
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลห้วยยอด 
เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือนตุลาคม  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 ตุลาคม 2563 
รายละเอียดตามแบบ สขร.1 แนบท้ายประกาศ 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

         ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

                                                                                    
               (นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์) 
             นายกเทศมนตรีต าบลห้วยยอด 
 

 
 
 



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ

จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาท 
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพล อดุลย
เดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร

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

นายทวี  ฉุ้นย่อง         
ราคา 2,500 บาท

ราคาต ่าสุด  -

2 โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาท 
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพล อดุลย
เดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร

3,780.00 3,780.00 เฉพาะเจาะจง ช. รุ่งภัณฑ์              
ราคา 3,780 บาท

ช. รุ่งภัณฑ์              
ราคา 3,780 บาท

ราคาต ่าสุด  -

3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,240.00 3,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนพล               
ราคา 3,240 บาท

ร้านธนพล               
ราคา 3,240 บาท

ราคาต ่าสุด  -

4 วัสดุงานบ้านงานครัว 453.00 453.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญ           
ราคา 453 บาท

ร้านโชคเจริญ           
ราคา 453 บาท

ราคาต ่าสุด  -

แบบ  สขร.๑
สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน

เทศบาลต่าบลห้วยยอด
วันที   31  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ

จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

5 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง ห้วยยอดเครื องตัดหญ้า 
 ราคา 480 บาท

ห้วยยอดเครื องตัดหญ้า  
ราคา 480 บาท

ราคาต ่าสุด  -

6 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

4,460.00 4,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอส ยางยนต์      
ราคา 4,460 บาท

ร้านพีเอส ยางยนต์      
ราคา 4,460 บาท

ราคาต ่าสุด  -

7 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

590.00 590.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื นพหล
 ราคา 590 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื นพหล 
ราคา 590 บาท

ราคาต ่าสุด  -

8 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื น

420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื นพหล
 ราคา 420 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื นพหล 
ราคา 420 บาท

ราคาต ่าสุด  -

9 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

245.00 245.00 เฉพาะเจาะจง ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน ราคา 245 
บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน ราคา 245 
บาท

ราคาต ่าสุด  -

10 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย บุญจันทร์  
ราคา 600 บาท

นายสมชาย บุญจันทร์  
ราคา 600 บาท

ราคาต ่าสุด  -

11 วัสดุก่อสร้าง 2,990.00 2,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนพล               
ราคา 2,990 บาท

ร้านธนพล               
ราคา 2,990 บาท

ราคาต ่าสุด  -

12 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

630.00 630.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 630 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 630 บาท

ราคาต ่าสุด  -

13 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญ           
ราคา 2,700 บาท

ร้านโชคเจริญ           
ราคา 2,700 บาท

ราคาต ่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ

จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

14 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 950 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 950 บาท

ราคาต ่าสุด  -

15 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 950 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 950 บาท

ราคาต ่าสุด  -

16 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื น

3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 3,150 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 3,150 บาท

ราคาต ่าสุด  -

17 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

2,480.00 2,480.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื นพหล
 ราคา 2,480 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื นพหล 
ราคา 2,480 บาท

ราคาต ่าสุด  -

18 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตนภา         
เบญจวัฒนากุล        
ราคา 700 บาท

นางสาวจิตนภา         
เบญจวัฒนากุล        
ราคา 700 บาท

ราคาต ่าสุด  -

19 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

1,995.00 1,995.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญ           
ราคา 1,995 บาท

ร้านโชคเจริญ           
ราคา 1,995 บาท

ราคาต ่าสุด  -

20 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอรอุมา ช่วยสง      
ราคา 1,500 บาท

นางอรอุมา ช่วยสง      
ราคา 1,500 บาท

ราคาต ่าสุด  -

21 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอรัญญา  อินแก้วศรี
 ราคา 2,500 บาท

นางอรัญญา  อินแก้วศรี 
ราคา 2,500 บาท

ราคาต ่าสุด  -

22 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุธ  ศรีรุ่ง      
ราคา 2,500 บาท

นายศรายุธ  ศรีรุ่ง      
ราคา 2,500 บาท

ราคาต ่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ

จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

23 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

4,120.00 4,120.00 เฉพาะเจาะจง นางอรอุมา ช่วยสง      
ราคา 4,120 บาท

นางอรอุมา ช่วยสง      
ราคา 4,120 บาท

ราคาต ่าสุด  -

24 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง ห้วยยอด ไวนิล          
ราคา 1,680 บาท

ห้วยยอด ไวนิล          
ราคา 1,680 บาท

ราคาต ่าสุด  -

25 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

3,350.00 3,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอส ยางยนต์      
ราคา 3,350 บาท

ร้านพีเอส ยางยนต์      
ราคา 3,350 บาท

ราคาต ่าสุด  -

26 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 4,500 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 4,500 บาท

ราคาต ่าสุด  -

27 จ้างเหมาบริการงาน
สวนสาธารณะ

51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพันธ์ บุญทอง    
 ราคา 306,000 บาท

นายธีรพันธ์ บุญทอง     
ราคา 306,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.16/2564
 ลว.1 ต.ค. 63

28 จ้างเหมาบริการคนงาน
รักษาความสะอาด
อาคารส่านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน์ ศรีสวัสด์ิ  
ราคา 122,400 บาท

นายชัยวัฒน์ ศรีสวัสด์ิ  
ราคา 122,400 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.18/2564
 ลว. 1 ต.ค. 2563

29 จ้างเหมารักษาความ
สะอาดอาคารส่านักงาน
เทศบาลต่าบลห้วยยอด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจินตนา ทองจันทร์ 
ราคา 108,000 บาท

นางจินตนา ทองจันทร์ 
ราคา 108,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.17/2564 
 ลว. 1 ต.ค. 2563



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ

จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

30 จ้างเหมาบริการบันทึก
ข้อมูลงานด้านพัสดุ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร ไชยกาล  
ราคา 54,000 บาท

นางสาวศศิธร ไชยกาล  
ราคา 54,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.1/2564  
ลว. 1 ต.ค. 2563

31 จ้างเหมาบริการส่ารวจ
ภาคสนามและบันทึก
ข้อมูลงานด้านแผนที 
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (โซน 01)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทุมพร ผลเกิด 
ราคา 54,000 บาท

นางสาวปทุมพร ผลเกิด 
ราคา 54,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.2/2564  
ลว. 1 ต.ค. 2563

32 จ้างเหมาบริการส่ารวจ
ภาคสนามและบันทึก
ข้อมูลงานด้านแผนที 
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (โซน 05,03)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิสา ทิน
รัตน์ ราคา 54,000 
บาท

นางสาววรรณิสา ทินรัตน์
 ราคา 54,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.3/2564  
ลว. 1 ต.ค. 2563

33 จ้างเหมาบริการส่ารวจ
ภาคสนามและบันทึก
ข้อมูลงานด้านแผนที 
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (โซน 04)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชลิตา ปานศรี       
ราคา 54,000 บาท

นางชลิตา ปานศรี       
ราคา 54,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.4/2564  
ลว. 1 ต.ค. 2563



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ

จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

34 จ้างเหมาบริการส่ารวจ
ภาคสนามและบันทึก
ข้อมูลงานด้านแผนที 
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (โซน 05,06)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉราพร คงด่า
 ราคา 54,000 บาท

นางสาวอัจฉราพร คงด่า
 ราคา 54,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.5/2564  
ลว. 1 ต.ค. 2563

35 จ้างเหมาบริการรักษา
ความสะอาดและความ
ปลอดภัยอาคาร
ยิมเนเซียม

10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง นายยศ ขุนศักด์ิ         
ราคา 122,400 บาท

นายยศ ขุนศักด์ิ         
ราคา 122,400 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.15/2564 
 ลว. 1 ต.ค. 2563

36 จ้างเหมาบริการผู้ดูแล
เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต่าบลห้วยยอด

10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวรรณี นิลบวร     
ราคา 122,400 บาท

นางสุวรรณี นิลบวร     
ราคา 122,400 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.7/2564  
ลว. 1 ต.ค. 2563

37 จ้างเหมาบริการผู้ดูแล
เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต่าบลห้วยยอด

10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญาภัทร 
แสงแก้ว  ราคา 
122,400 บาท

นางสาวกัญญาภัทร แสง
แก้ว  ราคา 122,400 
บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.8/2564  
ลว. 1 ต.ค. 2563

38 จ้างเหมาบริการผู้ดูแล
เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต่าบลห้วยยอด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรลดา      
แก้วน่วม ราคา 
54,000 บาท

นางสาวจิตรลดา      
แก้วน่วม ราคา 54,000
 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.6/2564  
ลว. 1 ต.ค. 2563



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ

จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

39 จ้างเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยอาคาร
ส่านักงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต่าบล
ห้วยยอด

10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย นบน้่ารอบ    
ราคา 122,400 บาท

นายวิชัย นบน้่ารอบ    
ราคา 122,400 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.9/2564  
ลว. 1 ต.ค. 2563

40 จ้างเหมาบริการคนงาน
รักษาความสะอาด 
โรงเรียนเทศบาลห้วย
ยอดวิทยา

10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย นาคะ       
ราคา 122,400 บาท

นายเอกชัย นาคะ       
ราคา 122,400 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.14/2564 
 ลว. 1 ต.ค. 2563

41 จ้างเหมาบริการผู้ดูแล
เด็ก โรงเรียนเทศบาล
ห้วยยอดวิทยา

10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง นางปิยรัตน์  คงพินิต   
ราคา 122,400 บาท

นางปิยรัตน์  คงพินิต   
ราคา 122,400 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.13/2564
 ลว. 1 ต.ค. 2563

42 จ้างเหมาบริการผู้ดูแล
เด็ก โรงเรียนเทศบาล
ห้วยยอดวิทยา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณีรัมภรณ์ ส่ง
ทอง ราคา 54,000 
บาท

นางสาวณีรัมภรณ์ ส่ง
ทอง ราคา 54,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.11/2564
 ลว. 1 ต.ค. 2563

43 จ้างเหมาบริการผู้ดูแล
เด็ก โรงเรียนเทศบาล
ห้วยยอดวิทยา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชารีย์ บุญช่วย
 ราคา 54,000 บาท

นางสาวณิชารีย์ บุญช่วย
 ราคา 54,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.12/2564
 ลว. 1 ต.ค. 2563



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ

จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

44 จ้างเหมาบริการผู้ดูแล
เด็ก โรงเรียนเทศบาล
ห้วยยอดวิทยา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิดา      
พรหมอินทร์             
ราคา 54,000 บาท

นางสาวสุทธิดา      
พรหมอินทร์             
ราคา 54,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.10/2564
 ลว. 1 ต.ค. 2563

45 จ้างเหมาบริการบันทึก
ข้อมูลงานด้าน
สาณารณะสุขฯ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญลักษณ์   
รักการงาน               
ราคา 54,000 บาท

นางสาวธัญญลักษณ์    
รักการงาน               
ราคา 54,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.19/2564
 ลว. 1 ต.ค. 2563

46 จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานฌาปนสถาน

10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ไชยการ    
ราคา 61,200 บาท

นายสมชาย ไชยการ    
ราคา 61,200 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.21/2564 
 ลว. 1 ต.ค. 2563

47 จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานโรงฆา่สัตว์

10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญ   ศรีรักษา    
ราคา 61,200 บาท

นางเพ็ญ   ศรีรักษา    
ราคา 61,200 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.20/2564 
 ลว. 1 ต.ค. 2563

48 จ้างโครงการก่าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ งปฏิกูล

207,900.00 207,900.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding)

นายกิตติศักด์ิ  สังข์สุข  
 ราคา 1,247,400 
บาท

นายกิตติศักด์ิ  สังข์สุข   
ราคา 1,247,400 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.22/2564 
 ลว. 1 ต.ค. 2563

49 จ้างโครงการจ้างเหมา
ปฏิบัติงานเก็บขนขยะ
มูลฝอยและสิ งปฏิกูล

163,200.00 163,200.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding)

นายสุทิน ไชยกาล      
ราคา 979,200 บาท

นายสุทิน ไชยกาล      
ราคา 979,200 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.23/2564 
 ลว. 1 ต.ค. 2563



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ

จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

50 โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาท 
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพล อดุลย
เดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร

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

ร้านประทีปพานิช       
ราคา 11,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท 2/2564        
ลว. 8 ต.ค. 63

51 จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานฌาปนสถาน 
(เมรุ) วัดห้วยยอด

7,838.00 7,838.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทร ไชยพลบาล  
ราคา 52,838 บาท

นายอาทร ไชยพลบาล  
ราคา 52,838 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.24/2564 
 ลว. 5 ต.ค. 63

52 วัสดุก่อสร้าง 19,350.00 19,350.00 เฉพาะเจาะจง พ.ธุรกิจ                  
ราคา 19,350 บาท

พ.ธุรกิจ                  
ราคา 19,350 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 16/2564     
ลว. 9 ต.ค. 63

53 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื น

32,280.00 32,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน                
ราคา 32,280 บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน                
ราคา 32,280 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 15/2564     
ลว. 9 ต.ค. 63

54 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย ช่อมี          
ราคา 25,000 บาท

นายอุทัย ช่อมี          
ราคา 25,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 2/2564     
ลว. 9 ต.ค. 63

55 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

9,050.00 9,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอส ยางยนต์      
ราคา 9,050 บาท

ร้านพีเอส ยางยนต์      
ราคา 9,050 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 3/2564       
ลว. 9 ต.ค. 63

56 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,080.00 14,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก่อเกียรติ          
ราคา 14,080 บาท

ร้านก่อเกียรติ          
ราคา 14,080 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 21/2564     
 ลว. 9 ต.ค. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ

จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

57 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

13,100.00 13,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก่อเกียรติ          
ราคา 13,100  บาท

ร้านก่อเกียรติ          
ราคา 13,100  บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 5/2564       
ลว. 14 ต.ค. 63

58 ถ่ายเอกสาร 6,464.00 6,464.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรี มานะธ่ารง
 ราคา 6,464 บาท

นางสาวมยุรี มานะธ่ารง 
ราคา 6,464 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 6/2564       
ลว. 14 ต.ค. 63

59 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์        
แทนสุวรรณ             
ราคา 10,500  บาท

นายประสิทธิ ์        
แทนสุวรรณ             
ราคา 10,500  บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 13/2564     
ลว. 16 ต.ค. 63

60 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

8,300.00 8,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด พีเอส
เค สปอร์ต (ประเทศ
ไทย) ราคา 8,300 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด พีเอส
เค สปอร์ต (ประเทศไทย)
 ราคา 8,300 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 32/2564     
ลว. 16 ต.ค. 63

61 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวี  ฉุ้นย่อง         
ราคา 75,000 บาท

นายทวี  ฉุ้นย่อง         
ราคา 75,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 14/2564     
ลว. 16 ต.ค. 63

62 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

16,236.00 16,236.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก่อเกียรติ           
ราคา 16,236 บาท

ร้านก่อเกียรติ           
ราคา 16,236 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 33/2564     
ลว. 16 ต.ค. 63

63 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

16,060.00 16,060.00 เฉพาะเจาะจง ช. รุ่งภัณฑ์              
ราคา 16,060 บาท

ช. รุ่งภัณฑ์              
ราคา 16,060 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 34/2564     
ลว. 19 ต.ค. 63

64 วัสดุเครื องแต่งกาย 8,280.00 8,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญ          
ราคา 8,280 บาท

ร้านโชคเจริญ          
ราคา 8,280 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 27/2564     
ลว 15 ต.ค. 63

65 วัสดุเชื อเพลิงและหล่อ
ลื น

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 6,000 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 6,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 28/2564     
ลว 15 ต.ค. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ

จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

66 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

29,100.00 29,100.00 เฉพาะเจาะจง นางรวยรัชต์ พานิชกุล  
ราคา 29,100 บาท

นางรวยรัชต์ พานิชกุล  
ราคา 29,100 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 17/2564     
ลว 20 ต.ค. 63

67 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาทิตยา        
แก้วเหมือน           
ราคา 6,000 บาท

นางสาวอาทิตยา         
แก้วเหมือน            
ราคา 6,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 35/2564     
ลว 20 ต.ค. 63

68 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

8,320.00 8,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 8,320 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 8,320 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 37/2564     
ลว 20 ต.ค. 63

69 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

11,090.00 11,090.00 เฉพาะเจาะจง น้องวัสดุก่อสร้าง        
ราคา 11,090 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง        
ราคา 11,090 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 36/2564     
ลว 20 ต.ค. 63

70 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรรชัย หมื นละม้าย
 ราคา 8,000 บาท

นายวรรชัย หมื นละม้าย 
ราคา 8,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 20/2564     
ลว 30 ต.ค. 63


