
- 1 -  
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
1.  จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน ตุลาคม  

จํานวน 58 ถัง ตําบลเขา
ทะลุ     อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(870) บาท  ตกลงราคา  นางสาวจุรีรัตน์ จําเดิม  
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 ตําบลด่านสว ีอําเภอ
สว ีจังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (870) บาท 

นางสาวจุรีรัตน์ จําเดิม  
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 ตําบลด่านสว ี 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (870) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
  

2.  จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ในโครงการ
บริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการ
ทั่วไป ประจําปี 2559 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(3,000) บาท  ตกลงราคา  ร้าน ปฐมพรก๊อปปี้  
โดย นางพริก พรหมเพชร  
เลขที่ 2/11 หมู่ที่ 9 ตําบลวังไผ่ อําเภอ
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (3,000) บาท 

ร้าน ปฐมพรก๊อปปี้  
โดย นางพริก พรหมเพชร  
เลขที่ 2/11 หมู่ที่ 9 ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  

ราคา (3,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

3.  จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สําหรับสํานักงานปลัด เพื่อใช้กับรถยนต์
ส่วนกลาง รถกู้ชีพ-กู้ภัย ฯลฯ  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(94,520) บาท  ตกลงราคา  หจก. โชคบุญมีปิโตรเลียม(2005)  
โดย นางกาญจน์ทิพย์ เจริญรัตน์  
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (94,520) บาท 

หจก. โชคบุญมีปิโตรเลียม(2005)  
โดย นางกาญจน์ทิพย์ เจริญรัตน์  
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (94,520) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

4. จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สําหรับกองช่าง เพื่อใช้กับรถเกรด รถ
แบ็คโฮ รถกระบะท้ายลาด ฯลฯ  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(79,000) บาท  ตกลงราคา  หจก. โชคบุญมีปิโตรเลียม(2005)  
โดย นางกาญจน์ทิพย์ เจริญรัตน์  
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (79,000) บาท 

หจก. โชคบุญมีปิโตรเลียม(2005)  
โดย นางกาญจน์ทิพย์ เจริญรัตน์  
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (94,520) บาท  

เสนอราคาต่ําสุด  
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                                              สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 5. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สําหรับบ้านผู้พิการ 

หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สว ีจังหวัดชุมพร  

(20,000) บาท  ตกลงราคา  บริษัท โยธาวิทย์ โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด  
โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม  
เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่ง     
ตะไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวดัชุมพร  

เสนอราคา (20,000) บาท 

บจก. โยธาวิทย์ โฮมเซ็นเตอร์   
โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม  
เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่ง 
ตะไคร อําเภอทุ่งะโก จังหวัดชุมพร  

ราคา (20,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

6.  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้จัดสถานที่ไว้
อาลัยและลงนามถวายอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(5,870) บาท  ตกลงราคา  ร้าน สหไทยศึกษาภัณฑ์   
โดย นายจักริน ทองเขาอ่อน  
เลขที่ 40/5 ถนนราษฎร์วิถีกลาง  
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร   
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (5,870) บาท 

ร้าน สหไทยศึกษาภัณฑ์   
โดย นายจักริน ทองเขาอ่อน  
เลขที่ 40/5 ถนนราษฎร์วิถีกลาง  
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร   
จังหวัดชุมพร  

ราคา (5,870) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

7. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสําหรับตกแต่งอาคาร
สํานักงานและบริเวณภายนอกอาคาร
เพื่อไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ทํา
การองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(15,850) บาท  ตกลงราคา  หจก. ธนาทรโปรดักส์  
โดย นายยุทธนา แพรสมบูรณ์  
เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 11   
ถนนชุมพร-ระนอง ตําบลวังไผ่   
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (15,850) บาท 

หจก. ธนาทรโปรดักส์  
โดย นายยุทธนา แพรสมบูรณ์  
เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 11   
ถนนชุมพร-ระนอง ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร  

ราคา (15,850) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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                                              สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

ประจําปีงบประมาณปี 2560  
  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
8.  จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 จาํนวน 40 
เล่ม เพื่อใช้ในงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(1,720) บาท  ตกลงราคา  ร้าน ปฐมพรก๊อปปี้  
โดย นางพริก พรหมเพชร  
เลขที่ 2/11 หมู่ที่ 9 ตําบลวังไผ่  
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (1,720) บาท 

ร้าน ปฐมพรก๊อปปี้  
โดย นางพริก พรหมเพชร  
เลขที่ 2/11 หมู่ที่ 9 ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  

ราคา (1,720) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

9.  จัดจ้างทําป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช จํานวน 2 ป้าย ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(1,038) บาท  ตกลงราคา  ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (1,038) บาท 

ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (1,038) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

10. จัดจ้างทําพวงมาลาเพื่อเข้าร่วมพิธีถวาย
บังคมพระบรมรูปหล่อ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิย
มหาราช ณ หอประชุมที่ว่าการอําเภอ
สว ีองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(1,000) บาท  ตกลงราคา  ร้าน ดอกไม้ by จีน  
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี  
เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 2 ตําบล  
ทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก  
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (1,000) บาท 

ร้าน ดอกไม้ by จีน  
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี  
เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 2 ตําบล  
ทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก  
จังหวัดชุมพร  

ราคา (1,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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                                              สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

ประจําปีงบประมาณปี 2560  
  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
11. จัดจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการทํา

ความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช องค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(1,776) บาท  ตกลงราคา  

ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก อําเภอ
สว ีจังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (1,776) บาท 

ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (1,776) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

12. จัดจ้างทําป้าย"โครงการเข้าเฝ้า ฯ กราบ
ถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(576) บาท  ตกลงราคา  

ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (576) บาท 

ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (576) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

13. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

  ตกลงราคา  

นางพะเยาว์ แก้วคงฉาย  
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา     บาท 

นางพะเยาว์ แก้วคงฉาย  
เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา     บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

14. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ําน้ําลอด 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

  ตกลงราคา  

นางสรัญญา  วงศ์อยู่  
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา     บาท 

นางสรัญญา  วงศ์อยู่  
เลขที่ 45/3 หมู่ที่ 4 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา     บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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                                              สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

ประจําปีงบประมาณปี 2560  
  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
15. จ้างเหมาพนักงานทั่วไป เพื่อดูแลสวน 

จัดสวนตกแต่งใส่ปุ๋ย ตัดหญ้าและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสี่แยกเขา
ทะลุ และแหล่งท่องเที่ยวหน้าถ้ําธารลอด 
จํานวน 1 คน ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร   

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

เสนอราคา (72,000) บาท 

นายจํารัส สุขยืน  
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (72,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

16. จ้างเหมาชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ
ต้น (First Responder  :  FR) อย่าง
น้อย 4 คน จํานวน 1 ชุด ตามระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร   

(300,000) บาท ตกลงราคา นายประดิษฐ์ เจริญศรี  
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (300,000) บาท 

นายประดิษฐ์ เจริญศรี  
เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (300,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

17. จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานด้าน
การรับ ส่ง รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องและที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย สังกัดกองคลัง ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร     

(18,000) บาท ตกลงราคา นางสาวสุกานดา สอนวิสัย  
เลขที่89/2 หมู่ที่ 10 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (18,000) บาท 

นางสาวสุกานดา สอนวิสัย  
เลขที่89/2 หมู่ที่ 10 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (18,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                              สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

ประจําปีงบประมาณปี 2560  
  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
18. จ้างเหมาพนักงาน จํานวน 1 อัตรา  ใน

อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 
2559 เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอย ดูแล 
รักษา   ความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของตําบลเขาทะลุ ซึ่ง
รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ในหมู่ที่ 1 – 11 
ของตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร  

(27,600) บาท ตกลงราคา นายพราว นาคทั่ง  
บ้านเลขที่ 175 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (27,600) บาท 
  

นายพราว นาคทั่ง  
บ้านเลขที่ 175 หมู่ที่ 1 ตําบล 
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ราคา (27,600) บาท 
  

เสนอราคาต่ําสุด 

 19. จัดจ้างทําป้ายศูนย์บริการทั่วไป เป็นป้าย
อะคริลิคพื้นสีน้ําเงิน ตัวหนังสือสีขาว 
กรอบอลูมิเนียม ขนาดความกว้าง 44 
ซม. จํานวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(5,000) บาท ตกลงราคา ร้าน โรงพิมพ์ศรีจันทร์  
โดย นายอุดม พรหมเพชร  
เลขที่ 2/11 หมู่ที่ 9 ตําบลวังไผ่ อําเภอ
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (5,000) บาท 

ร้าน โรงพิมพ์ศรีจันทร์  
โดย นายอุดม พรหมเพชร  
เลขที่ 2/11 หมู่ที่ 9 ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  

ราคา (5,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

20. จ้างเหมาจัดสถานที่ถวายอาลัยบริเวณ
พระบรมฉายาลักษณ์หน้าองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สว ีจังหวัดชุมพร  

(7,000) บาท ตกลงราคา นางศติยา บัวสงค์  
บ้านเลขที่ 26/3 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา 7,000 บาท 

นางศติยา บัวสงค์  
บ้านเลขที่ 26/3 หมู่ที่ 1 ตําบล 
เขาทะลุอําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (7,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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                                              สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

ประจําปีงบประมาณปี 2560  
  

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
21.  จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน พฤศจิกายน  

จํานวน 59 ถัง ตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สว ีจังหวัดชุมพร  

(885) บาท  ตกลงราคา  นางสาวจุรีรัตน์ จําเดิม  
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 ตําบลด่านสว ี 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (885) บาท 

นางสาวจุรีรัตน์ จําเดิม  
เลขที่ 42 หมู่ที่ 7 ตําบลด่านสว ี 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (885) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
  

22.  จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับ
รถเกรดเดอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 019-
51-0001 ทะเบียน ตค 170 ชุมพร 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(3,100) บาท  ตกลงราคา  ร้าน ไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ  
เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะ
ไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (3,100) บาท 

ร้าน ไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ  
เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะ
ไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  

ราคา (3,100) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

 23. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้จัดสถานที่ไว้
อาลัยและลงนามถวายอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ณ ที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ (ครั้งที่ 2)  

(1,776) บาท  ตกลงราคา  ร้าน สหไทยศึกษาภัณฑ์   
โดย นายจักริน ทองเขาอ่อน  
เลขที่ 40/5 ถนนราษฎร์วิถีกลาง  
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร  
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (1,776) บาท 

ร้าน สหไทยศึกษาภัณฑ์   
โดย นายจักริน ทองเขาอ่อน  
เลขที่ 40/5 ถนนราษฎร์วิถีกลาง  
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร  
จังหวัดชุมพร  

ราคา (1,776) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

  24. จัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ สําหรับ
เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-
59-0020 และ 416-48-0006 
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(21,220) บาท  ตกลงราคา  ร้าน แอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์  
โดย นางสุธาสินี ลี้หลบพาล  
เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (21,220) บาท 

ร้าน แอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์  
โดย นางสุธาสินี ลี้หลบพาล  
เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์
พยาบาล อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร  

ราคา (21,220) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

 25. จัดซื้อหมึกคอม (สีดํา) จํานวน 5 กล่อง 
สําหรับเครื่องพิมพ์ Fuji 
Xerox Docuprint cm 
305 df หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-
0021 องค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(13,900) บาท  ตกลงราคา  ร้าน แอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์  
โดย นางสุธาสินี ลี้หลบพาล  
เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (13,900) บาท 

ร้าน แอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์  
โดย นางสุธาสินี ลี้หลบพาล  
เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์
พยาบาล อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร  

ราคา (13,900) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

 26. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สําหรับสํานัก
ปลัด ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(26,133) บาท  ตกลงราคา  ร้าน โรงพิมพ์ตั้งเจริญ   
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม  
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
อําเภอเมือง จังวัดชุมพร  

เสนอราคา (26,133)  บาท 

ร้าน โรงพิมพ์ตั้งเจริญ   
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม  
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทร
มรรคา อําเภอเมือง จังวัดชุมพร  

ราคา (26,133)  บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

 27. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สําหรับกองคลัง 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(11,047) บาท  ตกลงราคา  ร้าน โรงพิมพ์ตั้งเจริญ   
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม  
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
อําเภอเมือง จังวัดชุมพร  

เสนอราคา (11,047) บาท 

ร้าน โรงพิมพ์ตั้งเจริญ   
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม  
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทร
มรรคา อําเภอเมือง จังวัดชุมพร  

ราคา (11,047) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  
ผู้เสนอราคาและราคา  

ที่เสนอ  
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

28.  จัดซื้อผ้าขาวดํา จํานวน 3 ม้วน เพื่อใช้
จัดสถานที่ไว้อาลัยและลงนามถวาย
อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(8,100) บาท  ตกลงราคา  ร้าน ห้างเกียรติเจริญ (โต)  
โดย นางสุวิมล รัตนบัลลังก์  
เลขที่ 119 ถนนปรมินทรมรรคา ตําบล
ท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร  

เสนอราคา (8,100) บาท  

ร้าน ห้างเกียรติเจริญ (โต)  
โดย นางสุวิมล รัตนบัลลังก์  
เลขที่ 119 ถนนปรมินทรมรรคา 
ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร  

ราคา (8,100) บาท  

เสนอราคาต่ําสุด  

29.  จัดซื้อแบตเตอรี่ จํานวน 2 ลูก สําหรับ
รถเกรดเดอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 019-
51-0001 ทะเบียน ตค 170 ชุมพร 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(8,400) บาท  ตกลงราคา  ร้าน ไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ  
เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะ
ไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (8,400) บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ  
เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะ
ไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  

ราคา (8,400) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

30.  จัดซื้อผงหมึกสําหรับเครื่องถ่าย
เอกสาร ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี   
จังหวัดชุมพร  

(45,000) บาท  ตกลงราคา  ร้าน เอกชัยเซอร์วิส  
โดย นายเอกชัย แก้วสว่าง   
เลขที่ 264/63 หมู่ที่ 4 ถนนอําเภอ 
ตําบลมะขามเตี้ย   
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   

เสนอราคา (45,000) บาท 

ร้าน เอกชัยเซอร์วิส  
โดย นายเอกชัย แก้วสว่าง   
เลขที่ 264/63 หมู่ที่ 4 ถนนอําเภอ 
ตําบลมะขามเตี้ย   
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   

ราคา (45,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  
ผู้เสนอราคาและราคา  

ที่เสนอ  
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

31.  จัดจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ พระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(2,500) บาท  ตกลงราคา  ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (2,500) บาท 

ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (2,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

32.  จัดจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
"ลงทะเบียนผู้สูงอายุ" องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร  

(576) บาท  ตกลงราคา  ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (576) บาท 

ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (576) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

 33. จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
พร้อมเครื่องดื่ม สําหรับการประชุมสภา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(2,400) บาท  ตกลงราคา  นางสายพิณ รักษ์แดง  
บ้านเลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี   
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (2,400) บาท 

นางสายพิณ รักษ์แดง  
บ้านเลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี   
จังหวัดชุมพร  

ราคา (2,400) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  
ผู้เสนอราคาและราคา  

ที่เสนอ  
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

34. จัดจ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไปและ
ตรวจเช็คระบบช่วงล่าง ระบบห้ามล้อ 
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 
001-48-0001 ทะเบียน กข 6672 
ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  

(5,390) บาท  ตกลงราคา  ร้าน ไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ  
เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะ
ไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (5,390) บาท 

ร้าน ไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ  
เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะ
ไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  

ราคา (5,390) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

35. จัดจ้างซ่อมแซมกระบอกเร่งโซ่  
รถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 189 ชุมพร 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  

(18,500) บาท  ตกลงราคา  ร้าน เอกสิทธิ์การยนต์  
โดย นายเกรียงศักดิ์  เขาแก้ว  
เลขที่ 332 หมู่ที่ 5 ตําบลวังตะกอ  
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (18,500) บาท 

ร้าน เอกสิทธิ์การยนต์  
โดย นายเกรียงศักดิ์  เขาแก้ว  
เลขที่ 332 หมู่ที่ 5 ตําบลวังตะกอ  
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  

ราคา (18,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

36. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ช่วง
เปิดเทอม) ภาคเรียนที่ 2/2560 (นมรส
จืด ชนิดพาสเจอร์ไรส์ ผสมฟลูออไรส์ 
ขนาด 200 มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน 
จํานวน 90 วัน 

(๕๐๘,107.60) 
บาท 

กรณีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
โดย นายชาติวุฒิ พลนิล 
เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค อําเภอ
ปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (๕๐๘,107.60) บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
โดย นายชาติวุฒิ พลนิล 
เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

ราคา (๕๐๘,107.60) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  
ผู้เสนอราคาและราคา  

ที่เสนอ  
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

 37. จัดซื้อถุงยังชีพ จํานวน 400 ถุง   
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี   
จังหวัดชุมพร  

(140,000) บาท  ตกลงราคา  นางณัฐทรา สวัสดีจันทร ์ 
บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 1 ตําบลวิสัยเหนือ 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร   

เสนอราคา (140,000) บาท 

นางณัฐทรา สวัสดีจันทร ์ 
บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 1 ตําบลวิสัย
เหนือ อําเภอเมืองชุมพร  
จังหวัดชุมพร   

ราคา (140,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

 38. จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือนธันวาคม 
2559 ถึง เดือนกันยายน 2560 ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(7,875) บาท  ตกลงราคา  นางสาวจุรีรัตน์ จําเดิม  
บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 7 ตําบลด่านสวี  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (7,875) บาท 

นางสาวจุรีรัตน์ จําเดิม  
บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 7 ตําบลด่านสวี 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (7,875) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

  

39.  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการ
ฝึกอบรม ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(3,730) บาท  ตกลงราคา  ร้าน โรงพิมพ์ตั้งเจริญ   
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม  
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
อําเภอเมือง จังวัดชุมพร  

เสนอราคา (3,730) บาท 

ร้าน โรงพิมพ์ตั้งเจริญ   
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม  
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทร
มรรคา อําเภอเมือง จังวัดชุมพร  

ราคา (3,730) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

40. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา , ปั๊มน้ําแบบ
หอยโข่งและท่อระบายน้ํา คสล.   
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(33,240) บาท  ตกลงราคา  นายศักศกฤษ ม่วงแนม  
บ้านเลขที่ 8/15 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (33,240) บาท 

นายศักศกฤษ ม่วงแนม  
บ้านเลขที่ 8/15 หมู่ที่ 3 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (33,240) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  
ผู้เสนอราคาและราคา  

ที่เสนอ  
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

 41. จัดจ้างทําพานพุ่ม   
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(1,000) บาท  ตกลงราคา  ร้าน ดอกไม้ by จีน  
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี  
เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 2 ตําบล  
ทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (1,000) บาท 

ร้าน ดอกไม้ by จีน  
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี  
เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 2 ตําบลทุ่ง  
ตะไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวดัชุมพร  

ราคา (1,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

42. จัดจ้างทําป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานการเรียนพระราชกรณีย
กิจและพระราชปณิธานฯลฯขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สว ีจังหวัดชุมพร  

(400) บาท  ตกลงราคา  ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (400) บาท 

ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (400) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

43. จัดจ้างทําป้ายไวนิล โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(576) บาท  ตกลงราคา  ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (576) บาท 

ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (576) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  
ผู้เสนอราคาและราคา  

ที่เสนอ  
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

 44. จัดจ้างทําพานพุ่ม   
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(1,000) บาท  ตกลงราคา  ร้าน ดอกไม้ by จีน  
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี  
เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 2 ตําบล  
ทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (1,000) บาท  

ร้าน ดอกไม้ by จีน  
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี  
เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 2 ตําบลทุ่ง  
ตะไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  

ราคา (1,000) บาท  

เสนอราคาต่ําสุด  

45. จัดจ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้ง
ไฟแสงสว่าง สําหรับจุดบริการประชาชน 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(2,000) บาท  ตกลงราคา  นายอ้วน สมศรี  
บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (2,000) บาท 

นายอ้วน สมศรี  
บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (2,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

46. จ้างเหมาบริการรถโดยสาร (รถทัวร์) 
จํานวน 48 ที่นั่ง จํานวน 2 วนั ๆ ละ 
15,000 บาท จํานวน 7 คัน "โครงการ
เข้าเฝ้า ฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชและเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริ 
ประจําปี 2560 องค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(210,000) บาท  ตกลงราคา  บริษัท  อนันกานทัวร์ 999 จํากัด   
โดย นายอนัน รามพันธ์  
เลขที่ 199/41 หมู่ที่ 2   
ตําบลบางหมาก อําเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (210,000) บาท 

บริษัท  อนันกานทัวร์ 999 จํากัด   
โดย นายอนัน รามพันธ์  
เลขที่ 199/41 หมู่ที่ 2   
ตําบลบางหมาก อําเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร  

ราคา (210,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  
ผู้เสนอราคาและราคา  

ที่เสนอ  
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

47. จ้างเหมาบริการในการจัดเก็บขนขยะมูล
ฝอย ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(486,000) บาท  ตกลงราคา  นายผดุงศักดิ์  ทองนาโพธิ์  
บ้านเลขที่ 20/18 หมู่ที่ 1 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (486,000) บาท 
  

นายผดุงศักดิ์  ทองนาโพธิ์  
บ้านเลขที่ 20/18 หมู่ที่ 1 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (486,000) บาท 
  

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

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  
ผู้เสนอราคาและราคา  

ที่เสนอ  
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

48.  จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้
กับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 189 ชุมพร 
สังกัดกองช่าง ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(6,150) บาท  ตกลงราคา  ร้าน ไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ  
เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะ
ไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (6,150) บาท 

ร้าน ไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ  
เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะ
ไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  

ราคา (6,150) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

 49. จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สําหรับกองช่าง เพื่อใช้กับรถเกรด รถ
แบ็คโฮ รถกระบะท้ายลาด ฯลฯ  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(87,000) บาท  ตกลงราคา  หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม(2005)  
โดย นางกาญจน์ทิพย์ เจริญรัตน์  
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (87,000) บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม(2005)  
โดย นางกาญจน์ทิพย์ เจริญรัตน์  
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (87,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

50.  จัดซื้อแบตเตอรี่ จํานวน 2 ลูก พร้อม
อุปกรณ์ต่อพ่วง ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี   
จังหวัดชุมพร  

(4,560) บาท  ตกลงราคา  ร้าน ไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ  
เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะ
ไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (4,560) บาท 

ร้านไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ  
เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะ
ไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  

ราคา (4,560) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

 51. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประเภทดินลูกรัง) 
เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม หมู่ที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(33,600) บาท  ตกลงราคา  นายธวัชชัย จันทร์ผ่อง  
บ้านเลขที่ 41/1 หมู่ที่ 4 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (33,600) บาท 

นายธวัชชัย จันทร์ผ่อง  
บ้านเลขที่ 41/1 หมู่ที่ 4 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (33,600) บาท 

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

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  
ผู้เสนอราคาและราคา  

ที่เสนอ  
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

52. จัดจ้างซ่อมแซมรถแบ็คโฮโดยการ
ซ่อมแซมเปลี่ยนสายไฮโดรลิกซ์ 
ทะเบียน ตค 189 ชุมพร ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สว ี จังหวัดชุมพร  

(13,540) บาท  ตกลงราคา  ร้าน เอกสิทธิ์การยนต์  
โดย นายเกรียงศักดิ์  เขาแก้ว  
เลขที่ 332 หมู่ที่ 5 ตําบลวังตะกอ  
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (13,540) บาท 

ร้าน เอกสิทธิ์การยนต์  
โดย นายเกรียงศักดิ์  เขาแก้ว  
เลขที่ 332 หมู่ที่ 5 ตําบลวังตะกอ  
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  

ราคา (13,540) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

53. จัดจ้างเหมาจัดเวทีพร้อมติดตั้งและถอด
ถอน เครื่องเสียง และจ้างเหมาจัดเต็นท์ 
ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  

(15,000) บาท  ตกลงราคา  นายชัยพร ตั้นตี๋  
บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (15,000) บาท 

นายชัยพร ตั้นตี๋  
บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ราคา (15,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

54. จ้างเหมาบริการขับเครื่องจักรกลขนาด
หนัก (รถแบ็คโฮ) จํานวน 1 คน ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  

(37,741) บาท  ตกลงราคา  นายจีรศักดิ์  รักขันโท  
บ้านเลขที่103 หมู่ที่ 4 ตําบลทุ่งตะไคร
อําเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (37,741) บาท 

นายจีรศักดิ์  รักขันโท  
บ้านเลขที่103 หมู่ที่ 4 ตําบลทุ่งตะ
ไครอําเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร 

ราคา (37,741) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

55. จัดจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สว ีจังหวัดชุมพร  

(16,340) บาท  ตกลงราคา  ร้าน ธวัชมอเตอร์  
โดย นายธวัช ดิษฐประเสริฐ  
เลขที่ 203/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (16,340) บาท 

ร้าน ธวัชมอเตอร์  
โดย นายธวัช ดิษฐประเสริฐ  
เลขที่ 203/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (16,340) บาท 

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

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  
ผู้เสนอราคาและราคา  

ที่เสนอ  
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

56.  จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(3,840) บาท  ตกลงราคา  ร้าน โรงพิมพ์ตั้งเจริญ   
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม  
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
อําเภอเมือง จังวัดชุมพร  

เสนอราคา (3,840) บาท 

ร้าน โรงพิมพ์ตั้งเจริญ   
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม  
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทร
มรรคา อําเภอเมือง จังวัดชุมพร  

ราคา (3,840) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

57.  จัดซื้อวัสดุในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ประจํารถกู้ชีพ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี   
จังหวัดชุมพร  

(20,960) บาท  ตกลงราคา  ห้างหุ้นส่วนสามัญ ระนองเคมีภัณฑ์ โดย 
นายธนวัฒน์ แก่นทอง   
เลขที่ 83/47 หมู่ที่ 2 ตําบลบางนอน 
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง   

เสนอราคา (20,960) บาท 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ระนองเคมีภัณฑ์ 
โดย นายธนวัฒน์ แก่นทอง   
เลขที่ 83/47 หมู่ที่ 2 ตําบลบาง
นอน อําเภอเมือง จังหวัดระนอง   
ราคา (20,960) บาท  

เสนอราคาต่ําสุด  

 58. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้
กับรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 189 ชุมพร 
สังกัดกองช่าง ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(9,960) บาท  ตกลงราคา  หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม(2005)  
โดย นางกาญจน์ทิพย์ เจริญรัตน์  
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (9,960) บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม(2005)  
โดย นางกาญจน์ทิพย์ เจริญรัตน์  
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (9,960) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

 59. จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
พร้อมเครื่องดื่ม สําหรับการประชุมสภา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(2,400) บาท  ตกลงราคา  นางสายพิณ รักษ์แดง  
บ้านเลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบล 
เขาทะลุ อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (2,400) บาท 

นางสายพิณ รักษ์แดง  
บ้านเลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบล 
เขาทะลุ อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  

ราคา (2,400) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  
ผู้เสนอราคาและราคา  

ที่เสนอ  
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

 60. จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุง
ท้องที่และภาษีป้าย ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร  

(2,500) บาท  ตกลงราคา  ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (2,500) บาท 

ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (2,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

61. จัดจ้างซ่อมแซมรถเกรด หมายเลข
ครุภัณฑ์ 019-51-001 ทะเบียน ตค 
189 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  

(37,590) บาท  ตกลงราคา  ร้าน เอกสิทธิ์การยนต์  
โดย นายเกรียงศักดิ์  เขาแก้ว  
เลขที่ 332 หมู่ที่ 5 ตําบลวังตะกอ  
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา  (37,590) บาท 

ร้าน เอกสิทธิ์การยนต์  
โดย นายเกรียงศักดิ์  เขาแก้ว  
เลขที่ 332 หมู่ที่ 5 ตําบลวังตะกอ  
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  

ราคา (37,590) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

62. จัดซื้อรถบรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ กระบะ
สําเรจ็รูปพร้อมเครื่องปรบัอากาศ จํานวน 1 
คัน ขององค์การบริหารส่วนตําบล     
เขาทะลุ อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  

(821,000) บาท สอบราคา บริษัท สยามนิสสันชุมพร จํากัด 
โดย นายนพดล เขียนสาว 
เลขที่ 265 หมู่ที่ 1 ตําบลวังไผ่ อําเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (799,000) บาท  

บริษัท สยามนิสสันชุมพร จํากัด 
โดย นายนพดล เขียนสาว 
เลขที่ 265 หมู่ที่ 1 ตําบลวังไผ่ อําเภอ
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

ราคา (799,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

    บริษัท โตโยต้าชุมพร ผู้จําหน่ายโตโยต้า 
จํากัด เลขที่ 123/4 หมู่ที่ 9 ตําบล
ตากแดด อําเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร  
เสนอราคา (821,000) บาท 
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                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  
ผู้เสนอราคาและราคา  

ที่เสนอ  
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

63. 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ช่วง
ปิดเทอม) ภาคเรียนที่ 2/2560 (นมรส
จืด ชนิดพาสเจอร์ไรส์ ผสมฟลูออไรส์ 
ขนาด 200 มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน 
จํานวน 46 วัน 

(3๐๘,639.76) 
บาท 

กรณีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
โดย นายชาติวุฒิ พลนิล 
เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (308,639.76) บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
โดย นายชาติวุฒิ พลนิล 
เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

ราคา (308,639.76) บาท 

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

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  
ผู้เสนอราคาและราคา  

ที่เสนอ  
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

64.  จัดซื้อน้ําดื่มและวัสดุที่ใช้สําหรับ
โครงการจัดกิจกรรม วัน Big Cleaning 
Day ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(2,110) บาท  ตกลงราคา  นางเอมิกา ดวงมณี  
บ้านเลขที่ 476 หมู่ที่ 10 ตําบล 
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (2,110) บาท 

นางเอมิกา ดวงมณี  
บ้านเลขที่ 476 หมู่ที่ 10 ตําบล 
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (2,110) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

65.  จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สําหรับกองช่าง เพื่อใช้กับรถเกรด รถ
แบ็คโฮ รถกระบะท้ายลาด ฯลฯ  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(100,000) บาท  ตกลงราคา  หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม(2005)  
โดย นางกาญจน์ทิพย์ เจริญรัตน์  
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (100,000) บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม(2005)  
โดย นางกาญจน์ทิพย์ เจริญรัตน์  
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (100,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

 66. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สําหรับบ้านผู้พิการ 
หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ อําเภอสว ีจังหวัด
ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(20,000) บาท  ตกลงราคา  บริษัท โยธาวิทย์ โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด  
โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม  
เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่ง     
ตะไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวดัชุมพร  

เสนอราคา (20,000) บาท 

บจก. โยธาวิทย์ โฮมเซ็นเตอร์   
โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม  
เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่ง 
ตะไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวดัชุมพร  

ราคา (20,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

 67. จัดซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ จํานวน 
8,000 กิโลกรัม ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร  

(48,000) บาท  ตกลงราคา  นายไพโรจน์ ไกรเพชร  
บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านดอน 
อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

เสนอราคา (48,000) บาท 

นายไพโรจน์ ไกรเพชร  
บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านดอน 
อําเภออู่ทอง จังหวัดพรรณบุรี  

ราคา (48,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

  



- 22 -  
 

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

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  
ผู้เสนอราคาและราคา  

ที่เสนอ  
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

68.  จัดซื้อวัสดุสํานักงานของสํานักปลัด   
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(14,120) บาท  ตกลงราคา  ร้าน โรงพิมพ์ตั้งเจริญ   
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม  
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
อําเภอเมือง จังวัดชุมพร  

เสนอราคา (14,120) บาท 

ร้าน โรงพิมพ์ตั้งเจริญ   
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม  
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
อําเภอเมือง จังวัดชุมพร  

ราคา (14,120) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

 69. จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สังกัด
สํานักปลัด ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(2,400) บาท  ตกลงราคา  ร้าน ธวัชมอเตอร์  
โดย นายธวัช ดิษฐประเสริฐ  
เลขที่ 203/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (2,400) บาท 

ร้าน ธวัชมอเตอร์  
โดย นายธวัช ดิษฐประเสริฐ  
เลขที่ 203/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (2,400) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

 70. จัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ
จัดกิจกรรม วัน Big Cleaning Day ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(1,152) บาท  ตกลงราคา  ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (1,152) บาท 

ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (1,152) บาท 

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

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  
ผู้เสนอราคาและราคา  

ที่เสนอ  
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

 71. จัดจ้างทําพานพุ่มถวายราชสักการะ ใน
วันที่ 18 มีนาคม 2560ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สว ีจังหวัดชุมพร  

(1,000) บาท  ตกลงราคา  ร้าน ดอกไม้ by จีน  
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี  
เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 2 ตําบล  
ทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (1,000) บาท 

ร้าน ดอกไม้ by จีน  
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี  
เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 2 ตําบลทุ่ง 
ตะไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวดัชุมพร  

ราคา (1,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

72.  จัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน เพื่อเข้า
เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สว ีจังหวัดชุมพร  

(1,152) บาท  ตกลงราคา  ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (1,152) บาท 

ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (1,152) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

73.  จัดจ้างซ่อมระบบทําความเย็นรถกู้ชีพ
กู้ภัย  

(980) บาท  ตกลงราคา  ร้าน พงศกรมอเตอร์-แอร์  
โดย นายวิชิต ดิษฐ
ประเสริฐ เลขที่ 107/23 หมู่
ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่ง
ตะโก จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (980) บาท 

ร้าน พงศกรมอเตอร์-แอร์  
โดย นายวิชิต ดิษฐ
ประเสริฐ เลขที่ 107/23 หมู่
ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่ง
ตะโก จังหวัดชุมพร  

ราคา (980) บาท 
  

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

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  
ผู้เสนอราคาและราคา  

ที่เสนอ  
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

74. จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน กข 6672 ชุมพร 
หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-
0001 ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(9,500) บาท  ตกลงราคา  ร้าน ไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ  
เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะ
ไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (9,500) บาท 

ร้าน ไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ  
เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะ
ไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  

ราคา (9,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

75. จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 4 และ หมู่ที่ 5 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(4,510) บาท  ตกลงราคา  ร้าน แอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์  
โดย นางสุธาสินี ลี้หลบพาล  
เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (4,510) บาท 

ร้าน แอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์  
โดย นางสุธาสินี ลี้หลบพาล  
เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร  

ราคา (4,510) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

76. จ้างเหมาบริการขับเครื่องจักรกลขนาด
หนัก (รถแบ็คโฮ) จํานวน 1 คน ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  

(29,516) บาท  ตกลงราคา  นายจีรศักดิ์  รักขันโท  
บ้านเลขที่103 หมู่ที่ 4 ตําบลทุ่งตะไคร
อําเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (29,516) บาท 

นายจีรศักดิ์  รักขันโท  
บ้านเลขที่103 หมู่ที่ 4 ตําบลทุ่งตะ
ไครอําเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร 

ราคา (29,516) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

77. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเขาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 2 ตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(550,000) บาท สอบราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 
เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (549,500) บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 
เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

ราคา (549,500) บาท 

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

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  
ผู้เสนอราคาและราคา  

ที่เสนอ  
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเขาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 2 ตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(550,000) บาท สอบราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (550,000) บาท 

  

78. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเขาน้อย-ป่าม่วง หมู่ที่ 4 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(400,000) บาท สอบราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภาคใต้ทรายทอง
ก่อสร้าง 
โดย นางจารี ศุภกิจรัตนากุล 
เลขที่ 199/7 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (399,000) บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภาคใต้ทรายทอง
ก่อสร้าง 
โดย นางจารี ศุภกิจรัตนากุล 
เลขที่ 199/7 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

ราคา (399,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 
เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (400,000) บาท 
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                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  
ผู้เสนอราคาและราคา  

ที่เสนอ  
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเขาน้อย-ป่าม่วง หมู่ที่ 4 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(400,000) บาท สอบราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (400,000) บาท 

  

79. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเขาหลัก หมู่ที่ 8 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(400,000) บาท สอบราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (399,500) บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

ราคา (399,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 
เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (400,000) บาท 
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                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  
ผู้เสนอราคาและราคา  

ที่เสนอ  
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

80. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยร่มไทร หมู่ที่ 6 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(400,000) บาท สอบราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธ.โยธากิจ 
โดย นายธนิต  พ่วงแม่กลอง 
เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (399,500) บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธ.โยธากิจ 
โดย นายธนิต  พ่วงแม่กลอง 
เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

ราคา (399,500) บาท 
 

เสนอราคาต่ําสุด 

 

   ห้างหุ้นส่วนจํากัด สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (400,000) บาท 

 

 

   ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 
เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (400,000) บาท 
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                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2560                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อ/จ้าง  
ผู้เสนอราคาและราคา  

ที่เสนอ  
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป  

81.  จัดซื้อน้ําดื่มและน้ําแข็งตามโครงการสืบ
สานประเพณีวันสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจําปี 2560 ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(2,900) บาท  ตกลงราคา  นางสีไพร ผลสุย  
บ้านเลขที่ 405/1 หมู่ที่ 10   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (2,900) บาท 

นางสีไพร ผลสุย  
บ้านเลขที่ 405/1 หมู่ที่ 10   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (2,900) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

 82. จัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ สําหรับ
เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-
59-0020 ของ องค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(13,900) บาท  ตกลงราคา  ร้าน แอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์  
โดย นางสุธาสินี ลี้หลบพาล  
เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (13,900) บาท 

ร้าน แอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์  
โดย นางสุธาสินี ลี้หลบพาล  
เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร  

ราคา (13,900) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

 83. จัดซื้อของที่ระลึกสําหรับแสดงบนเวที 
ของรางวัลสําหรับการละเล่นพื้นบ้าน
และค่าอุปกรณ์สําหรับการละเล่น
พื้นบ้าน ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(10,507) บาท  ตกลงราคา  นางณัฐทรา สวัสดีจันทร ์ 
บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 1 ตําบลวิสัยเหนือ 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร   

เสนอราคา (10,507) บาท 

นางณัฐทรา สวัสดีจันทร ์ 
บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 1 ตําบลวิสัยเหนือ 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร   

ราคา (10,507) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

 84. จัดซื้อดินลูกรัง จํานวน 300 ลบ.ม.   
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(19,200) บาท  ตกลงราคา  นายประยูร รวดเร็ว  
บ้านเลขที่ 118 หมู่ที่ 8 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (19,200) บาท 

นายประยูร รวดเร็ว  
บ้านเลขที่ 118 หมู่ที่ 8 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (19,200) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
85. จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อม

เครื่องดื่ม สําหรับการประชุมสภาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สว ีจังหวัดชุมพร  

(2,400) บาท ตกลงราคา นางสายพิณ รักษ์แดง  
บ้านเลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (2,400) บาท 

นางสายพิณ รักษ์แดง  
บ้านเลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (2,400) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

86. จัดจ้างทําป้ายศูนย์บริการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน (ป้ายอะคริลิคฉลุ) ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สว ีจังหวัดชุมพร  

(5,000) บาท ตกลงราคา ร้าน อาร์ทโปรเจค 
โดย นายสมรัก ชัยสงคราม 
เลขที่ 125/3 หมู่ที่ 9 ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (5,000) บาท 

ร้าน อาร์ทโปรเจค 
โดย นายสมรัก ชัยสงคราม 
เลขที่ 125/3 หมู่ที่ 9 ตําบลวังไผ่ 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (5,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

87. จัดจ้างทําป้าย โครงการ “การป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์” 
จํานวน 1 ป้าย และจ้างเหมาพร้อมติดตั้ง
ป้ายรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 
4 ป้าย ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(4,576) บาท ตกลงราคา ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (4,576) บาท 

ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (4,576) บาท 

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

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
88. จัดจ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้งไฟ

แสงสว่าง สําหรับจุดบริการประชาชน ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สว ีจังหวัดชุมพร  

(2,000) บาท  ตกลงราคา  นายอ้วน สมศรี  
บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (2,000) บาท 

นายอ้วน สมศรี  
บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (2,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

89. จัดจ้างพร้อมติดตั้งทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
โครงการ “สืบสานประเพณีวันสงกรานต์” 
จํานวน 2 ป้าย ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(4,400) บาท  ตกลงราคา  ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (4,400) บาท 

ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (4,400) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

90. จัดจ้างเช่าเวทีและเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง
และถอดถอน ตามโครงการ “สืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์ ฯลฯ” 

(9,500) บาท  ตกลงราคา  นางสาวกรีษา มาชุ่ม  
บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 14 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (9,500) บาท 

นางสาวกรีษา มาชุ่ม  
บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 14 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (9,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

91. จัดจ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้ง
และถอดถอน ตามโครงการ “สืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์ ฯลฯ” ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี   
จังหวัดชุมพร  

(14,500) บาท  ตกลงราคา  นายชัยพร ตั้นตี๋  
บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (14,500) บาท  

นายชัยพร ตั้นตี๋  
บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ราคา (14,500) บาท  

เสนอราคาต่ําสุด  

 



- 31 -  
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
92. จัดจ้างจัดสถานที่จัดงาน เช่น ผูกผ้า , จัด

ดอกไม้ ฯลฯ ตามโครงการ “สืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์ ฯลฯ” ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สว ี จังหวัดชุมพร  

(12,000) บาท ตกลงราคา ร้าน ดอกไม้ by จีน  
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี  
เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 2 ตําบล  
ทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก  
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (12,000) บาท 

ร้าน ดอกไม้ by จีน  
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี  
เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 2 ตําบล  
ทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก  
จังหวัดชุมพร  

ราคา (12,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

93. จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม ตามโครงการ “สืบสานประเพณี
วันสงกรานต์ ฯลฯ” ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  จังหวัด
ชุมพร  

(22,500) บาท ตกลงราคา นางสายพิณ รักษ์แดง  
บ้านเลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี   
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (22,500) บาท 

นางสายพิณ รักษ์แดง  
บ้านเลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี   
จังหวัดชุมพร  

ราคา (22,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
94.  จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับ

รถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 189 ชุมพร สังกัด
กองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(1,930) บาท  ตกลงราคา  ร้าน ไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ  
เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะ
ไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (1,930) บาท 

ร้าน ไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ  
เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะ
ไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  

ราคา (1,930) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

 95. จัดซื้อวัสดุสํานักงานของกองคลัง   
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(7,810) บาท  ตกลงราคา  ร้าน โรงพิมพ์ตั้งเจริญ   
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม  
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
อําเภอเมือง จังวัดชุมพร  

เสนอราคา (7,810) บาท 

ร้าน โรงพิมพ์ตั้งเจริญ   
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม  
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
อําเภอเมือง จังวัดชุมพร  

ราคา (7,810) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

 96. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ และเครื่องพิมพ์ อย่างละ 1 เครื่อง 
ของสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(76,000) บาท  ตกลงราคา  ร้าน แอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์  
โดย นางสุธาสินี ลี้หลบพาล  

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (76,000) บาท  

ร้าน แอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์  
โดย นางสุธาสินี ลี้หลบพาล  

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร  
ราคา (76,000) บาท  

เสนอราคาต่ําสุด  
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ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 97. จัดซื้อถังขยะ   

ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(45,000) บาท  ตกลงราคา  หจก.กิตติภัณฑ์ ทรัพย์เจริญ  
โดย นายธนวัฒน์ แก่นทอง  
เลขที่ 444/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาแก้ว 
อําเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช  

เสนอราคา (45,000) บาท  

หจก.กิตติภัณฑ์ ทรัพย์เจริญ  
โดย นายธนวัฒน์ แก่นทอง  
เลขที่ 444/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาแก้ว 
อําเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ราคา (45,000) บาท  

เสนอราคาต่ําสุด  

 98. จัดซื้ออุปกรณ์การจัดฝึกอบรมตาม
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลด
ปริมาณขยะ การทิ้งการคัดแยก ฯลฯของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สว ีจังหวัดชุมพร  

(2,500) บาท  ตกลงราคา  ร้าน โรงพิมพ์ตั้งเจริญ   
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม  
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
อําเภอเมือง จังวัดชุมพร  

เสนอราคา (2,500) บาท 

ร้าน โรงพิมพ์ตั้งเจริญ   
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม  
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
อําเภอเมือง จังวัดชุมพร  

ราคา (2,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

99.  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค และเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ อย่างละ 1 เครื่อง ของกอง
คลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(60,000) บาท  ตกลงราคา  ร้าน แอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์  
โดย นางสุธาสินี ลี้หลบพาล  
เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (60,000) บาท 

ร้าน แอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์  
โดย นางสุธาสินี ลี้หลบพาล  
เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร  

ราคา (60,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

100.  จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สําหรับสํานักปลัด ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(36,510) บาท  ตกลงราคา  หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม(2005)  
โดย นางกาญจน์ทิพย์ เจริญรัตน์  
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (36,510) บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม(2005)  
โดย นางกาญจน์ทิพย์ เจริญรัตน์  
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (36,510) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 101.  จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

สําหรับกองช่าง เพื่อใช้กับรถเกรด รถแบ็ค
โฮ รถกระบะท้ายลาด ฯลฯ  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(92,000) บาท  ตกลงราคา  หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม(2005)  
โดย นางกาญจน์ทิพย์ เจริญรัตน์  
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (92,000) บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม(2005)  
โดย นางกาญจน์ทิพย์ เจริญรัตน์  
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (92,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

102. จัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ สําหรับเครื่องพิมพ์ 
หมายเลขครุภัณฑ์416-50-0009  
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(790) บาท  ตกลงราคา  ร้าน แอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์  
โดย นางสุธาสินี ลี้หลบพาล  
เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (790) บาท 

ร้าน แอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์  
โดย นางสุธาสินี ลี้หลบพาล  
เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร  
ราคา (790) บาท  

เสนอราคาต่ําสุด  

103. จัดจ้างทําพวงมาลางานพิธีเทิดพระเกียรติ
พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า
อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขต
อุดมศักดิ์ ฯลฯขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(1,000) บาท  ตกลงราคา  ร้าน ดอกไม้ by จีน  
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี  
เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 2 ตําบล  
ทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (1,000) บาท 

ร้าน ดอกไม้ by จีน  
โดย นางสาวเบญจมาพร โทบุรี  
เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 2 ตําบล  
ทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  

ราคา (1,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

104. จัดจ้างซ่อมแซมเครื่อง Printer  หมายเลข
ครุภัณฑ์416-59-0020 สังกัดสํานักปลัด
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(5,490) บาท  ตกลงราคา  ร้าน แอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์  
โดย นางสุธาสินี ลี้หลบพาล  
เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (5,490) บาท 

ร้าน แอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์  
โดย นางสุธาสินี ลี้หลบพาล  
เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร  

ราคา (5,490) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
105. จัดจ้างทําป้ายโครงการและป้าย

ประชาสัมพันธ์ (โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัด
แยก ฯลฯ) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(8,640) บาท  ตกลงราคา  ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา  (8,640) บาท 

ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (8,640) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

106. จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม (โครงการรณรงค์และส่งเสริม
การลดปริมาณขยะขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(6,250) บาท  ตกลงราคา  นางสายพิณ รักษ์แดง  
บ้านเลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (6,250) บาท 

นางสายพิณ รักษ์แดง  
บ้านเลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  

ราคา (6,250) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

107. 
จัดจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนซีลกระบอกบูม 
และกระบอกบุ้งกี๋ รถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 
189 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  

(18,550) บาท  ตกลงราคา  ร้าน เอกสิทธิ์การยนต์  
โดย นายเกรียงศักดิ์  เขาแก้ว  
เลขที่ 332 หมู่ที่ 5 ตําบลวังตะกอ  
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา  (18,550) บาท 

ร้าน เอกสิทธิ์การยนต์  
โดย นายเกรียงศักดิ์  เขาแก้ว  
เลขที่ 332 หมู่ที่ 5 ตําบลวังตะกอ  
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  

ราคา (18,550) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

108. จัดจ้างซ่อมแซมแกนกระบอกไฮโดรลิก
เปลี่ยนซีลกระบอก กรองอากาศ กรอง
เครื่อง ฯลฯ รถเกรด ทะเบียน ตค 170 
ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  

(18,090) บาท  ตกลงราคา  ร้าน เอกสิทธิ์การยนต์  
โดย นายเกรียงศักดิ์  เขาแก้ว  
เลขที่ 332 หมู่ที่ 5 ตําบลวังตะกอ  
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา  (18,090) บาท 

ร้าน เอกสิทธิ์การยนต์  
โดย นายเกรียงศักดิ์  เขาแก้ว  
เลขที่ 332 หมู่ที่ 5 ตําบลวังตะกอ  
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  

ราคา (18,090) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
109. จัดจ้างทําเวปไซค์พร้อมทั้งบริการเช่าพื้นที่

เวปไซค์และการต่ออายุโดเมนเนม ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สว ี จังหวัดชุมพร  

(7,500) บาท ตกลงราคา บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
โดย นายพิเชษฐ์ บุญจูง 
 เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ตําบลปากพนังฝั่ง
ตะวันออก อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เสนอราคา  (7,500) บาท 

บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
โดย นายพิเชษฐ์ บุญจูง 
 เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ตําบลปากพนังฝั่ง
ตะวันออก อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ราคา  (7,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

110. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสายกลาง - แดนอ้อ หมู่ที่ 10 ตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(399,500) บาท สอบราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (399,500) บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (399,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 
เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (400,000) บาท 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
111. โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ําดิบระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 1(บริเวณหลังวัดเขาทะลุ)  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(250,000) บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (242,800) บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (242,800) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    ห้างหุ้นส่วนจํากัด นําชุมพรก่อสร้าง 
เลขที่ 48/2 หมู่ที่ 8 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (250,000) บาท 

  

112. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยห้วยชิงช้าง หมู่ที่ 5 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(400,000) บาท สอบราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภาคใต้ทรายทอง
ก่อสร้าง โดย นางจารี ศุภกิจรัตนากุล 
เลขที่ 199/7 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (399,000) บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภาคใต้ทรายทอง
ก่อสร้าง โดย นางจารี ศุภกิจรัตนากุล 
เลขที่ 199/7 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

ราคา (399,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    หุ้นส่วนจํากัด สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (400,000) บาท 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยห้วยชิงช้าง หมู่ที่ 5 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(400,000) บาท สอบราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 
เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (400,000) บาท 

  

113. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสันติ 2 - ซอยสันติ 5 หมู่ที่ 7 ตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(400,000) บาท สอบราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภาคใต้ทรายทอง
ก่อสร้าง โดย นางจารี ศุภกิจรัตนากุล 
เลขที่ 199/7 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (399,000) บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภาคใต้ทรายทอง
ก่อสร้าง โดย นางจารี ศุภกิจรัตนากุล 
เลขที่ 199/7 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

ราคา (399,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 
เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (400,000) บาท 

  

    หุ้นส่วนจํากัด สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (400,000) บาท 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
114. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยห้วยทับทอง - ห้วยตะเคียน หมู่ที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(400,000) บาท สอบราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธ.โยธากิจ 
โดย นายธนิต พ่วงแม่กลอง 
เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์  
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (399,500) บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธ.โยธากิจ 
โดย นายธนิต พ่วงแม่กลอง 
เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์  
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (399,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 
เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (400,000) บาท 

  

    หุ้นส่วนจํากัด สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (400,000) บาท 

  

115. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ช่วงเปิด
เทอม) ภาคเรียนที่ 1/2560 (นมรสจืด 
ชนิดพาสเจอร์ไรส์ ผสมฟลูออไรส์ ขนาด 
200 มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน จํานวน 
83 วัน 

(468,588.12) 
บาท 

กรณีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
โดย นายชาติวุฒิ พลนิล 
เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (468,588.12) บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
โดย นายชาติวุฒิ พลนิล 
เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค อําเภอ
ปะทิว จังหวัดชุมพร 

ราคา (468,588.12) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
116.  จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับ

รถแบ็คโฮ ทะเบียน ตค 189 ชุมพร สังกัด
กองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(4,800) บาท  ตกลงราคา  ร้าน ไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ  
เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะ
ไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (4,800) บาท 

ร้าน ไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ  
เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะ
ไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  

ราคา (4,800) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

117.  จัดซื้อน้ําดื่มตามโครงการรวมพลังรณรงค์
และอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด 
ประจําปี พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุอําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(2,110) บาท  ตกลงราคา  นางเอมิกา ดวงมณี  
บ้านเลขที่ 476 หมู่ที่ 10   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (2,110) บาท 

นางเอมิกา ดวงมณี  
บ้านเลขที่ 476 หมู่ที่ 10   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  

ราคา (2,110) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

 118. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับทํา
ดอกไม้จันทน์ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(14,163) บาท  ตกลงราคา  ร้าน สินสวัสดิ์  
โดย นายกิตติ ลิ้มสินสวัสดิ์  
เลขที่ 241 ถนนปรมินทรมรรคา ตําบล
ท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร  

เสนอราคา (14,163) บาท 

ร้าน สินสวัสดิ์  
โดย นายกิตติ ลิ้มสินสวัสดิ์  
เลขที่ 241 ถนนปรมินทรมรรคา ตําบล
ท่าตะเภา อําเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร  

ราคา (14,163) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

 119. จัดซื้อยางในรถเกรด หมายเลขทะเบียน  
ตค 170ชุมพรของกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร  

(5,600) บาท  ตกลงราคา  ร้าน อู่ต้อย เซอร์วิส (อู่ต้อยคาร์แคร์)  
โดย นางเพ็ญศรี จันทร์ฉาย  
เลขที่ 139/1 หมู่ที่ 11 ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (5,600) บาท 

ร้าน อู่ต้อย เซอร์วิส (อู่ต้อยคาร์แคร์)  
โดย นางเพ็ญศรี จันทร์ฉาย  
เลขที่ 139/1 หมู่ที่ 11 ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  

ราคา (5,600) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
120.  จัดซื้อดอกดาวเรือง ตามโครงการปลูกดอก

ดาวเรืองแสดงความจงรักภักดีและถวาย
อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพรปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(13,740) บาท  ตกลงราคา  ร้าน สุทธิพร   
โดย นายสุทธิพร เมฆอัมพร   

เลขที่ 10 หมู่ที่ 5 ถนนรักษ์นรกิจ 
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (13,740) บาท  

ร้าน สุทธิพร   
โดย นายสุทธิพร เมฆอัมพร   

เลขที่ 10 หมู่ที่ 5 ถนนรักษ์นรกิจ ตําบล
นาโพธิ์ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (13,740) บาท  

เสนอราคาต่ําสุด  

121.  จัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์   
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(34,680) บาท  ตกลงราคา  ร้าน แอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์  
โดย นางสุธาสินี ลี้หลบพาล  

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (34,680) บาท  

ร้าน แอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์  
โดย นางสุธาสินี ลี้หลบพาล  

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร  
ราคา (34,680) บาท  

เสนอราคาต่ําสุด  

122.  จัดจ้างทําป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการทําดอกไม้จันทน์ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สว ีจังหวัดชุมพร  

(576) บาท  ตกลงราคา  ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  

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

ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  

เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (576) บาท  

เสนอราคาต่ําสุด  

123. จัดจ้างซ่อมแซมเครื่อง Printer  หมายเลข
ครุภัณฑ์ 416-48-0005 สงักัดกองคลัง  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(1,400) บาท  ตกลงราคา  ร้าน แอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์  
โดย นางสุธาสินี ลี้หลบพาล  

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา (1,400) บาท  

ร้าน แอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์  
โดย นางสุธาสินี ลี้หลบพาล  

เลขที่ 127/1-3 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร  

ราคา (1,400) บาท  

เสนอราคาต่ําสุด  
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
124. จัดจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 

1 และระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สว ีจังหวัดชุมพร  

(4,860) บาท  ตกลงราคา  ร้าน ธวัชมอเตอร์  
โดย นายธวัช ดิษฐประเสริฐ  
เลขที่ 203/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (4,860) บาท 

ร้าน ธวัชมอเตอร์  
โดย นายธวัช ดิษฐประเสริฐ  
เลขที่ 203/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (4,860) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
 

125. จัดจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม สําหรับโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําดอกไม้จันทน์ 
ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(15,000) บาท  ตกลงราคา  นางสาวจันทร์จิรา แก้วแกม  
บ้านเลขที่ 38/1  หมู่ที่ 1   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (15,000) บาท 

นางสายพิณ รักษ์แดง  
บ้านเลขที่ 38/1 หมู่ที่ 1   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (15,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

126. จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม สําหรับโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําดอกไม้จันทน์ 
ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(22,500) บาท  ตกลงราคา  นางสายพิณ รักษ์แดง  
บ้านเลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (22,500) บาท 

นางสายพิณ รักษ์แดง  
บ้านเลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (22,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

127. จัดจ้างทําธงประจําศูนย์ อปพร.ตําบลเขา
ทะลุ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(9,041.50) 
บาท  

ตกลงราคา  บริษัท ลายพราง จํากัด 
โดย นายตรี นวลเกื้อ  
เลขที่ 54-56 ถนนราเมศวร์ ตําบลคูหา
สวรรค์ อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

เสนอราคา (9,041.50) บาท 

บริษัท ลายพราง จํากัด 
โดย นายตรี นวลเกื้อ  
เลขที่ 54-56 ถนนราเมศวร์ ตําบลคูหา
สวรรค์ อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

ราคา (9,041.50) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
128. จัดจ้างซ่อมรถกู้ชีพ ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร  

(35,283.79) 
บาท  

ตกลงราคา  บริษัท โตโยต้าชุมพร ผู้จําหน่ายโตโยต้า 
จํากัด โดย นายไพสิษฎ์ ลิมสถายุรัตน์ 
เลขที่ 123/4 หมู่ที่ 9 ตําบลตากแดด 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  
เสนอราคา (35,283.79) บาท  

บริษัท โตโยต้าชุมพร ผู้จําหน่ายโตโยต้า 
จํากัด โดย นายไพสิษฎ์ ลิมสถายุรัตน์ 
เลขที่ 123/4 หมู่ที่ 9 ตําบลตากแดด 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  

ราคา (35,283.79) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

129. จัดจ้างติดตั้งผ้าม่าน ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร  

(32,000) บาท  ตกลงราคา  ร้าน ม่านสวยดีไซน์  
โดย นายมานิตย์ สมบัติเทพสุทธิ์ 
เลขที่ 178 ถนนพิศิษฐพยาบาล ตําบล
ท่าตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (32,000) บาท 

ร้าน ม่านสวยดีไซน์  
โดย นายมานิตย์ สมบัติเทพสุทธิ์ 
เลขที่ 178 ถนนพิศิษฐพยาบาล ตําบล
ท่าตะเภา อําเภอชุมพร จังหวัดชุมพร 

ราคา (32,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

130. จัดจ้างทําป้ายไวนิลโครงการรวมพลัง
รณรงค์และอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด 
ประจําปี พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร  

(7,360) บาท  ตกลงราคา  ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (7,360) บาท 

ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (7,360) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

131. จัดจ้างเหมาจัดสถานที่โครงการรวมพลัง
รณรงค์และอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด 
ประจําปี พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(2,000) บาท  ตกลงราคา  นางสาวรัตนา  ศิลปกุล  
บ้านเลขที่ 25/2 หมู่ที่ 2   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี   
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (2,000) บาท 

นางสาวรัตนา  ศิลปกุล  
บ้านเลขที่ 25/2 หมู่ที่ 2   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี   
จังหวัดชุมพร  

ราคา (2,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
132. จัดจ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์โครงการ

รวมพลังรณรงค์และอบรมเยาวชนต่อต้าน
ยาเสพติด ประจําปี พ.ศ. 2560 ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สว ีจังหวัดชุมพร 

(3,500) บาท  ตกลงราคา  นายอังคาร ตรวจนอก  
บ้านเลขที่ 663/1  หมู่ที่ 7 ตําบลนา
สัก อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (3,500) บาท 

นายอังคาร ตรวจนอก  
บ้านเลขที่ 663/1  หมู่ที่ 7 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ราคา (3,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

133. จัดจ้างซ่อมแซมรถเกรด หมายเลขครุภัณฑ์ 
019-51-001 ทะเบียน ตค 189 ชุมพร 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  

(15,000) บาท  ตกลงราคา  นายสังวาลย์  แสนปัญญา   
บ้านเลขที่ 85/1  หมู่ที่ 5 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (15,000) บาท 

นายสังวาลย์  แสนปัญญา   
บ้านเลขที่ 85/1  หมู่ที่ 5 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ราคา (15,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
134.  จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์  

ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(2,400) บาท  ตกลงราคา  ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ   
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม  
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
อําเภอเมือง จังวัดชุมพร  

เสนอราคา (2,400) บาท 

ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ   
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม  
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
อําเภอเมือง จังวัดชุมพร  

ราคา (2,400) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

 135. จัดซื้อน้ํามันไฮโดรลิกซ์และจารบีเท
รน สําหรับรถเกรดเดอร์ สังกัดกอง
ช่าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(6,150) บาท  ตกลงราคา  ร้าน ไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ  
เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะ
ไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (6,150) บาท 

ร้าน ไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ  
เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะ
ไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  

ราคา (6,150) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

 136. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับทําดอกไม้จันทน์
ตามโครงการจิตรอาสาประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร  

(53,750) บาท  ตกลงราคา  ร้าน สินสวัสดิ์  
โดย นายกิตติ ลิ้มสินสวัสดิ์  
เลขที่ 241 ถนนปรมินทรมรรคา ตําบล
ท่าตะเภา อําเภอชุมพร จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (53,750) บาท 

ร้าน สินสวัสดิ์  
โดย นายกิตติ ลิ้มสินสวัสดิ์  
เลขที่ 241 ถนนปรมินทรมรรคา ตําบล
ท่าตะเภา อําเภอชุมพร จังหวัดชุมพร  

ราคา (53,750) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

137.  จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(6,000) บาท  ตกลงราคา  ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ   
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม  
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
อําเภอเมือง จังวัดชุมพร  

เสนอราคา (6,000) บาท 

ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ   
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม  
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
อําเภอเมือง จังวัดชุมพร  

ราคา (6,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
138.  จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  

ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(15,814) บาท  ตกลงราคา  ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ   
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม  
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
อําเภอเมือง จังวัดชุมพร  

เสนอราคา (15,814) บาท 

ร้านโรงพิมพ์ตั้งเจริญ   
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม  
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
อําเภอเมือง จังวัดชุมพร  

ราคา (15,814) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

 139. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงที่
อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ หมู่ที่ 10 ตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(20,000) บาท  ตกลงราคา  บริษัท โยธาวิทย์ โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด  
โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม  
เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6   
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก  
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (20,000) บาท 

บจก. โยธาวิทย์ โฮมเซ็นเตอร์   
โดย นางศิริรัตน์ กลิ่นหอม  
เลขที่ 104/17 หมู่ที่ 6   
ตําบลทุ่งตะไคร อําเภอทุ่งตะโก  
จังหวัดชุมพร  

ราคา (20,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

140.  จัดซื้อปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เชือก ฯลฯ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สว ีจังหวัดชุมพร  

(17,180) บาท  ตกลงราคา  ร้าน สุทธิพร  
โดย นายสุทธิพร เมฆอัมพร   
เลขที่ 10 หมู่ที่ 5 ถนนรักษ์นรกิจ 
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (17,180) บาท 

ร้าน สุทธิพร   
โดย นายสุทธิพร เมฆอัมพร   
เลขที่ 10 หมู่ที่ 5 ถนนรักษ์นรกิจ ตําบล
นาโพธิ์ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (17,180) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

 141. จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
โครงการแห่เทียนพรรษา ประจําปี 2560 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(400) บาท  ตกลงราคา  ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (400) บาท 

ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (400) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
142. จัดจ้างเหมาตกแต่งรถแห่เทียนพรรษาตาม

โครงการแห่เทียนพรรษา ประจําปี 2560
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(3,500) บาท  ตกลงราคา  นางสีไพร ผลสุย  
บ้านเลขที่ 405/1 หมู่ที่ 10   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (3,500) บาท 

นางสีไพร ผลสุย  
บ้านเลขที่ 405/1 หมู่ที่ 10   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (3,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

143. จัดจ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการแห่
เทียนพรรษา ประจําปี 2560 ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สว ีจังหวัดชุมพร  

(3,500) บาท  ตกลงราคา  นายอังคาร ตรวจนอก  
บ้านเลขที่ 663/1  หมู่ที่ 7 ตําบลนา
สัก อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (3,500) บาท 

นายอังคาร ตรวจนอก  
บ้านเลขที่ 663/1  หมู่ที่ 7 ตําบลนาสัก 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ราคา (3,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

144. จ้างเหมาบริการน้ําดื่ม น้ําถัง เพื่อใช้ใน
โครงการแห่เทียนพรรษา ประจําปี 
2560 ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(1,100) บาท  ตกลงราคา  นางเอมิกา ดวงมณี  
บ้านเลขที่ 476 หมู่ที่ 10   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (1,100) บาท 

นางเอมิกา ดวงมณี  
บ้านเลขที่ 476 หมู่ที่ 10   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (1,100) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

145. จัดจ้างเหมาติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุอําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(1,152) บาท  ตกลงราคา  ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (1,152) บาท 

ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (1,152) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
146. จัดจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ปลูกดอกดาวเรืองแสดงความจงรักภักดี
และถวายอาลัย ฯลฯ ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร  

(576) บาท  ตกลงราคา  ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (576) บาท 

ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (576) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

147. จัดจ้างซ่อมแซมรถเกรดหมายเลขทะเบียน  
ตค 170 ชุมพร ของกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สว ีจังหวัดชุมพร  

(2,650) บาท  ตกลงราคา  ร้าน อู่ต้อย เซอร์วิส (อู่ต้อยคาร์แคร์)  
โดย นางเพ็ญศรี จันทร์ฉาย  
เลขที่ 139/1 หมู่ที่ 11 ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (2,650) บาท 

ร้าน อู่ต้อย เซอร์วิส (อู่ต้อยคาร์แคร์)  
โดย นางเพ็ญศรี จันทร์ฉาย  
เลขที่ 139/1 หมู่ที่ 11 ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  

ราคา (2,650) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

148. โครงการก่อสร้างทางคอนกรีตร่องล้อรถ 
ซอยสุขผล หมู่ที่ 7 ตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สวี จังหวัดชุมพร 

(55,000) บาท ตกลงราคา นายประเสริฐ ภักดี 
บ้านเลขที่ 268/2 หมู่ที่ 7 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (55,000) บาท 

นายประเสริฐ ภักดี 
บ้านเลขที่ 268/2 หมู่ที่ 7 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ราคา (55,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

    นายอารี นิยมไทย 
บ้านเลขที่ 267/1 หมู่ที่ 7 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (56,400) บาท 
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ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
149. โครงการก่อสร้างทางคอนกรีตร่องล้อรถ 

ซอยสันติ 1 หมู่ที่ 7 ตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สวี จังหวัดชุมพร 

(55,000) บาท ตกลงราคา นายประเสริฐ ภักดี 
บ้านเลขที่ 268/2 หมู่ที่ 7 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (55,000) บาท 

นายประเสริฐ ภักดี 
บ้านเลขที่ 268/2 หมู่ที่ 7 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ราคา (55,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

    นายอารี นิยมไทย 
บ้านเลขที่ 267/1 หมู่ที่ 7 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (55,500) บาท 

  

150. โครงการก่อสร้างทางคอนกรีตร่องล้อรถ 
ซอยทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 7 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(55,000) บาท ตกลงราคา นายประเสริฐ ภักดี 
บ้านเลขที่ 268/2 หมู่ที่ 7 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (55,000) บาท 

นายประเสริฐ ภักดี 
บ้านเลขที่ 268/2 หมู่ที่ 7 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ราคา (55,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

    นายอารี นิยมไทย 
บ้านเลขที่ 267/1 หมู่ที่ 7 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (55,700) บาท 

  

151. โครงการก่อสร้างทางคอนกรีตร่องล้อรถ 
ซอยขอนแก่น หมู่ที่ 7 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(55,000) บาท ตกลงราคา นายประเสริฐ ภักดี 
บ้านเลขที่ 268/2 หมู่ที่ 7 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (55,000) บาท 

นายประเสริฐ ภักดี 
บ้านเลขที่ 268/2 หมู่ที่ 7 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ราคา (55,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
    นายอารี นิยมไทย 

บ้านเลขที่ 267/1 หมู่ที่ 7 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (55,200) บาท 

  

152. โครงการก่อสร้างทางคอนกรีตร่องล้อรถ 
ซอยปราณี หมู่ที่ 7 ตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สวี จังหวัดชุมพร 

(40,000) บาท ตกลงราคา นายประเสริฐ ภักดี 
บ้านเลขที่ 268/2 หมู่ที่ 7 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (40,000) บาท 

นายประเสริฐ ภักดี 
บ้านเลขที่ 268/2 หมู่ที่ 7 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ราคา (40,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

    นายอารี นิยมไทย 
บ้านเลขที่ 267/1 หมู่ที่ 7 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (40,900) บาท 

  

153. โครงการก่อสร้างทางคอนกรีตร่องล้อรถ 
ซอยสันติ 2 หมู่ที่ 7 ตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สวี จังหวัดชุมพร 

(40,000) บาท ตกลงราคา นายประเสริฐ ภักดี 
บ้านเลขที่ 268/2 หมู่ที่ 7 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (40,000) บาท 

นายประเสริฐ ภักดี 
บ้านเลขที่ 268/2 หมู่ที่ 7 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ราคา (40,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

    นายอารี นิยมไทย 
บ้านเลขที่ 267/1 หมู่ที่ 7 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (40,600) บาท 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
154. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยโรจน์ณรงค์ หมู่ที่ 10 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(300,000) บาท ประกวดราคา
ด้วยวิธีการ
ทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภาคใต้ทรายทอง
ก่อสร้าง โดย นางจารี ศุภกิจรัตนากุล 
เลขที่ 199/7 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (298,000) บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภาคใต้ทรายทอง
ก่อสร้าง โดย นางจารี ศุภกิจรัตนากุล 
เลขที่ 199/7 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

ราคา (298,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

    

หุ้นส่วนจํากัด สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (299,400) บาท 

  

155. 
โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบท่อ
ประปาภูเขาบ้านน้ําทิพย์ หมู่ที่ 11 ตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(53,000) บาท ตกลงราคา 

นายประเสริฐ ภักดี 
บ้านเลขที่ 268/2 หมู่ที่ 7 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (53,000) บาท 

นายประเสริฐ ภักดี 
บ้านเลขที่ 268/2 หมู่ที่ 7 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (53,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    

นายสีม่วง อิ่มสวัสดิ์ 
บ้านเลขที่ 267/3 หมู่ที่ 7 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (53,200) บาท 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

156. 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเขาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(295,000) บาท ประกวดราคา
ด้วยวิธีการ
ทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 
เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (294,300) บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 
เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ อําเภอ
สวี  จังหวัดชุมพร 

ราคา (294,300) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

    

หุ้นส่วนจํากัด สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (       ) บาท 

  

    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภาคใต้ทรายทอง
ก่อสร้าง โดย นางจารี ศุภกิจรัตนากุล 
เลขที่ 199/7 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (     ) บาท 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
157.  จัดซื้อวัสดุสํานักงานของกองคลัง   

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สว ีจังหวัดชุมพร  

(4,145) บาท  ตกลงราคา  ร้าน โรงพิมพ์ตั้งเจริญ   
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม  
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
อําเภอเมือง จังวัดชุมพร  

เสนอราคา (4,145) บาท 

ร้าน โรงพิมพ์ตั้งเจริญ   
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม  
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
อําเภอเมือง จังวัดชุมพร  

ราคา (4,145) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

158.  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้าน
สุขอนามัยของผู้สูงอายุ/คนพิการ/
ผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(3,300) บาท  ตกลงราคา  ร้าน โรงพิมพ์ตั้งเจริญ   
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม  
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
อําเภอเมือง จังวัดชุมพร  

เสนอราคา (3,300) บาท 

ร้าน โรงพิมพ์ตั้งเจริญ   
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม  
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
อําเภอเมือง จังวัดชุมพร  

ราคา (3,300) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

159.  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการ 
“ตัวฉันเป็นของฉัน” ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  
จังหวัดชุมพร  

(2,024) บาท  ตกลงราคา  ร้าน พีอาร์คอม เซอร์วิส   
โดย นายปัชญานนท์ โพธิ์โต  
บ้านเลขที่ 102/7  หมู่ที่ 1  ตําบลเขา
ทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (2,024) บาท 

ร้าน พีอาร์คอม เซอร์วิส   
โดย นายปัชญานนท์ โพธิ์โต  
บ้านเลขที่ 102/7  หมู่ที่ 1  ตําบลเขา
ทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  

ราคา (2,024) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

160. จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สําหรับกองช่าง เพื่อใช้กับรถเกรด รถแบ็ค
โฮ รถกระบะท้ายลาด ฯลฯ  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(86,500) บาท  ตกลงราคา  หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม(2005)  
โดย นางกาญจน์ทิพย์ เจริญรัตน์  
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (86,500) บาท 

หจก.โชคบุญมีปิโตรเลียม(2005)  
โดย นางกาญจน์ทิพย์ เจริญรัตน์  
เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ตําบลเขาทะลุ  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (86,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  



  - 54 -  
 

                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจําเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560                                      แบบ สขร.1  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
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ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
161.  จัดซื้อสารส้มชนิดผลขุ่น จํานวน 2,150 

กิโลกรัม ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(49,450) บาท  ตกลงราคา  หจก.กิตติภัณฑ์ ทรัพย์เจริญ  
โดย นายธนวัฒน์ แก่นทอง  
เลขที่ 444/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาแก้ว 
อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  

เสนอราคา (49,450) บาท  

หจก.กิตติภัณฑ์ ทรัพย์เจริญ  
โดย นายธนวัฒน์ แก่นทอง  

เลขที่ 444/1 หมู่ที่ 1 ตําบลเขาแก้ว 
อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ราคา (49,450) บาท  

เสนอราคาต่ําสุด  

 162. จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา
ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สว ีจังหวัดชุมพร  

(90,100) บาท  ตกลงราคา  ร้าน กาญจนาครุภัณฑ์  
โดย นางสาวกาญจนา รักษาผล  
เลขที่ 230/11 หมู่ที่ 1 ตําบลนาชะอัง 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (90,100) บาท 

ร้าน กาญจนาครุภัณฑ์  
โดย นางสาวกาญจนา รักษาผล  
เลขที่ 230/11 หมู่ที่ 1 ตําบลนาชะอัง 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  

ราคา (90,100) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

 163. จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา
ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ําน้ําลอด 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(68,000) บาท  ตกลงราคา  ร้าน กาญจนาครุภัณฑ์  
โดย นางสาวกาญจนา รักษาผล  
เลขที่ 230/11 หมู่ที่ 1 ตําบลนาชะอัง 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (68,000) บาท 

ร้าน กาญจนาครุภัณฑ์  
โดย นางสาวกาญจนา รักษาผล  
เลขที่ 230/11 หมู่ที่ 1 ตําบลนาชะอัง 
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  

ราคา (68,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

 164. จัดซื้อธง สก. และธงชาติ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สว ีจังหวัดชุมพร  

(8,500) บาท  ตกลงราคา  ร้าน โรงพิมพ์ตั้งเจริญ   
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม  
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
อําเภอเมือง จังวัดชุมพร  

เสนอราคา (8,500) บาท 

ร้าน โรงพิมพ์ตั้งเจริญ   
โดย นายปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม  
เลขที่ 250-252 ถนนปรมินทรมรรคา 
อําเภอเมือง จังวัดชุมพร  

ราคา (8,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
165. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   

ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(39,400) บาท ตกลงราคา ร้าน อู่ต้อย เซอร์วิส (อู่ต้อยคาร์แคร์)  
โดย นางเพ็ญศรี จันทร์ฉาย  
เลขที่ 139/1 หมู่ที่ 11 ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (39,400) บาท 

ร้าน อู่ต้อย เซอร์วิส (อู่ต้อยคาร์แคร์)  
โดย นางเพ็ญศรี จันทร์ฉาย  
เลขที่ 139/1 หมู่ที่ 11 ตําบลวังตะกอ 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  

ราคา (39,400) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

166. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับรถ
เกรดเดอร์ สังกัดกองช่าง ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สว ีจังหวัดชุมพร  

(5,650) บาท ตกลงราคา ร้าน ไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ  
เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะ
ไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (5,650) บาท 

ร้าน ไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ  
เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะ
ไคร อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  

ราคา (5,650) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

167. จัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทหินใหญ่คละ 
จํานวน 44 ลบ.ม. และคอนกรีตผสมเสร็จ 
จํานวน 10 ลบ.ม. ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร  

(49,956) บาท ตกลงราคา หจก.ภาคใต้ทรายทองก่อสร้าง  
โดย นางจารี ศุภกิจรัตนากุล   
เลขที่ 119 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ อําเภอ
สว ีจังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (49,956) บาท 

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

ราคา (49,956) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

168. จัดจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ด้านสุขอนามัยของผู้สูงอายุ/คนพิการ/
ผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(576) บาท  ตกลงราคา  ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (576) บาท 

ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (576) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
169. จัดจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(400) บาท  ตกลงราคา  ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (400) บาท 

ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (400) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

170. จัดจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ “ตัวฉันเป็นของฉัน” ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สว ีจังหวัดชุมพร  

(576) บาท  ตกลงราคา  ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (576) บาท 

ร้าน นาคชาติงานป้าย  
โดย นายชาตรี นาคชาติ  
เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตําบลนาสัก  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (576) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

171. จัดจ้างเหมาจัดสถานที่และเช่าเครื่องโสต
ทัศ โครงการ “ตัวฉันเป็นของฉัน” ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สว ีจังหวัดชุมพร  

(1,400) บาท  ตกลงราคา  นางสาวรัตนา  ศิลปกุล  
บ้านเลขที่ 25/2 หมู่ที่ 2   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี   
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (1,400) บาท 

นางสาวรัตนา  ศิลปกุล  
บ้านเลขที่ 25/2 หมู่ที่ 2   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี   
จังหวัดชุมพร  

ราคา (1,400) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

172. จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม สําหรับการประชุมสภาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สว ีจังหวัดชุมพร  

(2,400) บาท  ตกลงราคา  นางสายพิณ รักษ์แดง  
บ้านเลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี   
จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (2,400) บาท 

นางสายพิณ รักษ์แดง  
บ้านเลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี   
จังหวัดชุมพร  

ราคา (2,400) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
173. จัดจ้างเหมาจัดสถานที่และเช่าเครื่องโสต

ทัศ โครงการ “ตัวฉันเป็นของฉัน” ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สว ีจังหวัดชุมพร  

(1,400) บาท  ตกลงราคา  นางสาวรัตนา  ศิลปกุล  
บ้านเลขที่ 25/2 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (1,400) บาท 

นางสาวรัตนา  ศิลปกุล  
บ้านเลขที่ 25/2 หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  

ราคา (1,400) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

174. จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม สําหรับการประชุมสภาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สว ีจังหวัดชุมพร  

(2,400) บาท  ตกลงราคา  นางสายพิณ รักษ์แดง  
บ้านเลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (2,400) บาท 

นางสายพิณ รักษ์แดง  
บ้านเลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (2,400) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

175. จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ คนพิการและด้อยโอกาส 
ประจําปี พ.ศ. 2560ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร  

(12,500) บาท  ตกลงราคา  นางสายพิณ รักษ์แดง  
บ้านเลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (12,500) บาท 

นางสายพิณ รักษ์แดง  
บ้านเลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  

ราคา (12,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

176. จัดจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV ) 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(40,750) บาท  ตกลงราคา  ร้าน พี เค แซทเทิลไลท์  
โดย นางสาวกาญจนารถ แสงทวี  
เลขที่ 206/4 หมู่ที่ 1  ตําบลบางริ้น  
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  

เสนอราคา (40,750) บาท 

ร้าน พี เค แซทเทิลไลท์  
โดย นางสาวกาญจนารถ แสงทวี  
เลขที่ 206/4 หมู่ที่ 1  ตําบลบางริ้น  
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  

เสนอราคา (40,750) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  
177. จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อม

เครื่องดื่ม ตามโครงการ “ตัวฉันเป็นของ
ฉัน” ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(11,250) บาท  ตกลงราคา  นางสายพิณ รักษ์แดง  
บ้านเลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (11,250) บาท 

นางสายพิณ รักษ์แดง  
บ้านเลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  

ราคา (11,250) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

178. จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม ตามโครงการ “ตัวฉันเป็นของ
ฉัน” ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(11,250) บาท  ตกลงราคา  นางสายพิณ รักษ์แดง  
บ้านเลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (11,250) บาท 

นางสายพิณ รักษ์แดง  
บ้านเลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

ราคา (11,250) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

179. จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม ตามโครงการ “ตัวฉันเป็นของ
ฉัน” ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  

(11,250) บาท  ตกลงราคา  นางสายพิณ รักษ์แดง  
บ้านเลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (11,250) บาท 

นางสายพิณ รักษ์แดง  
บ้านเลขที่ 39/2 หมู่ที่ 1   
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  

ราคา (11,250) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  

180. จัดจ้างซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0001 
ทะเบียน กข 6672 ชุมพร ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สว ี จังหวัดชุมพร  

(17,180) บาท  ตกลงราคา  ร้าน ไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ  
เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร  
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  

เสนอราคา (17,180) บาท 

ร้าน ไชยชนะยนตรกิจ  
โดย นายตรีวัตร ไชยชนะ  
เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งตะไคร  
อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  

ราคา (17,180) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด  
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ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

181. 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ช่วงปิด
เทอม) ภาคเรียนที่ 2/2560 (นมรสจืด 
ชนิดพาสเจอร์ไรส์ ผสมฟลูออไรส์ ขนาด 
200 มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน จํานวน 
46 วัน 

(251,725.80) 
บาท 

กรณีพิเศษ โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
โดย นายชาติวุฒิ พลนิล 
เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค อําเภอ
ปะทิว จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (251,725.80) บาท 

โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
โดย นายชาติวุฒิ พลนิล 
เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมโค 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

ราคา (251,725.80) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

182. 

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมเกรด
เกลี่ยบดอัดเซาะร่องน้ําตลอดสาย จํานวน 
16 สาย พร้อมฝังท่อระบายน้ํา หมู่ที่ 4 , 
9 , 11 ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

(904,000) บาท ประกวดราคา
ด้วยวิธีการ

ทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจทองคําการโยธา 
โดย นายไชยพงษ์ ทองคํา 
เลขที่ 160 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (902,000) บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมใจทองคําการโยธา 
โดย นายไชยพงษ์ ทองคํา 
เลขที่ 160 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์  
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ราคา (902,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 

   ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธ.โยธากิจ 
โดย นายธนิต  พ่วงแม่กลอง 
เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ อําเภอ
สวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (    ) บาท 

  

183. 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(199,500) บาท ตกลงราคา ร้าน วิจิตรก่อสร้าง  
โดย นายวิจิตร ศรีบุตร 
เลขที่ 6 หมู่ที่ 2 ตําบลศรีวิลัย อําเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

เสนอราคา (199,500) บาท 

ร้าน วิจิตรก่อสร้าง  
โดย นายวิจิตร ศรีบุตร 
เลขที่ 6 หมู่ที่ 2 ตําบลศรีวิลัย อําเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ราคา (199,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

  ห้างหุ้นส่วนจํากัด โกมินทร์บาดาลยิ่ง
เจริญทรัพย์  
เลขที่ 32 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

เสนอราคา (199,800) บาท 

 

 

 

   ร้าน อุดมทรัพย์บาดาล 
เลขที่ 66 หมู่ที่ 2 ตําบลศรีวิลัย อําเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
เสนอราคา (199,800) บาท 

 

 

184. 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยดอยสายลม หมู่ที่ 6 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(300,000) บาท ประกวดราคา
ด้วยวิธีการ

ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (299,000) บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

ราคา (299,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 

   ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภาคใต้ทรายทอง
ก่อสร้าง  
โดย นางจารี ศุภกิจรัตนากุล 
เลขที่ 199/7 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (300,000) บาท 
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ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

185 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยแพรกซ้าย หมู่ที่ 5 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(120,000) บาท ตกลงราคา 

นายประเสริฐ ภักดี 
บ้านเลขที่ 268/2 หมู่ที่ 7 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (119,500) บาท 

นายประเสริฐ ภักดี 
บ้านเลขที่ 268/2 หมู่ที่ 7 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ราคา (119,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    

นายสีม่วง อิ่มสวัสดิ์ 
บ้านเลขที่ 267/3 หมู่ที่ 7 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (119,900) บาท 

 

 

186. 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยลับแล หมู่ที่ 5 ตําบลเขาทะลุ อําเภอ
สวี จังหวัดชุมพร 

(60,000) บาท ตกลงราคา 

นายประเสริฐ ภักดี 
บ้านเลขที่ 268/2 หมู่ที่ 7 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (59,500) บาท 

นายประเสริฐ ภักดี 
บ้านเลขที่ 268/2 หมู่ที่ 7 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ราคา (59,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    

นายสีม่วง อิ่มสวัสดิ์ 
บ้านเลขที่ 267/3 หมู่ที่ 7 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (59,700) บาท 
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ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

187. 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเขาหลัก หมู่ที่ 8 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(300,000) บาท 

ประกวดราคา
ด้วยวิธีการ

ทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธ.โยธากิจ 
โดย นายธนิต  พ่วงแม่กลอง 
เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ อําเภอ
สวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (299,000) บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธ.โยธากิจ 
โดย นายธนิต  พ่วงแม่กลอง 
เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

ราคา (299,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (  ) บาท 

 

 

    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภาคใต้ทรายทอง
ก่อสร้าง 
โดย นางจารี ศุภกิจรัตนากุล 
เลขที่ 199/7 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (   ) บาท 
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ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

188. 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1  
ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(263,000) บาท ตกลงราคา ร้าน วิจิตรก่อสร้าง  
โดย นายวิจิตร ศรีบุตร 
เลขที่ 6 หมู่ที่ 2 ตําบลศรีวิลัย อําเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

เสนอราคา (258,500) บาท 

ร้าน วิจิตรก่อสร้าง  
โดย นายวิจิตร ศรีบุตร 
เลขที่ 6 หมู่ที่ 2 ตําบลศรีวิลัย อําเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ราคา (258,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด โกมินทร์บาดาลยิ่ง
เจริญทรัพย์  
เลขที่ 32 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

เสนอราคา (258,800) บาท 

  

    

ร้าน อุดมทรัพย์บาดาล 
เลขที่ 66 หมู่ที่ 2 ตําบลศรีวิลัย อําเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

เสนอราคา (258,900) บาท 

  

189. 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยแดนอ้อ1 หมู่ที่ 11 ตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(400,000) บาท ตกลงราคา 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 
เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ อําเภอ
สวี  จังหวัดชุมพร 

เสนอราคา (399,500) บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 
เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

ราคา (399,500) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 
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ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

 

   ห้างหุ้นส่วนจํากัด สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (400,000) บาท 

 

 

 

   ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภาคใต้ เอ็ม บี ดี 
วิศวกรรม เลขที่ 5 หมู่ที่ 3 ตําบลวัง
ตะกอ อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา  

 

 

190. 

โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 
บ้านล่าง หมู่ที่ 2 ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

(720,000) บาท สอบราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (719,000) บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

ราคา (719,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 

   ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทุ่งระยะก่อสร้าง 
โดย นายนิพนธ์ นพรัตน์ 
เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตําบลทุ่งระยะ อําเภอ
สวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (720,000) บาท 
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ลําดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
วงเงิน

งบประมาณ  
วิธีซื้อ/จ้าง  

ผู้เสนอราคาและราคา  
ที่เสนอ  

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป  

191. 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อ
พักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตําบลเขา
ทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

(343,000) บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (342,000) บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สวีรวมช่าง 
โดย นายทรงชัย  อัจกลับ 
เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 7 ตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

ราคา (342,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 

   ห้างหุ้นส่วนจํากัด นําชุมพรก่อสร้าง 
เลขที่ 48/2 หมู่ที่ 8 ตําบลทุ่งตะไคร 
อําเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร 
เสนอราคา (344,000) บาท 

 

 

192. 

โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 

(550,000) บาท สอบราคา บริษัท เฮงเจริญการโยธา จํากัด 
โดย นางสาวสุภาภรณ์ แสนใหม่ 
เลขที่ 1308 หมู่ที่ 1 ตําบลหัวทะเล 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 
เสนอราคา (480,000) บาท 

บริษัท เฮงเจริญการโยธา จํากัด 
โดย นางสาวสุภาภรณ์ แสนใหม่ 
เลขที่ 1308 หมู่ที่ 1 ตําบลหัวทะเล 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 

ราคา (480,000) บาท 

เสนอราคาต่ําสุด 

 


