
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลห้วยยอด 
เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือนกรกฎาคม  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 กรกฎาคม 2563 
รายละเอียดตามแบบ สขร.1 แนบท้ายประกาศ 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

         ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
                                                                                                                                                                              

                                                                                   
 
               (นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์) 
             นายกเทศมนตรีต าบลห้วยยอด 
 

 
 
 



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,520.00 3,520.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ            
ราคา 3,520 บาท

ร๎านกํอเกียรติ            
ราคา 3,520 บาท

ราคาต ่าสุด  -

2 วัสดุกํอสร๎าง 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง         
ราคา 4,600 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง         
ราคา 4,600 บาท

ราคาต ่าสุด  -

3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ            
ราคา 4,300 บาท

ร๎านกํอเกียรติ            
ราคา 4,300 บาท

ราคาต ่าสุด  -

4 วัสดุกํอสร๎าง 290.00 290.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านธนพล                
ราคา 290 บาท

ร๎านธนพล                
ราคา 290 บาท

ราคาต ่าสุด  -

5 วัสดุกํอสร๎าง 1,266.00 1,266.00 เฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง         
ราคา 1,266 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง         
ราคา 1,266 บาท

ราคาต ่าสุด  -

6 วัสดุงานบ๎านงานครัว 2,224.00 2,224.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านโชคเจริญ            
ราคา 2,224 บาท

ร๎านโชคเจริญ            
ราคา 2,224 บาท

ราคาต ่าสุด  -

7 โครงการคัดแยกขยะและ
ท่าปุย๋หมัก

250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง นางเนตรดาว ลิ มพานิช 
 ราคา 250 บาท

นางเนตรดาว ลิ มพานิช 
 ราคา 250 บาท

ราคาต ่าสุด  -

8 โครงการคัดแยกขยะและ
ท่าปุย๋หมัก

330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 330 บาท

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
 ราคา 330 บาท

ราคาต ่าสุด  -

แบบ  สขร.๑
สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ๎างในรอบเดือน กรกฎาคม

เทศบาลต่าบลห๎วยยอด
วันที   31  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖3



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

9 วัสดุยานพาหนะและขนสํง 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ห๎วยยอดเครื องตัดหญ๎า  
ราคา 1,300 บาท

ห๎วยยอดเครื องตัดหญ๎า 
 ราคา 1,300 บาท

ราคาต ่าสุด  -

10 วัสดุยานพาหนะและขนสํง 1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านแสงเจริญการยาง   
ราคา 1,850 บาท

ร๎านแสงเจริญการยาง   
ราคา 1,850 บาท

ราคาต ่าสุด  -

11 ป้ายไวนิล 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ห๎วยยอด ไวนิล          
ราคา 750 บาท

ห๎วยยอด ไวนิล          
ราคา 750 บาท

ราคาต ่าสุด  -

12 วัสดุยานพาหนะและขนสํง 3,450.00 3,450.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ            
ราคา 3,450 บาท

ร๎านกํอเกียรติ            
ราคา 3,450 บาท

ราคาต ่าสุด  -

13 วัสดุส่านักงาน 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์กว๎องว๎า         
ราคา 4,815 บาท

โรงพิมพ์กว๎องว๎า         
ราคา 4,815 บาท

ราคาต ่าสุด  -

14 โครงการคัดแยกขยะและ
ท่าปุย๋หมัก

325.00 325.00 เฉพาะเจาะจง ห๎วยยอด ไวนิล          
ราคา 325 บาท

ห๎วยยอด ไวนิล          
ราคา 325 บาท

ราคาต ่าสุด  -

15 วัสดุส่านักงาน 2,703.20 2,703.20 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษา 
ดินแดน             
กรมการปกครอง       
ราคา 2,703.20 บาท

โรงพิมพ์อาสารักษา 
ดินแดน             
กรมการปกครอง       
ราคา 2,703.20 บาท

ราคาต ่าสุด  -

16 โครงการเลือกต้ัง
คณะกรรมการชุมชน

3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล เนาสุวรรณ์  
ราคา 3,150 บาท

นายณัฐพล เนาสุวรรณ์ 
 ราคา 3,150 บาท

ราคาต ่าสุด  -

17 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านธนพล                
ราคา 1,800 บาท

ร๎านธนพล                
ราคา 1,800 บาท

ราคาต ่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

18 คําบ่ารุงรักษาและซํอมแซม 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ            
ราคา 1,400 บาท

ร๎านกํอเกียรติ            
ราคา 1,400 บาท

ราคาต ่าสุด  -

19 วัสดุส่านักงาน 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านธนพล               
ราคา 2,400 บาท

ร๎านธนพล               
ราคา 2,400 บาท

ราคาต ่าสุด  -

20 วัสดุยานพาหนะและขนสํง 3,980.00 3,980.00 เฉพาะเจาะจง ห๎วยยอดเครื องตัดหญ๎า  
ราคา 1,240 บาท

ห๎วยยอดเครื องตัดหญ๎า 
 ราคา 1,240 บาท

ราคาต ่าสุด  -

21 คําบ่ารุงรักษาและซํอมแซม 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 2,400 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 2,400 บาท

ราคาต ่าสุด  -

22 คําบ่ารุงรักษาและซํอมแซม 2,050.00 2,050.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 1,240 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 1,240 บาท

ราคาต ่าสุด  -

23 วัสดุยานพาหนะและขนสํง 1,240.00 1,240.00 เฉพาะเจาะจง ห๎วยยอดเครื องตัดหญ๎า  
ราคา 1,240 บาท

ห๎วยยอดเครื องตัดหญ๎า 
 ราคา 1,240 บาท

ราคาต ่าสุด  -

24 คําบ่ารุงรักษาและซํอมแซม 3,550.00 3,550.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิพงศ์ ไชยพลบาล
 ราคา 3,550 บาท

นายพุฒิพงศ์ ไชยพลบาล
 ราคา 3,550 บาท

ราคาต ่าสุด  -

25 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว  
รัชกาลที  10

1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง ช. รํุงภัณฑ์              
ราคา 1,050 บาท

ช. รํุงภัณฑ์              
ราคา 1,050 บาท

ราคาต ่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

26 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว  
รัชกาลที  10

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวี  ฉุ๎นยํอง         
ราคา 2,000 บาท

นายทวี  ฉุ๎นยํอง         
ราคา 2,000 บาท

ราคาต ่าสุด  -

27 วัสดุยานพาหนะและขนสํง 1,290.00 1,290.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื นพหล 
 ราคา 1,290 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื นพหล 
 ราคา 1,290 บาท

ราคาต ่าสุด  -

28 วัสดุงานบ๎านงานครัว 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิจิตร สัตย์ซื อ       
ราคา 800 บาท

นายวิจิตร สัตย์ซื อ       
ราคา 800 บาท

ราคาต ่าสุด  -

29 วัสดุยานพาหนะและขนสํง 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านแสงเจริญการยาง   
ราคา 800 บาท

ร๎านแสงเจริญการยาง   
ราคา 800 บาท

ราคาต ่าสุด  -

30 รายจํายเพื อให๎ได๎มาซึ ง
บริการ

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นางชลลดา จันทราภรณ์
 ราคา 900 บาท

นางชลลดา จันทราภรณ์
 ราคา 900 บาท

ราคาต ่าสุด  -

31 วัสดุงานบ๎านงานครัว 2,656.00 2,656.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านโชคเจริญ            
ราคา 2,656 บาท

ร๎านโชคเจริญ            
ราคา 2,656 บาท

ราคาต ่าสุด  -

32 จ๎างพิมพ์หนังสือพิมพ์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์ขําวเมืองตรัง
 ราคา 1,000 บาท

หนังสือพิมพ์ขําวเมือง
ตรัง ราคา 1,000 บาท

ราคาต ่าสุด  -

33 คําบ่ารุงรักษาและซํอมแซม 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ชัยเจริญสื อสาร          
ราคา 2,500 บาท

ชัยเจริญสื อสาร          
ราคา 2,500 บาท

ราคาต ่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

34 วัสดุสนาม 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญศิลป์ ผ๎าใบ 
จ่ากัด ราคา 14,980 
บาท

บริษัท เจริญศิลป์ ผ๎าใบ 
จ่ากัด ราคา 14,980 
บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 441/2563   
ลว. 25 ม.ิย. 63

35 วัสดุยานพาหนะและขนสํง 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านแสงเจริญการยาง   
ราคา 16,000 บาท

ร๎านแสงเจริญการยาง   
ราคา 16,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 442/2563   
ลว. 26 ม.ิย. 63

36 วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,170.00 10,170.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 10,170 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 10,170 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 447/2563   
ลว. 2 ก.ค. 63

37 วัสดุยานพาหนะและขนสํง 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านแสงเจริญการยาง   
ราคา 19,000 บาท

ร๎านแสงเจริญการยาง   
ราคา 19,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 458/2563   
ลว. 8 ก.ค. 63

38 วัสดุยานพาหนะและขนสํง 11,650.00 11,650.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านแสงเจริญการยาง   
ราคา 11,650 บาท

ร๎านแสงเจริญการยาง   
ราคา 11,650 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 459/2563   
ลว. 8 ก.ค. 63

39 วัสดุงานบ๎านงานครัว 16,198.00 16,198.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านโชคเจริญ            
ราคา 16,198 บาท

ร๎านโชคเจริญ            
ราคา 16,198 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 460/2563   
ลว. 8 ก.ค. 63

40 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,390.00 6,390.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 6,390 บาท

ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 6,390 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 461/2563   
ลว. 8 ก.ค. 63

41 วัสดุส่านักงาน 17,340.00 17,340.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 17,340 บาท

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
 ราคา 17,340 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 446/2563   
ลว. 2 ก.ค. 63

42 คําบ่ารุงรักษาและซํอมแซม 13,220.00 13,220.00 เฉพาะเจาะจง พรสิทธิม์อเตอร์          
ราคา 13,220 บาท

พรสิทธิม์อเตอร์          
ราคา 13,220 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 148/2563   
ลว. 13 ก.ค. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

43 คําบ่ารุงรักษาและซํอมแซม 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 11,000 บาท

ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 11,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 149/2563   
ลว. 13 ก.ค. 63

44 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว  
รัชกาลที  10

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางรวยรัชต์ พานิชกุล  
ราคา 8,500 บาท

นางรวยรัชต์ พานิชกุล  
ราคา 8,500 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 485/2563   
ลท. 21 ก.ค. 63

45 โต๏ะท่างานพร๎อมเก๎าอี้ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าปรีชาเฟอร์นิเจอร์     
ราคา 7,500 บาท

ร๎าปรีชาเฟอร์นิเจอร์     
ราคา 7,500 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 468/2563   
ลว. 9 ก.ค. 63

46 วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,350.00 26,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 26,350 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 26,350 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 479/2563   
ลว. 14 ก.ค. 63

47 วัสดุส่านักงาน 5,032.00 5,032.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 5,032 บาท

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
 ราคา 5,032 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 480/2563   
ลว. 17 ก.ค. 63

48 จ๎างเหมาก่าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ งปฏิกูล

207,900.00 207,900.00 ประกวดราคา
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

49 จ๎างเหมาปฏิบัติงานด๎าน
โยธา และงาน
สวนสาธารณะ

51,000.00 51,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding)

นายวสันต์  ชํวยสํง ราคา
 51,000 บาท

นายวสันต์  ชํวยสํง ราคา
 51,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.23/2563
 ลว. 31 ม.ีค. 2563



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

50 จ๎างเหมาปฏิบัติงานเก็บ
ขนขยะมูลฝอยฯ

173,400.00 173,400.00 ประกวดราคา
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

51 จ๎างเหมาปฏิบัติงานโรงฆาํ
สัตว์ และปฏิบัติงาน
ด๎านฌาปนสถาน

20,400.00 20,400.00 ประกวดราคา
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

52 จ๎างเหมาปฏิบัติงานรักษา
ความสะอาดอาคาร
ส่านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

10,200.00 10,200.00 ประกวดราคา
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

53 จ๎างเหมาบริการพนักงาน
รักษาความสะอาด
โรงเรียนเทศบาลห๎วยยอด
วิทยา

30,600.00 30,600.00 ประกวดราคา
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

54 จ๎างเหมาบริการพนักงาน
รักษาความสะอาด และ
รักษาความปลอดภัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต่าบลห๎วยยอด และ
อาคารยิมเนเซียม

30,600.00 30,600.00 ประกวดราคา
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 าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

55 จ๎างเหมาบริการบันทึก
ข๎อมูลงานด๎านพัสดุ 
ประจ่าเทศบาลต่าบลห๎วย
ยอด

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

56 จ๎างเหมาบริการบันทึก
ข๎อมูลงานด๎านแผนที ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
ประจ่าเทศบาลต่าบลห๎วย
ยอด

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

57 จ๎างเหมาบริการบันทึก
ข๎อมูลงานด๎าน
สาธารณสุขฯ ประจ่า
เทศบาลต่าบลห๎วยยอด

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

58 ท่าต๎ูรางเลื อน ระบบมือ
ผลัก (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

59 เครื องออกก่าลังกาย
กลางแจ๎ง จ่านวน ๑๐ 
รายการ

421,000.00 421,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเทค กรุ๏ป
๙๙๙ จ่ากัด             
ราคา 421,000 บาท

บริษัท สยามเทค กรุ๏ป
๙๙๙ จ่ากัด             
ราคา 421,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.39/2563
 ลว. 18 พ.ค. 2563


