
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลห้วยยอด 
เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม  2564 

…………………………………………………………………………………. 
 

  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 มกราคม 2564 
รายละเอียดตามแบบ สขร.1 แนบท้ายประกาศ 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

         ประกาศ ณ วันที่  4  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
                                                                                                                                                                            

                                                                                

                                                                              
               (นายสุธรรม เหมไพบูลย์) 
                                                                                ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
             นายกเทศมนตรีต าบลห้วยยอด 
 

 
 
 



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ

จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 วัสดุก่อสร้าง 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง น้องวัสดุก่อสร้าง    
ราคา 1,050 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง    
ราคา 1,050 บาท

ราคาต ่าสุด  -

2 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก่อเกียรติ        
ราคา 150 บาท

ร้านก่อเกียรติ        
ราคา 150 บาท

ราคาต ่าสุด  -

3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 580.00 580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอส ยางยนต์  
ราคา 580 บาท

ร้านพีเอส ยางยนต์  
ราคา 580 บาท

ราคาต ่าสุด  -

4 วัสดุก่อสร้าง 2,050.00 2,050.00 เฉพาะเจาะจง ห้วยยอดเครื องตัดหญ้า
 ราคา 2,050 บาท

ห้วยยอดเครื องตัดหญ้า
 ราคา 2,050 บาท

ราคาต ่าสุด  -

5 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

1,430.00 1,430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส 
ราคา 1,430 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส 
ราคา 1,430 บาท

ราคาต ่าสุด  -

6 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,450.00 2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส 
ราคา 2,450 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส 
ราคา 2,450 บาท

ราคาต ่าสุด  -

7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ห้วยยอดเครื องตัดหญ้า
 ราคา 700 บาท

ห้วยยอดเครื องตัดหญ้า
 ราคา 700 บาท

ราคาต ่าสุด  -

แบบ  สขร.๑
สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

เทศบาลต่าบลห้วยยอด
วันที   31  เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖4



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ

จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

8 ถ่ายเอกสาร 990.00 990.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรี มานะธ่ารง
 ราคา 990 บาท

นางสาวมยุรี มานะธ่ารง
 ราคา 990 บาท

ราคาต ่าสุด  -

9 รายจ่ายเพื อให้ได้มาซึ ง
บริการ

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสปอร์ตช็อปฟิตเนส 
(ตรัง) ราคา 1,800 
บาท

ร้านสปอร์ตช็อปฟิตเนส 
(ตรัง) ราคา 1,800 
บาท

ราคาต ่าสุด  -

10 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส 
ราคา 3,300 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส 
ราคา 3,300 บาท

ราคาต ่าสุด  -

11 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 1,560.00 1,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอส ยางยนต์  
ราคา 1,560 บาท

ร้านพีเอส ยางยนต์  
ราคา 1,560 บาท

ราคาต ่าสุด  -

12 วัสดุส่านักงาน 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรณกิจธงชัย 47
 ราคา 3,900 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 47
 ราคา 3,900 บาท

ราคาต ่าสุด  -

13 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส 
ราคา 3,700 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส 
ราคา 3,700 บาท

ราคาต ่าสุด  -

14 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 910.00 910.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื นพหล
 ราคา 910 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื นพหล
 ราคา 910 บาท

ราคาต ่าสุด  -

15 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส 
ราคา 3,000 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส 
ราคา 3,000 บาท

ราคาต ่าสุด  -

16 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 130.00 130.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื นพหล
 ราคา 130 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื นพหล
 ราคา 130 บาท

ราคาต ่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ

จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

17 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

1,335.36 1,335.36 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
ราคา 1,335.36 บาท

องค์การเภสัชกรรม 
ราคา 1,335.36 บาท

ราคาต ่าสุด  -

18 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 380.00 380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอส ยางยนต์ 
ราคา 380 บาท

ร้านพีเอส ยางยนต์ 
ราคา 380 บาท

ราคาต ่าสุด  -

19 วัสดุก่อสร้าง 583.00 583.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนพล           
ราคา 583 บาท

ร้านธนพล           
ราคา 583 บาท

ราคาต ่าสุด  -

20 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,580.00 1,580.00 เฉพาะเจาะจง ห้วยยอดเครื องตัดหญ้า
 ราคา 1,580 บาท

ห้วยยอดเครื องตัดหญ้า
 ราคา 1,580 บาท

ราคาต ่าสุด  -

21 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณ์   ทรัพย์สิน 
ราคา 1,100 บาท

นายกฤษณ์   ทรัพย์สิน 
ราคา 1,100 บาท

ราคาต ่าสุด  -

22 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็น
เตอร์ ราคา 3,500 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็น
เตอร์ ราคา 3,500 บาท

ราคาต ่าสุด  -

23 วัสดุคอมพิวเตอร์ 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็น
เตอร์ ราคา 900 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็น
เตอร์ ราคา 900 บาท

ราคาต ่าสุด  -

24 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,400.00 13,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอส ยางยนต์ 
ราคา 13,400 บาท

ร้านพีเอส ยางยนต์ 
ราคา 13,400 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 104/2564   
ลว. 21 ธ.ค. 64

25 โครงการจัดท่าแผนที 
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

13,250.00 13,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรณกิจธงชัย 47
 ราคา 13,250 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 47
 ราคา 13,250 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 108/2564   
ลว. 25 ธ.ค. 64



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ

จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

26 วัสดุส่านักงาน 18,073.00 18,073.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรณกิจธงชัย 47
 ราคา 18,073 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 47
 ราคา 18,073 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 109/2564   
ลว. 25 ธ.ค. 64

27 เครื องตัดหญ้า 8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้วยยอดเครื องตัดหญ้า
 ราคา 8,200 บาท

ห้วยยอดเครื องตัดหญ้า
 ราคา 8,200 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 110/2564   
ลว. 4 ม.ค. 64

28 วัสดุคอมพิวเตอร์ 36,200.00 36,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็น
เตอร์ ราคา 36,200 
บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็น
เตอร์ ราคา 36,200 
บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 111/2564   
ลว. 4 ม.ค. 64

29 วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็น
เตอร์ ราคา 5,500 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็น
เตอร์ ราคา 5,500 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 118/2564   
ลว. 6 ม.ค. 64

30 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 5,580.00 5,580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 5,580 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 5,580 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 116/2564   
ลว. 6 ม.ค. 64

31 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 38,000 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 38,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 55/2564     
ลว. 6 ม.ค. 64

32 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 94,458.00 94,458.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด 
ราคา 94,458 บาท

บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด 
ราคา 94,458 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 120/2564   
ลว. 11 ม.ค. 64

33 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมรถบนต์กู้ภัย

35,400.00 35,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอส ยางยนต์    
ราคา 35,400 บาท

ร้านพีเอส ยางยนต์    
ราคา 35,400 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 58/2564     
ลว. 11 ม.ค. 64

34 วัสดุก่อสร้าง 81,600.00 81,600.00 เฉพาะเจาะจง น้องวัสดุก่อสร้าง    
ราคา 81,600 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง    
ราคา 81,600 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 122/2564   
ลว. 12 ม.ค. 64



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ

จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

35 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 78,687.00 78,687.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด    
ล้ิมสุวรรณการไฟฟ้า    
ราคา 78,687 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด    
ล้ิมสุวรรณการไฟฟ้า    
ราคา 78,687 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 123/2564   
ลว. 12 ม.ค. 64

36 วัสดุงานบ้านงานครัว 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญ          
ราคา 81,000 บาท

ร้านโชคเจริญ          
ราคา 81,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 124/2564   
ลว. 13 ม.ค. 64

37 วัสดุส่านักงาน 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์กว้องว้า       
ราคา 6,955 บาท

โรงพิมพ์กว้องว้า       
ราคา 6,955 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 125/2564   
ลว. 13 ม.ค. 64

38 จ้างเหมาบริการ        
ตัดแต่งกิ งไม้

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรนภา  
วิชัยดิษฐ                
ราคา 10,000 บาท

นางสาวเนตรนภา  
วิชัยดิษฐ                
ราคา 10,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 60/2564     
ลว. 18 ม.ค. 64

39 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ภาษาไทย

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรณกิจธงชัย 47
 ราคา 20,000 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 47
 ราคา 20,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 132/2564   
ลว. 19 ม.ค. 64

40 เก้าอี้ท่างาน 11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าปรีชาเฟอร์นิเจอร์   
ราคา 11,600 บาท

ร้าปรีชาเฟอร์นิเจอร์   
ราคา 11,600 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 133/2564   
ลว. 19 ม.ค. 64

41 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 6,625.00 6,625.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอส ยางยนต์    
ราคา 6,625 บาท

ร้านพีเอส ยางยนต์    
ราคา 6,625 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 134/2564   
ลว. 19 ม.ค. 64

42 วัสดุส่านักงาน 16,625.00 16,625.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรณกิจธงชัย 47
 ราคา 16,625 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 47
 ราคา 16,625 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 136/2564   
ลว. 19 ม.ค. 64



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ

จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

43 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จ่านวน 3 รายการดังนี้  
1. เครื องคอมพิวเตอร์ 
All In One               
2. เครื องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์                       
3.  เครื องส่ารองไฟฟ้า

29,100.00 29,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็น
เตอร์ ราคา 29,100 
บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็น
เตอร์ ราคา 29,100 
บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 137/2564   
ลว. 19 ม.ค. 64

44 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จ่านวน 3 รายการ ดังนี้ 
1. เครื องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ /
 LED ขาวด่า              
2.  เครื องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ชนิดขาวด่า   
 3. เครื องส่ารองไฟฟ้า

28,300.00 28,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็น
เตอร์ ราคา 28,300 
บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็น
เตอร์ ราคา 28,300 
บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 138/2564   
ลว. 19 ม.ค. 64



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ

จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

45 ชุดอุปกรณ์ส่าหรับ
ห้องเรียนคุณภาพแห่ง
การเรียนรู้โครงการ
คุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยี DLTV

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ด็อกเตอร์พีซี 
2004 จ่ากัด         
ราคา 28,000 บาท

บริษัท ด็อกเตอร์พีซี 
2004 จ่ากัด         
ราคา 28,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. กศ.1/2564   
ลว. 25 ธ.ค. 2563

46 ประตูร้ัวสแตนเลสบาน
เลื อน

209,500.00 209,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณ์   ทรัพย์สิน 
ราคา 209,500 บาท

นายกฤษณ์   ทรัพย์สิน 
ราคา 209,500 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.35/2564
 ลว. 1 ธ.ค. 2564

47 ซ่อมแซมระบบสัญญาณ
ไฟจราจร บริเวณสี แยก
บ้านหมอณุ

490,000.00 490,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด 
ราคา 490,000 บาท

บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด 
ราคา 490,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.36/2564
 ลว. 25 ธ.ค. 2563


