
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลห้วยยอด 
เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือนมีนาคม  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 มีนาคม 2563 
รายละเอียดตามแบบ สขร.1 แนบท้ายประกาศ 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

         ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
 

                                                                                    
               (นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์) 
             นายกเทศมนตรีต าบลห้วยยอด 
 

 
 
 



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 วัสดุส านักงาน 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์กว้องว้า     
ราคา 4,280 บาท

โรงพิมพ์กว้องว้า     
ราคา 4,280 บาท

ราคาต่ าสุด  -

2 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฎิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาล
ต าบลห้วยยอด

2,062.80 2,062.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิต ปิโตรเลียม
 จ ากัด                
ราคา 2,062.80 
บาท

บริษัท กิต ปิโตรเลียม 
จ ากัด                
ราคา 2,062.80 บาท

ราคาต่ าสุด  -

3 หนังสือพิมพ์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นสพ.รักษ์ตรัง        
ราคา 1,000 บาท

นสพ.รักษ์ตรัง        
ราคา 1,000 บาท

ราคาต่ าสุด  -

4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง อนันต์ยนต์           
ราคา 700 บาท

อนันต์ยนต์           
ราคา 700 บาท

ราคาต่ าสุด  -

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง อนันต์ยนต์           
ราคา 150 บาท

อนันต์ยนต์           
ราคา 150 บาท

ราคาต่ าสุด  -

6 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส  
 ราคา 3,500 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 3,500 บาท

ราคาต่ าสุด  -

7 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส  
 ราคา 700 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 700 บาท

ราคาต่ าสุด  -

แบบ  สขร.๑
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม

เทศบาลต าบลห้วยยอด
วันที ่ 31  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖3



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

8 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 260.00 260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส  
 ราคา 260 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 260 บาท

ราคาต่ าสุด  -

9 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส  
 ราคา 1,200 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 1,200 บาท

ราคาต่ าสุด  -

10 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาติเฮดเดอร์   
ราคา 3,000 บาท

ร้านสุชาติเฮดเดอร์   
ราคา 3,000 บาท

ราคาต่ าสุด  -

11 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอส ยางยนต์   
ราคา 2,140 บาท

ร้านพีเอส ยางยนต์   
ราคา 2,140 บาท

ราคาต่ าสุด  -

12 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,650.00 4,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอส ยางยนต์   
ราคา 4,650 บาท

ร้านพีเอส ยางยนต์   
ราคา 4,650 บาท

ราคาต่ าสุด  -

13 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,820.00 1,820.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอส ยางยนต์   
ราคา 1,820 บาท

ร้านพีเอส ยางยนต์   
ราคา 1,820 บาท

ราคาต่ าสุด  -

14 โต๊ะท างาน 4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าปรีชาเฟอร์นิเจอร์ 
 ราคา 4,700 บาท

ร้าปรีชาเฟอร์นิเจอร์  
ราคา 4,700 บาท

ราคาต่ าสุด  -

15 ตู้ท าน้ าร้อน - น้ าเย็น 4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ก่อเกียรติวิศวะ
การไฟฟ้า            
ราคา 4,990 บาท

หจก.ก่อเกียรติวิศวะ
การไฟฟ้า            
ราคา 4,990 บาท

ราคาต่ าสุด  -

16 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง พรสิทธิม์อเตอร์      
ราคา 4,500 บาท

พรสิทธิม์อเตอร์      
ราคา 4,500 บาท

ราคาต่ าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

17 ป้ายไวนิล 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง พัชรดีไซน์            
ราคา 2,500 บาท

พัชรดีไซน์            
ราคา 2,500 บาท

ราคาต่ าสุด  -

18 หนังสือพิมพ์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์ข่าว
เมืองตรัง               
    ราคา 1,000 บาท

หนังสือพิมพ์ข่าวเมือง
ตรัง                   
ราคา 1,000 บาท

ราคาต่ าสุด  -

19 วัสดุส านักงาน 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญ        
ราคา 2,400 บาท

ร้านโชคเจริญ        
ราคา 2,400 บาท

ราคาต่ าสุด  -

20 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,760.00 2,760.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื่น
พหล                  
ราคา 2,760 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื่น
พหล                  
ราคา 2,760 บาท

ราคาต่ าสุด  -

21 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื่น
พหล                  
ราคา 140 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื่น
พหล                  
ราคา 140 บาท

ราคาต่ าสุด  -

22 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,296.00 4,296.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.รณภูมิ 
จ ากัด ราคา 4,296 
บาท

บริษัท ว.รณภูมิ จ ากัด
 ราคา 4,296 บาท

ราคาต่ าสุด  -

23 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอส ยางยนต์  
ราคา 2,100 บาท

ร้านพีเอส ยางยนต์  
ราคา 2,100 บาท

ราคาต่ าสุด  -

24 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นายวิจิตร สัตย์ซ่ือ    
ราคา 900 บาท

นายวิจิตร สัตย์ซ่ือ    
ราคา 900 บาท

ราคาต่ าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

25 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 1,700 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 1,700 บาท

ราคาต่ าสุด  -

26 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,580.00 2,580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 2,580 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 2,580 บาท

ราคาต่ าสุด  -

27 วัสดุงานบ้านงานครัว 579.00 579.00 เฉพาะเจาะจง นางสมถวิล โปซิว    
ราคา 579 บาท

นางสมถวิล โปซิว    
ราคา 579 บาท

ราคาต่ าสุด  -

28 วัสดุส านักงาน 390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนพล            
ราคา 390 บาท

ร้านธนพล            
ราคา 390 บาท

ราคาต่ าสุด  -

29 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 400 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 400 บาท

ราคาต่ าสุด  -

30 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,096.00 3,096.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญ        
ราคา 3,096 บาท

ร้านโชคเจริญ        
ราคา 3,096 บาท

ราคาต่ าสุด  -

31 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางอนงค์  เพิม่พูน  
ราคา 9,900 บาท

นางอนงค์  เพิม่พูน  
ราคา 9,900 บาท

ราคาต่ าสุด ลท. 262/2563    
ลว. 21 ก.พ. 63

32 วัสดุอื่นๆ 12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก่อเกียรติ       
ราคา 12,800 บาท

ร้านก่อเกียรติ       
ราคา 12,800 บาท

ราคาต่ าสุด ลท. 263/2563    
ลว. 24 ก.พ. 63

33 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 6,660.00 6,660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 6,660 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 6,660 บาท

ราคาต่ าสุด ลท. 264/2563    
ลว. 24 ก.พ. 63

34 ป้ายไวนิล 12,100.00 12,100.00 เฉพาะเจาะจง ช่อดีไซน์             
ราคา 12,100 บาท

ช่อดีไซน์             
ราคา 12,100 บาท

ราคาต่ าสุด ลท. 110/2563    
ลว. 24 ก.พ. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

35 วัสดุกีฬา 26,730.00 26,730.00 เฉพาะเจาะจง ภัณฑกิจ เซลล์ แอนด์
 เซอร์วิส              
ราคา 26,730 บาท

ภัณฑกิจ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส              
ราคา 26,730 บาท

ราคาต่ าสุด ลท. 267/2563    
ลว. 24 ก.พ. 63

36 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฎิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาล
ต าบลห้วยยอด

59,675.00 59,675.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซานโต้เอ็นจิ
เนียร่ิง                
ราคา 59,675 บาท

หจก.ซานโต้เอ็นจิ
เนียร่ิง                
ราคา 59,675 บาท

ราคาต่ าสุด ลท. 269/2563    
ลว. 25 ก.พ. 63

37 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

15,520.00 15,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 15,520 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 15,520 บาท

ราคาต่ าสุด ลท. 111/2563    
ลว. 26 ก.พ. 63

38 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 93,500.00 93,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.รณภูมิ 
จ ากัด ราคา 93,500
 บาท

บริษัท ว.รณภูมิ จ ากัด
 ราคา 93,500 บาท

ราคาต่ าสุด ลท. 276/2563    
ลว. 6 ม.ีค. 63

39 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 22,865.00 22,865.00 เฉพาะเจาะจง ร้านห้วยยอดแก๊ส
และอ๊อกซิเจน       
ราคา 22,865 บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน       ราคา 
22,865 บาท

ราคาต่ าสุด ลท. 277/2563    
ลว. 6 ม.ีค. 63

40 สีทาถนน 71,125.00 71,125.00 เฉพาะเจาะจง น้องวัสดุก่อสร้าง     
ราคา 71,125 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง     
ราคา 71,125 บาท

ราคาต่ าสุด ลท. 273/2563    
ลว. 5 ม.ีค. 63

41 วัสดุก่อสร้าง 12,250.00 12,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนี่ยนอันดา
มันคอนกรีต จ ากัด  
ราคา 12,125 บาท

บริษัท ยูเนี่ยนอันดา
มันคอนกรีต จ ากัด  
ราคา 12,125 บาท

ราคาต่ าสุด ลท. 286/2563    
ลว. 10 ม.ีค. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

42 วัสดุงานบ้านงานครัว 18,750.00 18,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติชัย           
ราคา 18,750 บาท

ร้านกิตติชัย           
ราคา 18,750 บาท

ราคาต่ าสุด ลท. 292/2563    
ลว. 17 ม.ีค. 63

43 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมถวิล โปซิว    
ราคา 12,000 บาท

นางสมถวิล โปซิว    
ราคา 12,000 บาท

ราคาต่ าสุด ลท. 293/2563    
ลว. 17 ม.ีค. 63

44 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

26,600.00 26,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 26,600 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 26,600 บาท

ราคาต่ าสุด ลท. 115/2563    
ลว. 16 ม.ีค. 63

45 จ้างเหมาบันทึกข้อมูล
งานด้านพัสดุ

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

นางสาวศศิธร       
ไชยกาล ราคา 9,000
 บาท

ราคาต่ าสุด ลท. พด.8/2563  
ลว. 1 ต.ค. 2562

46 จ้างเหมาบันทึกข้อมูล
งานด้านแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรุณี เกื้ออรุณ   
ราคา 9,000 บาท

นางอรุณี เกื้ออรุณ   
ราคา 9,000 บาท

ราคาต่ าสุด ลท. พด.9/2563  
ลว. 1 ต.ค. 2562

47 จ้างเหมาก าจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล

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

นายกิตติศักด์ิ สังข์สุข
ราคา 207,900 บาท

นายกิตติศักด์ิ สังข์สุข  
 ราคา 207,900 บาท

ราคาต่ าสุด ลท. พด.1/2563   
ลว. 1 ต.ค. 2562

48 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้าน
โยธา และงาน
สวนสาธารณะ

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

นายสมพร  ไชยโย 
ราคา 51,000 บาท

นายสมพร  ไชยโย 
ราคา 51,000 บาท

ราคาต่ าสุด ลท. พด.2/2563   
ลว. 1 ต.ค. 2562



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

49 จ้างเหมาปฏิบัติงานเก็บ
ขนขยะมูลฝอยฯ

193,800.00 193,800.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding)

นายสุทิน  ไชยกาล 
ราคา 193,800 บาท

นายสุทิน  ไชยกาล 
ราคา 193,800 บาท

ราคาต่ าสุด ลท. พด.3/2563   
ลว. 1 ต.ค. 2562

50 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้าน
สัตว์แพทย์ และ
ปฏิบัติงานด้านฌาปน
สถาน

20,400.00 20,400.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding)

นายสุทิน  ไชยกาล 
ราคา 20,400 บาท

นายสุทิน  ไชยกาล 
ราคา 20,400 บาท

ราคาต่ าสุด ลท. พด.4/2563   
ลว. 1 ต.ค. 2562

51 จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษา
ความสะอาดอาคาร
ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

10,200.00 10,200.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding)

นางปิยรัตน์ คงพินิต 
ราคา 10,200 บาท

นางปิยรัตน์ คงพินิต 
ราคา 10,200 บาท

ราคาต่ าสุด ลท. พด.5/2563   
ลว. 1 ต.ค. 2562

52 จ้างเหมาบริการพนักงาน
รักษาความสะอาด
โรงเรียนเทศบาลห้วย
ยอดวิทยา

30,600.00 30,600.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding)

นางปิยรัตน์ คงพินิต 
ราคา 30,600 บาท

นางปิยรัตน์ คงพินิต 
ราคา 30,600 บาท

ราคาต่ าสุด ลท. พด.6/2563   
ลว. 1 ต.ค. 2562



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

53 จ้างเหมาบริการพนักงาน
รักษาความสะอาด และ
รักษาความปลอดภัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลห้วยยอด 
และอาคารยิมเนเซียม

30,600.00 30,600.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding)

นางปิยรัตน์ คงพินิต 
ราคา 30,600 บาท

นางปิยรัตน์ คงพินิต 
ราคา 30,600 บาท

ราคาต่ าสุด ลท. พด.7/2563   
 ลว. 1 ต.ค. 2562

54 ก่อสร้างปรับปรุงราง
ระบายน้ า คสล.ถนน
สามัคคี

1,343,000.00 1,343,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด 
พานิชภัณฑ์และ
ก่อสร้าง             
ราคา 1,343,000 
บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด 
พานิชภัณฑ์และ
ก่อสร้าง             
ราคา 1,343,000 
บาท

ราคาต่ าสุด ลท. พด.15/2563 
ลว. 6 ธ.ค. 2562


