พัดชา 
เลขที่ 11 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอย 35 หมู่ที่ 8 บ้าน
เขาหลัก 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

1,486,000 สอบราคา หจก.ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง     
โดย นางจารี  ศุภกิจรัตนากุล 

เลขที่ 119/7 หมู่ที่ 7  
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา 1,486,000บาท 

หจก.ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง โดย 
นางจารี  ศุภกิจรัตนากุล 
เลขที่ 119/7 หมู่ที่ 7  
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา 1,486,000บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.สมใจทองคําการโยธา         
โดย นายไชยพงษ์  ทองคํา 
เลขที่ 160 ถนนเพชรเกษม 

ตําบลนาโพธิ์  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 1,497,000 บาท 
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                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556                                       แบบ สขร.1                             
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอย 35 หมู่ที่ 8 บ้านเขาหลัก 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

1,486,000 สอบราคา หจก.ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง 
โดย นางจารี ศุภกิจรัตนากุล 

เลขที่ 119/7 หมู่ที่ 7  
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา 1,486,000บาท 

หจก.ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง 
โดย นางจารี ศุภกิจรัตนากุล 

เลขที่ 119/7 หมู่ที่ 7  
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา 1,486,000บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.สมใจทองคําการโยธา     
โดย นายไชยพงษ์  ทองคํา 
เลขที่ 160 ถนนเพชรเกษม 

ตําบลนาโพธิ์  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 1,497,000 บาท 
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                                             สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556                                      แบบ สขร.1                             
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยห้วยทับทอง – ห้วยตะเคียน 
ห มู่ ที่  9  บ้ า น ห้ ว ย ทั บ ท อ ง          
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

1,495,000 สอบราคา หจก.ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง 
โดย นางจารี  ศุภกิจรัตนากุล 

เลขที่ 119/7 หมู่ที่ 7  
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา 1,495,000บาท 

หจก.ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง 
โดย นางจารี  ศุภกิจรัตนากุล 

เลขที่ 119/7 หมู่ที่ 7  
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา 1,495,000บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.สมใจทองคําการโยธา    
โดย นายไชยพงษ์  ทองคํา 
เลขที่ 160 ถนนเพชรเกษม 

ตําบลนาโพธิ์  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 1,497,000 บาท 

  

    หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์  นพรัตน์ 
43 หมู่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 1,497,000 บาท 
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                                             สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1                             
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

1 จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือนมกราคม 
จํานวน 57 ถัง 

855 ตกลงราคา นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 855 บาท 

นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 855 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สําหรับกองช่าง 2,300 ตกลงราคา โรงพิมพ์ตั้งเจริญ โดย  
นายปิยพงศ์  ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252                        
ถนนปรมินทรมรรคา                

ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,300 บาท 

โรงพิมพ์ตั้งเจริญ โดย  
นายปิยพงศ์  ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252                        
ถนนปรมินทรมรรคา                

ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,300 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

3. จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 45,000 ตกลงราคา ร้านเอกชัยเซอร์วิส โดย  
นายเอกชัย  แก้วสว่าง 

เลขที่ 331/41-42 ถนนอําเภอ 
หมู่ที่ 4 ตําบลมะขามเตี้ย  

อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เสนอราคา 45,000 บาท 

ร้านเอกชัยเซอร์วิส โดย  
นายเอกชัย  แก้วสว่าง 

เลขที่ 331/41-42 ถนนอําเภอ 
หมู่ที่ 4 ตําบลมะขามเตี้ย  

อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เสนอราคา 45,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

4 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจําเดือนมกราคม สํานักปลัด 

9,900 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด                    

โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 9,900 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
2005 จํากัด 

 โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 9,900 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

5 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจําเดือนมกราคม กองช่าง 

34,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด                     

โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 34,000บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
2005 จํากัด  

 โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 34,000บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

6 จ้ าง ซ่อมแซมเครื่ องคอมพิว เตอร์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0005 
ของส่วนการคลัง 

2,400 ตกลงราคา ร้านเที่ยงธรรมคอมพิวเตอร์ โดย 
นายเทียมธรรม  เพชรเลิศ 

เลขที่ 92/6 หมู่ที่ 3  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,400 บาท 

ร้านเที่ยงธรรมคอมพิวเตอร์ โดย 
นายเทียมธรรม  เพชรเลิศ 

เลขที่ 92/6 หมู่ที่ 3  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

7 จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
“โครงการจัดงานวันเ ด็กแห่งชาติ 
ประจําปี 2557” 

600 ตกลงราคา ร้านเขาปีบงานป้ายจํากัด โดย 
นายธีรศักด์  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 600 บาท 

ร้านเขาปีบงานป้ายจํากัด โดย 
นายธีรศักด์  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 600 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

8 จัดจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 6 

31,600 ตกลงราคา ร้าน เจ เอส พี บาดาล  
โดย นายพรหมสัณฑ์  โทบุรี 

เลขที่ 5 หมู่ที่ 3 ตําบลนาชะอัง 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 31,600 บาท 

ร้าน เจ เอส พี บาดาล  
โดย นายพรหมสัณฑ์  โทบุรี 

เลขที่ 5 หมู่ที่ 3 ตําบลนาชะอัง 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 31,600 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

9 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย 
หมายเลขทะเบียน 80-6651 ชพ 

11,600 ตกลงราคา นายสุรชัย  วรรณสุทธะ 
เลขที่ 78/4 หมู่ที่ 2 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 11,600 บาท 

นายสุรชัย  วรรณสุทธะ 
เลขที่ 78/4 หมู่ที่ 2 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 11,600 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2557 

 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
10 จัดจ้างเช่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ “โครงการ

จัดงานวัน เ ด็กแห่ งชา ติ  ประจํ า ปี 
2557” 

12,000 ตกลงราคา นายประชา   ตั้นตี๋ 
เลขที่ 29 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,000 บาท 

นายประชา   ตั้นตี๋ 
เลขที่ 29 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

11 จ้ า ง เ ห ม า จั ด ส ถ า น ที่ เ ว ที พ ร้ อ ม     
เครื่องเสียง“โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปี 2557” 

8,000 ตกลงราคา นายอังคาร   ตรวจนอก 
เลขที่ 663/1  หมู่ที่ 7 
ตําบลนาสัก  อําเภอสวี  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 8,000 บาท 

นายอังคาร   ตรวจนอก 
เลขที่ 663/1  หมู่ที่ 7 
ตําบลนาสัก  อําเภอสวี  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 8,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

12 จ้ า ง เ ห ม า ป ร ะ ก อ บ อ า ห า ร แ ล ะ
เครื่องดื่ม“โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปี 2557” 

15,500 ตกลงราคา นางลมฤดี  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,500 บาท 

นางลมฤดี  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                              สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1                             
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

13 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน      
ช่องบอน จํานวน 54 คน คนละ                
20 บาท  ประจําเดือน มกราคม 

23,760 ตกลงราคา นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 19,440 บาท 

นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 19,440 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

14 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ํา    
น้ําลอด จํานวน 36 คน คนละ             
20 บาท ประจําเดือน มกราคม 

15,840 ตกลงราคา นางบุญเพ็ง แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4                   

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 12,960 บาท 

นางบุญเพ็ง แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4                   

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 12,960 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

15 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน            
พาสเจอร์ ไรส์  ช นิดจืด   ขนาด 
200 ซีซี รวมนักเรียน 808 คน 
ราคา 6.37 บาท ประจําเดือน 
มกราคม 

113,233.12 วิธีกรณีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดย  นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 92,645.28 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดย  นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 92,645.28 บาท 

- 

16 จ้ า ง เ หม าพ นั ก ง าน ทั่ ว ไป เ พื่ อ    
ดูแลสวน จัดสวน ตกแต่งใส่ ปุ๋ย 
ฯลฯ ประจําเดือน มกราคม 

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

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

นายจํารัส  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                              สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1                             
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

17 จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงาน
นโยบายและแผน จํานวน 1 คน 
ประจําเดือนมกราคม 

9,000 ตกลงราคา นางสาวสุธิรา  พัดชา 
เลขที่ 11 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,000 บาท 

นางสาวสุธิรา  พัดชา 
เลขที่ 11 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
18 

โ ค ร ง กา ร จ้ า ง เ หม าปรั บป รุ ง
ซ่อมแซมถนนลุกรังขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ จํานวน 
28 สาย 

1,678,000 สอบราคา หจก.สมใจทองคําการโยธา  
โดย นายไชยพงษ์ ทองคํา 

เลขที่ 160 ถนนเพชรเกษม 
ตําบลนาโพธิ์  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,678,000บาท 

หจก.สมใจทองคําการโยธา        
โดย นายไชยพงษ์ ทองคํา 

เลขที่ 160 ถนนเพชรเกษม 
ตําบลนาโพธิ์  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,678,000บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง    
โดย นางจารี ศุภกิจรัตนากุล 

เลขที่ 119/7 หมู่ที่ 7  
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา 1,678,800 บาท 
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                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

1 จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 
จํานวน 55 ถัง 
 

925 ตกลงราคา นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 825  บาท 

นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 825  บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

2 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจําเดือนกุมภาพันธ์  สํานักปลัด 

13,900 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด                     

โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 13,900 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด 

โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 13,900 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

3 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ กองช่าง 

32,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด                     

โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 32,000บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด  

โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 32,000บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

4 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน และศูนย์
พัฒนาเด็กบ้านถ้ําน้ําลอด จํานวน 
100 วัน จํานวนเด็ก รวม 90 คน 

68,490 ตกลงราคา โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  
โดย  นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 68,490บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดย นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 68,490 บาท 

- 

5 จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่มสําหรับประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 

2,400 ตกลงราคา นางลมฤดี  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,400 บาท 

นางลมฤดี  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

6 จั ด จ้ า ง ซ่ อ ม แ ซ ม ร ถ เ ก ร ด เ ด อ ร์ 
หมายเลขทะเบียน ตค.170 ชุมพร 

261,615 วิธีพิเศษ บริษัท พรชัย อิควิปเม้นท์ จํากัด 
โดย นายสมโภชน์  แซ่ลิ่ม 
เลขที่ 89/174  หมู่ที่3 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดบางเขน  
เขตหลักสี่ 

กรุงเทพ ฯ 10210 
เสนอราคา 261,615 บาท 

บริษัท พรชัย อิควิปเม้นท์ จํากัด 
โดย นายสมโภชน์  แซ่ลิ่ม 
เลขที่ 89/174  หมู่ที่3 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดบางเขน  
เขตหลักสี่ 

กรุงเทพ ฯ 10210 
เสนอราคา 261,615 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                              สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1                             
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

7 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน      
ช่องบอน จํานวน 54 คน คนละ                
20 บาท  ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 

20,520 ตกลงราคา นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 20,520 บาท 

นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 20,520 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

8 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ํา
น้ําลอด จํานวน 36 คน คนละ             
20 บาท ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 

13,680 ตกลงราคา นางบุญเพ็ง แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4                   

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 13,680 บาท 

นางบุญเพ็ง แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4                   

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 13,680 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

9 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน            
พาสเจอร์ ไรส์  ชนิดจืด   ขนาด 
200 ซีซี รวมนักเรียน 808 คน
ราคา 6.37 บาท ประจําเดือน 
กุมภาพันธ์ 

97,792.24 วิธีกรณี
พิเศษ 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดย  นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 97,792.24 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดย  นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 97,792.24บาท 

- 

10 จ้ า ง เ ห ม า พ นั ก ง า น ทั่ ว ไ ป เ พื่ อ      
ดูแลสวน จัดสวน ตกแต่งใส่ ปุ๋ย 
ฯลฯ ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 

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

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

นายจํารัส  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 



28 

 

                                              สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1                             
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

11 จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงาน
นโยบายและแผน จํานวน 1 คน 
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 

9,000 ตกลงราคา นางสาวสุธิรา  พัดชา 
เลขที่ 11 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,000 บาท 

นางสาวสุธิรา  พัดชา 
เลขที่ 11 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

1 จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือนมีนาคม 
จํานวน 64 ถัง 
 

960 ตกลงราคา นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 960  บาท 

นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 960  บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

2 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  จํานวน 
16 รายการ 

3,060 ตกลงราคา นายพงศกร  แซ่ตั้ง 
เลขที่ 20/5 หมู่ที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 3,060 บาท 

นายพงศกร  แซ่ตั้ง 
เลขที่ 20/5 หมู่ที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 3,060 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

3 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจําเดือนมีนาคม สํานักปลัด 

20,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด                    

โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 20,000 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด 

โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 20,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

4 จัด ซื้อวั ส ดุ น้ํ า มัน เชื้ อ เพลิ งและ   
ห ล่ อ ลื่ น ป ร ะ จํ า เ ดื อ น มี น า ค ม     
กองช่าง 

72,500 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด                   

 โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 72,500บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด  

โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 72,500บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

5 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 85,000 ตกลงราคา หจก.เอสพีแทรคเตอร์ แอนด์เครน 
โดย นายสุธรรม เล่นทัศน์ 
เลขที่ 212/2 หมู่ที่ 13 

ตําบลวังไผ่ อําเภอเมืองชุมพร  
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 85,000 บาท 

หจก.เอสพีแทรคเตอร์ แอนด์เครน 
โดย นายสุธรรม เล่นทัศน์ 
เลขที่ 212/2 หมู่ที่ 13 

ตําบลวังไผ่ อําเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 85,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

6 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
สําหรับรถเกรดเดอร์ 

24,300 ตกลงราคา ร้านไชยชนะยนตรกิจ  
โดย  นายตรีวัตร  ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 24,300 บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ  
โดย  นายตรีวัตร  ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 24,300 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
7 จัดซื้อถังเก็บน้ํา PCL 100L(สีน้ําเงิน) 70,000  ตกลงราคา ร้านอุ่น แอนด์ หยงพลาสติก  

โดย นายปิยะศักดิ์  นาชนเขตต์ 
เลขที่13/4 หมู่ที่ 9 

ตําบลตากแดด อําเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 70,000 บาท 

ร้านอุ่น แอนด์ หยงพลาสติก 
โดย นายปิยะศักดิ์  นาชนเขตต์ 

เลขที่13/4 หมู่ที่ 9 
ตําบลตากแดด อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 70,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

8 จัดซื้ออุปกรณ์แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 50,000 ตกลงราคา ร้านวาสนาการเกษตร  
โดย  นางนิภา จามรี 

เลขที่ 20/14 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 50,000 บาท 

ร้านวาสนาการเกษตร  
โดย นางนิภา จามรี 

เลขที่ 20/14 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 50,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

9 จัด ซื้ อวั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ งและหล่อลื่ น 
สําหรับรถแบ็คโฮ 

11,770 ตกลงราคา หจก.เอส.พี.แทรคเตอร์ แอนด์เครน 
โดย นายสุธรรม  เล่นทัศน์ 
เลขที่ 212-/2-3 หมู่ที่ 13 
ถนนเพชรเกษม ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 11,770บาท 

หจก.เอส.พี.แทรคเตอร์ แอนด์เครน 
โดย นายสุธรรม  เล่นทัศน์ 
เลขที่ 212-/2-3 หมู่ที่ 13 
ถนนเพชรเกษม ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 11,770บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 



32 

 

                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

10 จั ดจ้ า งประกอบอาหารกลางวั น               
การจัดกิจกรรม“BeachCleanning 
Day” 

2,400 ตกลงราคา นางลมฤดี  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,400 บาท 

นางลมฤดี  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

11 จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การ
จัดกิจกรรม“BeachCleanning Day” 

600 ตกลงราคา ร้านเขาปีบงานป้าย  
โดย นายธีรศักดิ์ เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 600 บาท 

ร้านเขาปีบงานป้าย 
โดย นายธีรศักดิ์ เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 600 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

12 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ํา 13,150 ตกลงราคา หจก.แอล เอส เอ็ม กรุ๊ป  
โดย นางสาวลักษมี อ่อนหาดพอ 

เลขที่ 208/114 หมู่ที่ 1 
ถนนวัดโพธิ์ – บางใหญ่ 

ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

เสนอราคา 13,150 บาท 
 

 

หจก.แอล เอส เอ็ม กรุ๊ป 
 โดย นางสาวลักษมี อ่อนหาดพอ 

เลขที่ 208/114 หมู่ที่ 1 
ถนนวัดโพธิ์ – บางใหญ่ 

ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

เสนอราคา 13,150 บาท 
 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

13 จัดจ้างซ่อมแซมระบบสูบน้ําด้วย
ไฟฟ้า โรงสูบน้ํา บ้านกลาง หมู่ที่ 1 

16,585 ตกลงราคา หจก.ไอ.อี.พี มาร์เก็ตติ้ง  โดย 
นางสาวเสาวลักษณ์ สินธนาวีวงศ์ 

เลขที่ 14/6 หมู่ที่ 9 
ตําบลหาดพันไกร อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 16,585 บาท 

หจก.ไอ.อี.พี มาร์เก็ตติ้ง  โดย 
นางสาวเสาวลักษณ์ สินธนาวีวงศ์ 

เลขที่ 14/6 หมู่ที่ 9 
ตําบลหาดพันไกร อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 16,585 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

14 จัดจ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ํา ระบบสูบ
น้ําด้วยไฟฟ้าโรงสูบน้ํา บ้านโพธิ์ทอง    
หมู่ที่ 6 

6,600 ตกลงราคา นายสมพงษ์  แซ่ตั้ง 
เลขที่ 198 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 6,600 บาท 

นายสมพงษ์  แซ่ตั้ง 
เลขที่ 198 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 6,600 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

15 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ปิดเทอม          
ภาคเรียนที่ 2/2556 

184,466.40 กรณีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดย  นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 184,466.40บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดย  นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 184,466.40บาท 

- 

 
 
 
 
 



34 

 

                                              สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1                             
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

16 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อง
บอน จํานวน 54 คน คนละ 20 บาท 
ประจําเดือน มีนาคม 

22,680 ตกลงราคา นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 22,680 บาท 

นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 22,680 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

17 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ําน้ํา
ล อ ด  จํ า น ว น  3 6  ค น  ค น ล ะ             
20 บาท ประจําเดือน มีนาคม 

15,120 ตกลงราคา นางบุญเพ็ง แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4                   

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,120 บาท 

นางบุญเพ็ง แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4                   

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,120 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

18 จัด ซื้ออาหารเสริม(นม) โรง เรียน            
พาสเจอร์ไรส์ชนิดจืด ขนาด 200 ซีซี 
รวมนักเรียน 808 คน ราคา 6.37 
บาท ประจําเดือน มีนาคม 

108,086.16 วิธีกรณี
พิเศษ 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดย  นายชาติวุฒิ  พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 108,086.16 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดย  นายชาติวุฒิ  พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 108,086.16 บาท 

- 

19 จ้างเหมาพนักงานทั่วไปเพื่อดูแลสวน     
จั ด ส ว น  ต ก แ ต่ ง ใ ส่ ปุ๋ ย  ฯ ล ฯ 
ประจําเดือน มีนาคม 

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

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

นายจํารัส  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

                                        



35 

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 255 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
20 จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงาน

นโยบายและแผน จํานวน 1 คน 
ประจําเดือนมีนาคม 

9,000 ตกลงราคา นางสาวสุธิรา  พัดชา 
เลขที่ 11 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,000 บาท 

นางสาวสุธิรา  พัดชา 
เลขที่ 11 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เ ส ริ ม เ ห ล็ ก ซ อ ย ก ร ะ แ ส ธ ร ร ม       
หมู่ที่ 5 

335,500 สอบราคา หจก.สวีรวมช่าง  
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 335,500 บาท 

หจก.สวีรวมช่าง  
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 335,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง  
โดย  นางจารี ศุภกิจรัตนากุล 

เลขที่ 119/7 หมู่ที่ 7  
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา 336,000 บาท 

  

    หจก. ธ.โยธากิจ  
โดย  นายธนิต  พ่วงแม่กลอง 

เลขที่ 155 หมู่ที่ 5  
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 336,000 บาท 
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                                    สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ ห ล็ ก ซ อ ย ต า ห ว า น  ห มู่ ที่  3         
เชื่อมหมู่ที่ 6 

640,000 สอบราคา หจก.ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง 
โดย นางจารี ศุภกิจรัตนากุล 

เลขที่ 119/7 หมู่ที่ 7  
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา 640,000 บาท 

หจก.ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง 
โดย นางจารี ศุภกิจรัตนากุล 

เลขที่ 119/7 หมู่ที่ 7  
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา 640,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก. สวีรวมช่าง  
โดย  นายทรงชัย  อัจกลับ 

เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 642,000 บาท 

  

    หจก. ธ.โยธากิจ  
โดย  นายธนิต  พ่วงแม่กลอง 

เลขที่ 155 หมู่ที่ 5  
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 642,000 บาท 

  

 
 
 



37 

 

                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยตาฉุน หมู่ที่ 4 

335,500 สอบราคา หจก. ทุ่งระยะก่อสร้าง 
 โดย นายนิพนธ์  นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งระยะ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 335,500บาท 

 

หจก. ทุ่งระยะก่อสร้าง  
โดย  นายนิพนธ์  นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งระยะ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 335,500บาท 

 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก. ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง 
โดย นางจารี ศุภกิจรัตนากุล 

เลขที่ 119/7 หมู่ที่ 7  
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา 336,000 บาท 

  

    หจก. สวีรวมช่าง  
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 336,000 บาท 
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                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

    หจก. ธ.โยธากิจ 
 โดย นายธนิต  พ่วงแม่กลอง 

เลขที่ 155 หมู่ที่ 5  
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 336,000 บาท 

  

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสายกลาง – เขาใหญ่พัฒนา 
หมู่ที่ 2 

159,000 สอบราคา หจก. ธ.โยธากิจ  
โดย  นายธนิต  พ่วงแม่กลอง 

เลขที่ 155 หมู่ที่ 5  
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 159,000 บาท 

หจก. ธ.โยธากิจ  
โดย  นายธนิต  พ่วงแม่กลอง 

เลขที่ 155 หมู่ที่ 5  
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 159,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.สวีรวมช่าง  
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 160,000 บาท 
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                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

    หจก. ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง 
โดย นางจารี ศุภกิจรัตนากุล 

เลขที่ 119/7 หมู่ที่ 7  
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา 160,000 บาท 

  

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอย สปก.ห้วยกลาง – ป่าม่วง 
หมู่ที่ 7 

356,000 สอบราคา หจก. ธ.โยธากิจ  
โดย นายธนิต  พ่วงแม่กลอง 

เลขที่ 155 หมู่ที่ 5  
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 356,000 บาท 

หจก. ธ.โยธากิจ  
โดย  นายธนิต  พ่วงแม่กลอง 

เลขที่ 155 หมู่ที่ 5  
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 356,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง  
โดย  นางจารี ศุภกิจรัตนากุล 

เลขที่ 119/7 หมู่ที่ 7  
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา 357,000 บาท 
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                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

    หจก.สวีรวมช่าง  
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 357,000 บาท 
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                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

1 จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือนเมษายน 
จํานวน 40 ถัง 
 

600 ตกลงราคา นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 600  บาท 

นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 600  บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

2 จัดซื้อน้ําดื่มและผ้าเย็น “โครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 

1,400 ตกลงราคา นายพงศกร แซ่ตั้ง 
เลขที่ 20/5 หมู่ที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 1,400 บาท 

นายพงศกร แซ่ตั้ง 
เลขที่ 20/5 หมู่ที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 1,400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

3 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
สํ าหรั บสํ า นักปลัด  ประจํ า เ ดื อน
เมษายน ของสํานักปลัด 

13,900 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด                     

โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 13,900 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
2005 จํากัด 

 โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 13,900 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

4 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
สํ าหรั บสํ า นักปลัด  ประจํ า เ ดื อน
เมษายน ของกองช่าง 

65,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด                    

โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 65,000 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
2005 จํากัด 

 โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 65,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์แก้ปัญหาภัยแล้ง 35,950 ตกลงราคา ร้านวาสนาการเกษตร  
โดย  นางนิภา  จามร ี
เลขที่ 20/14 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 35,950 บาท 

ร้านวาสนาการเกษตร 
 โดย  นางนิภา  จามร ี
เลขที่ 20/14 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา  35,950 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

6 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(วัคซีนพิษสุนัขบ้า) 

69,955 ตกลงราคา หจก.กิตติภัณฑ์ ทรัพย์เจริญ  
โดย นายธนวัฒน์  แก่นทอง 

เลขที่ 225 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาแก้ว อําเภอลานสกา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เสนอราคา 69,955 บาท 

หจก.กิตติภัณฑ์ ทรัพย์เจริญ  
โดย  นายธนวัฒน์  แก่นทอง 

เลขที่ 225 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาแก้ว อําเภอลานสกา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เสนอราคา 69,955 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

7 จั ด ซื้ อ ของขวั ญสํ า ห รั บ ผู้ สู ง อ า ยุ      
“วันสงกรานต์ ปี 2557” 

16,800 ตกลงราคา นางณัฐทรา  สวัสดีจันทร์ 
เลขที่ 23/3 หมู่ที่ 4 

ตําบลวิสัยเหนือ อําเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 16,800 บาท 

นางณัฐทรา  สวัสดีจันทร์ 
เลขที่ 23/3 หมู่ที่ 4 

ตําบลวิสัยเหนือ อําเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 16,800 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

8 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 62,000 ตกลงราคา นายนุกูล   ชูพิน 
เลขที่ 748 หมู่ที่ 15 
ตําบลนาสัก อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 62,000 บาท 

นายนุกูล   ชูพิน 
เลขที่ 748 หมู่ที่ 15 
ตําบลนาสัก อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 62,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

9 จัด ซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียม (GPS) จํานวน 1 เครื่อง 

40,000 ตกลงราคา ร้าน พีทีแอคคิวเรท  
โดย นางสาวอุมาพร  พงษ์นเรศน์ 

เลขที่ 34/450 หมู่ที่ 2 
ซอยหมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 

ถนนเลียบคลองสาม   
ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 
เสนอราคา 40,000 บาท 

ร้าน พีทีแอคคิวเรท 
 โดย นางสาวอุมาพร  พงษ์นเรศน์ 

เลขที่ 34/450 หมู่ที่ 2 
ซอยหมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 

ถนนเลียบคลองสาม           
 ตําบลคลองสาม อําเภอ คลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี 
เสนอราคา 40,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

10 จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
“จุดบริการประชาชน” 

600 ตกลงราคา ร้านเขาปีบงานป้าย  
โดย  นายธีรศักดิ์ เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 600 บาท 

ร้านเขาปีบงานป้าย  
โดย นายธีรศักดิ์ เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 600 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

11 จ้างเหมาจัดสถานที่ “วันสงกรานต์    
ปี 2557” 

3,000 ตกลงราคา นางสมมาตร  อรศรี 
เลขที่ 92/2 หมู่ที่ 3 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 3,000 บาท 

นางสมมาตร  อรศรี 
เลขที่ 92/2 หมู่ที่ 3 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 3,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

12 จ้ า ง เ ห ม า ติ ด ตั้ ง ไฟ ฟ้ า ส่ อ ง ส ว่ า ง 
“โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถ น น ช่ ว ง เ ท ศ ก า ล ส ง ก ร า น ต์            
ปี 2557” 

500 ตกลงราคา นายบุญส่ง  ไกรสุข 
เลขที่ 325 หมู่ที่ 2 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 500 บาท 

นายบุญส่ง  ไกรสุข 
เลขที่ 325 หมู่ที่ 2 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

13 จัดจ้างเช่าเต็นท์“โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี 2557” 600 ตกลงราคา 

นายบุญส่ง  ไกรสุข 
เลขที่ 325 หมู่ที่ 2 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 600 บาท 

นายบุญส่ง  ไกรสุข 
เลขที่ 325 หมู่ที่ 2 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 600 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

14 จ้างเหมาพนักงานทั่วไปเพื่อดูแลสวน 
จัดสวน ตกแต่งใส่ ปุ๋ย ตัดหญ้าและ
ปรั บปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์  บ ริ เ วณสี่ แ ย ก      
เ ข า ท ะ ลุ แ ล ะ แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว        
หน้าถ้ําธารลอด ประจําเดือน เมษายน 

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

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,000 บาท 
 

นายจํารัส  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1        

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,000 บาท 
 

เสนอราคาต่ําสุด 

15 จ้างเหมาพนักงานเ พื่อปฏิ บั ติงาน
นโยบายและแผน จํานวน 1 คน 
ประจําเดือนเมษายน 

9,000 ตกลงราคา นางสาวสุธิรา  พัดชา 
เลขที่ 11 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,000 บาท 

นางสาวสุธิรา  พัดชา 
เลขที่ 11 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 
 
 



46 

 

                                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

16 จัดจ้างตรวจเช็คสภาพ เปลี่ยนถ่าย
น้ํามันเครื่องพร้อมเปลี่ยนสายคันเร่ง 
สําหรับรถแบ็คโฮ 11,000 ตกลงราคา 

นายสังวาล  แสนปัญญา 
เลขที่ 85/1 หมู่ที่ 5 

ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 11,000 บาท 

นายสังวาล  แสนปัญญา 
เลขที่ 85/1 หมู่ที่ 5 

ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 11,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

17 จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
“วันสงกรานต์ ปี 2557” 

6,300 ตกลงราคา ร้านเขาปีบงานป้าย โดย                    
นายธีรศักดิ์  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 6,300 บาท 

ร้านเขาปีบงานป้าย โดย                    
นายธีรศักดิ์  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 6,300 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

18 จ้างเหมาหนังตะลุง“วันสงกรานต์      
ปี 2557” 

25,000 ตกลงราคา นายดลธร  เกษมธีรกูล 
เลขที่ 27 หมู่ที่ 2 

ตําบลควนโส  อําเภอควนเฉียง 
จังหวัดสงขลา 

เสนอราคา 25,000 บาท 

นายดลธร  เกษมธีรกูล 
เลขที่ 27 หมู่ที่ 2 

ตําบลควนโส  อําเภอควนเฉียง 
จังหวัดสงขลา 

เสนอราคา 25,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

19 ค่าจ้ าง เหมาประกอบอาหารและ
เครื่องดื่ม“วันสงกรานต์ ปี 2557” 

25,000 ตกลงราคา นางลัดดา  เมืองพรหม 
เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 25,000 บาท 
 

 

นางลัดดา  เมืองพรหม 
เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 25,000 บาท 
 
 

เสนอราคาต่ําสุด 

20 ค่าจ้างเช่า โต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ 
“วันสงกรานต์ ปี 2557” 

15,000 ตกลงราคา นายณรงค์เวช  ยิกุสังข์ 
เลขที่ 82 หมู่ที่ 13 

ตําบลนาสัก อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,000 บาท 

นายณรงค์เวช  ยิกุสังข์ 
เลขที่ 82 หมู่ที่ 13 

ตําบลนาสัก อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

21 ค่ า จ้ า ง เ ห ม า เ ช่ า เ ค รื่ อ ง เ สี ย ง             
“วันสงกรานต์ ปี 2557” 

5,000 ตกลงราคา นายณรงค์เวช  ยิกุสังข์ 
เลขที่ 82 หมู่ที่ 13 

ตําบลนาสัก อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,000 บาท 

นายณรงค์เวช  ยิกุสังข์ 
เลขที่ 82 หมู่ที่ 13 

ตําบลนาสัก อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

22 จั ด จ้ า ง ซ่ อ ม แ ซ ม ไ ฟ จ ร า จ ร        
จํานวน  2 ชุด 

5,510 ตกลงราคา หจก. ธนาทรโปรดักส์  
โดย นายยุทธนา  แพรสมบูรณ์ 

เลขที่33/1 หมู่ที่ 11 
ถนนชุมพร – ระนอง 

ตําบลวังไผ่ อําเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,510 บาท 
 

หจก. ธนาทรโปรดักส์  
โดย นายยุทธนา  แพรสมบูรณ์ 

เลขที่33/1 หมู่ที่ 11 
ถนนชุมพร – ระนอง 

ตําบลวังไผ่ อําเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,510 บาท 
 

เสนอราคาต่ําสุด 

23 จัดจ้างซ่อมแซมรถนั่งส่วนกลาง 7,110 ตกลงราคา ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร  ไชยชนะ 

เลขที่ 57/20 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 7,110 บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร  ไชยชนะ 

เลขที่ 57/20 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 7,110 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

24 จ้างเหมาฉีดวัค ซีนป้องกันโรคพิษ     
สุ นั ข บ้ า  จํ า น ว น  1 1  ห มู่ บ้ า น        
รวม 2,355 ตัว ราคาตัวละ 10 บาท 

23,550 ตกลงราคา นายแก้ว  ประมูลจะโก 
เลขที่ 48/1 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 23,550 บาท  

นายแก้ว  ประมูลจะโก 
เลขที่ 48/1 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 23,550 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                              สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1                             
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

25 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน      
ช่องบอน จํานวน 54 คน คนละ                
20 บาท ประจําเดือน เมษายน 

19,440 ตกลงราคา นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 19,440 บาท 

นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 19,440 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

26 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ํา
น้ําลอด จํานวน 36 คน คนละ             
20 บาท ประจําเดือน เมษายน 

12,960 ตกลงราคา นางบุญเพ็ง แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4                   

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 12,960 บาท 

นางบุญเพ็ง แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4                   

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 12,960 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                      สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

1 จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน พฤษภาคม 810 ตกลงราคา นางสาวจุรีรัตน์ จําเดิม 
เลขที่ 42 หมุ่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 810 บาท 

นางสาวจุรีรัตน์ จําเดิม 
เลขที่ 42 หมุ่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 810 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

2 จัดซื้อพวงมาลาในการร่วมพิธีวางพวง
มาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์
ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์  

1,000 ตกลงราคา ร้านดอกไม้ BY จีน   
โดย  นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่  124/3  หมู่ที่  6             
ตําบลทุ่งตะไคร   อําเภอทุ่งตะโก   

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,000 บาท 

ร้านดอกไม้ BY จีน 
  โดย  นางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่  124/3  หมู่ที่  6             
ตําบลทุ่งตะไคร   อําเภอทุ่งตะโก   

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับ
รถแบ็คโฮ 

1,530 ตกลงราคา ร้านไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่57/2  หมู่ที่6 
ตําบลทุ่งตะโก อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,530 บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่57/2  หมู่ที่6 
ตําบลทุ่งตะโก อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,530 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

4 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและ   หล่อ
ลื่ น  ป ร ะ จํ า เ ดื อ น พ ฤ ษ ภ า ค ม     
สํานักปลัด 

11,220 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด                    

 โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 11,220บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด 

โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 11,220บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

5 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและ  หล่อ
ลื่นประจําเดือนพฤษภาคม กองช่าง 

32,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด                     

โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  32,000 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
2005 จํากัด 

 โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  32,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

6 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน          
พาสเจอร์ไรส์ชนิดจืด ขนาด 200ซีซี 
ร ว ม นั ก เ รี ย น  80 8  คน  ร าค า               
6.37 บาท รวม 10 วันทําการ 
ประจําเดือน พฤษภาคม 

51,469.60 วิธีกรณี
พิเศษ 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดย นายชาติวุฒิ พลนิล 
เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 

ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 51,469.60 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  
โดย นายชาติวุฒิ พลนิล 
เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 

ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 51,469.60 บาท 

ตามหนังสือ
อําเภอสวี ที่ ชพ.
0023.12/942 

ลว.21 พ.ค.
2557 
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                                       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

7 จัดจ้างซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า 3,800 ตกลงราคา ร้านสุวรรณการไฟฟ้า 
 โดย นางดลฤดี เทียมสุวรรณ 

เลขที่ 162/4 หมู่ที่ 7 
ตําบลนาโพธิ์  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,800 บาท 

ร้านสุวรรณการไฟฟ้า 
 โดย นางดลฤดี เทียมสุวรรณ 

เลขที่ 162/4 หมู่ที่ 7 
ตําบลนาโพธิ์  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,800 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

8 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สํ าห รั บ ศูน ย์ พัฒนา เ ด็ ก เ ล็ ก บ้ าน      
ช่องบอน ประจําเดือน พฤษภาคม 

20,520 ตกลงราคา นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 20,520 บาท 

นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 20,520 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

9 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สํ าห รั บ ศูน ย์ พัฒนา เ ด็ ก เ ล็ ก บ้ าน      
ถ้ําน้ําลอด ประจําเดือน พฤษภาคม 

13,680 ตกลงราคา นางบุญเพ็ง  แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 13,680 บาท 

นางบุญเพ็ง  แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 13,680  บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

10 จัดจ้างซ่อมแซมระบบไฟ สําหรับ           
รถเกรดเดอร์  หมายเลขทะเบียน              
ตค 170 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ 
019 – 51 – 0001  

23,870 ตกลงราคา ร้านธวัชชัยรวมช่าง 
 โดย นายธวชัชัย สวุรรณภพ 

เลขที่ 266/8 ถนนเพชรเกษม 
หมู่ที่ 4 ตําบลวังตะกอ 

อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 23,870 บาท 

ร้านธวัชชัยรวมช่าง  
โดย นายธวัชชัย สุวรรณภพ 

เลขที่ 266/8 ถนนเพชรเกษม 
หมู่ที่ 4 ตําบลวังตะกอ 

อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 23,870 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเขาหลัก หมู่ที่ 8  

258,720 สอบราคา หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง  
โดย นายนิพนธ์  นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งระยะ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 258,720บาท 

หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 
 โดย นายนิพนธ์  นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งระยะ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 258,720 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง 
โดย นางจารี  ศุภกิจรัตนากุล 

เลขที่ 119/7 หมู่ที่ 7  
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา 278,000บาท 
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                                   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

    หจก.สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 300,000 บาท 

  

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยห้วยรากไม้ – ห้วยตะเคียน 
หมู่ที่ 9  

258,720 สอบราคา หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง  
โดย นายนิพนธ์  นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งระยะ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 258,720 บาท 

หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง  
โดย นายนิพนธ์  นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งระยะ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 258,720 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง 
โดย นางจารี ศุภกิจรัตนากุล 

เลขที่ 119/7 หมู่ที่ 7  
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา 278,000บาท 
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                                     สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

    หจก.สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 300,000 บาท 

  

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยสายกลาง – แดนอ้อ            
หมู่ที่ 10  

258,720 สอบราคา หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง  
โดย นายนิพนธ์  นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งระยะ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 258,720 บาท 

หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 
 โดย นายนิพนธ์  นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งระยะ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 258,720 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง  
โดย นางจารี  ศุภกิจรัตนากุล 

เลขที่ 119/7 หมู่ที่ 7  
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา 278,000บาท 
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                                       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

    หจก. สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 300,000 บาท 

  

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยน้ําทิพย์  หมู่ที่ 11  

261,800 สอบราคา หจก. ทุ่งระยะก่อสร้าง  
โดย นายนิพนธ์  นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งระยะ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 261,800 บาท 

หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง  
โดย นายนิพนธ์  นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งระยะ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 261,800 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง 
โดย นางจารี  ศุภกิจรัตนากุล 

เลขที่ 119/7 หมู่ที่ 7  
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา 281,000บาท 
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                                      สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

    หจก. สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 310,000 บาท 
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                                     สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

1 จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือนมิถุนายน 
จํานวน 68 ถัง 
 

1,020 ตกลงราคา นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 1,020  บาท 

นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 1,020  บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

2 จัดซื้ออุปกรณ์รถแบ็คโฮ 4,012 ตกลงราคา หจก.เอสพีแทรคเตอร์ แอนด์เครน 
โดย นายสุธรรม เล่นทัศน์ 
เลขที่ 212/2 หมู่ที่ 13 

ตําบลวังไผ่ อําเภอเมืองชุมพร  
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,012 บาท 

หจก.เอสพีแทรคเตอร์ แอนด์เครน 
โดย นายสุธรรม เล่นทัศน์ 
เลขที่ 212/2 หมู่ที่ 13 

ตําบลวังไผ่ อําเภอเมืองชุมพร  
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,012 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

3 จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการอบรม
การป้องกันและระงับอัคคีภัย 

3,600 ตกลงราคา นายสมชาย  มีแก้ว 
เลขที่ 63 หมู่ที่ 13 

ตําบลบ้านควน อําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 3,600 บาท 

นายสมชาย  มีแก้ว 
เลขที่ 63 หมู่ที่ 13 

ตําบลบ้านควน อําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 3,600 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                      สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

4 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจําเดือน มิถุนายน สํานักปลัด 

12,500 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด                     

โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 11,220บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด  

โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 11,220บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

5 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจําเดือน มิถุนายน กองช่าง 

6,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด                     

โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  6,000 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
2005 จํากัด 

 โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา  6,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

6 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
สําหรับรถเกรดเดอร์ 

20,800 ตกลงราคา ร้านต้อยเซอร์วิส 
 โดย นางเพ็ญศรี จันทร์ฉาย 

เลขที่ 139/1 หมู่ที่ 11 
ถนนเพชรเกษม ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,800 บาท 

ร้านต้อยเซอร์วิส 
 โดย นางเพ็ญศรี จันทร์ฉาย 

เลขที่ 139/1 หมู่ที่ 11 
ถนนเพชรเกษม ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,800 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                      สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

7 จัดซื้อสารส้ม ขุ่นผง 62,500 ตกลงราคา หจก.กิตติภัณฑ์ทรัพย์เจริญ  
โดย นายธนวัฒน์  แก่นทอง 

เลขที่ 225 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาแก้ว อําเภอลานสกา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เสนอราคา 62,500 บาท 

หจก.กิตติภัณฑ์ทรัพย์เจริญ  
โดย นายธนวัฒน์  แก่นทอง 

เลขที่ 225 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาแก้ว อําเภอลานสกา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เสนอราคา 62,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

8 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 825 ตกลงราคา ร้านชัยประเสริฐศึกษาภัณฑ์ 
 โดย นายประเสริฐ  พุทธเกิด 

เลขที่ 137 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง

ชุมพร จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 825 บาท 

ร้านชัยประเสริฐศึกษาภัณฑ์ 
 โดย นายประเสริฐ  พุทธเกิด 

เลขที่ 137 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง

ชุมพร จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 825 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

9 จั ดจ้ า งประกอบอาหารกลางวั น  
อาหารว่าง และเครื่องดื่มในโครงการ
ฝึ กอบรมการ ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย ว กับ
อัคคีภัย 

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

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

นางลมฤดี  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                      สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

10 จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม สําหรับประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2/2557 ครั้งที่ 1 

2,400 ตกลงราคา นางลมฤดี  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,400 บาท 

นางลมฤดี  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

11 จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
“ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์” 

1,200 ตกลงราคา ร้านเขาปีบงานป้าย 
 โดย นายธีรศักดิ์  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,200 บาท 

ร้านเขาปีบงานป้าย 
 โดย นายธีรศักดิ์  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,200 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

12 จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
“โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา           
ยาเสพติดและขอเชิญเดินรณรงค์                
ยาเสพติด” 

1,200 ตกลงราคา ร้านเขาปีบงานป้าย 
 โดย นายธีรศักดิ์  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,200 บาท 

ร้านเขาปีบงานป้าย 
 โดย นายธีรศักดิ์  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,200 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                      สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

13 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่“โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และขอเชิญเดินรณรงค์ยาเสพติด”  

2,000 ตกลงราคา นายเดชา  อุดมเศรษฐ 
เลขที่ 125 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,000 บาท 

นายเดชา  อุดมเศรษฐ 
เลขที่ 125 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

14 จัดจ้างทําเว็บไซต์รายปี ตั้งแต่วันที่ 1 
มิ ถุ น า ย น  2 5 5 7  – วั น ที่  3 1 
พฤษภาคม 2558 

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

เลขที่ 2 หมู่ที่ 1                       
ตําบลปากพนังฝั่งตะวันออก 

อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เสนอราคา 10,000 บาท 

บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด โดย นายพิเชษฐ์ บุญจูง 

เลขที่ 2 หมู่ที่ 1                       
ตําบลปากพนังฝั่งตะวันออก 

อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เสนอราคา 10,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

15 จัดจ้างซ่อมแอร์สําหรับสํานักปลัด 
หมายเลขครุภัณฑ์ 420 – 48 -
0001 และ 420 – 48 - 002 

7,800 ตกลงราคา ร้านเขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส  
โดย นางสาวจุฑามาศ สุขเอมโอษฐ 

เลขที่ 203/4 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 7,800 บาท 

ร้านเขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส 
 โดย นางสาวจุฑามาศ สุขเอมโอษฐ 

เลขที่ 203/4 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 7,800 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                      สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

16 จั ดจ้ า งประกอบอาหารกลางวั น 
อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม 

4,000 ตกลงราคา นางลมฤดี  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,000 บาท 

นางลมฤดี  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

17 จัดจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6 

18,500 ตกลงราคา ร้านเจ เอส พี บาดาล 
โดย นายพรหมสัณฑ์ โทบุรี 

เลขที่ 5 หมุ่ที่ 3 
ตําบลนาชะอัง อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 18,500 บาท 

ร้านเจ เอส พี บาดาล 
โดย นายพรหมสัณฑ์ โทบุรี 

เลขที่ 5 หมุ่ที่ 3 
ตําบลนาชะอัง อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 18,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

18 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม “โครงการ
รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ปี 2557” 

5,000 ตกลงราคา นางลมฤดี  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,000 บาท 

นางลมฤดี  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

19 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
พ ร้ อ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม  “ โ ค ร ง ก า ร
ปรองดองสมานฉันท์ตําบลเขา
ทะลุ” 

7,500 ตกลงราคา นางลมฤดี  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 7,500 บาท 

นางลมฤดี  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 7,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

20 จ้าง เหมาบริการเช่า โ ต๊ะ เ ก้า อี้ 
พร้อมเครื่องเสียง เพื่อใช้สําหรับ
โครงการปรองดองสมานฉันท์
ตําบลเขาทะลุ 

5,000 ตกลงราคา นายณรงค์เวช  ยิกุสังข์ 
เลขที่ 82 หมู่ที่ 13 

ตําบลนาสัก อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,000 บาท 

นายณรงค์เวช  ยิกุสังข์ 
เลขที่ 82 หมู่ที่ 13 

ตําบลนาสัก อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

21 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน            
พาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด ขนาด 200     
ซี ซี  ร ว ม นั ก เ รี ย น  8 0 8  ค น  
จํานวน 20 วัน ราคา 6.37 บาท
ประจําเดือน มิถุนายน 

108,086.16 วิธีกรณีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดย  นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 108,086.16 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดย  นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 108,086.16 บาท 

ตามหนังสือ            
อําเภอสวีที่ ชพ.
0023.12/942 

ลว.21 พ.ค.2557 
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                                             สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1                             
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

22 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สํ าหรั บ ศูน ย์ พัฒนาเ ด็ก เล็ ก บ้ าน      
ช่องบอน จํานวน 54 คน คนละ                
20 บาท ประจําเดือน มิถุนายน 

22,680 ตกลงราคา นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 22,680 บาท 

นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 22,680 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

23 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ําน้ํา
ล อ ด  จํ า น ว น  3 6  ค น  ค น ล ะ             
20 บาท ประจําเดือน มิถุนายน 

15,120 ตกลงราคา นางบุญเพ็ง แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4                 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,120 บาท 

นางบุญเพ็ง แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4                   

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,120 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

24 จ้างเหมาพนักงานทั่วไปเพื่อดูแลสวน   
จั ด ส ว น  ต ก แ ต่ ง ใ ส่ ปุ๋ ย  ฯ ล ฯ 
ประจําเดือน มิถุนายน 

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

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

นายจํารัส  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

25 จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบั ติงาน
นโยบายและแผน จํานวน 1 คน 
ประจําเดือนมิถุนายน 

9,000 ตกลงราคา นางสาวสุธิรา  พัดชา 
เลขที่ 11 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,000 บาท 

นางสาวสุธิรา  พัดชา 
เลขที่ 11 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                      สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

1 จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือนกรกฎาคม 
จํานวน 52 ถัง 
 

780 ตกลงราคา นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 780  บาท 

นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 780  บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

2 จ้างเหมาจัดสถานที่ “โครงการเวที
เสวนาปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการ
ปฏิรูป” 

2,000 ตกลงราคา นายจันดา สะอาดจันดี 
เลขที่ 22 หมู่ที่ 11 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,000 บาท 

นายจันดา สะอาดจันดี 
เลขที่ 22 หมู่ที่ 11 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

3 จั ด จ้ า ง ทํ า ป้ า ย ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ 
“ โ ครงการ เ ว ที เส วนาปรองดอง
สมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป” 

600 ตกลงราคา ร้านเขาปีบงานป้าย  
โดย นายธีรศักดิ์  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 600 บาท 

ร้านเขาปีบงานป้าย  
โดย นายธีรศักดิ์  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 600 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                      สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

4 จั ด จ้ า ง ทํ า ป้ า ย ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์              
“เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ 
คสช.” 

3,600 ตกลงราคา ร้านเขาปีบงานป้าย 
 โดย นายธีรศักดิ์  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,600 บาท 

ร้านเขาปีบงานป้าย  
โดย นายธีรศักดิ์  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,600 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

5 จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานนโยบายและ
แผน ประจําเดือน กรกฎาคม 

9,000 ตกลงราคา นางสาวสุธิรา  พัดชา 
เลขที่ 11 หมู่ที่ 3 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 9,000 บาท 

นางสาวสุธิรา  พัดชา 
เลขที่ 11 หมู่ที่ 3 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 9,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

6 จ้างเหมาพนักงานทั่วไปเพื่อดูแลสวน 
จั ด ส ว น  ต ก แ ต่ ง ใ ส่ ปุ๋ ย  ฯ ล ฯ 
ประจําเดือน กรกฎาคม 

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

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

นายจํารัส  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                      สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

7 จ้างเหมาพนักงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงาน
ด้านเอกสารของกองช่าง ประจําเดือน 
กรกฎาคม 

9,000 ตกลงราคา นางสาวปฐมาวดี สอาด 
เลขที่ 89 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 9,000 บาท 

นางสาวปฐมาวดี สอาด 
เลขที่ 89 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 9,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

8 จัด ซื้อวั ส ดุ เชื้ อ เพลิ งและหล่อลื่ น 
สํ า ห รั บ สํ า นั กปลั ดป ร ะจํ า เ ดื อน 
กรกฎาคม 

11,700 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด   

โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 
เลขที่ 190 หมุ่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 11,700บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด  

โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 
เลขที่ 190 หมุ่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 11,700บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

9 จัด ซื้อวั ส ดุ เชื้ อ เพลิ งและหล่อลื่ น 
สํ า ห รั บ ก อ ง ช่ า ง  ป ร ะ จํ า เ ดื อ น 
กรกฎาคม 

7,000 ตกลงราคา หจก. โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด   

โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 7,000บาท 

หจก. โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด  

โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 7,000บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                      สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

10 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม “โครงการ
เวทีเสวนาปรองดองสมานฉันท์เพื่อ
การปฏิรูป” 

5,250 ตกลงราคา นางลมฤดี สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,250 บาท 

นางลมฤดี สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,250 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

11 จัดจ้างซ่อมแซมรถบดและรถแบ็คโฮ 57,000 ตกลงราคา นายเกรียงศักดิ์  เขาแก้ว 
เลขที่ 332 หมู่ที่ 5 

ตําบลวังตะกอ  อําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 57,000 บาท 

นายเกรียงศักดิ์  เขาแก้ว 
เลขที่ 332 หมู่ที่ 5 

ตําบลวังตะกอ  อําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 57,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

12 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย 
หมายเลขครุภัณฑ์ 005-45-0002 
หมายเลขทะเบียน 80-6651 ชพ 

5,850 ตกลงราคา ร้านไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 
เลขที่ 57/20 หมู่ที่ 6 

ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,850 บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 
เลขที่ 57/20 หมู่ที่ 6 

ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,850 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

13 จัด ซื้อสื่ อการ เรียนการสอน วัส ดุ
การศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการ
เด็กสําหรับเด็กปฐมวัย (๓-๕ ขวบ) ให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๒ ศูนย์ 

152,000 สอบราคา ร้านกาญจนาครุภัณฑ์  
โดย นางสาวกาญจนา รักษาผล 

เลขที่ 268/2 หมู่ที่ 8 
ตําบลท่าข้าม อําเภอท่าแซะ 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 152,000 บาท 

ร้านกาญจนาครุภัณฑ์ 
 โดย นางสาวกาญจนา รักษาผล 

เลขที่ 268/2 หมู่ที่ 8 
ตําบลท่าข้าม อําเภอท่าแซะ 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 152,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
14 

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สํ าห รั บ ศูน ย์ พัฒนา เ ด็ ก เ ล็ ก บ้ าน      
ช่องบอน จํ านวน 54 คน คนละ        
20 บาท ประจําเดือน ธันวาคม 

19,440 ตกลงราคา นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 19,440 บาท 

นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 19,440 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

15 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ําน้ํา
ล อ ด  จํ า น ว น  3 6  ค น  ค น ล ะ             
20 บาท ประจําเดือน ธันวาคม 

12,960 ตกลงราคา นางบุญเพ็ง แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4                   

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 12,960 บาท 

นางบุญเพ็ง แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4                   

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 12,960 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2557 

 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
16 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน           

พาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด ขนาด 200     
ซีซี รวมนักเรียน 808 คน จํานวน 
21 วันทําการ ราคา 6.37 บาท 
ประจําเดือน กรกฎาคม 

108,086.16 วิธีกรณีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดย นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 108,086.16 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดย นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 108,086.16 บาท 

ตามหนังสือ            
อําเภอสวีที่ ชพ.
0023.12/942 

ลว.21 พ.ค.2557 
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                                        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

1 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3,184 ตกลงราคา นายพงศกร  แซ่ตั้ง 
เลขที่ 20/5 หมู่ที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 3,184 บาท 

นายพงศกร  แซ่ตั้ง 
เลขที่ 20/5 หมู่ที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 3,184 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

2  
จั ด ซื้อวั ส ดุ เชื้ อ เพลิ งและหล่อลื่ น 
ประเภทน้ํามันไฮโดรลิก สําหรับรถ
แบ้คโฮ 

2,400 ตกลงราคา ร้านไชยชนะยนตรกิจ โดย 
นายตรีวัตร ไชยชนะ 
เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 

ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,400 บาท 
 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ โดย 
นายตรีวัตร ไชยชนะ 
เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 

ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,400 บาท 
 

เสนอราคาต่ําสุด 

3 จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน สิงหาคม 
จํานวน 60 ถัง 

900 ตกลงราคา นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 900  บาท 

นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 900  บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของส่วน     
การคลัง 

3,160 ตกลงราคา ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3  
ถนนพิศิษฐพยาบาล ตําบลท่าตะเภา 

อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,160 บาท 

ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3  
ถนนพิศิษฐพยาบาล ตําบลท่าตะเภา 

อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,160 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

5 จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ข อ ง     
สํานักปลัด 

2,910 ตกลงราคา ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3  
ถนนพิศิษฐพยาบาล ตําบลท่าตะเภา 

อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,910 บาท 

ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล 

เลขที่ 127/1-3  
ถนนพิศิษฐพยาบาล ตําบลท่าตะเภา 

อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,910 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

6 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
หมาย เลขครุ ภัณ ฑ์  416-48 -
0006 (ติดตั้งระบบปฏิบั ติการ 
windows และโปรแกรมใช้งาน
ทั่วไป) 

500 ตกลงราคา ร้านพีอาร์คอม เซอร์วิส โดย       
นายปัชญานนท์  โพธิ์โต                   
เลขที่ 102/7  หมู่ที่ 1                 

ตําบล เขาทะลุ  อําเภอสวี                 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 500 บาท 

ร้านพีอาร์คอม เซอร์วิส โดย       
นายปัชญานนท์  โพธิ์โต                   
เลขที่ 102/7  หมู่ที่ 1                 

ตําบล เขาทะลุ  อําเภอสวี                 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

7 จั ดจ้ า ง ทํ า ป้ ายประชาสั ม พันธ์     
“วันแม่แห่งชาติ” 

3,100 ตกลงราคา ร้านเขาปีบงานป้ายจํากัด 
 โดย นายธีรศักดิ์  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,100 บาท 

ร้านเขาปีบงานป้ายจํากัด 
 โดย นายธีรศักดิ์  เกิดเกาะกลาง 

เลขที่ 67/20 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,100 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

8 จัดจ้างซ่อมแซมเดินระบบไฟรถบด
พร้อมอุปกรณ์สายไฟ 

4,500 ตกลงราคา นายธวัช  ดิษฐประเสริฐ 
เลขที่ 49/1 หมู่ที่ 11 

ตําบลบางหมาก อําเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,500 บาท 

นายธวัช  ดิษฐประเสริฐ 
เลขที่ 49/1 หมู่ที่ 11 

ตําบลบางหมาก อําเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

9 จัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน   
ช่องบอน จํานวน 54 คน คนละ 
20 บาท ประจําเดือน สิงหาคม 

20,520 ตกลงราคา นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14  หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 20,520 บาท 

นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14  หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 20,520 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

10 จัดจ้ า งประกอบอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ํา   
น้ํ า ล อ ด  จํ า น ว น  3 6  ค น              
คน ละ  2 0  บ า ท  ป ร ะจํ า เ ดื อ น 
สิงหาคม 

13,680 ตกลงราคา นางบุญเพ็ง  แก้วหลวง 
เลขที่ 217  หมู่ที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 13,680 บาท 

นางบุญเพ็ง  แก้วหลวง 
เลขที่ 217  หมู่ที่ 4  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 13,680 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

11 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ส่วนการคลัง 9,945 ตกลงราคา โรงพิมพ์ตั้งเจริญ  
โดย  นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

            เลขที่ 250-252                
ถนนปรมินทรมรรคา ตําบลท่าตะเภา 

อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,945 บาท 

โรงพิมพ์ตั้งเจริญ 
 โดย  นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252               
ถนนปรมินทรมรรคา ตําบลท่าตะเภา 

อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,945 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

12 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองช่าง 11,058 ตกลงราคา โรงพิมพ์ตั้งเจริญ 
 โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

            เลขที่ 250-252                
ถนนปรมินทรมรรคา ตําบลท่าตะเภา 

อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 11,058 บาท 

โรงพิมพ์ตั้งเจริญ  
โดย  นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252               
ถนนปรมินทรมรรคา ตําบลท่าตะเภา 

อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา  11,058 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

13 จั ด ซื้ อ โ ต๊ ะ ทํ า ง า นพ ร้ อม เ ก้ า อี้             
(สํานักปลัด) 

17,060 ตกลงราคา หจก.ทรัพย์จินดาเฟอร์นิเจอร์  
โดย นายถนอม  บุญลอย 

เลขที่ 108 หมู่ที่ 9 
ตําบลวังไผ่ อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 17,060 บาท 

หจก.ทรัพย์จินดาเฟอร์นิเจอร์ 
 โดย นายถนอม  บุญลอย 

เลขที่ 108 หมู่ที่ 9 
ตําบลวังไผ่ อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 17,060 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

14 จั ด ซื้ อ โ ต๊ ะ ทํ า ง า นพ ร้ อม เ ก้ า อี้             
(ส่วนการคลัง) 

19,550 ตกลงราคา หจก.ทรัพย์จินดาเฟอร์นิเจอร์  
โดย นายถนอม  บุญลอย 

เลขที่ 108 หมู่ที่ 9 
ตําบลวังไผ่ อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 19,550 บาท 

หจก.ทรัพย์จินดาเฟอร์นิเจอร์  
โดย นายถนอม  บุญลอย 

เลขที่ 108 หมู่ที่ 9 
ตําบลวังไผ่ อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 19,550 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

15 จั ด ซื้ อ โ ต๊ ะ ทํ า ง า นพ ร้ อม เ ก้ า อี้    
(กองช่าง) 

12,780 ตกลงราคา หจก.ทรัพย์จินดาเฟอร์นิเจอร์  
โดย นายถนอม  บุญลอย 

เลขที่ 108 หมู่ที่ 9 
ตําบลวังไผ่ อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,780 บาท 

หจก.ทรัพย์จินดาเฟอร์นิเจอร์ 
 โดย นายถนอม  บุญลอย 

เลขที่ 108 หมู่ที่ 9 
ตําบลวังไผ่ อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,780 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

16 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 10,800 ตกลงราคา ร้านวาสนาการเกษตร 
 โดย นางนิภา จามรี 

เลขที่ 20/14 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 10,800 บาท 

ร้านวาสนาการเกษตร  
โดย นางนิภา จามรี 

เลขที่ 20/14 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 10,800 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

17 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
สําหรับรถเกรดเดอร์ 

9,300 ตกลงราคา ร้านต้อยเซอร์วิส 
 โดย นางเพ็ญศรี จันทร์ฉาย 

เลขที่ 139/1 หมู่ที่ 11 
ตําบลวังตะกอ อําเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,300 บาท 

ร้านต้อยเซอร์วิส  
โดย นางเพ็ญศรี จันทร์ฉาย 
เลขที่ 139/1 หมู่ที่ 11 

ตําบลวังตะกอ อําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 9,300 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

18 จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง  ป ร ะ เ ภ ท       
ดินลูกรัง 

95,400 ตกลงราคา นายมนตรี  ภู่กาญจนเดช 
เลขที่ 25 หมู่ที่ 2  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 95,400 บาท 
 

นายมนตรี  ภู่กาญจนเดช 
เลขที่ 25 หมู่ที่ 2  

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 95,400 บาท 
 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

19 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภท ปูน 
ทราย หิน อิฐ และเหล็ก 

72,930 ตกลงราคา บริษัท โยธาวิทย์ โฮมเซ็นเตอร์ 
โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม 
เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 

ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 72,930 บาท 

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

ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 72,930 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

20 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
สําหรับสํานักปลัด ประจําเดือน 
สิงหาคม 

12,220 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด  

 โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,220 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด  

โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบล เขาทะลุ 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,220 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

21 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
สําหรับกองช่าง ประจําเดือน  
สิงหาคม 

38,500 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
 2005 จํากัด  

โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบล เขาทะลุ 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 38,500 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด   

โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบล เขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 38,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

22 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
“โครงการวันแม่แห่งชาติ” 

11,390 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด  

โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบล เขาทะลุ 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 11,390บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด   

โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบล เขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 11,390บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

23 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน            
พาสเจอร์ ไรส์  ช นิดจืด  ขนาด 
200 ซีซี รวมนักเรียน 808 คน          
ราคา 6.37 บาท จํานวน 21        
วันทําการ ประจําเดือน สิงหาคม 

102,939.20 วิธีกรณีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดย  นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 102,939.20 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดย  นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 102,939.20 บาท 

ตามหนังสือ            
อําเภอสวีที่ ชพ.
0023.12/942 

ลว.21 พ.ค.2557 

24 จ้างเหมาพนักงานทั่วไปเพื่อดูแล
สวน   จัดสวน ตกแต่งใส่ปุ๋ย ฯลฯ 
ประจําเดือน สิงหาคม 

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

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

นายจํารัส  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

25 จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงาน
นโยบายและแผน จํานวน 1 คน 
ประจําเดือน สิงหาคม 

9,000 ตกลงราคา นางสาวสุธิรา  พัดชา 
เลขที่ 11 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,000 บาท 

นางสาวสุธิรา  พัดชา 
เลขที่ 11 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

26 จ้ า ง เ ห ม า พ นั ก ง า น ทั่ ว ไ ป เ พื่ อ
ปฏิบัติงานด้านเอกสาร ของกองช่าง 
ประจําเดือน สิงหาคม 

9,000 ตกลงราคา นางสาวปฐมาวดื  สอาด 
เลขที่ 89 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 9,000 บาท 

นางสาวปฐมาวดี  สอาด 
เลขที่ 89 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 9,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2557 

 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
1 จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือนกันยายน 

จํานวน  60 ถัง 
 

900 ตกลงราคา นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 900  บาท 

นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 900  บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

2 จัดซื้ออุปกรณ์รถแบ็คโฮ 2,075.80 ตกลงราคา หจก.เอส.พี.แทรคเตอร์ แอนด์เครน 
โดย นายสุธรรม เล่นทัศน์ 
เลขที่ 212/2-3 หมู่ที่13 
ถนนเพชรเกษม ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,075.80 บาท 

หจก.เอส.พี.แทรคเตอร์ แอนด์เครน 
โดย นายสุธรรม เล่นทัศน์ 
เลขที่ 212/2-3 หมู่ที่13 
ถนนเพชรเกษม ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 2,075.80 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

3 จ้างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูลของห้องน้ํา 
ห้องสุขา 

1,800 ตกลงราคา นายนคร  มากนวล 
เลขที่ 50 หมู่ที่ 6 

ตําบลบ่อทอง อําเภอหนองม่วง 
จังหวัดลพบุรี 

เสนอราคา 1,800 บาท 

นายนคร  มากนวล 
เลขที่ 50 หมู่ที่ 6 

ตําบลบ่อทอง อําเภอหนองม่วง 
จังหวัดลพบุรี 

เสนอราคา 1,800 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 



82 

 

 
                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2557 

 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
4 จ้างเหมาประกอบอาหารประชุม

สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2557              
ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กันยายน 2557 

2,400 ตกลงราคา นางลมฤดี สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,400 บาท 

นางลมฤดี สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

5 จ้างเหมาประกอบอาหารประชุม
สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2557              
ครั้งที่ 2 วันที่ 19 กันยายน 2557 

2,400 ตกลงราคา นางลมฤดี สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,400 บาท 

นางลมฤดี สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

6 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
สําหรับสํานักปลัด ประจําเดือน 
กันยายน 

11,820 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด   

โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 11,820 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด  

โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบล เขาทะลุ 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 11,820 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                             สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1                             
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

7 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน      
ช่องบอน จํานวน 54 คน คนละ                
20 บาท ประจําเดือน กันยายน 

23,760 ตกลงราคา นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 23,760 บาท 

นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 23,760 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

8 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ํา    
น้ําลอด จํานวน 36 คน คนละ      
20 บาท ประจําเดือน กันยายน 

15,840 ตกลงราคา นางบุญเพ็ง แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4                   

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,840 บาท 

นางบุญเพ็ง แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4                   

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,840 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

9 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน            
พาส เจอร์ ไ รส์  ช นิดจื ด  ขนาด   
200 ซีซี รวมนักเรียน 808 คน                
ราคา 6.37 บาทจํานวน 21 วัน     
ทําการประจําเดือน กันยายน 

113,233.12 วิธีกรณีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดย  นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 113,233.12 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดย  นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 113,233.12 บาท 

ตามหนังสือ            
อําเภอสวี ที่ ชพ.
0023.12/942 

ลว.21 พ.ค.2557 

10 จ้ า ง เ หม าพ นั ก ง าน ทั่ ว ไป เ พื่ อ     
ดูแลสวน จัดสวน ตกแต่งใส่ ปุ๋ย 
ฯลฯ ประจําเดือน กันยายน 

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

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

นายจํารัส  สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                             สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1                             
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

11 จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงาน
นโยบายและแผน จํานวน 1 คน 
ประจําเดือนกันยายน 

9,000 ตกลงราคา นางสาวสุธิรา  พัดชา 
เลขที่ 11 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,000 บาท 

นางสาวสุธิรา  พัดชา 
เลขที่ 11 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

12 จ้ า ง เ ห ม า พ นั ก ง า น ทั่ ว ไ ป เ พื่ อ
ปฏิบัติงานด้านเอกสาร ของกองช่าง 
ประจําเดือน กันยายน 

9,000 ตกลงราคา นางสาวปฐมาวดี  สอาด 
เลขที่ 89 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 9,000 บาท 

นางสาวปฐมาวดี  สอาด 
เลขที่ 89 หมู่ที่ 9 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 9,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

13 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
สํ าห รั บกองช่ า ง  ประจํ า เ ดื อน 
กันยายน 

14,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม 
 2005 จํากัด  

 โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 14,000 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม  
2005 จํากัด  

โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบล เขาทะลุ 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 14,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

14 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย์ 

68,490 กรณีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดย นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 68,490 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
โดย  นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 68,490 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                  สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

15 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านกลาง หมู่ที่ 1 

388,000 สอบราคา นายสันติ  ใจรักษ์ 
เลขที่ 95 หมู่ที่ 8 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 388,000 บาท 

นายสันติ  ใจรักษ์ 
เลขที่ 95 หมู่ที่ 8 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 388,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง  
โดย นายนิพนธ์  นพรัตน์ 
43 หมู่ 6 ตําบลทุ่งระยะ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 420,000 บาท 

  

16 โครงการก่อสร้างอาคารที่ ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
บ้านล่ า ง  ห มู่ ที่  2 ตํ าบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

6,447,000 ประกวด
ราคา 

หจก.ชุมพรนวกิจก่อสร้าง 
 โดย  นายธีรยุทธ จงวโิรจน์ 

เลขที่ 534 หมู่ที่ 5 
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 6,447,000 บาท 

หจก.ชุมพรนวกิจก่อสร้าง 
 โดย นายธีรยุทธ จงวโิรจน์ 

เลขที่ 534 หมู่ที่ 5 
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 6,447,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2557                                       แบบ สขร.1 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2557 

 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
    บริษัทไกรสุคอนสตรัคชั่น จํากัด 

 โดย นายไกรลภ  อุราสุข 
เลขที่54-56 ถนนพรหมราช 
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
เสนอราคา 6,449,000 บาท 

  

 
 


