
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลห้วยยอด 
เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือนสิงหาคม 2563 

…………………………………………………………………………………. 
 

  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8) ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน ให้มี
รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และเลขท่ีและวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ นั้น 
 

  เทศบาลต าบลห้วยยอด ขอประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน สิงหาคม 2563 
รายละเอียดตามแบบ สขร.1 แนบท้ายประกาศ 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

         ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

                                                                                    
               (นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์) 
             นายกเทศมนตรีต าบลห้วยยอด 
 

 
 
 



ล าดบัที่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด

จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

1 โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทวี  ฉุ้นย่อง         
ราคา 2,500 บาท

นายทวี  ฉุ้นย่อง         
ราคา 2,500 บาท

ราคาต ่าสุด  -

2 วัสดุส่านักงาน 130.00 130.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนพล               
ราคา 130 บาท

ร้านธนพล               
ราคา 130 บาท

ราคาต ่าสุด  -

3 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก่อเกียรติ           
ราคา 3,200 บาท

ร้านก่อเกียรติ           
ราคา 3,200 บาท

ราคาต ่าสุด  -

4 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

530.00 530.00 เฉพาะเจาะจง ห้วยยอดเครื องตัดหญ้า  
ราคา 530 บาท

ห้วยยอดเครื องตัดหญ้า  
ราคา 530 บาท

ราคาต ่าสุด  -

5 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื น

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื นพหล 
 ราคา 150 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื นพหล 
 ราคา 150 บาท

ราคาต ่าสุด  -

แบบ  สขร.๑
สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม

เทศบาลต่าบลห้วยยอด
วันที   31  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖3



ล าดบัที่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด

จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

6 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,109.00 3,109.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญ           
ราคา 3,109 บาท

ร้านโชคเจริญ           
ราคา 3,109 บาท

ราคาต ่าสุด  -

7 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก่อเกียรติ           
ราคา 1,900 บาท

ร้านก่อเกียรติ           
ราคา 1,900 บาท

ราคาต ่าสุด  -

8 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,112.00 2,112.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก่อเกียรติ           
ราคา 2,112 บาท

ร้านก่อเกียรติ           
ราคา 2,112 บาท

ราคาต ่าสุด  -

9 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

2,260.00 2,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 2,260 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 2,260 บาท

ราคาต ่าสุด  -

10 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

4,170.00 4,170.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื นพหล 
ราคา 4,170 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื นพหล 
ราคา 4,170 บาท

ราคาต ่าสุด  -

11 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 650 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 650 บาท

ราคาต ่าสุด  -

12 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื น

2,580.00 2,580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 2,580 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 2,580 บาท

ราคาต ่าสุด  -

13 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื น

1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอส ยางยนต์       
ราคา 1,950 บาท

ร้านพีเอส ยางยนต์       
ราคา 1,950 บาท

ราคาต ่าสุด  -

14 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื น

1,560.00 1,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอส ยางยนต์       
ราคา 1,560 บาท

ร้านพีเอส ยางยนต์       
ราคา 1,560 บาท

ราคาต ่าสุด  -

15 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ตุ๊กการเบาะ              
ราคา 2,000 บาท

ตุ๊กการเบาะ              
ราคา 2,000 บาท

ราคาต ่าสุด  -



ล าดบัที่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด

จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

16 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

1,160.00 1,160.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื นพหล 
 ราคา 1,160 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื นพหล 
 ราคา 1,160 บาท

ราคาต ่าสุด  -

17 รายจ่ายเพื อให้ได้มา
ซึ งบริการ

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเจริญการยาง    
ราคา 300 บาท

ร้านแสงเจริญการยาง    
ราคา 300 บาท

ราคาต ่าสุด  -

18 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

2,620.00 2,620.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยัน กิจสวน       
ราคา 2,620 บาท

นายสุริยัน กิจสวน       
ราคา 2,620 บาท

ราคาต ่าสุด  -

19 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 1,500 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 1,500 บาท

ราคาต ่าสุด  -

20 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก่อเกียรติ            
ราคา 1,400 บาท

ร้านก่อเกียรติ            
ราคา 1,400 บาท

ราคาต ่าสุด  -

21 ป้ายไวนิล 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ห้วยยอด ไวนิล          
ราคา 800 บาท

ห้วยยอด ไวนิล          
ราคา 800 บาท

ราคาต ่าสุด  -

22 ป้ายไวนิล 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ อาร์ต แอนด์ 
พร้ินต้ิง                   
ราคา 2,600 บาท

เสริมศักด์ิ อาร์ต แอนด์ 
พร้ินต้ิง                   
ราคา 2,600 บาท

ราคาต ่าสุด  -

23 ค่าจ้างซักผ้า 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายตุลย์ ขาวปลอด     
ราคา 1,500 บาท

นายตุลย์ ขาวปลอด     
ราคา 1,500 บาท

ราคาต ่าสุด  -



ล าดบัที่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด

จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

24 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื น

385.00 385.00 เฉพาะเจาะจง ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน                
ราคา 385 บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน                
ราคา 385 บาท

ราคาต ่าสุด  -

25 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื น

130.00 130.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื นพหล 
 ราคา 130 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื นพหล 
 ราคา 130 บาท

ราคาต ่าสุด  -

26 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ตุ๊กการเบาะ              
ราคา 200 บาท

ตุ๊กการเบาะ              
ราคา 200 บาท

ราคาต ่าสุด  -

27 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,112.00 2,112.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก่อเกียรติ           
ราคา 2,112 บาท

ร้านก่อเกียรติ           
ราคา 2,112 บาท

ราคาต ่าสุด  -

28 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 2,900 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 2,900 บาท

ราคาต ่าสุด  -

29 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

520.00 520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 520 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 520 บาท

ราคาต ่าสุด  -

30 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื น

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส       
ราคา 3,600 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส       
ราคา 3,600 บาท

ราคาต ่าสุด  -

31 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสปอร์ตช็อปฟิตเนส 
(ตรัง)                     
ราคา 3,150 บาท

ร้านสปอร์ตช็อปฟิตเนส 
(ตรัง)                     
ราคา 3,150 บาท

ราคาต ่าสุด  -



ล าดบัที่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด

จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

32 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้วยยอดเครื องตัดหญ้า  
ราคา 3,000 บาท

ห้วยยอดเครื องตัดหญ้า  
ราคา 3,000 บาท

ราคาต ่าสุด  -

33 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

2,040.00 2,040.00 เฉพาะเจาะจง ห้วยยอดเครื องตัดหญ้า  
ราคา 2,040 บาท

ห้วยยอดเครื องตัดหญ้า  
ราคา 2,040 บาท

ราคาต ่าสุด  -

34 ถ่ายเอกสาร 2,539.00 2,539.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรี มานะธ่ารง 
 ราคา 2,539 บาท

นางสาวมยุรี มานะธ่ารง 
 ราคา 2,539 บาท

ราคาต ่าสุด  -

35 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,390.00 12,390.00 เฉพาะเจาะจง นายด่ารัส พิชัย          
ราคา 12,390 บาท

นายด่ารัส พิชัย          
ราคา 12,390 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 482/2563  
 ลว. 20 ก.ค. 63

36 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื น

31,570.00 31,570.00 เฉพาะเจาะจง สังขวิทย์  ภูมิทัศน์       
ราคา 31,570 บาท

สังขวิทย์  ภูมิทัศน์       
ราคา 31,570 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 463/2563  
 ลว. 9 ก.ค. 63

37 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื น

24,210.00 24,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน                
ราคา 24,210 บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน                
ราคา 24,210 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 484/2563  
 ลว. 20 ก.ค. 63

38 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง เตชะ  ซัพพลาย          
ราคา 12,800 บาท

เตชะ  ซัพพลาย          
ราคา 12,800 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 155/2563  
 ลว. 23 ส.ค. 63

39 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง ชัยเจริญสื อสาร          
ราคา 16,800 บาท

ชัยเจริญสื อสาร          
ราคา 16,800 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 493/2563  
 ลว. 29 ก.ค. 63

40 วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญวิทย์ ทิพกอง
ลาส ราคา 60,000 บาท

นายชาญวิทย์ ทิพกอง
ลาส ราคา 60,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 490/2563  
 ลว. 24 ก.ค. 63



ล าดบัที่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด

จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

41 วัสดุก่อสร้าง 18,920.00 18,920.00 เฉพาะเจาะจง น้องวัสดุก่อสร้าง         
 ราคา 18,920 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง         
 ราคา 18,920 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 494/2563  
 ลว. 29 ก.ค. 63

42 โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประทีปพานิช       
ราคา 10,500 บาท

ร้านประทีปพานิช       
ราคา 10,500 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 495/2563  
 ลว. 3 ส.ค. 63

43 โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง

5,150.00 5,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 5,150 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 5,150 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 496/2563  
 ลว. 3 ส.ค. 63

44 วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเอกรุ่งเพชร 
นานาภัณฑ์              
ราคา 60,000 บาท

ร้านบุญเอกรุ่งเพชร 
นานาภัณฑ์              
ราคา 60,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 524/2563  
 ลว. 7 ส.ค. 63



ล าดบัที่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด

จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

45 วัสดุส่านักงาน 6,165.00 6,165.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 6,165 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 6,165 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 492/2563  
 ลว. 29 ก.ค. 63

46 โครงการ
พระราชด่าริด้าน
สาธารณสุข

9,180.00 9,180.00 เฉพาะเจาะจง นายกวินทร์วิชย์  แสนดี 
ราคา 9,180 บาท

นายกวินทร์วิชย์  แสนดี 
ราคา 9,180 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 497/2563  
 ลว. 3 ส.ค. 63

47 โครงการ
พระราชด่าริด้าน
สาธารณสุข

7,140.00 7,140.00 เฉพาะเจาะจง ทับเที ยงโอสถ           
ราคา 7,140 บาท

ทับเที ยงโอสถ           
ราคา 7,140 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 503/2563  
 ลว. 3 ส.ค. 63

48 วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,780.00 8,780.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 8,780 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 8,780 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 508/2563  
 ลว. 5 ส.ค. 63

49 วัสดุก่อสร้าง 37,480.00 37,480.00 เฉพาะเจาะจง น้องวัสดุก่อสร้าง         
ราคา 37,480 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง         
ราคา 37,480 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 510/2563  
 ลว. 5 ส.ค. 63

50 วัสดุก่อสร้าง 47,250.00 47,250.00 เฉพาะเจาะจง พ.ธุรกิจ                  
ราคา 47,250 บาท

พ.ธุรกิจ                  
ราคา 47,250 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 511/2563  
 ลว. 6 ส.ค. 63

51 รายจ่ายเพื อให้ได้มา
ซึ งบริการ

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระภัทร์ เจียวสกุล
วัฒนา                   
ราคา 18,000 บาท

นายธีระภัทร์ เจียวสกุล
วัฒนา                   
ราคา 18,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 159/2563  
 ลว. 3 ส.ค. 63

52 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอส ยางยนต์       
ราคา 12,500 บาท

ร้านพีเอส ยางยนต์       
ราคา 12,500 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 163/2563  
 ลว. 5 ส.ค. 63



ล าดบัที่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด

จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

53 วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,460.00 10,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรสื อสาร         
ราคา 10,460 บาท

ร้านเพชรสื อสาร         
ราคา 10,460 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 512/2563  
 ลว. 6 ส.ค. 63

54 ถ่ายเอกสาร 9,910.00 9,910.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรี มานะธ่ารง 
ราคา 9,910 บาท

นางสาวมยุรี มานะธ่ารง 
ราคา 9,910 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 167/2563  
 ลว. 6 ส.ค. 63

55 วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,480.00 9,480.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 9,480 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 9,480 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 525/2563  
 ลว. 7 ส.ค. 63

56 วัสดุส่านักงาน 5,680.00 5,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 5,680 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 5,680 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 526/2563  
 ลว. 10 ส.ค. 63

57 โครงการ
พระราชด่าริด้าน
สาธารณสุข

58,140.00 58,140.00 เฉพาะเจาะจง โมโนเมด แอนด์ ซัพ
พลาย ราคา 58,140 
บาท

โมโนเมด แอนด์ ซัพ
พลาย ราคา 58,140 
บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 498/2563  
 ลว. 3 ส.ค. 63

58 วัสดุก่อสร้าง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์สวัสด์ิก่อสร้าง  
ราคา 90,000 บาท

หจก.วงศ์สวัสด์ิก่อสร้าง  
ราคา 90,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 517/2563  
 ลว. 6 ส.ค. 63

59 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอส ยางยนต์       
ราคา 5,100 บาท

ร้านพีเอส ยางยนต์       
ราคา 5,100 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 529/2563  
 ลว. 10 ส.ค. 63

60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 97,945.00 97,945.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด   
ราคา 97,945 บาท

บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด   
ราคา 97,945 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 528/2563  
 ลว. 10 ส.ค. 63



ล าดบัที่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด

จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

61 วัสดุส่านักงาน 40,500.00 40,500.00 เฉพาะเจาะจง เลิศชัยออโตเมชั น โดย 
นายธัญพิสิฐ  ยงสถิตศักด์ิ
 ราคา 40,500 บาท

เลิศชัยออโตเมชั น โดย 
นายธัญพิสิฐ  ยงสถิตศักด์ิ
 ราคา 40,500 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 532/2563  
 ลว. 11 ส.ค. 63

62 วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,810.00 19,810.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์ 
 ราคา 19,810 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์ 
 ราคา 19,810 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 534/2563  
 ลว. 13 ส.ค. 63

63 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

11,620.00 11,620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเจริญการยาง    
ราคา 11,620 บาท

ร้านแสงเจริญการยาง    
ราคา 11,620 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 537/2563  
 ลว. 13 ส.ค. 63

64 วัสดุส่านักงาน 8,267.00 8,267.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 8,267 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 8,267 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 538/2563  
 ลว. 13 ส.ค. 63

65 วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 8,800 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 8,800 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 541/2563  
 ลว. 14 ส.ค. 63

66 วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,180.00 10,180.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 10,180 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 10,180 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 542/2563  
 ลว. 14 ส.ค. 63

67 โครงการจัดท่าแผน
ที ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

12,310.00 12,310.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 12,310 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 12,310 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 543/2563  
 ลว. 14 ส.ค. 63

68 วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 19,630.00 19,630.00 เฉพาะเจาะจง โอลิแอนเดอร์            
ราคา 19,630 บาท

โอลิแอนเดอร์            
ราคา 19,630 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 551/2563  
 ลว. 18 ส.ค. 63



ล าดบัที่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด

จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

69 วัสดุส่านักงาน 6,435.00 6,435.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 6,435 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 6,435 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 535/2563  
 ลว. 13 ส.ค. 63

70 วัสดุส่านักงาน 19,030.00 19,030.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 19,030 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 19,030 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 536/2563  
 ลว. 13 ส.ค. 63

71 วัสดุก่อสร้าง 9,130.00 9,130.00 เฉพาะเจาะจง น้องวัสดุก่อสร้าง         
ราคา 9,130 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง         
ราคา 9,130 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 539/2563  
 ลว. 13 ส.ค. 63

72 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื น

24,210.00 24,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน                
ราคา 24,210 บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน                
ราคา 24,210 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 540/2563  
 ลว. 13 ส.ค. 63

73 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด สุ
ราษฎร์ฟลูอิด            
ราคา 24,075 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด สุ
ราษฎร์ฟลูอิด            
ราคา 24,075 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 169/2563  
 ลว. 14 ส.ค. 63

74 รายจ่ายเพื อให้ได้มา
ซึ งบริการ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง 777 ศิลป์              
ราคา 9,000 บาท

777 ศิลป์              
ราคา 9,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 173/2563  
 ลว. 14 ส.ค. 63

75 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื น

13,450.00 13,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน                
ราคา 13,450 บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน                
ราคา 13,450 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 545/2563  
 ลว. 18 ส.ค. 63

76 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

20,620.00 20,620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเจริญการยาง    
ราคา 20,620 บาท

ร้านแสงเจริญการยาง    
ราคา 20,620 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 546/2563  
 ลว. 18 ส.ค. 63



ล าดบัที่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด

จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

77 วัสดุส่านักงาน 30,165.00 30,165.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 30,165 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 30,165 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 549/2563  
 ลว. 18 ส.ค. 63

78 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,320.00 7,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก่อเกียรติ            
ราคา 7,320 บาท

ร้านก่อเกียรติ            
ราคา 7,320 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 550/2563  
 ลว. 18 ส.ค. 63

79 จ้างเหมาก่าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ งปฏิกูล

207,900.00 207,900.00 ประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding)

นายกิตติศักด์ิ สังข์สุข
ราคา 207,900 บาท

นายกิตติศักด์ิ สังข์สุข   
ราคา 207,900 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.22/2563
 ลว. 31 ม.ีค. 
2563

80 จ้างเหมาปฏิบัติงาน
ด้านโยธา และงาน
สวนสาธารณะ

51,000.00 51,000.00 ประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding)

นายวสันต์  ช่วยส่ง ราคา
 51,000 บาท

นายวสันต์  ช่วยส่ง ราคา
 51,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.23/2563
 ลว. 31 ม.ีค. 
2563

81 จ้างเหมาปฏิบัติงาน
เก็บขนขยะมูลฝอยฯ

173,400.00 173,400.00 ประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding)

นายวิชิต ขุมทอง ราคา 
173,400 บาท

นายวิชิต ขุมทอง ราคา 
173,400 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.28/2563
ลว. 31 ม.ีค. 2563

82 จ้างเหมาปฏิบัติงาน
โรงฆา่สัตว์ และ
ปฏิบัติงานด้านฌา
ปนสถาน

20,400.00 20,400.00 ประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding)

นายวิชิต ขุมทอง ราคา 
20,400 บาท

นายวิชิต ขุมทอง ราคา 
20,400 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.24/2563
 ลว. 31 ม.ีค. 
2563



ล าดบัที่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด

จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

83 จ้างเหมาปฏิบัติงาน
รักษาความสะอาด
อาคารส่านักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

10,200.00 10,200.00 ประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding)

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 10,200 บาท

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 10,200 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.27/2563
 ลว. 31 ม.ีค. 
2563

84 จ้างเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
สะอาดโรงเรียน
เทศบาลห้วยยอด
วิทยา

30,600.00 30,600.00 ประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding)

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 30,600 บาท

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 30,600 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.25/2563
 ลว. 31 ต.ค. 
2563

85 จ้างเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
สะอาด และรักษา
ความปลอดภัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต่าบลห้วย
ยอด และอาคาร
ยิมเนเซียม

30,600.00 30,600.00 ประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding)

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 30,600 บาท

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 30,600 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.26/2563
 ลว. 31 ม.ีค. 
2563



ล าดบัที่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด

จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

86 จ้างเหมาบริการ
บันทึกข้อมูลงาน
ด้านพัสดุ ประจ่า
เทศบาลต่าบลห้วย
ยอด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 9,000 บาท

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 9,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.21/2563
 ลว. 31 ม.ีค. 
2563

87 จ้างเหมาบริการ
บันทึกข้อมูลงาน
ด้านแผนที ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
ประจ่าเทศบาล
ต่าบลห้วยยอด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทุมพร เกิดผล 
ราคา 9,000 บาท

นางสาวปทุมพร เกิดผล 
ราคา 9,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.19/2563
 ลว. 31 ม.ีค. 
2563

88 จ้างเหมาบริการ
บันทึกข้อมูลงาน
ด้านสาธารณสุขฯ 
ประจ่าเทศบาล
ต่าบลห้วยยอด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญลักษณ์    
รักการงาน               
ราคา 9,000 บาท

นางสาวธัญญลักษณ์  รัก
การงาน            ราคา 
9,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.20/2563
 ลว. 31 ม.ีค. 
2563

89 ท่าตู้รางเลื อน ระบบ
มือผลัก (ฐานรางลอย)

270,000.00 270,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภีมเชษฐ์ จ่ากัด   
ราคา 270,000 บาท

บริษัท ภีมเชษฐ์ จ่ากัด   
ราคา 270,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.33/2563
 ลว. 8 พ.ค. 2563



ล าดบัที่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด

จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

90 เครื องออกก่าลังกาย
กลางแจ้ง จ่านวน 
๑๐ รายการ

421,000.00 421,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเทค กรุ๊ป
๙๙๙ จ่ากัด             
ราคา 421,000 บาท

บริษัท สยามเทค กรุ๊ป
๙๙๙ จ่ากัด             
ราคา 421,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.39/2563
 ลว. 18 พ.ค. 
2563

91 จ้างเหมาบริการ
คนงานรักษาความ
สะอาดอาคาร
ส่านักงานเทศบาล 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา ทองจันทร์  
ราคา 9,000 บาท

นางจินตนา ทองจันทร์  
ราคา 9,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.53/2563
 ลว. 21 ก.ค. 
2563

92 จ้างเหมาบริการ
ส่ารวจและบันทึก
ข้อมูลงานแผนที 
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชลิตา ปานศรี       
ราคา 9,000 บาท

นางชลิตา ปานศรี       
ราคา 9,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.54/2563
 ลว. 29 ก.ค. 
2563

93 จ้างเหมาบริการ
ส่ารวจและบันทึก
ข้อมูลงานแผนที 
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิสา ทินรัตน์
 ราคา 9,000 บาท

นางสาววรรณิสา ทินรัตน์
 ราคา 9,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.55/2563
 ลว. 29 ก.ค. 
2563



ล าดบัที่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด

จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

94 ปรับปรุงเมรุเผาศพ
ปลอดมลพิษ เพิ มเติม

1,840,000 1,840,000 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding)

หจก.ฮีตต้ิง โปรดักส์     
ราคา 1,840,000 บาท

หจก.ฮีตต้ิง โปรดักส์     
ราคา 1,840,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.43/2563
 ลว. 16 ม.ิย. 
2563


