
     
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลหวยยอด 
เรื่อง   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 

………………………………………………………………………………..……… 
 

  ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ (๘) กําหนดให
หนวยงานของรัฐจัดทําสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐเปนรายเดือนทุกๆ เดือน ใหมี
รายละเอียดเก่ียวกับงานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และเลขที่และ
วันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือการจาง เพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูได น้ัน 

 

 เทศบาลตําบลหวยยอด ขอประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือน มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
รายละเอียดตามแบบ สขร.๑ แนบทายประกาศน้ี 

 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

                                     (นายธวัชชัย วรพงศพัฒน) 
                                   นายกเทศมนตรีตําบลหวยยอด 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับที่
วงเงินที่จะ

จัดซื้อหรือจัด
จาง

ราคากลาง
วิธีซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

1 1,685.00 1,685.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -

2 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -

3 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -

4 690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -

5 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -

6 3,396.00 3,396.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -

7 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -

8 670.00 670.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน

เทศบาลตําบลหวยยอด

วันที่  ๓0  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ  สขร.๑

วัสดุกอสราง

หนังสือพิมพ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ

วัสดุยานพาหนะและ
ขนสง

คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ

ช. รุงภัณฑ              
ราคา 670 บาท

หนังสือพิมพขาวเมือง
ตรัง ราคา 1,000 บาท

นางสาวมยุรี มานะธํารง
 ราคา 3,396 บาท

นสพ.รักษตรัง          
ราคา 1,000 บาท

นางสาวมยุรี มานะธํารง
 ราคา 690 บาท

รานอู ส.กรเซอรวิส     
ราคา 1,650 บาท

รานกอเกียรติ           
ราคา 2,500 บาท

นายเสริมศักดิ์ จันทระ 
 ราคา 1,685 บาท

นายเสริมศักดิ์ จันทระ 
 ราคา 1,685 บาท

รานกอเกียรติ           
ราคา 2,500 บาท

รานอู ส.กรเซอรวิส     
ราคา 1,650 บาท

นางสาวมยุรี มานะธํารง
 ราคา 690 บาท

นสพ.รักษตรัง          
ราคา 1,000 บาท

นางสาวมยุรี มานะธํารง
 ราคา 3,396 บาท

หนังสือพิมพขาวเมือง
ตรัง ราคา 1,000 บาท

ช. รุงภัณฑ              
ราคา 670 บาท



ลําดับที่
วงเงินที่จะ

จัดซื้อหรือจัด
จาง

ราคากลาง
วิธีซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

9 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -

10 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -

11 1,095.00 1,095.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -

12 590.00 590.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -

13 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -

14 1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -

15 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -

16 2,990.00 2,990.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -

17 4,140.00 4,140.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

วัสดุยานพาหนะและ
ขนสง

วัสดุยานพาหนะและ
ขนสง

วัสดุยานพาหนะและ
ขนสง

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุสํานักงาน

คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม

วัสดุคอมพิวเตอร

พีเอส ยางยนต          
ราคา 4,140 บาท

พีเอส ยางยนต         
ราคา 2,990 บาท

พีเอส ยางยนต          
ราคา 700 บาท

พีเอส ยางยนต          
ราคา 1,450 บาท

รานกอเกียรติ           
ราคา 3,500 บาท

บริษัท ไอแคร บิซิเนส  
จํากัด                   
ราคา 590 บาท

รานบรรณกิจธงชัย 47
 ราคา 1,095 บาท

บริษัท ไอแคร บิซิเนส 
จํากัด                   
ราคา 800 บาท

บริษัท ไอแคร บิซิเนส  
จํากัด                   
ราคา 3,800 บาท

บริษัท ไอแคร บิซิเนส  
จํากัด                   
ราคา 3,800 บาท

บริษัท ไอแคร บิซิเนส 
จํากัด                   
ราคา 800 บาท

รานบรรณกิจธงชัย 47
 ราคา 1,095 บาท

บริษัท ไอแคร บิซิเนส  
จํากัด                   
ราคา 590 บาท

รานกอเกียรติ           
ราคา 3,500 บาท

พีเอส ยางยนต          
ราคา 1,450 บาท

พีเอส ยางยนต          
ราคา 700 บาท

พีเอส ยางยนต         
ราคา 2,990 บาท

พีเอส ยางยนต          
ราคา 4,140 บาท



ลําดับที่
วงเงินที่จะ

จัดซื้อหรือจัด
จาง

ราคากลาง
วิธีซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

18 1,280.00 1,280.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -

19 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -

20 1,550.00 1,550.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -

21 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -

22 3,065.00 3,065.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -

23 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -

24 1,140.00 1,140.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -วัสดุกอสราง

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

วัสดุสํานักงาน

วัสดุสํานักงาน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนกลุม
สาระการเรียนรู
ภาษาไทย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนกลุม
สาระการเรียนรู
ภาษาไทย

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

รานธนพล              
ราคา 1,140 บาท

รานธนพล              
ราคา 3,000 บาท

รานบรรณกิจธงชัย 47
 ราคา 3,065 บาท

นางสาวคริสตมาส   
แซหวอง                
ราคา 600 บาท

รานบรรณกิจธงชัย 47
 ราคา 1,550 บาท

สยามตรังพริ้นติ้งแอนด
 ไซน                     
ราคา 1,400 บาท

พีเอส ยางยนต          
ราคา 1,280 บาท

พีเอส ยางยนต          
ราคา 1,280 บาท

สยามตรังพริ้นติ้งแอนด
 ไซน                     
ราคา 1,400 บาท

รานบรรณกิจธงชัย 47
 ราคา 1,550 บาท

นางสาวคริสตมาส   
แซหวอง                
ราคา 600 บาท

รานบรรณกิจธงชัย 47
 ราคา 3,065 บาท

รานธนพล              
ราคา 3,000 บาท

รานธนพล              
ราคา 1,140 บาท



ลําดับที่
วงเงินที่จะ

จัดซื้อหรือจัด
จาง

ราคากลาง
วิธีซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

25 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -

26 490.00 490.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -

27 810.00 810.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -

28 3,660.00 3,660.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -

29 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -

30 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -

31 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -

32 840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -วัสดุยานพาหนะและ
ขนสง

คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม

คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม

ปายไวนิล

วัสดุการเกษตร

วัสดุยานพาหนะและ
ขนสง

คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม

คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม

รานหวยยอดเครื่องตัด
หญา                    
ราคา 840 บาท

รานอู ส.กรเซอรวิส     
ราคา 3,800 บาท

รานหวยยอดเครื่องตัด
หญา                    
ราคา 2,500 บาท

สยามตรังพริ้นติ้งแอนด
ไซน                     
ราคา 800 บาท

นองวัสดุกอสราง        
ราคา 3,660 บาท

รานอู ส.กรเซอรวิส     
ราคา 810 บาท

เอ.ไอ คอมพิวเตอร     
 ราคา 490 บาท

นายภานุพงษ เขียว
จันทร                  
ราคา 1,800 บาท

นายภานุพงษ เขียว
จันทร                  
ราคา 1,800 บาท

เอ.ไอ คอมพิวเตอร     
 ราคา 490 บาท

รานอู ส.กรเซอรวิส     
ราคา 810 บาท

นองวัสดุกอสราง        
ราคา 3,660 บาท

สยามตรังพริ้นติ้งแอนด
ไซน                     
ราคา 800 บาท

รานหวยยอดเครื่องตัด
หญา                    
ราคา 2,500 บาท

รานอู ส.กรเซอรวิส     
ราคา 3,800 บาท

รานหวยยอดเครื่องตัด
หญา                    
ราคา 840 บาท



ลําดับที่
วงเงินที่จะ

จัดซื้อหรือจัด
จาง

ราคากลาง
วิธีซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

33 4,840.00 4,840.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -

34 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -

35 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด  -

36 80,400.00 80,400.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 466/2561   
ลว. 20 เม.ย. 2561

37 7,890.00 7,890.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 515/2561   
ลว. 22 พ.ค. 2561

38 12,390.00 12,390.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 516/2561   
ลว. 22 พ.ค. 2561

39 5,570.00 5,570.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 517/2561   
ลว. 22 พ.ค. 2561

40 93,056.00 93,056.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 527/2561   
ลว. 29 พ.ค. 2561

41 8,430.00 8,430.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 528/2561   
ลว. 30 พ.ค. 2561

โครงการรณรงคและ
ตอตานยาเสพติดใน
ชุมชนเขตเทศบาล

วัสดุกอสราง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

สยามตรังพริ้นติ้งแอนด
ไซน                     
ราคา 3,200 บาท

นองวัสดุกอสราง        
ราคา 500 บาท

รานอู ส.กรเซอรวิส     
ราคา 4,840 บาท

รานอู ส.กรเซอรวิส     
ราคา 4,840 บาท

นองวัสดุกอสราง        
ราคา 500 บาท

สยามตรังพริ้นติ้งแอนด
ไซน                     
ราคา 3,200 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

หวยยอดแก็สและ
ออกซิเจน               
ราคา 7,890 บาท

หวยยอดแก็สและ
ออกซิเจน               
ราคา 7,890 บาท

วัสดุงานบานงานครัว นายดํารัส  พิชัย        
ราคา 12,390 บาท

นายดํารัส  พิชัย        
ราคา 12,390 บาท

วัสดุกอสราง รานธนพล               
ราคา 5,570 บาท

รานธนพล               
ราคา 5,570 บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ วุฒิชัยการไฟฟา         
ราคา 93,056 บาท

วุฒิชัยการไฟฟา         
ราคา 93,056 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

หวยยอดแก็สและ
ออกซิเจน               
ราคา 8,430 บาท

หวยยอดแก็สและ
ออกซิเจน               
ราคา 8,430 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน ปรีชาเฟอรนิเจอร       
ราคา 80,400 บาท

ปรีชาเฟอรนิเจอร       
ราคา 80,400 บาท



ลําดับที่
วงเงินที่จะ

จัดซื้อหรือจัด
จาง

ราคากลาง
วิธีซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

42 9,320.00 9,320.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 532/2561   
ลว. 31 พ.ค. 2561

43 5,680.00 5,680.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 533/2561   
ลว. 1 มิ.ย. 2561

44 59,638.00 59,638.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 534/2561   
ลว. 1 มิ.ย. 2561

45 11,240.00 11,240.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 535/2561   
ลว. 1 มิ.ย. 2561

46 14,495.00 14,495.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 536/2561   
ลว. 1 มิ.ย. 2561

47 81,600.00 81,600.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 539/2561   
ลว. 4 มิ.ย. 2561

48 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 540/2561   
ลว. 4 มิ.ย. 2561

49 44,540.00 44,540.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 542/2561   
ลว. 6 มิ.ย. 2561

โครงการจัดพิธีไหวครู นางสาวสุคนธา ดวงดํา 
ราคา 9,320 บาท

นางสาวสุคนธา ดวงดํา 
ราคา 9,320 บาท

โครงการจัดพิธีไหวครู นางสาวจิตตรัตน ทอง
รอด                   
ราคา 5,680 บาท

นางสาวจิตตรัตน ทอง
รอด                   
ราคา 5,680 บาท

โครงการนําเสนอ
ผลงานและแขงขัน
ทักษาทางวิชาการ

รานบรรณกิจธงชัย 47
 ราคา 59,638 บาท

รานบรรณกิจธงชัย 47
 ราคา 59,638 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร บริษัท ไอแคร บิซิเนส 
จํากัด                   
ราคา 11,240 บาท

บริษัท ไอแคร บิซิเนส 
จํากัด                   
ราคา 11,240 บาท

วัสดุสํานักงาน รานบรรณกิจธงชัย 47
 ราคา 14,495 บาท

รานบรรณกิจธงชัย 47
 ราคา 14,495 บาท

วัสดุกอสราง นองวัสดุกอสราง        
ราคา 81,600 บาท

นองวัสดุกอสราง        
ราคา 81,600 บาท

วัสดุกอสราง นองวัสดุกอสราง        
ราคา 40,000 บาท

นองวัสดุกอสราง        
ราคา 40,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร บริษัท ไอแคร บิซิเนส 
จํากัด                   
ราคา 44,540 บาท

บริษัท ไอแคร บิซิเนส 
จํากัด                   
ราคา 44,540 บาท



ลําดับที่
วงเงินที่จะ

จัดซื้อหรือจัด
จาง

ราคากลาง
วิธีซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

50 17,564.20 17,564.20 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 543/2561   
ลว. 6 มิ.ย. 2561

51 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 550/2561   
ลว. 7 มิ.ย. 2561

52 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 551/2561   
ลว. 7 มิ.ย. 2561

53 11,429.00 11,429.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 552/2561   
ลว. 7 มิ.ย. 2561

54 67,765.20 67,765.20 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 553/2561   
ลว. 7 มิ.ย. 2561

55 10,593.00 10,593.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 554/2561   
ลว. 7 มิ.ย. 2561

56 7,846.70 7,846.70 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 556/2561   
ลว. 7 มิ.ย. 2561

57 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 558/2561   
ลว. 11 มิ.ย. 2561

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

บริษัท กิต ปโตรเลียม 
จํากัด                  
ราคา 17,564.20 

บริษัท กิต ปโตรเลียม 
จํากัด                  
ราคา 17,564.20 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนกลุม

นายสงกรานต บุญชวย
 ราคา 6,700 บาท

นายสงกรานต บุญชวย
 ราคา 6,700 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน ปรีชาเฟอรนิเจอร       
ราคา 8,400 บาท

ปรีชาเฟอรนิเจอร       
ราคา 8,400 บาท

ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว

รานโชคเจริญ           
ราคา 11,429 บาท

รานโชคเจริญ           
ราคา 11,429 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

บริษัท กิต ปโตรเลียม 
จํากัด                  
ราคา 67,765.20 

บริษัท กิต ปโตรเลียม 
จํากัด                  
ราคา 67,765.20 

วัสดุกอสราง รานสุทัย                
ราคา 10,593 บาท

รานสุทัย                
ราคา 10,593 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

บริษัท กิต ปโตรเลียม 
จํากัด                  
ราคา 7,846.70 บาท

บริษัท กิต ปโตรเลียม 
จํากัด                  
ราคา 7,846.70 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน หางหุนสวนจํากัด กอ
เกียรติวิศวะการไฟฟา  
 ราคา 6,400 บาท

หางหุนสวนจํากัด กอ
เกียรติวิศวะการไฟฟา  
 ราคา 6,400 บาท



ลําดับที่
วงเงินที่จะ

จัดซื้อหรือจัด
จาง

ราคากลาง
วิธีซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

58 9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 559/2561   
ลว. 11 มิ.ย. 2561

59 8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 560/2561   
ลว. 11 มิ.ย. 2561

60 24,710.00 24,710.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 561/2561   
ลว. 13 มิ.ย. 2561

61 9,071.00 9,071.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 565/2561   
ลว. 15 มิ.ย. 2561

62 7,740.00 7,740.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 566/2561   
ลว. 15 มิ.ย. 2561

63 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 575/2561   
ลว. 15 มิ.ย. 2561

64 5,940.00 5,940.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 576/2561   
ลว. 18 มิ.ย. 2561

65 8,070.00 8,070.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 577/2561   
ลว. 18 มิ.ย. 2561

66 5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 578/2561   
ลว. 18 มิ.ย. 2561

วัสดุไฟฟาและวิทยุ รานกอกียรติ            
ราคา 9,071 บาท

รานกอกียรติ            
ราคา 9,071 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

พีเอส ยางยนต          
ราคา 7,740 บาท

พีเอส ยางยนต          
ราคา 7,740 บาท

ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว

หางหุนสวนจํากัด กอ
เกียรติวิศวะการไฟฟา  
 ราคา 9,200 บาท

หางหุนสวนจํากัด กอ
เกียรติวิศวะการไฟฟา  
 ราคา 9,200 บาท

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ รานกอเกียรติ           
ราคา 8,900 บาท

รานกอเกียรติ           
ราคา 8,900 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร บริษัท ไอแคร บิซิเนส 
จํากัด                   
ราคา 24,710 บาท

บริษัท ไอแคร บิซิเนส 
จํากัด                   
ราคา 24,710 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

หวยยอดแก็สและ
ออกซิเจน            
ราคา 8,070 บาท

หวยยอดแก็สและ
ออกซิเจน            
ราคา 8,070 บาท

วัสดุสํานักงาน รานบรรณกิจธงชัย 47
 ราคา 5,300 บาท

รานบรรณกิจธงชัย 47
 ราคา 5,300 บาท

นองวัสดุกอสราง        
ราคา 8,000 บาท

วัสดุกอสราง นองวัสดุกอสราง        
ราคา 8,000 บาท

วัสดุการเกษตร มณีโชติการเกษตร      
ราคา 5,940 บาท

มณีโชติการเกษตร      
ราคา 5,940 บาท



ลําดับที่
วงเงินที่จะ

จัดซื้อหรือจัด
จาง

ราคากลาง
วิธีซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

67 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 206/2561   
ลว. 22 พ.ค. 2561

68 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 207/2561   
ลว. 22 พ.ค. 2561

69 15,280.00 15,280.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 210/2561   
ลว. 30 พ.ค. 2561

70 10,600.00 10,600.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 211/2561   
ลว. 31 พ.ค. 2561

71 8,405.00 8,405.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 214/2561   
ลว. 4 มิ.ย. 2561

72 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 215/2561   
ลว. 11 มิ.ย. 2561

73 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด ลท. 216/2561   
ลว. 11 มิ.ย. 2561

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนรู
ภาษาไทย

นายธวัชชัย สีนา       
ราคา 12,000 บาท

นายธวัชชัย สีนา       
ราคา 12,000 บาท

โครงการนําเสนอ
ผลงานและแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคใต

นายศักดิ์นรินทร  สังข
สุวรรณ                 
ราคา 12,000 บาท

นายศักดิ์นรินทร  สังข
สุวรรณ                 
ราคา 12,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ

นางเย็นใจ ชัยวิเศษ     
ราคา 15,280 บาท

นางเย็นใจ ชัยวิเศษ     
ราคา 15,280 บาท

คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม

รานอู ส.กรเซอรวิส     
ราคา 10,600 บาท

รานอู ส.กรเซอรวิส     
ราคา 10,600 บาท

คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม

รานอู ส.กรเซอรวิส     
ราคา 8,405 บาท

รานอู ส.กรเซอรวิส     
ราคา 8,405 บาท

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนรู
ภาษาไทย

นางเพ็ญศรี นัยเตชจ
ริญราคา 12,000 บาท

นางเพ็ญศรี นัยเตชจ
ริญราคา 12,000 บาท

โครงการนําเสนอ
ผลงานและแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคใต

นายจําลอง เจริญสุข   
ราคา 24,000 บาท

นายจําลอง เจริญสุข   
ราคา 24,000 บาท
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