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

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

1. จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน ตุลาคม 
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. จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
สําหรับกองช่าง 

8,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 8,000 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 8,000  บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

3. จัดซื้อพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช
ในพิธีถวายบังคม พระรูปหล่อ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

1,000 ตกลงราคา ร้านดอกไม้ Buy จีน 
โดยนางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่ 67/3 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,000 บาท 

ร้านดอกไม้ Buy จีน 
โดยนางสาวเบญจมาพร โทบุรี 

เลขที่ 67/3 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
                 
 
 



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

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
4. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

สําหรับรถแบ็คโฮและรถเกรดเดอร์ 
4,280 ตกลงราคา ร้านไชยชนะยนตรกิจ 

โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 
เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 

ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 4,280 บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,280 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

5. จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
ของสํานักปลัด ประจําเดือน ตุลาคม 
2557 

13,610 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 13,610 บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 13,610 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

6. จัดซื้อของขวัญของรางวัลสําหรับ
กิจกรรมบนเวที ตามโครงการร่วมสืบ
สานชุมชน ร่วมสืบสานประเพณีลอย
กระทง ประจําปี 2557 

22,400 ตกลงราคา นางณัฐทรา  สวัสดีจันทร์ 
เลขที่ 62 หมู่ที่ 1 

ตําบลวิสัยเหนือ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 22,400 บาท 

นางณัฐทรา  สวัสดีจันทร์ 
เลขที่ 62 หมู่ที่ 1 

ตําบลวิสัยเหนือ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 22,400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 



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

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

7. จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อม
เครื่องดื่ม โครงการคืนความสุขให้กับ
ประชาชนและการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ 

6,000 ตกลงราคา นางสาพิณ  รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 6,000 บาท 

นางสาพิณ  รักษ์แดง 
เลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 6,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

8. จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ รหัส 416–50-0008 
สําหรับกองช่าง 

3,800 ตกลงราคา ร้านพี อาร์ คอมเซอร์วิส 
โดย นายปัชญานนท์ โพธิ์โต 

เลขที่ 102/7 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,800 บาท 

ร้านพี อาร์ คอมเซอร์วิส 
โดย นายปัชญานนท์ โพธิ์โต 

เลขที่ 102/7 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,800 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

9. จัดจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านกลาง หมู่ที่ 1 โครงการเปลี่ยน
ลูกปืนปั๊ม 

3,240 ตกลงราคา นายวิชิต ดิษฐประเสริฐ 
เลขที่ 107/23 หมู่ที่ 6                 

ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 3,240 บาท 

นายวิชิต ดิษฐประเสริฐ 
เลขที่ 107/23 หมู่ที่ 6                 

ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 3,240 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 
 
 



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

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

10. จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รหัส 416-51-0012 

500 ตกลงราคา ร้านพี อาร์ คอมเซอร์วิส 
โดย นายปัชญานนท์ โพธิ์โต 

เลขที่ 102/7 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 500 บาท 

ร้านพี อาร์ คอมเซอร์วิส 
โดย นายปัชญานนท์ โพธิ์โต 

เลขที่ 102/7 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

11. จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม        
ของสํานักปลัด 

6,090 ตกลงราคา ร้านเจริญการพิมพ์ 
โดย นางสาวบุญช่วย ทองหัตถา 

เลขที่ 180/5  หมู่ที่ 7 
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 6,090 บาท 

ร้านเจริญการพิมพ์ 
โดย นางสาวบุญช่วย ทองหัตถา 

เลขที่ 180/5  หมู่ที่ 7 
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 6,090 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

12. จ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ตาม
โครงการร่วมสร้างสานชุมชน ร่วมสืบ
สานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 
2557 

5,500 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,500 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 
 



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

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

13. จ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์           
ตามโครงการร่วมสร้างสาน ร่วมสืบ
สานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 
2557 

5,600 ตกลงราคา นางพรรณี  ชนสถาน 
เลขที่ 68 หมู่ที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,600 บาท 

นางพรรณี  ชนสถาน 
เลขที่ 68 หมู่ที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 5,600 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

14. จ้างเหมาพนักงานทั่วไป เพื่อดูแลสวน 
จัดสวน ตกแต่งใส่ปุ๋ย ฯลฯ จํานวน           
1 คน 

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

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

นายจํารัส สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

15. จ้างเหมาพนักงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงาน
งานด้านเอกสารฝ่ายกองช่าง จํานวน 
1 คน 

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 

 
 
 
 
 
 



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

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

16. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน
งานด้านเอกสารของสํานักปลัด 

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 
 

17. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านช่องบอน 
จํานวน 54 คน คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือนตุลาคม 
 

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 
 
 
 
 
 

18. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านถ้ําน้ําลอด 
จํานวน 35 คน คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือนตุลาคม 
 

15,400 ตกลงราคา นางบุญเพ็ญ  แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,400 บาท 

นางบุญเพ็ญ  แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 
 



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

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

19. จ้างเหมายานพาหนะรถบัสตาม
โครงการคืนความสุขให้กับประชาชน

และการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ องค์การบริหารส่วนตําบล

เขาทะลุ 

12,000 ตกลงราคา นายเลียบร้อย  โทรัตน์ 
เลขที่ 16 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,000 บาท 

 

นายเลียบร้อย  โทรัตน์ 
เลขที่ 16 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

20. จ้างซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย 
หมายเลขครุภัณฑ์ 005-45-0002 
ทะเบียน 80-6651 ชุมพร 

17,615 ตกลงราคา ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร  ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6                 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา 17,615 บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร  ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6                 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา 17,615 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 
1. จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน 

พฤศจิกายน 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. จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง                
และหล่อลื่น สําหรับสํานักปลัด  
ประจําเดือนพฤศจิกายน 

12,110 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 

โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,110 บาท 

หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 

โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,110 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

3. จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง                
และหล่อลื่น สําหรับกองช่าง 
ประจําเดือนพฤศจิกายน 

26,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 

โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 26,000 บาท 

หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 

โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 26,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



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

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2558 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
4. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของ

สํานักปลัด  
23,280 ตกลงราคา ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์        

โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล        
เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐพยาบาล 

ตําบลท่าตะเภา  อําเภอเมือง  
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 23,280 บาท 

ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์        
โดย นางสาวสุธาสินี ลีห้ลบพาล       

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา  อําเภอเมือง  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 23,280 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

5. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) 34,305 ตกลงราคา โรงพิมพ์ตั้งเจริญ โดย 
นายปิยพงศ์  ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา  อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา 34,305 บาท 

โรงพิมพ์ตั้งเจริญ โดย 
นายปิยพงศ์  ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา  อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา 34,305 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

6. จ้างเหมาทําป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ดํารงธรรม  

1,600 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

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

ร้านนาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

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

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

 
 
 



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

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2558 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
7. จ้างเหมาทําป้ายไวนิล

ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ  

1,600 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

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

ร้านนาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

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

เสนอราคาต่ําสุด 
 

8. จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-
0001 ทะเบียน กข 6672 
ชุมพร 

6,480 ตกลงราคา ร้านพงศกรมอเตอร์ – แอร์ 
นายวิชิต  ดิษฐประเสริฐ 
เลขที่  107/23 หมู่ที่ 6 

ตําบลทุ่งตะไคร  อําเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 6,480 บาท 

ร้านพงศกรมอเตอร์ – แอร์ 
นายวิชิต  ดิษฐประเสริฐ 
เลขที่  107/23 หมู่ที่ 6 

ตําบลทุ่งตะไคร  อําเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 6,480 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

9. จัดจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ 
ตามโครงการ “ร่วมสร้างสาน
ชุมชน ร่วมสืบสานประเพณีลอย
กระทง”ประจําปี 2557 

10,000 ตกลงราคา นายเดชา  แว่นทอง 
เลขที่ 267/5 หมู่ที่ 7 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 10,000 บาท 

นายเดชา  แว่นทอง 
เลขที่ 267/5 หมู่ที่ 7 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 10,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



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

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

10. จ้างเหมา เวที แสงสี และเครื่อง
เสียง ตามโครงการ “ร่วมสร้าง
สานชุมชน ร่วมสืบสานประเพณี
ลอยกระทง”ประจําปี 2557 

60,000 ตกลงราคา นายอังคาร  ตรวจนอก 
เลขที่ 663/1  หมู่ที่ 7 
ตําบลนาสัก  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 60,000 บาท 

นายอังคาร  ตรวจนอก 
เลขที่ 663/1  หมู่ที่ 7 
ตําบลนาสัก  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 60,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

11. จ้างเหมาประกอบอาหารและ
เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ต า ม โ ค ร ง ก า ร               
“ร่วมสร้างสานชุมชน ร่วมสืบ
ส านประ เพ ณีลอยกร ะท ง”
ประจําปี 2557 

24,000 ตกลงราคา นางสาวลัดดา  เมืองพรหม 
เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 24,000 บาท 

นางสาวลัดดา  เมืองพรหม 
เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 24,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

12. จ้างเหมาเช่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ 
ตามโครงการ “ร่วมสร้างสาน
ชุมชน ร่วมสืบสานประเพณีลอย
กระทง”ประจําปี 2557 

12,000 ตกลงราคา นายณรงค์เวช  ยิกุสังข์ 
เลขที่ 82 หมู่ที่ 13 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,000 บาท 

นายณรงค์เวช  ยิกุสังข์ 
เลขที่ 82 หมู่ที่ 13 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



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

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

13. จ้างเหมาแต่งตัวนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมตามโครงการ  
“ร่วมสร้างสานชุมชน ร่วมสืบ
สานประเพณีลอยกระทง”
ประจําปี 2557 

12,000 ตกลงราคา นางสาวไสว  หีดคีรี 
เลขที่ 20/18  หมู่ที่ 1  
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,000 บาท 

นางสาวไสว  หีดคีรี 
เลขที่ 20/18  หมู่ที่ 1  
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

14. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่เพื่อ
ปฎิบัติงานงานด้านเอกสาร 
ของสํานักปลัด 

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 
 

15. จ้างเหมาพนักงานทั่วไป เพื่อดูแล
สวน จัดสวน ตกแต่งใส่ปุ๋ย ฯลฯ 
จํานวน 1 คน 

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

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

นายจํารัส สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
16. จ้างเหมาพนักงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงาน

งานด้านเอกสารฝ่ายกองช่าง               
จํานวน 1 คน 

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 

17. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านช่องบอน 
จํานวน 54 คน คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือนพฤศจิกายน 
 

21,600 ตกลงราคา นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 21,600 บาท 

นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 21,600 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

18. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านถ้ําน้ําลอด 
จํานวน 35 คน คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือนพฤศจิกายน 
 

14,000 ตกลงราคา นางบุญเพ็ญ  แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 14,000 บาท 

นางบุญเพ็ญ  แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 14,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

19. จัด ซื้ออาหารเสริม(นม) โรง เรียน            
พาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด ขนาด 200 ซีซี
รวมนักเรียน 785 คนราคา  
6.37 บาท ประจําเดือน พฤศจิกายน 

500,045 วิธีกรณีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
โดย  นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 500,045 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
โดย  นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 500,045 บาท 

ตามหนังสืออําเภอสวี 
เลขที่ ชพ.

0023.12/246 
ลว. 31 ต.ค.2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

1. จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน ธันวาคม 
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. จัดซื้อธงชาติ ตามโครงการ 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้ าอยู่หั ว เ นื่องในวโรกาส              
มหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 
พระชนมพรรษา 87 พรรษา  
ประจําปี 2557 

5,100 ตกลงราคา ร้านอมรภัณฑ์  
โดย นายศุภศักดิ์  อุชุภาพ 

เลขที่ 45 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,100 บาท 

ร้านอมรภัณฑ์  
โดย นายศุภศักดิ์  อุชุภาพ 

เลขที่ 45 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,100 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

3. จัดซื้อพานพุ่มตามโครงการ 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้ าอยู่หั ว เ นื่องในวโรกาส           
มหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระ
ชนมพรรษา 87 พรรษา  
ประจําปี 2557 

24,000 ตกลงราคา หจก.อาร์.เอส.ที.สเตชั่น 
โดย นางสาวชนิดา น้อยมาลี                   

เลขที่ 56/7 หมู่ที่ 11 ตําบลวังไผ่  
อําเภอเมือง  จังหวัดชุมพร    
เสนอราคา 24,000 บาท 

หจก.อาร์.เอส.ที.สเตชั่น 
โดย นางสาวชนิดา น้อยมาลี                

เลขที่ 56/7 หมู่ที่ 11 ตําบลวังไผ่  
อําเภอเมือง  จังหวัดชุมพร    
เสนอราคา 24,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2558 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
4. จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด          

ถวายสักการะพลเรือเอก               
พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์ 
เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวง
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

500 ตกลงราคา ร้านดอกไม้ By จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร  โทบุรี 

เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 500 บาท 

ร้านดอกไม้ By จีน 
โดย นางสาวเบญจมาพร  โทบุรี 

เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

5. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 7,250 ตกลงราคา ร้าน พีอาร์ คอมพิวเตอร์ 
โดย นายปัชญานนท์ โพธิ์โต 

เลขที่ 102/7 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 7,250 บาท 

ร้าน พีอาร์ คอมพิวเตอร์ 
โดย นายปัชญานนท์ โพธิ์โต 

เลขที่ 102/7 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 7,250 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

6. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  
ของส่วนการคลัง 

3,000 ตกลงราคา นางณัฐทรา  สวัสดิ์จันทร์ 
เลขที่ 62 หมู่ที่ 1 

ตําบลวิสัยเหนือ อําเภอเมือง 
ชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 3,000 บาท 

นางณัฐทรา  สวัสดิ์จันทร์ 
เลขที่ 62 หมู่ที่ 1 

ตําบลวิสัยเหนือ อําเภอเมือง 
ชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 3,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

7. จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (สําหรับกองช่าง) 

34,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 34,000 บาท 

หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 34,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

8. จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (สําหรับสํานักปลัด) 

11,610 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 11,610 บาท 

หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 11,610 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

9. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ตามโครงการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส 
มหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระ
ชนมพรรษา 87 พรรษา 

15,933.50 ตกลงราคา หจก.ธนาทรโปรดักส์  
โดย นายยุทธนา  แพรสมบูรณ์ 

เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 11 
ตําบลวังไผ่ อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 15,933.50 บาท 

หจก.ธนาทรโปรดักส์  
โดย นายยุทธนา  แพรสมบูรณ์ 

เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 11 
ตําบลวังไผ่ อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 15,933.50 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

10. จัดซื้อพร้อมติดตั้งยางนอกและ
ยางในรถเกรดเดอร์ 
(วัสดุยานพาหนะและขนส่ง) 

64,250 ตกลงราคา อู่ต้อยเซอร์วิส  
โดย นางเพ็ญศรี  จันทร์ฉาย 

เลขที่ 139/1 หมู่ที่ 11 
ตําบลวังตะกอ อําเภอหลังสวน  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 64,250 บาท 

อู่ต้อยเซอร์วิส  
โดย นางเพ็ญศรี  จันทร์ฉาย 

เลขที่ 139/1 หมู่ที่ 11 
ตําบลวังตะกอ อําเภอหลังสวน  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 64,250 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 



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

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2558 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
11. จ้างเหมาทําป้ายไวนิล

ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส 
มหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระ
ชนมพรรษา 87 พรรษา 

7,432 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 7,432 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 7,432 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

12. จ้างเหมาแต่งตัวนักเรียนรําถวาย
พระพรตามโครงการเฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส 
มหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 
พระชนมพรรษา 87 พรรษา 

7,600 ตกลงราคา นางสาวไสว  หีดคีรี 
เลขที่ 20/18  หมู่ที่ 1  
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 7,600 บาท 

นางสาวไสว  หีดคีรี 
เลขที่ 20/18  หมู่ที่ 1  
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 7,600 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

13. จ้างเหมาประกอบอาหารและ
เครื่องดื่มตามโครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส  
มหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระ
ชนมพรรษา 87 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 

 
 
 



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

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
14. จ้างเหมาเช่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ 

ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิม
พระเกียรติพระชนมพรรษา  
87 พรรษา 

8,000 ตกลงราคา นายณรงค์เวช  ยิกุสังข์ 
เลขที่ 82 หมู่ที่ 13 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 8,000 บาท 

นายณรงค์เวช  ยิกุสังข์ 
เลขที่ 82 หมู่ที่ 13 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 8,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

15. จัดจ้างซ่อมแซมอัดสายไฮดรอลิ
กรถแบ็คโฮ จํานวน 2 เส้น 

7,811 ตกลงราคา หจก.เอส.พี.แทรคเตอร์ แอนด์เครน 
โดย นายสุธรรม  เล่นทัศน์ 
เลขที่ 212/2-3  หมู่ที่ 13 
ถนนเพชรเกษม ตําบลวังไผ่ 

อําเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 7,811 บาท 

หจก.เอส.พี.แทรคเตอร์ แอนด์เครน 
โดย นายสุธรรม  เล่นทัศน์ 
เลขที่ 212/2-3  หมู่ที่ 13 
ถนนเพชรเกษม ตําบลวังไผ่ 

อําเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 7,811 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

16. จัดจ้างเหมาทําป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง 
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558    

1,500 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,500 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 



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

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
17. จ้างเหมาเวทีพร้อมเสงสีเสียง 

ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 87 พรรษา 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ ประจําปี 2557 

30,000 ตกลงราคา นางสาวกรีษา มาชุ่ม 
เลขที่ 63 หมู่ที่ 14 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 30,000 บาท 

นางสาวกรีษา มาชุ่ม 
เลขที่ 63 หมู่ที่ 14 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 30,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

18. จ้ า ง เ ห ม า เ จ้ า ห น้ า ที่ เ พื่ อ
ปฏิบัติงานงานด้านเอกสารของ
สํานักปลัด 

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 
 

19. จ้างเหมาพนักงานทั่วไป เพื่อดูแล
สวน จัดสวน ตกแต่งใส่ปุ๋ย ฯลฯ 
จํานวน 1 คน 

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

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

นายจํารัส สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 

 
 

 
 

                                        



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

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

20. จ้าง เหมาพนักงานทั่วไปเ พื่อ
ปฏิบัติงานงานด้านเอกสารฝ่าย
กองช่าง จํานวน 1 คน 

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 

21. จ้ า ง เ ห ม า ป ร ะ ก อ บ อ า ห า ร
กลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
บ้านช่องบอน จํานวน 54 คน 
คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือน ธันวาคม 
 

21,600 ตกลงราคา นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 21,600บาท 

นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 21,600 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

22. จ้ า ง เ ห ม า ป ร ะ ก อ บ อ า ห า ร
กลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
บ้านถ้ําน้ําลอด จํานวน 35 คน 
คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือน ธันวาคม 

14,000 ตกลงราคา นางบุญเพ็ญ  แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 14,000บาท 

นางบุญเพ็ญ  แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 14,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

         
 
 
 

 
 



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

 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2558 

 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
1. จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน

มกราคม 2558 จํานวน 42 ถัง 
630 ตกลงราคา นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 

เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 
ตําบลด่านสวี อําเภอสวี  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 630 บาท 

นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 630 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 

 
2. จัดซื้อน้ํามันไฮโดรลิก 1,200 ตกลงราคา ร้านไชยชนะยนตรกิจ 

โดย นายตรีวัตร  ไชยชนะ 
เลขที่ 57/2  หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 

อําเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,200 บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร  ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2  หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 1,200 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

3. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
สําหรับสํานักปลัด 

18,360 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 18,360 บาท 

หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 18,360 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

4. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
สําหรับกองช่าง 

41,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 41,000 บาท 

หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 41,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2558 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
5. จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 45,000 ตกลงราคา ร้านเอกชัยเซอร์วิส 

โดย นายเอกชัย  แก้วสว่าง 
เลขที่ 264/63 หมู่ที่ 4 

ถนนอําเภอ ตําบลมะขามเตี้ย 
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เสนอราคา 45,000 บาท 

ร้านเอกชัยเซอร์วิส 
โดย นายเอกชัย  แก้วสว่าง 
เลขที่ 264/63 หมู่ที่ 4 

ถนนอําเภอ ตําบลมะขามเตี้ย 
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เสนอราคา 45,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 

 

6. จ้างเหมาตกแต่งเวทีการแสดง 3,000 ตกลงราคา นางบุญเพ็ง  แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา  3,000 บาท 

นางบุญเพ็ง  แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา  3,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

7. จ้างเหมาซ่อมแซมอัดสายไฮดรอลิก 
รถบรรทุกท้ายลาด จํานวน   1 เส้น 
และเปลี่ยนกรองน้ํามัน โซล่า รถ
แบ็คโฮ 2 ลูก 

2,270 ตกลงราคา หจก.เอส.พี.แทคเตอร์ แอนด์ เครน 
โดย นายสุธรรม  เล่นทัศน์ 
เลขที่ 212/2-3 หมู่ที่ 13  
ถนนเพชรเกษม ตําบลวังไผ่  

อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,270 บาท 

หจก.เอส.พี.แทคเตอร์ แอนด์ เครน 
โดย นายสุธรรม  เล่นทัศน์ 
เลขที่ 212/2-3 หมู่ที่ 13  
ถนนเพชรเกษม ตําบลวังไผ่  

อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,270 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

 
 

 



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

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

8. จ้างเหมาพนักงานทั่วไป เพื่อดูแล
สวน จัดสวน ตกแต่งใส่ปุ๋ย ฯลฯ 
จํานวน 1 คน 

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

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

นายจํารัส สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 

 
9. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านช่อง
บอน จํานวน 54 คน คนละ 20 
บาท/วัน ประจําเดือน มกราคม 
 

21,600 ตกลงราคา นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 21,600 บาท 

นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 21,600 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

10. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านถ้ําน้ํา
ลอด จํานวน 35 คน คนละ 20 
บาท/วัน ประจําเดือน มกราคม 
 

14,000 ตกลงราคา นางบุญเพ็ญ  แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 14,000 บาท 

นางบุญเพ็ญ  แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 14,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

11. จัดจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง
ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี 2558 

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

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,000 บาท 

นายอังคาร  ตรวจนอก 
เลขที่ 663/1  หมู่ที่ 7  
ตําบลนาสัก  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

                                           



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

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

12. จัดจ้างซ่อมแซมแพสูบน้ําด้วย
ไฟฟ้า บ้านกลาง หมู่ที่ 1 

24,000 ตกลงราคา นายภานุเดช  ศรีสุทยะเดช 
เลขที่ 8 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 24,000 บาท 

นายภานุเดช  ศรีสุทยะเดช 
เลขที่ 8 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 24,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 

 
13. จัดจ้างซ่อมแซมวงเดือนและชุด

เบรกรถเกรดเดอร์ 
69,420 ตกลงราคา นายนิวัฒน์  ณ ศฤงคราญ 

เลขที่ 79 หมู่ที่ 6 
ตําบลครน  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 69,420 บาท 

นายนิวัฒน์  ณ ศฤงคราญ 
เลขที่ 79 หมู่ที่ 6 

ตําบลครน  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 69,420 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

14. จัดจ้างเหมาแต่งหน้านักแสดง
พร้อมชุดการแสดงตามโครงการ 
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 
2558 

16,000 ตกลงราคา นางสาวไสว  หีดคีรี 
เลขที่ 20/18  หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 16,000 บาท 

นางสาวไสว  หีดคีรี 
เลขที่ 20/18  หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 16,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



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

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป 
15. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  

-โรงเรียน 3 โรง รวมจํานวน 
 785 คน  
-ศพด. 2 ศูนย์ รวมจํานวน           
89 คน 

586,128 วิธีกรณีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
โดย นายชาติวุฒิ  พลนิล 

เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 
ตําบลชุมโค  อําเภอปะทิว 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 586,128 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
โดย นายชาติวุฒิ  พลนิล 

เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 
ตําบลชุมโค  อําเภอปะทิว 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 586,128 บาท 

ตามหนังสืออําเภอสวี 
เลขที่ ชพ.

0023.12/246 
ลว. 31 ต.ค.2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2558 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
1. จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน

กุมภาพันธ์ จํานวน 46 ถัง 
690 ตกลงราคา นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 

เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 
ตําบลด่านสวี อําเภอสวี  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 690 บาท 

นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 690 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

2. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ประจําเดือน กุมภาพันธ์ ของ
สํานักปลัด 

14,200 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 14,200 บาท 

หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 14,200 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

3. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ป ร ะ จํ า เ ดื อ น  กุ ม ภ า พั น ธ์           
ของกองช่าง 

36,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 36,000 บาท 

หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 36,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 
 
 
 
 



 
                                              

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

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับบ้านคน
พิการ 

20,000 ตกลงราคา บริษัท โยธาวิทย์ โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด 
 โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม          

 เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,000 บาท 

บริษัท โยธาวิทย์ โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด 
 โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม                   

เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

5. จ้ า ง เ ห ม า ทํ า ป้ า ย ไ ว นิ ล
ประชาสัมพันธ์ภาษี จํานวน 1 ป้าย 

1,600 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

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

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

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

เสนอราคาต่ําสุด 

6. จ้างเหมาประกอบอาหารประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
สมันสามัญ สมัยที่ 1 

2,400 ตกลงราคา นางสาวลัดดา  เมืองพรหม 
เลขที่ 16  หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,400 บาท 

นางสาวลัดดา  เมืองพรหม 
เลขที่ 16  หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

7. จัดจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์
การป้องกันการทุจริต 

576 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 576 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 576 บาท  

เสนอราคาต่ําสุด 



                                
 

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

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

8. จ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
บ้านช่องบอน จํานวน 54 คน 
คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 
 

21,600 ตกลงราคา นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 21,600 บาท 

นางพะเยาว์  แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 21,600 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

9. จ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
บ้านถ้ําน้ําลอด จํานวน 35 คน 
คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 
 

14,000 ตกลงราคา นางบุญเพ็ญ  แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 14,000 บาท 

นางบุญเพ็ญ  แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 14,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

10. จัดจ้างเหมาทําป้ายจัดทํา
แผนพัฒนาและแผน 

400 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 400 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

 
 

 



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

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

1. จัดซื้อน้ําดื่มถัง จํานวน 54  ถัง 
ประจําเดือนมีนาคม 

810 ตกลงราคา นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 810 บาท 

นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 810 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

2. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน                 
(ธง สธ.และธงชาติ) 

1,840 ตกลงราคา โรงพิมพ์ตั้งเจริญ  
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา  อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,840 บาท 

โรงพิมพ์ตั้งเจริญ  
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา  อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,840 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

3. จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน               
(โต๊ะพร้อมเก้าอี้) สําหรับ              

ส่วนการคลัง 

13,500 ตกลงราคา หจก.ทรัพย์จินดาเฟอร์นิเจอร์ 
โดย นายถนอม บุญลอย 

เลขที่ 108 หมู่ที่ 9 ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 13,500 บาท 

หจก.ทรัพย์จินดาเฟอร์นิเจอร์ 
โดย นายถนอม บุญลอย 

เลขที่ 108 หมู่ที่ 9 ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 13,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

4. จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน               
(โต๊ะพร้อมเก้าอี้) สําหรับ              

สํานักปลัด 

29,500 ตกลงราคา หจก.ทรัพย์จินดาเฟอร์นิเจอร์ 
โดย นายถนอม บุญลอย 

เลขที่ 108 หมู่ที่ 9 ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 29,500 บาท 

หจก.ทรัพย์จินดาเฟอร์นิเจอร์ 
โดย นายถนอม บุญลอย 

เลขที่ 108 หมู่ที่ 9 ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 29,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

                                            



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

 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2558 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
5. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทท่อ

น้ําและอุปกรณ์ประปาใช้ในการ
ขยายระบบประปาหมู่บ้าน           

หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 11 

21,440 ตกลงราคา นายศักศกฤษ  ม่วงแนม 
เลขที่ 39/12 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 

อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 21,440 บาท 

นายศักศกฤษ  ม่วงแนม 
เลขที่ 39/12 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 

อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 21,440 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

6. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง              
ประเภทดินถม 

76,500 ตกลงราคา นายประยูร  รวดเร็ว 
เลขที่ 118 หมู่ที่ 8 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 76,500 บาท 

นายประยูร  รวดเร็ว 
เลขที่ 118 หมู่ที่ 8 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 76,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

7. จัดจ้างเหมาเครื่องเสียง           
ตามโครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้าง

สมานฉันท์และความสามัคคีของ
คนในชาติ 

3,000 ตกลงราคา นายอังคาร  ตรวจนอก 
เลขที่ 663/1 หมู่ที่ 7 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,000 บาท 

นายอังคาร  ตรวจนอก 
เลขที่ 663/1 หมู่ที่ 7 ตําบลนาสัก 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

8. จัดจ้างเหมาทําป้ายไวนิล           
ตามโครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้าง

สมานฉันท์และความสามัคคีของ
คนในชาติ 

1,200 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,200 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,200 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

9. จัดจ้างซ่อมแซมรถแบ็คโฮ 50,000 ตกลงราคา นายเกรียงศักดิ์  เขาแก้ว 
เลขที่ 332 หมู่ที่ 5 

ตําบลวังตะกอ  อําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 50,000 บาท 

นายเกรียงศักดิ์  เขาแก้ว 
เลขที่ 332 หมู่ที่ 5 

ตําบลวังตะกอ  อําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 50,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

10. จัดจ้างเหมาประกอบอาหารและ
เครื่องดื่ม ตามโครงการปกป้อง

สถาบันสําคัญของชาติ เพื่อ
เสริมสร้างสมานฉันท์และความ

สามัคคีของคนในชาติ 

10,000 ตกลงราคา นางลัดดา  เมืองพรหม 
เลขที่ 16  หมู่ที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 10,000 บาท 

นางลัดดา  เมืองพรหม 
เลขที่ 16  หมู่ที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 10,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

11. จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา
ด้วยไฟฟ้า ขนาด 90 hp และ
ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้าเครื่องสูบ
น้ําระบบไฟฟ้า 3 เฟส หมู่ที่ 1 

 

79,530 ตกลงราคา ร้านพงศกรมอเตอร์-แอร์ 
โดย นายวิชิต  ดิษฐ์ประเสริฐ 

เลขที่ 107/23 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร  อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 79,530 บาท 

ร้านพงศกรมอเตอร์-แอร์ 
โดย นายวิชิต  ดิษฐ์ประเสริฐ 

เลขที่ 107/23 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร  อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 79,530 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

12. จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง
และแบตเตอรี่รถขยะ 

6,180 ตกลงราคา ร้านไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร  ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2  หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 6,180 บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร  ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2  หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 6,180 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

13. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ประจําเดือน มีนาคม ของสํานัก
ปลัด 

19,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 19,000 บาท 

หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 19,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

14. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ป ร ะ จํ า เ ดื อ น  มี น า ค ม           
ของกองช่าง 

80,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 80,000 บาท 

หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์ บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 80,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

15. จ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
บ้านช่องบอน จํานวน 54 คน 
คนละ 20 บาท/วัน 
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 

16. จ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
บ้านถ้ําน้ําลอด จํานวน 35 คน 
คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือน มีนาคม 

14,700 ตกลงราคา นางบุญเพ็ญ  แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 14,700 บาท 

นางบุญเพ็ญ  แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 14,700 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2558 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
17. โครงการก่อสร้างระบบประปา

บาดาล บ้านน้ําทิพย์ หมู่ที่ 11 
951,500 สอบราคา หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 

โดย นายนิพนธ์  นพรัตน์ 
เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 951,500 บาท 

หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์  นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 951,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยน้ําทิพย์ หมู่ที่ 11 

1,050,000 สอบราคา หจก.ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง 
โดย นางจารี  ศุภกิจรัตนากุล 

เลขที่ 119 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 1,050,000 บาท 

หจก.ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง 
โดย นางจารี  ศุภกิจรัตนากุล 

เลขที่ 119 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 1,050,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.ระนอง วี.ซี.กรุ๊ป 
โดย นางสาวถนอมศรี อิสระราษฎร์ 
เลขที่ 71/18 หมู่ที่ 4 ตําบลกําพวน 

อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง 
เสนอราคา 1,051,200 บาท 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2558 

 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

19. จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน            
พาสเจอร์ ไรส์  ชนิดจืด ขนาด 
200 ซีซีรวมนักเรียน 808 คน
ราคา 6.37 บาท  ประจําเดือน 
มีนาคม 

45,004.05 วิธีกรณี
พิเศษ 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โดย 
นายชาติวุฒิ  พลนิล             

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค  
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 45,004.05 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โดย 
นายชาติวุฒิ พลนิล             

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค  
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 45,004.05 บาท 

ตามหนังสืออําเภอสวี 
เลขที่ ชพ.

0023.12/246 
ลว. 31 ต.ค.2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



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

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

1. จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน 
เมษายน จํานวน 46 ถัง 

690 ตกลงราคา นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 690 บาท 

นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 690 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

2. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
สําหรับรถเกรดเดอร์ 

18,800 ตกลงราคา ร้านต้อยเซอร์วิส  
โดย นางเพ็ญศรี  จันทร์ฉาย 

เลขที่ 139/1 หมู่ที่ 11 
ตําบลวังตะกอ อําเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 18,800 บาท 

ร้านต้อยเซอร์วิส  
โดย นางเพ็ญศรี  จันทร์ฉาย 

เลขที่ 139/1 หมู่ที่ 11 
ตําบลวังตะกอ อําเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 18,800 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

3. จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (สําหรับกองช่าง) 

ประจําเดือน เมษายน 

58,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 58,000 บาท 

หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 58,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

4. จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (สําหรับสํานักปลัด) 

ประจําเดือน เมษายน 

20,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 20,000 บาท 

หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 20,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2558 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
5. จัดซื้อวัสดุการศึกษา ศูนพัฒนา

เด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย์ 
51,740 ตกลงราคา ร้านกาญจนาครุภัณฑ์  

โดย นางสาวกาญจนา  รักษาผล 
เลขที่ 230 /11 หมู่ที่ 1  

ตําบลนาชะอัง  อําเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 51,740 บาท 

ร้านกาญจนาครุภัณฑ์  
โดย นางสาวกาญจนา  รักษาผล 

เลขที่ 230 /11 หมู่ที่ 1  
ตําบลนาชะอัง  อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 51,740 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

6. จัดจ้างเหมาทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 

576 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 576 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 576 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

7. จัดจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและ
วันสงกรานต์ ประจําปี 2558 

2,500 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

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

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

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

เสนอราคาต่ําสุด 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

8. จ้างเหมาพนักงานทั่วไป เพื่อดูแล
สวน จัดสวน ตกแต่งใส่ปุ๋ย ฯลฯ 
จํานวน  1 คน 

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

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

นายจํารัส สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

9. จัดจ้างซ่อมแซมไฟจราจร  6,400 ตกลงราคา หจก.ธนาทรโปรดักส์ 
โดย นายยุทธนา  แพรสมบูรณ์ 

เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 11  
ถนนชุมพร – ระนอง ตําบลวังไผ่ 

อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 6,400 บาท 

หจก.ธนาทรโปรดักส์ 
โดย นายยุทธนา  แพรสมบูรณ์ 

เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 11  
ถนนชุมพร – ระนอง ตําบลวังไผ่ 

อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 6,400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

10. จัดจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่
และผูกผ้าตามโครงการจัดงาน
วันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์           

ปี 2558 

8,000 ตกลงราคา นางสาวิตรี  วงษ์สด 
เลขที่ 179/1 หมู่ที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 8,000 บาท 

นางสาวิตรี  วงษ์สด 
เลขที่ 179/1 หมู่ที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 8,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
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ลําดับ
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

11. จัดจ้างเหมาเช่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ 9,600 ตกลงราคา นายชัยพร  ตั้นตี๋ 
เลขที่ 29 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,600 บาท 

นายชัยพร  ตั้นตี๋ 
เลขที่ 29 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,600 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

12. จัดจ้างเหมาประกอบอาหารและ
เครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงาน
วันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์            

ปี 2558 

14,000 ตกลงราคา นางสาวลัดดา  เมืองพรหม 
เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 14,000 บาท 

นางสาวลัดดา  เมืองพรหม 
เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 14,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

13. จัดจ้างเหมาย้าย ล้าง ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ 

48,500 ตกลงราคา ร้านเขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส 
โดย นางสาวจุฑามาศ สุขเอมโอษฐ 

เลขที่ 203/6 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 48,500 บาท 

ร้านเขาทะลุแอร์แอนด์เซอร์วิส 
โดย นางสาวจุฑามาศ สุขเอมโอษฐ 

เลขที่ 203/6 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 48,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

14. จัดจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน    

หมู่ที่ 5 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 
 

15. จัดจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ําน้ําลอด 
หมู่ที่ 4 ประจําเดือน เมษายน 

12,600 ตกลงราคา นางบุญเพ็ง  แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,600 บาท 

นางบุญเพ็ง  แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,600 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

16. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ยูเอชที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด 

(ผสมฟลูออไรด์) 
ตรา“นมโรงเรียน” 
(นมปิดภาคเรียน) 

184,161 วิธีกรณีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
โดย นายชาติวุฒิ พลนิล            

 เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
 อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 184,161 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  
โดย นายชาติวุฒิ พลนิล        

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค  
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 184,161 บาท 

ตามหนังสืออําเภอสวี 
เลขที่ ชพ.

0023.12/246 
ลว. 31 ต.ค.2557 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2558 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
17. โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน

ลูกรังซอยสันติราษฎร์ หมู่ที่ 2 
  

359,000 สอบราคา หจก.ธ.โยธากิจ 
โดย นายธนิต พ่วงแม่กลอง 

เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราค 359,000 บาท 

หจก.สมใจทองคําการโยธา 
โดย นายไชยพงษ์ ทองคํา 

เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 358,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.สมใจทองคําการโยธา 
โดย นายไชยพงษ์ ทองคํา 

เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 358,500 บาท 

  
 
 
 

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยถ้ําธารลอด-           

แยกลงถ้ํา หมู่ที่ 1 

200,000 สอบราคา หจก.ธ.โยธากิจ 
โดย นายธนิต พ่วงแม่กลอง 

เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราค 200,000 บาท 

หจก.สมใจทองคําการโยธา 
โดย นายไชยพงษ์ ทองคํา 

เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 199,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

    หจก.สมใจทองคําการโยธา 
โดย นายไชยพงษ์ ทองคํา 

เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 199,500 บาท 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2558 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
1. จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน พฤษภาคม 

จํานวน 46 ถัง 
690 ตกลงราคา นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 

เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 
ตําบลด่านสวี อําเภอสวี  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 690 บาท 

นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 690 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

2. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทดิน ลูกรัง 20,400 ตกลงราคา นางสุมิตร  ไชยคล้าย 
เลขที่ 2/4 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,400 บาท 

นางสุมิตร  ไชยคล้าย 
เลขที่ 2/4 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

3. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             
สําหรับรถแบ็คโฮ 

6,520 ตกลงราคา ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร  ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6  
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 6,520 บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร  ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6  
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 6,520 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

4. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทท่อน้ําและ
อุปกรณ์ประปาใช้ในการขยายเขตประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

31,210 ตกลงราคา นายศักศกฤษ  ม่วงแนม 
เลขที่ 8/15  หมู่ที่ 13 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 31,210 บาท 

นายศักศกฤษ  ม่วงแนม 
เลขที่ 8/15  หมู่ที่ 13 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 31,210 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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ลําดับ
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งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
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เหตุผลที่คัดเลือก
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5. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,389 ตกลงราคา ร้านนก-อุ๋ย 
โดย นายพงศกร  แซ่ตั้ง 
เลขที่ 20/11 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,389 บาท 

ร้านนก-อุ๋ย 
โดย นายพงศกร  แซ่ตั้ง 
เลขที่ 20/11 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,389 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

6. จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(สําหรับกองช่าง) ประจําเดือน           

พฤษภาคม 

36,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 36,000 บาท 

หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 36,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

7. จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(สําหรับสํานักปลัด) ประจําเดือน 

พฤษภาคม 

16,720 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 16,720 บาท 

หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 16,720 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

8. จัดจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน
กลาง หมู่ที่ 1 

4,480 ตกลงราคา ร้านพงศกรมอเตอร์-แอร์ 
โดย นายวิชิต ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 107/23 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร  อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,480 บาท 

ร้านพงศกรมอเตอร์-แอร์ 
โดย นายวิชิต ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 107/23 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร  อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,480 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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9. จัดจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์            
อบต. ใหม่ 

1,652 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,652 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,652 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

10. จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์ 
ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน               

บต.9772 ชุมพร 

9,350 ตกลงราคา ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร  ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 9,350 บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร  ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 9,350 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

11. จัดจ้างเหมาย้ายหม้อแปลง ขนาด 30 
KVA และก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสูง 

จากที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุหลังเก่าย้ายมายังที่ทําการองค์การ

บริหารส่วนตําบลเขาทะลุหลังใหม่ 

81,152.90 ตกลงราคา ร้านทักษิณสวิทซ์บอร์ด 
โดย นายชนะชัย  ทนทาน 

เลขที่ 38/15 หมู่ที่ 3 
ตําบลวัดประดู่ อําเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เสนอราคา 81,152.90 บาท 

ร้านทักษิณสวิทซ์บอร์ด 
โดย นายชนะชัย  ทนทาน 

เลขที่ 38/15 หมู่ที่ 3 
ตําบลวัดประดู่ อําเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เสนอราคา 81,152.90 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

12. จัดจ้างทําเว็บไซต์พร้อมทั้งบริการเช่าพื้นที่
เว็บไซต์และการต่ออายุโดเมนแนมภายใต้

ชื่อ WWW.KAOTALU.CO.TH            
เป็น ระยะ 1 ปี 

10,000 ตกลงราคา บริษัท ซีเจเวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 
เลขที่ 6/107 ทวินโลตัสซอย 2 

ถนนพัฒนาการคูขวาง ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เสนอราคา 10,000 บาท 

บริษัท ซีเจเวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 
เลขที่ 6/107 ทวินโลตัสซอย 2 

ถนนพัฒนาการคูขวาง ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เสนอราคา 10,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

13. จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอล
ตําบลเขาทะลุในการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ
ผู้นําท้องถิ่น ครั้งที่ 10 ประจําปี 2558 

12,000 ตกลงราคา นายเสกสรร  พืชพันธ์ 
เลขที่ 5 หมู่ที่ 8 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,000 บาท 

นายเสกสรร  พืชพันธ์ 
เลขที่ 5 หมู่ที่ 8 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

14. จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอลตําบล
เขาทะลุในการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพผู้นํา

ท้องถิ่น ครั้งที่ 10 ประจําปี 2558 

12,000 ตกลงราคา นายจิระเดช  อ่อนน้อม 
เลขที่ 43 ซอยเทอดไท 66 แยก 1 

แขวงบางหญ้า เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 

เสนอราคา 12,000 บาท 

นายจิระเดช  อ่อนน้อม 
เลขที่ 43 ซอยเทอดไท 66 แยก 1 

แขวงบางหญ้า เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 

เสนอราคา 12,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2558 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
15. จัดจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านช่องบอน หมู่ที่ 5 ประจําเดือน 
พฤษภาคม 

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 
 

16. จัดจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านถ้ําน้ําลอด 

หมู่ที่ 4 ประจําเดือน พฤษภาคม 

12,600 ตกลงราคา นางบุญเพ็ง  แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,600 บาท 

นางบุญเพ็ง  แก้วหลวง 
เลขที่ 217 หมู่ที่ 4 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,600 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

17. จั ด ซื้ อ อ า ห า ร เ ส ริ ม ( น ม )  โ ร ง เ รี ย น            
พาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด ขนาด 200 ซีซีรวม
นักเรียน 785 คนราคา 66.58 บาท  
ประจํ า เ ดื อน  พฤษภาคม และ เ ดือน 
มิถุนายน 

516,530 วิธีกรณี
พิเศษ 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
โดย นายชาติวุฒิ พลนิล           

 เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
 อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 516,530 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
โดย นายชาติวุฒิ พลนิล        

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 516,530 บาท 

ตามหนังสือเลขที่ 
ชพ.0023.3/325 
ลว. 30 เม.ย 2558 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

18. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ําด้วย
ไฟฟ้า บ้านกลาง หมู่ที่ 1 

166,000 สอบราคา หจก.นฤสรณ์ ก่อสร้าง 
โดย นายไพริน  เถาเล็ก 

เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ตําบลบางลึก 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 165,930 บาท 

หจก.นฤสรณ์ ก่อสร้าง 
โดย นายไพริน  เถาเล็ก 

เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ตําบลบางลึก 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 165,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.โชคพิพัฒน์พงศ์ 
โดย นางสานิตย์ ศรัทธา 

เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 4 ตําบลน้ําจืด 
อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 
เสนอราคา 168,200 บาท 

  

19. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ําด้วย
ไฟฟ้า บ้านห้วยทับทอง หมู่ที่ 9 

219,000 สอบราคา หจก.นฤสรณ์ ก่อสร้าง 
โดย นายไพริน  เถาเล็ก 

เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ตําบลบางลึก 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 219,000 บาท 

หจก.นฤสรณ์ ก่อสร้าง 
โดย นายไพริน  เถาเล็ก 

เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ตําบลบางลึก 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 219,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.โชคพิพัฒน์พงศ์ 
โดย นางสานิตย์ ศรัทธา 

เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 4 ตําบลน้ําจืด 
อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 
เสนอราคา 222,000 บาท 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2558 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
20. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ําด้วย

ไฟฟ้า บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6 
333,000 สอบราคา หจก.นฤสรณ์ ก่อสร้าง 

โดย นายไพริน  เถาเล็ก 
เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ตําบลบางลึก 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 333,000 บาท 

หจก.นฤสรณ์ ก่อสร้าง 
โดย นายไพริน  เถาเล็ก 

เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ตําบลบางลึก 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 333,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.โชคพิพัฒน์พงศ์ 
โดย นางสานิตย์ ศรัทธา 

เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 4 ตําบลน้ําจืด 
อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 
เสนอราคา 338,200 บาท 

  

21. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ําด้วย
ไฟฟ้า บ้านห้วยกลาง หมู่ที่ 3 

311,000 สอบราคา หจก.นฤสรณ์ ก่อสร้าง 
โดย นายไพริน  เถาเล็ก 

เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ตําบลบางลึก 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 311,000 บาท 

หจก.นฤสรณ์ ก่อสร้าง 
โดย นายไพริน  เถาเล็ก 

เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ตําบลบางลึก 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 311,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.โชคพิพัฒน์พงศ์ 
โดย นางสานิตย์ ศรัทธา 

เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 4 ตําบลน้ําจืด 
อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 
เสนอราคา 316,700 บาท 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
1. จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน มิถุนายน 

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. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดการ
ฝึกอบรม 

3,645 ตกลงราคา โรงพิมพ์ตั้งเจริญ 
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 

เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา  อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,645 บาท 

โรงพิมพ์ตั้งเจริญ 
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม 
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทร

มรรคา 
ตําบลท่าตะเภา  อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 3,645 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

3. จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(สําหรับกองช่าง) ประจําเดือน มิถุนายน 

28,500 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 28,500 บาท 

หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 28,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

4. จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(สําหรับสํานักปลัด) ประจําเดือน 
มิถุนายน 

15,500 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,500 บาท 

หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 



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

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสําหรับโครงการส่ง

เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา อบจ.คัพ ผู้นําท้องถิ่น ครั้งที่ 10 
ประจําปี 2558 

67,116 ตกลงราคา ร้าน ธ.การกีฬา 
โดย นางธัญญามาศ ทองดี 

เลขที่ 41/5 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 67,116 บาท 

ร้าน ธ.การกีฬา 
โดย นางธัญญามาศ ทองดี 

เลขที่ 41/5 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 67,116 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

6. จัดซื้อวัสดุก่อสร้างปรับสภาพแวดล้อมที่
อยู่อาศัยแก่คนพิการ ครอบครัวของ          
นายเปี๊ยก กาดํา 

20,000 ตกลงราคา บริษัท โยธาวิทย์ โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด 
 โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม            

เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,000 บาท 

บริษัท โยธาวิทย์ โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด 
 โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม                   

เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 20,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

7. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (ส่วนการคลัง) 20,745 ตกลงราคา ร้านอมรภัณฑ์ 
โดย นายศุภศักดิ์  อุชุภาพ 

เลขที่ 45 หมู่ที่ 5  ตําบลนาโพธิ์  
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 20,745 บาท 

ร้านอมรภัณฑ์ 
โดย นายศุภศักดิ์  อุชุภาพ 

เลขที่ 45 หมู่ที่ 5  ตําบลนาโพธิ์  
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 20,745 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
8. จัดซื้อหมึกพิมพ์ TONER HP 49 A 

จํานวน 3 กล่อง 
9,600 ตกลงราคา ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 

โดย นางสาวาสุธาสินี ลี้หบลพาล 
เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐพยาบาล 

ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง        
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 9,600 บาท 

ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
โดย นางสาวาสุธาสินี ลี้หบลพาล 

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐพยาบาล 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง         

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,600 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

9. จัดจ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม 2,400 ตกลงราคา นางลัดดา  เมืองพรม 
เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,400 บาท 

นางลัดดา  เมืองพรม 
เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

10. จ้างเหมาจัดสถานที่ฝึกอบรมโครงการ 
รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหา          
ยาเสพติด ปี 2558 

2,000 ตกลงราคา นางสาวอมรรัตน์  สุวรรณประเสริฐ 
เลขที่ 80 หมู่ที่ 11 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,000 บาท 

นางสาวอมรรัตน์  สุวรรณประเสริฐ 
เลขที่ 80 หมู่ที่ 11 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

11. จ้างเหมาค่าเครื่องเสียง รถนําขบวน
สําหรับรณรงค์โครงการรณรงค์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด           
ปี 2558 

1,000 ตกลงราคา นายสิทธิชัย พงษาปาน 
เลขที่ 13 หมู่ที่ 8 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,000 บาท 

นายสิทธิชัย พงษาปาน 
เลขที่ 13 หมู่ที่ 8 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2558 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
12. จัดจ้างย้ายตู้สาขา  12,500 ตกลงราคา ร้านพีอาร์คอม เซอร์วิส 

โดย นายปัชญานนท์  โพธิ์โต 
เลขที่ 102/7 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,500 บาท 

ร้านพีอาร์คอม เซอร์วิส 
โดย นายปัชญานนท์  โพธิ์โต 

เลขที่ 102/7 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 12,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

13. จัดจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านกลาง หมู่ที่ 1 

12,870 ตกลงราคา ร้านพงศกรมอเตอร์-แอร์ 
โดย นายวิชิต ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 107/23 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,870 บาท 

ร้านพงศกรมอเตอร์-แอร์ 
โดย นายวิชิต ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 107/23 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,870 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

14. จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ปี 2558 

5,136 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,136 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 5,136 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

15. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับ
ผู้เข้าอบรมและค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม 2 มื้อ จํานวนผู้เข้า  
อบรม 100 คน 

6,000 ตกลงราคา นางสาวลัดดา เมืองพรม 
เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวีจังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 6,000 บาท 

นางสาวลัดดา เมืองพรม 
เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวีจังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 6,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
16. จัดจ้างซ่อมแซมรางน้ําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านช่องบอน 
8,400 ตกลงราคา นายสนั่น  ง่วนช ู

เลขที่ 26/1 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 8,400 บาท 
 

นายสนั่น  ง่วนช ู
เลขที่ 26/1 หมู่ที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 8,400 บาท 

 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

17. จ้างเหมาพนักงานทั่วไป เพื่อดูแลสวน         
จัดสวน ตกแต่งใส่ปุ๋ย ฯลฯ จํานวน           
1 คน 

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

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

นายจํารัส สุขยืน 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 4,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

18. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ําน้ําลอดหมู่ที่ 4 
จํานวน 35 คน คนละ 20 บาท/วัน  
ประจําเดือน มิถุนายน 

14,700 ตกลงราคา นางสาวสรัญญา  วงศ์อยู่ 
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 14,700 บาท 

นางสาวสรัญญา  วงศ์อยู่ 
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 14,700 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

19. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน หมู่ที่ 5 
จํานวน 54 คน คนละ 20 บาท/วัน 
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 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2558 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จดัจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป 
1. จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน                    

จํานวน 68 ถัง 
930 ตกลงราคา นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 

เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 
ตําบลด่านสวี อําเภอสวี  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 930 บาท 

นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 930 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

2. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทปูนซีเมนต์ 
หิน ทราย และเหล็ก เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าถ้ําธารลอด
หมู่ที่ 1 ซ่อมแซมฝายน้ําล้น  
หมู่ที่ 8 และใช้ในการก่อสร้างทาง
คอนกรีต 2 ช่องล้อรถ หมู่ที่ 6โดย 
ใช้แรงงานอาสา ในแต่ล่ะหมู่บา้นเป็น
ผู้ดําเนนิการ 

60,065 ตกลงราคา บริษัท โยธาวิทย์ โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด 
 โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม            

 เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 60,065 บาท 

บริษัท โยธาวิทย์ โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด 
 โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม                   

เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 60,065 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

3. จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(สําหรับกองชา่ง) ประจําเดือน กรกฎาคม 

20,500 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 20,500 บาท 

หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 20,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

 
 
 
 

                         



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

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จดัจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

4. จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(สําหรับสํานักปลัด) ประจําเดือน 
กรกฎาคม 

12,110 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 12,110 บาท 

หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 12,110 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

5. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับ
รถแบ็คโฮ 

12,500 ตกลงราคา ร้านไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร  ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร  อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,500 บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร  ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร  อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 12,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

6. จัดจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์การจัดพิธี
สมโภชผ้าพระราชทานและอัญเชิญผ้า
พระราชทาน 

1,200 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,200 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 1,200 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

7. จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา               
ประจําปี 2558 

500 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 500 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี  นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 



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

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมา
ณ 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

8. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ําน้ําลอดหมู่ที่ 4 
จํานวน 35 คน คนละ 20 บาท/วัน  
ประจําเดือน กรกฎาคม 

14,700 ตกลงราคา นางสาวสรัญญา  วงศ์อยู่ 
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 14,700 บาท 

นางสาวสรัญญา  วงศ์อยู่ 
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 14,700 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

9. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน หมู่ที่ 5 
จํานวน 54 คน คนละ 20 บาท/วัน 
ประจําเดือน กรกฎาคม 

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 
 

10. ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถแห่เทียนพรรษา 8,000 ตกลงราคา นางสีอัมพร  อิ่มงาม 
เลขที่ 27/3  หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 8,000 บาท 

นางสีอัมพร  อิ่มงาม 
เลขที่ 27/3  หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 8,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 

 
 
 
 



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

 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2558 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
11. จ้างเหมาเคลื่อนย้ายชุดควบคุมกล้อง

วงจรปิด CCTV และซ่อมแซมกล้องที่
ชํารุด จํานวน 12 ตัว 

94,800 ตกลงราคา ร้าน พี อาร์คอมเซอร์วิส 
โดย นายปัชญานนท์ โพธิ์โต 

เลขที่ 102/7 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 94,800 บาท 

ร้าน พี อาร์คอมเซอร์วิส 
โดย นายปัชญานนท์ โพธิ์โต 

เลขที่ 102/7 หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 94,800 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

1. จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน ตุลาคม 
จํานวน 63 ถัง 

945 ตกลงราคา นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 945 บาท 

นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 945 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

2. 
 
 

จัดซื้อหลอดไฟเพื่อประดับตามโครงการ 
วันแม่ 12 สิงหาคม 2558 

2,380 ตกลงราคา หจก.ธนาทรโปรดักส์ 
โดย นายยุทธนา แพรสมบูรณ์ 

เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 11 
ตําบลวังไผ่ อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,380 บาท 

หจก.ธนาทรโปรดักส์ 
โดย นายยุทธนา แพรสมบูรณ์ 

เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 11 
ตําบลวังไผ่ อําเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,380 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

3. จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(สําหรับกองช่าง) ประจําเดือน สิงหาคม 

31,500 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 31,500 บาท 

หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 31,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

4. จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(สําหรับสํานักปลัด) ประจําเดือน 
สิงหาคม 

11,200 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 11,200 บาท 

หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 11,200 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 
 



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

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

5. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ําน้ํา
ลอดหมู่ที่ 4 จํานวน 35 คน คนละ 
 20 บาท/วัน ประจําเดือน สิงหาคม 

14,000 ตกลงราคา นางสาวสรัญญา  วงศ์อยู่ 
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 14,000 บาท 

นางสาวสรัญญา  วงศ์อยู่ 
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 14,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

6. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน 
หมู่ที่ 5 จํานวน 54 คน คนละ 
 20 บาท/วัน ประจําเดือน สิงหาคม 

21,600 ตกลงราคา นางพะเยาว์ แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 21,600 บาท 

นางพะเยาว์ แก้วคงฉาย 
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 21,600 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

7. จัดจ้างทําป้าไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชืนีนาถ
บริเวณสี่แยกเขาทะลุ 

576 ตกลงราคา ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 576 บาท 

ร้านนาคชาติงานป้าย 
โดย นายชาตรี นาคชาติ 

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 576 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

8. จัดจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อม
เครื่องดื่ม การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล สมัยสมัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1 ประจําปี 2558 

2,400 ตกลงราคา นางสาวลัดดา  เมืองพรม 
เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,400 บาท 

นางสาวลัดดา  เมืองพรม 
เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

 
 
 



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

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
9. จัดจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อม

เครื่องดื่ม การประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล สมัยสมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจําปี 2558 

2,400 ตกลงราคา นางสาวลัดดา  เมืองพรม 
เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,400 บาท 

นางสาวลัดดา  เมืองพรม 
เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 2,400 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

10. จ้างเหมาก่อสร้างศาลาแหล่งโบราณคดี 
เขาจุฬา ณ บ้านกลาง หมู่ที่ 1 

70,000  ตกลงราคา นายสนั่น ง่วนช ู
เลขที่ 26/1 หมู่ที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 70,000 บาท 

นายสนั่น ง่วนช ู
เลขที่ 26/1 หมู่ที่ 1 

ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 70,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

11. จัดจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  
บ้านกลาง หมู่ที่ 1 

29,950 ตกลงราคา ร้านพงศกรมอเตอร์ – แอร์ 
โดย นายวิชิต ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 107/23 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 29,950 บาท 

ร้านพงศกรมอเตอร์ – แอร์ 
โดย นายวิชิต ดิษฐประเสริฐ 

เลขที่ 107/23 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 29,950 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

12. จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0001 
ทะเบียน กข 6672 ชุมพร 

25,595 ตกลงราคา ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 25,595 บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 25,595 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
                                          

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
13. จัดซื้อสารส้ม ชนิดขุ่น แบบผง 31,250 ตกลงราคา ร้าน ดี ดี ที คอร์ป 

โดย นางสาวพิมพ์พร สุขสวัสดิ์ 
เลขที่ 94 หมู่ที่ 2 ตําบลตากแดด 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 31,250 บาท 

ร้าน ดี ดี ที คอร์ป 
โดย นางสาวพิมพ์พร สุขสวัสดิ์ 

เลขที่ 94 หมู่ที่ 2 ตําบลตากแดด อําเภอ
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 31,250 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

14. โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน          
กู้ชีพ – กู้ภัย 

1,000,000 สอบราคา บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จํากัด 
โดย นายไพโรจน์  แซ่โค้ว 
เลขที่ 555 ถนนหลวงแพ่ง 

แขวงทับยาว  เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 

เสนอราคา 998,000 บาท 

บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จํากัด 
โดย นายไพโรจน์  แซ่โค้ว 
เลขที่ 555 ถนนหลวงแพ่ง 

แขวงทับยาว  เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 

เสนอราคา 998,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

    บริษัท มาโนช ซัพพลาย จํากัด 
โดย นายมาโนช  บูรณศิล 

เลขที่ 10 หมู่ที่ 2 ตําบลคลองสวน 
อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

เสนอราคา 999,000 บาท 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2558 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยห้วยชิงช้าง หมู่ที่ 5 
360,000 สอบราคา หจก.สมใจทองคําการโยธา 

โดย นายไชยพงษ์ ทองคํา 
เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ตําบลนาโพธิ์ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 359,000 บาท 

หจก.สมใจทองคําการโยธา 
โดย นายไชยพงษ์ ทองคํา 

เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 359,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

    หจก.สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 

เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 360,000 บาท 

 เสนอราคาต่ําสุด 
 

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยหนองคาย หมู่ที่ 8 

360,000 สอบราคา หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์  นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 359,000 บาท 

หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์  นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 359,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 

เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 360,000 บาท 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2558 

                                          
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสันติ 1 หมู่ที่ 7 

359,000 สอบราคา หจก.ธ.โยธากิจ 
โดย นายธนิต พ่วงแม่กลอง 

เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราค 359,000 บาท 

หจก.ธ.โยธากิจ 
โดย นายธนิต พ่วงแม่กลอง 

เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราค 359,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หจก.สมใจทองคําการโยธา 
โดย นายไชยพงษ์ ทองคํา 

เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 359,700 บาท 

  

    หจก.สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 

เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 360,000 บาท 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2558 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
1. จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน กันยายน 

จํานวน 56 ถัง 
840 ตกลงราคา นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 

เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 
ตําบลด่านสวี อําเภอสวี  

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 840 บาท 

นางสาวจุรีรัตน์  จําเดิม 
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 

ตําบลด่านสวี อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 840 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

2. จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(สําหรับกองช่าง) ประจําเดือน กันยายน 

27,000 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 27,000 บาท 

หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 27,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

3. จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(สําหรับสํานักปลัด) ประจําเดือน กันยายน 

15,100 ตกลงราคา หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,100 บาท 

หจก.โชคบุญมี ปิโตรเลียม (2005) 
โดย นางแก้วกาญจน์  บุญมี 

เลขที่ 190 หมู่ที่ 9  ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 15,100 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

4. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับ 
รถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 189 ชุมพร 

6,200 ตกลงราคา ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 6,200 บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 6,200 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
5. จัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน เพื่อใช้

สําหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ําน้ําลอด 

51,141 ตกลงราคา ร้านกาญจนาครุภัณฑ์  
โดย นางสาวกาญจนา  รักษาผล 

เลขที่ 230 /11 หมู่ที่ 1  
ตําบลนาชะอัง  อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 51,141 บาท 

ร้านกาญจนาครุภัณฑ์  
โดย นางสาวกาญจนา  รักษาผล 

เลขที่ 230 /11 หมู่ที่ 1  
ตําบลนาชะอัง  อําเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 51,141 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

6. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทดินลูกรังเพื่อ
ใช้ในการถมถนนทางเข้าที่ทําการ อบต. 

68,000 ตกลงราคา นายประยูร  รวดเร็ว 
เลขที่  118 หมู่ที่ 8 ตําบลนาสกั 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 68,000 บาท 

นายประยูร  รวดเร็ว 
เลขที่  118 หมู่ที่ 8 ตําบลนาสกั 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 68,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

7. จัดจ้างซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 
005-45-0002 ทะเบียน 80-6651 
ชุมพร 

9,550 ตกลงราคา ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,550 บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ 
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ 

เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 9,550 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

8. จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ํา ทะเบียน  
บต 9772 ชุมพร 

21,300 ตกลงราคา ร้านเอกสิทธิ์การยนต์ 
โดยนายเกรียงศักดิ์  เขาแก้ว 

เลขที่ 332 หมู่ที่ 5 ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 21,300 บาท 

ร้านเอกสิทธิ์การยนต์ 
โดยนายเกรียงศักดิ์  เขาแก้ว 

เลขที่ 332 หมู่ที่ 5 ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 21,300 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 



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

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป 
9. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาด 

200 ซีซี ชนิดจืด (ผสมฟลูออไรด์) ตรา 
“นมโรงเรียน”โดยวิธีกรณีพิเศษ สําหรับ
โรงเรียนในเขตตําบลเขาทะลุ จํานวน  
3 โรงเรียน รวมทั้งหมดจํานวน 785 คน    

184,161 วิธีกรณี
พิเศษ 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
โดย  นายชาติวุฒิ พลนิล            

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 184,161 บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โดย  
นายชาติวุฒิ พลนิล            

 เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค  
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 184,161 บาท 

ตามหนังสือ 
เลขที่ ชพ.

0023..3/325 
ลว. 30 เม.ย 2558 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยประสงค์ถาวร – ซอยวิโรจน์  
หมู่ที่ 10 

360,000 สอบราคา หจก.ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง 
โดย นางจารี  ศุภกิจรัตนากุล 

เลขที่ 119 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 359,000 บาท 

หจก.ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง 
โดย นางจารี  ศุภกิจรัตนากุล 

เลขที่ 119 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 359,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

    หจก.สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 

เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 360,000 บาท 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ประจําปีงบประมาณปี 2558 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยเขาจุฬา หมู่ที่ 1 
200,000 สอบราคา หจก.สวีรวมช่าง 

โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 200,000 บาท 

หจก.ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง 
โดย นางจารี  ศุภกิจรัตนากุล 

เลขที่ 119 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 199,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

    หจก.ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง 
โดย นางจารี  ศุภกิจรัตนากุล 

เลขที่ 119 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 199,000 บาท 

  

    หจก.ธ.โยธากิจ 
โดย นายธนิต พ่วงแม่กลอง 

เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราค 199,500 บาท 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยเขาน้อย – ป่าม่วง หมู่ที่ 4 

360,000 สอบราคา หจก.สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 

เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 360,000 บาท 

หจก.สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 

เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 360,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

    หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์  นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 360,0000 บาท 

  

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยดอยสายลม หมู่ที่ 3 

360,000 สอบราคา หจก.สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 

เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 359,000 บาท 

หจก.สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 

เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 359,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

    หจก.ธ.โยธากิจ 
โดย นายธนิต พ่วงแม่กลอง 

เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราค 359,500 บาท 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ประจําปีงบประมาณปี 2558 
ลําดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา 

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยน้ําทิพย์ หมู่ที่ 11 

410,000 สอบราคา หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์  นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 409,0000 บาท 

หจก.ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์  นพรัตน์ 

เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 409,0000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

    หจก.สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 

เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 410,000 บาท 

  

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยอุดมสุข หมู่ที่ 6 

360,000 สอบราคา หจก.สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 

เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 360,000 บาท 

หจก.สมใจทองคําการโยธา 
โดย นายไชยพงษ์ ทองคํา 

เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 359,000 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

.    หจก.สมใจทองคําการโยธา 
โดย นายไชยพงษ์ ทองคํา 

เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 359,000 บาท 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
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ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยห้วยรากไม้ – ห้วยตะเคียน หมู่ที่ 9 
360,000 สอบราคา หจก.สวีรวมช่าง 

โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 

อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา 360,000 บาท 

หจก.ธ.โยธากิจ 
โดย นายธนิต พ่วงแม่กลอง 

เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราค 359,500 บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
 

    หจก.สมใจทองคําการโยธา 
โดย นายไชยพงษ์ ทองคํา 

เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา 359,700 บาท 

  

    หจก.ธ.โยธากิจ 
โดย นายธนิต พ่วงแม่กลอง 

เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราค 359,500 บาท 

 

 

 


