
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลห้วยยอด 
เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือนกันยายน  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 กันยายน 2563 
รายละเอียดตามแบบ สขร.1 แนบท้ายประกาศ 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

         ประกาศ ณ วันที่ ๒0 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

                                                                                    
               (นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์) 
             นายกเทศมนตรีต าบลห้วยยอด 
 

 
 
 



ล าดบัที่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด

จ้าง
วงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 วัสดุยานพาหนะละ
ขนส่ง

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเจริญการยาง 
 ราคา 12,500 บาท

ร้านแสงเจริญการยาง  
ราคา 12,500 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 557/2563  
ลว. 27 ส.ค. 2563

2 เครื องปรับอากาศ 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก่อเกียรติ          
ราคา 17,000 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
ราคา 17,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 556/2563  
ลว. 27 ส.ค. 2563

3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,486.00 9,486.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด 
ราคา 9,486 บาท

บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด 
ราคา 9,486 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 560/2563  
ลว. 8 ก.ย. 2563

4 วัสดุยานพาหนะละ
ขนส่ง

13,980.00 13,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
ราคา 13,980 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส    
ราคา 13,980 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 554/2563  
ลว. 24 ส.ค. 2563

5 ซ่อมแซมระบบ
ไฟสัญญาณจราจร
บริเวณสามแยกถนน
เทศารัษฎา

365,000.00 365,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด 
ราคา 365,000 บาท

บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด 
ราคา 365,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.62/2563
ลว. 11 ก.ย. 2563

6 เครื องวัดระยะด้วย
แสงเลเซอร์แบบมือถือ

48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด ซี 
เอส ที อินสทรูเม้นท์ 
(ไทยแลนต์)            
ราคา 48,150 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด ซี เอส
 ที อินสทรูเม้นท์ (ไทย
แลนต์)            ราคา 
48,150 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด 61/2563
ลว. 8 ก.ย. 2563

แบบ  สขร.๑
สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน

เทศบาลต่าบลห้วยยอด
วันที   30  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖3



ล าดบัที่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด

จ้าง
วงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

7 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนทางเข้าเมรุวัด
ห้วยยอด

687,000.00 687,000.00 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding)

บริษัท ศรีสวัสด์ิตรัง
ก่อสร้าง จ่ากัด       
ราคา 687,000 บาท

บริษัท ศรีสวัสด์ิตรัง
ก่อสร้าง จ่ากัด       
ราคา 687,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด 48/2563
ลว. 29 ม.ิย. 2563

8 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 36,900.00 36,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรังสมบูรณ์การ
ไฟฟ้า จ่ากัด           
ราคา 36,900 บาท

บริษัท ตรังสมบูรณ์การ
ไฟฟ้า จ่ากัด           
ราคา 36,900 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 571/2563  
ลว. 11 ก.ย. 2563

9 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

10 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

11 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



ล าดบัที่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด

จ้าง
วงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

12 จ้างเหมาปฏิบัติงาน
โรงฆา่สัตว์ และ
ปฏิบัติงานด้านฌาปน
สถาน

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

13 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

14 จ้างเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
สะอาดโรงเรียน
เทศบาลห้วยยอดวิทยา

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

15 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
วงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

16 จ้างเหมาบริการ
บันทึกข้อมูลงานด้าน
พัสดุ ประจ่าเทศบาล
ต่าบลห้วยยอด

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

17 จ้างเหมาบริการ
บันทึกข้อมูลงานด้าน
แผนที ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
ประจ่าเทศบาลต่าบล
ห้วยยอด

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

18 จ้างเหมาบริการ
บันทึกข้อมูลงานด้าน
สาธารณสุขฯ ประจ่า
เทศบาลต่าบลห้วยยอด

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

นางสาวธัญญลักษณ์  
รักการงาน            
ราคา 9,000 บาท

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

19 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
วงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

20 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

21 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

22 จ้างเหมาบริการ
ส่ารวจและบันทึก
ข้อมูลงานแผนที ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

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

23 จ้างเหมาบริการ
ส่ารวจและบันทึก
ข้อมูลงานแผนที ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

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


