
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลห้วยยอด 
เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือนธันวาคม  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 ธันวาคม 2563 
รายละเอียดตามแบบ สขร.1 แนบท้ายประกาศ 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

         ประกาศ ณ วันที่  7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
                                                                                                                                                                              

                                                                                   
               (นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์) 
             นายกเทศมนตรีต าบลห้วยยอด 
 

 
 
 



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตนภา   
เบญจวัฒนากุล       
ราคา 720 บาท

นางสาวจิตนภา   
เบญจวัฒนากุล       
ราคา 720 บาท

ราคาต ่าสุด  -

2 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 2,472.00 2,472.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 2,472 บาท

ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 2,472 บาท

ราคาต ่าสุด  -

3 ถ่ายเอกสาร 825.00 825.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรี       
มานะธ่ารง           
ราคา 825 บาท

นางสาวมยุรี       
มานะธ่ารง           
ราคา 825 บาท

ราคาต ่าสุด  -

4 ค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 1,200 บาท

ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 1,200 บาท

ราคาต ่าสุด  -

5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,056.00 1,056.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก่อเกียรติ        
ราคา 1,056 บาท

ร้านก่อเกียรติ        
ราคา 1,056 บาท

ราคาต ่าสุด  -

6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง อนันต์ยนต์           
ราคา 150 บาท

อนันต์ยนต์           
ราคา 150 บาท

ราคาต ่าสุด  -

7 วัสดุก่อสร้าง 1,705.00 1,705.00 เฉพาะเจาะจง น้องวัสดุก่อสร้าง      
ราคา 1,705 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
ราคา 1,705 บาท

ราคาต ่าสุด  -

แบบ  สขร.๑
สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เทศบาลต่าบลห้วยยอด
วันที   31  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖3



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

8 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 3,480.00 3,480.00 เฉพาะเจาะจง ช. รุ่งภัณฑ์           
ราคา 3,480 บาท

ช. รุ่งภัณฑ์           
ราคา 3,480 บาท

ราคาต ่าสุด  -

9 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประทีปพานิช    
ราคา 3,150 บาท

ร้านประทีปพานิช    
ราคา 3,150 บาท

ราคาต ่าสุด  -

10 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 3,840.00 3,840.00 เฉพาะเจาะจง น้องวัสดุก่อสร้าง     
ราคา 3,840 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง     
ราคา 3,840 บาท

ราคาต ่าสุด  -

11 วัสดุก่อสร้าง 409.00 409.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญ         
ราคา 409 บาท

ร้านโชคเจริญ         
ราคา 409 บาท

ราคาต ่าสุด  -

12 วัสดุงานบ้านงานครัว 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญ         
ราคา 300 บาท

ร้านโชคเจริญ         
ราคา 300 บาท

ราคาต ่าสุด  -

13 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,550.00 1,550.00 เฉพาะเจาะจง ห้วยยอดเครื องตัดหญ้า
 ราคา 1,550 บาท

ห้วยยอดเครื องตัดหญ้า
 ราคา 1,550 บาท

ราคาต ่าสุด  -

14 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 650 บาท

ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 650 บาท

ราคาต ่าสุด  -

15 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก่อเกียรติ        
ราคา 650 บาท

ร้านก่อเกียรติ        
ราคา 650 บาท

ราคาต ่าสุด  -

16 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง ห้วยยอดเครื องตัดหญ้า
 ราคา 950 บาท

ห้วยยอดเครื องตัดหญ้า
 ราคา 950 บาท

ราคาต ่าสุด  -

17 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 1,800 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 1,800 บาท

ราคาต ่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

18 โครงการพัฒนาการเรียน
การสอน และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรณกิจธงชัย47
ราคา 1,300 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย47
ราคา 1,300 บาท

ราคาต ่าสุด  -

19 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,530.00 4,530.00 เฉพาะเจาะจง ช. รุ่งภัณฑ์           
ราคา 4,530 บาท

ช. รุ่งภัณฑ์           
ราคา 4,530 บาท

ราคาต ่าสุด  -

20 บริการตัดแต่งต้นไม้ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิพงศ์        
ไชยพลบาล           
ราคา 4,000 บาท

นายพุฒิพงศ์        
ไชยพลบาล           
ราคา 4,000 บาท

ราคาต ่าสุด  -

21 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอส ยางยนต์   
ราคา 4,200 บาท

ร้านพีเอส ยางยนต์   
ราคา 4,200 บาท

ราคาต ่าสุด  -

22 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 1,500 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 1,500 บาท

ราคาต ่าสุด  -

23 ค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก่อเกียรติ        
ราคา 1,600 บาท

ร้านก่อเกียรติ        
ราคา 1,600 บาท

ราคาต ่าสุด  -

24 ค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม 4,150.00 4,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 4,150 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 4,150 บาท

ราคาต ่าสุด  -

25 ค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 3,900 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 3,900 บาท

ราคาต ่าสุด  -

26 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,460.00 3,460.00 เฉพาะเจาะจง ห้วยยอดเครื องตัด
หญ้าราคา 3,460 บาท

ห้วยยอดเครื องตัดหญ้า
 ราคา 3,460 บาท

ราคาต ่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

27 วัสดุเครื องแต่งกาย 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง ห้วยยอดเครื องตัดหญ้า
 ราคา 960 บาท

ห้วยยอดเครื องตัดหญ้า
 ราคา 960 บาท

ราคาต ่าสุด  -

28 ค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณ์   ทรัพย์สิน
 ราคา 3,000 บาท

นายกฤษณ์   ทรัพย์สิน
 ราคา 3,000 บาท

ราคาต ่าสุด  -

29 ป้ายไวนิล 1,728.00 1,728.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย 
จ่ากัด                  
ราคา 1,728 บาท

บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย 
จ่ากัด                  
ราคา 1,728 บาท

ราคาต ่าสุด  -

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

ร้านก่อเกียรติ          
ราคา 1,900 บาท

ราคาต ่าสุด  -

31 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอส ยางยนต์    
ราคา 3,100 บาท

ร้านพีเอส ยางยนต์    
ราคา 3,100 บาท

ราคาต ่าสุด  -

32 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตนภา     
เบญจวัฒนากุล        
ราคา 1,440 บาท

นางสาวจิตนภา     
เบญจวัฒนากุล        
ราคา 1,440 บาท

ราคาต ่าสุด  -

33 วัสดุก่อสร้าง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาณาจักรเมือง
ตรัง เมทัล แอนด์ รูฟ  
ราคา 30,000 บาท

บริษัท อาณาจักรเมือง
ตรัง เมทัล แอนด์ รูฟ 
 ราคา 30,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 54/2564       
ลว. 16 พ.ย. 63

34 วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,880.00 34,880.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็น
เตอร์ ราคา 34,880 
บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็น
เตอร์ ราคา 34,880 
บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 61/2564       
ลว. 16 พ.ย. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

35 วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็น
เตอร์ ราคา 8,600 
บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็น
เตอร์ ราคา 8,600 
บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 62/2564       
ลว. 16 พ.ย. 63

36 โครงการวันพ่อแห่งชาติ 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประทีปพานิช    
ราคา 11,000 บาท

ร้านประทีปพานิช    
ราคา 11,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 73/2564       
ลว. 1 ธ.ค. 63

37 วัสดุเครื องดับเพลิง 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซานโต้เอ็นจิ
เนียริ ง ราคา 9,000 
บาท

หจก.ซานโต้เอ็นจิ
เนียริ ง ราคา 9,000 
บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 67/2564       
ลว. 25 พ.ย. 63

38 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,070.00 8,070.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 8,070 บาท

ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 8,070 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 68/2564       
ลว. 25 พ.ย. 63

39 ค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม 6,485.00 6,485.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอส ยางยนต์   
ราคา 6,485 บาท

ร้านพีเอส ยางยนต์   
ราคา 6,485 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 31/2564       
ลว. 25 พ.ย. 63

40 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอสซี เอ็นจิ
เนียริ ง แอนด์ เซอร์วิส
 จ่ากัด                  
ราคา 25,680 บาท

บริษัท ทีเอสซี เอ็นจิ
เนียริ ง แอนด์ เซอร์วิส
 จ่ากัด                  
ราคา 25,680 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 64/2564       
ลว. 24 พ.ย. 63

41 วัสดุส่านักงาน 15,380.00 15,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรณกิจธงชัย 47
 ราคา 15,380 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 47
 ราคา 15,380 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 69/25564     
ลว. 25 พ.ย. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

42 วัสดุเครื องดับเพลิง 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซานโต้เอ็นจิ
เนียริ ง                 
ราคา 39,000 บาท

หจก.ซานโต้เอ็นจิ
เนียริ ง                 
ราคา 39,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 75/2564       
ลว. 3 ธ.ค. 63

43 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,260.00 8,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด
 ราคา 8,260 บาท

บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด
 ราคา 8,260 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 76/2564       
ลว. 3 ธ.ค. 63

44 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 16,300.00 16,300.00 เฉพาะเจาะจง อติเทพ ยางยนต์       
ราคา 16,300 บาท

อติเทพ ยางยนต์       
ราคา 16,300 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 88/2564       
ลว. 7 ธ.ค. 63

45 วัสดุก่อสร้าง 23,940.00 23,940.00 เฉพาะเจาะจง น้องวัสดุก่อสร้าง      
ราคา 23,940 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง      
ราคา 23,940 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 74/2564       
ลว. 3 ธ.ค. 63

46 จ้างท่าแผ่นพับ      
เทศบาลต่าบลห้วยยอด

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย 
จ่ากัด                  
ราคา 10,000 บาท

บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย 
จ่ากัด                  
ราคา 10,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 24/2564      
ลว. 4 พ.ย. 63

47 จ้างพิมพ์วารสารเพื อการ
ประชาสัมพันธ์

64,800.00 64,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย
จ่ากัด                
ราคา 64,800 บาท

บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย
จ่ากัด                
ราคา 64,800 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 29/2564       
ลว. 16 พ.ย. 63

48 รายจ่ายเพื อให้ได้มาซึ ง
บริการ

23,700.00 23,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 23,700 บาท

ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 23,700 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 37/2564      
ลว. 8 ธ.ค. 63

49 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

15,210.00 15,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรณกิจธงชัย 47
 ราคา 15,210 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 47
 ราคา 15,210 บาท

ราคาต ่าสุด ลว. 107/2564     
 ลว. 22 ธ.ค. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

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

หจก.วงศ์สวัสด์ิก่อสร้าง
 ราคา 90,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 92/2564       
ลว. 14 ธ.ค. 63

51 โครงการพัฒนาการเรียน
การสอน และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

30,687.00 30,687.00 เฉพาะเจาะจง บรรณกิจธงชัย 47    
ราคา 30,687 บาท

บรรณกิจธงชัย 47    
ราคา 30,687 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 94/2564       
ลว. 14 ธ.ค. 63

52 วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,200.00 25,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็น
เตอร์                     
ราคา 25,200 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็น
เตอร์                    
ราคา 25,200 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 96/2564       
ลว. 15 ธ.ค. 63

53 ค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม 9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็น
เตอร์                 
ราคา 9,300 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็น
เตอร์                 
ราคา 9,300 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 38/2564      
ลว. 15 ธ.ค. 63

54 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอส ยางยนต์   
ราคา 7,000 บาท

ร้านพีเอส ยางยนต์   
ราคา 7,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 99/2564       
ลว. 17 ธ.ค. 63

55 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 25,555.00 25,555.00 เฉพาะเจาะจง ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน             
ราคา 25,555 บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน             
ราคา 25,555 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 103/2564     
ลว. 22 ธ.ค. 63

56 ค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 5,000 บาท

ร้านก่อเกียรติ         
ราคา 5,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 51/2564       
ลว. 21 ธ.ค. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

57 วัสดุคอมพิวเตอร์ 94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็น
เตอร์                  
ราคา 94,500 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็น
เตอร์                  
ราคา 94,500 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 100/2564     
ลว. 17 ธ.ค. 63

58 เครื องออกก่าลังกาย
กลางแจ้ง จ่านวน 10 
รายการ

393,000.00 393,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสทีจี กรุ๊ป 
๙๙๙ จ่ากัด           
ราคา 393,000 บาท

บริษัท เอสทีจี กรุ๊ป 
๙๙๙ จ่ากัด           
ราคา 393,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.25/2564  
 ลว. 21 ต.ค. 63


