
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลห้วยยอด 
เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือนพฤษภาคม  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 พฤษภาคม 2563 
รายละเอียดตามแบบ สขร.1 แนบท้ายประกาศ 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

         ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 

                                                                                     
               (นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์) 
             นายกเทศมนตรีต าบลห้วยยอด 
 

 
 
 



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

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

องค์การเภสัชกรรม     
ราคา 1,335.36 บาท

ราคาต ่าสุด  -

2 วัสดุก่อสร้าง 190.00 190.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนพล             
ราคา 190 บาท

ร้านธนพล             
ราคา 190 บาท

ราคาต ่าสุด  -

3 วัสดุเครื องแต่งกาย 1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์ กิตติเชษฐ  
ราคา 1,680 บาท

นายวิโรจน์ กิตติเชษฐ  
ราคา 1,680 บาท

ราคาต ่าสุด  -

4 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็น
เตอร์ ราคา 3,250 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 3,250 บาท

ราคาต ่าสุด  -

5 ป้ายไวนิล 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง โจโจ้อาร์ต              
ราคา 1,800 บาท

โจโจ้อาร์ต              
ราคา 1,800 บาท

ราคาต ่าสุด  -

6 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง ห้วยยอดเครื องตัดหญ้า 
 ราคา 1,650 บาท

ห้วยยอดเครื องตัดหญ้า 
 ราคา 1,650 บาท

ราคาต ่าสุด  -

7 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

245.00 245.00 เฉพาะเจาะจง ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน               
ราคา 245 บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน               
ราคา 245 บาท

ราคาต ่าสุด  -

แบบ  สขร.๑
สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม

เทศบาลต่าบลห้วยยอด
วันที   31  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖3



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

8 วัสดุเครื องดับเพลิง 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซานโต้เอ็นจิเนียริ ง
 ราคา 4,500 บาท

หจก.ซานโต้เอ็นจิเนียริ ง
 ราคา 4,500 บาท

ราคาต ่าสุด  -

9 วัสดุก่อสร้าง 1,825.00 1,825.00 เฉพาะเจาะจง น้องวัสดุก่อสร้าง        
ราคา 1,825 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง        
ราคา 1,825 บาท

ราคาต ่าสุด  -

10 ป้ายไวนิล 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้วยยอด ไวนิล         
ราคา 400 บาท

ห้วยยอด ไวนิล         
ราคา 400 บาท

ราคาต ่าสุด  -

11 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

1,880.00 1,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรณกิจธงชัย 47
 ราคา 1,880 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 1,880 บาท

ราคาต ่าสุด  -

12 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวิจิตร สัตย์ซื อ     
ราคา 1,400 บาท

นายวิจิตร สัตย์ซื อ     
ราคา 1,400 บาท

ราคาต ่าสุด  -

13 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง ห้วยยอดเครื องตัดหญ้า
 ราคา 950 บาท

ห้วยยอดเครื องตัดหญ้า 
ราคา 950 บาท

ราคาต ่าสุด  -

14 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

930.00 930.00 เฉพาะเจาะจง ห้วยยอดเครื องตัดหญ้า
 ราคา 930 บาท

ห้วยยอดเครื องตัดหญ้า 
ราคา 930 บาท

ราคาต ่าสุด  -

15 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

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

ร้านพีเอส ยางยนต์     
ราคา 4,200 บาท

ราคาต ่าสุด  -

16 หนังสือพิมพ์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์ข่าวเมือง
ตรัง ราคา 1,000 บาท

หนังสือพิมพ์ข่าวเมือง
ตรัง ราคา 1,000 บาท

ราคาต ่าสุด  -

17 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก่อเกียรติ           
ราคา 3,200 บาท

ร้านก่อเกียรติ           
ราคา 3,200 บาท

ราคาต ่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

18 ถ่ายเอกสาร 840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรี มานะธ่ารง
 ราคา 840 บาท

นางสาวมยุรี มานะธ่ารง
 ราคา 840 บาท

ราคาต ่าสุด  -

19 วัสดุก่อสร้าง 2,740.00 2,740.00 เฉพาะเจาะจง น้องวัสดุก่อสร้าง        
ราคา 2,740 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง        
ราคา 2,740 บาท

ราคาต ่าสุด  -

20 โครงการจัดท่าแผนที 
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

13,485.00 13,485.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรณกิจธงชัย 47
 ราคา 13,485 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 13,485 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 341/2563    
 ลว. 16 เม.ย. 63

21 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญวิทย์ ทิพกอง
ลาส  ราคา 18,000 
บาท

นายชาญวิทย์ ทิพกอง
ลาส  ราคา 18,000 
บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 348/2563    
 ลว. 20 เม.ย. 63

22 วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,750.00 23,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็น
เตอร์ ราคา 23,750 
บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 23,750 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 350/2563    
 ลว. 24 เม.ย. 63

23 วัสดุคอมพิวเตอร์ 37,350.00 37,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็น
เตอร์ ราคา 37,350 
บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 37,350 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 351/2563    
 ลว. 24 เม.ย. 63

24 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

6,950.00 6,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอส ยางยนต์     
ราคา 6,950 บาท

ร้านพีเอส ยางยนต์     
ราคา 6,950 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 357/2563    
 ลว. 28 เม.ย. 63

25 วัสดุก่อสร้าง 5,638.90 5,638.90 เฉพาะเจาะจง ร้านสุทัย               
ราคา 5,650 บาท

ร้านสุทัย               
ราคา 5,650 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 354/2563    
 ลว. 28 เม.ย. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

26 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

15,850.00 15,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซานโต้เอ็นจิเนียริ ง
 ราคา 15,850 บาท

หจก.ซานโต้เอ็นจิเนียริ ง
 ราคา 15,850 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 127/2563    
 ลว. 21 เม.ย. 63

27 เครื องคอมพิวเตอร์ All 
In One, เครื องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือ LED ข่าว-
ด่า, เครื องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือ LED สี, 
เครื องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ,์ เครื องสแกนเนอร์,
 เครื องส่ารองไฟฟ้า

68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็น
เตอร์ ราคา 68,000 
บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 68,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 362/2563    
 ลว. 1 พ.ค. 63

28 วัสดุคอมพิวเตอร์ 33,260.00 33,260.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็น
เตอร์ ราคา 33,260 
บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 33,260 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 361/2563    
 ลว. 1 พ.ค. 63

29 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,369.00 6,369.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก่อเกียรติ           
ราคา 6,369 บาท

ร้านก่อเกียรติ           
ราคา 6,369 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 365/2563    
 ลว. 8 พ.ค. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

30 ค่าบ่ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอส ยางยนต์     
ราคา 10,800 บาท

ร้านพีเอส ยางยนต์     
ราคา 10,800 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 133/2563    
 ลว. 30 เม.ย. 63

31 ถังน้่าพลาสติกพร้อมขาต้ัง 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง ภัณฑกิจ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส                 
ราคา 34,000 บาท

ภัณฑกิจ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส                 
ราคา 34,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 377/2563    
 ลว. 14 พ.ค. 63

32 เต็นท์ผ้าใบ 97,905.00 97,905.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญศิลป์ ผ้าใบ
 จ่ากัด                  
ราคา 97,905 บาท

บริษัท เจริญศิลป์ ผ้าใบ
 จ่ากัด                  
ราคา 97,905 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 357/2563    
 ลว. 29 เม.ย. 63

33 วัสดุก่อสร้าง 11,915.00 11,915.00 เฉพาะเจาะจง น้องวัสดุก่อสร้าง       
ราคา 11,915 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง       
ราคา 11,915 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 367/2563    
 ลว. 12 พ.ค. 63

34 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง โอลิแอนเดอร์           
ราคา 22,500 บาท

โอลิแอนเดอร์           
ราคา 22,500 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 386/2563    
 ลว. 21 พ.ค. 63

35 วัสดุส่านักงาน 8,050.00 8,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรณกิจธงชัย 47
 ราคา 8,050 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 8,050 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 378/2563    
 ลว. 14 พ.ค. 63

36 วัสดุก่อสร้าง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง น้องวัสดุก่อสร้าง       
ราคา 6,000 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง       
ราคา 6,000 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 383/2563    
 ลว. 18 พ.ค. 63

37 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 24,210.00 24,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน               
ราคา 24,210 บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน               
ราคา 24,210 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. 380/2563    
 ลว. 18 พ.ค. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

38 โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้า
แสงสว่างบริเวณถนน
ทางเข้าเมรุวัดห้วยยอด

๓๙๙,๐๐๐.๐๐ ๓๙๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสทีพี ๒๐๑๗ 
จ่ากัด ราคา 399,000
 บาท

บริษัท เอสทีพี ๒๐๑๗ 
จ่ากัด ราคา 399,000
 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.34/2563  
 ลว. 8 พ.ค. 63

39 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา

๒๕๒,๐๐๐.๐๐ ๒๕๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรังไม้ยางพารา 
จ่ากัด ราคา 252,000
 บาท

บริษัท ตรังไม้ยางพารา 
จ่ากัด ราคา 252,000
 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.32/2563  
 ลว. 21 เม.ย. 63

40 ซ่อมแซมรถตักหน้าขุด
หลัง ทะเบียน ตค ๒๙๓ 
จ่านวน ๒๖ รายการ

139,667.10 139,667.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอสซี เอ็นจิ
เนียริ ง แอนด์ เซอร์วิส 
จ่ากัด ราคา 
139,667.10 บาท

บริษัท ทีเอสซี เอ็นจิ
เนียริ ง แอนด์ เซอร์วิส 
จ่ากัด ราคา 
139,667.10 บาท

ราคาต ่าสุด ลท. พด.38/2563  
 ลว. 15 พ.ค. 63

41 จ้างเหมาก่าจัดขยะมูล
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

42 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้าน
โยธา และงาน
สวนสาธารณะ

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

นายวสันต์  ช่วยส่ง 
ราคา 51,000 บาท

นายวสันต์  ช่วยส่ง 
ราคา 51,000 บาท

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

43 จ้างเหมาปฏิบัติงานเก็บ
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



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัด

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

44 จ้างเหมาปฏิบัติงานโรง
ฆา่สัตว์ และปฏิบัติงาน
ด้านฌาปนสถาน

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

45 จ้างเหมาปฏิบัติงาน
รักษาความสะอาด
อาคารส่านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

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

46 จ้างเหมาบริการพนักงาน
รักษาความสะอาด
โรงเรียนเทศบาลห้วย
ยอดวิทยา

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

47 จ้างเหมาบริการพนักงาน
รักษาความสะอาด และ
รักษาความปลอดภัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต่าบลห้วยยอด 
และอาคารยิมเนเซียม

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

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

48 จ้างเหมาบริการบันทึก
ข้อมูลงานด้านพัสดุ 
ประจ่าเทศบาลต่าบล
ห้วยยอด

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

49 จ้างเหมาบริการบันทึก
ข้อมูลงานด้านแผนที 
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจ่า
เทศบาลต่าบลห้วยยอด

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

50 จ้างเหมาบริการบันทึก
ข้อมูลงานด้าน
สาธารณสุขฯ ประจ่า
เทศบาลต่าบลห้วยยอด

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


