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และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และเลขท่ีและวันที่
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ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์ 
ราคา 3,300 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 3,300 บาท

ราคาต  าสุด  -

2 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซานโต้เอ็นจิเนียริ ง 
 ราคา 2,900 บาท

หจก.ซานโต้เอ็นจิเนียริ ง 
 ราคา 2,900 บาท

ราคาต  าสุด  -

3 วัสดุก่อสร้าง 3,350.00 3,350.00 เฉพาะเจาะจง น้องวัสดุก่อสร้าง         
ราคา 3,350 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง         
ราคา 3,350 บาท

ราคาต  าสุด  -

4 วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด    
ธรรมคลีนิค              
ราคา 3,424 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด    
ธรรมคลีนิค              
ราคา 3,424 บาท

ราคาต  าสุด  -

5 วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง

2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 2,550 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 2,550 บาท

ราคาต  าสุด  -

6 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื น

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

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 3,150 บาท

ราคาต  าสุด  -

7 วัสดุเครื องแต่งกาย 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์เครื องมือแพทย์      
ราคา 2,500 บาท

ศูนย์เครื องมือแพทย์     
 ราคา 2,500 บาท

ราคาต  าสุด  -

แบบ  สขร.๑
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์

เทศบาลต าบลห้วยยอด
วันที   28  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

8 โครงการแนะแนว
การศึกษาต่อ

675.00 675.00 เฉพาะเจาะจง พัชรดีไซน์                
ราคา 675 บาท

พัชรดีไซน์                
ราคา 675 บาท

ราคาต  าสุด  -

9 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนายช่าง             
ราคา 2,400 บาท

ร้านนายช่าง             
ราคา 2,400 บาท

ราคาต  าสุด  -

10 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนายช่าง             
ราคา 500 บาท

ร้านนายช่าง             
ราคา 500 บาท

ราคาต  าสุด  -

11 วัสดุงานบ้านงานครัว 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนพล               
ราคา 600 บาท

ร้านธนพล               
ราคา 600 บาท

ราคาต  าสุด  -

12 วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง

395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื นพหล 
ราคา 395 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื นพหล 
ราคา 395 บาท

ราคาต  าสุด  -

13 วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง

340.00 340.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื นพหล 
 ราคา 340 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื นพหล 
 ราคา 340 บาท

ราคาต  าสุด  -

14 วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง

1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง ห้วยยอดเครื องตัดหญ้า  
ราคา 1,70 บาท

ห้วยยอดเครื องตัดหญ้า  
ราคา 1,70 บาท

ราคาต  าสุด  -

15 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื น

140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื นพหล 
ราคา 140 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื นพหล 
ราคา 140 บาท

ราคาต  าสุด  -

16 วัสดุก่อสร้าง 3,860.00 3,860.00 เฉพาะเจาะจง น้องวัสดุก่อสร้าง         
ราคา 3,860 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง         
ราคา 3,860 บาท

ราคาต  าสุด  -

17 โครงการแนะแนว
การศึกษาต่อ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 4,000 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 4,000 บาท

ราคาต  าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

18 วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 3,000 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 3,000 บาท

ราคาต  าสุด  -

19 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื น

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 1,500 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 1,500 บาท

ราคาต  าสุด  -

20 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 750 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 750 บาท

ราคาต  าสุด  -

21 วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง

470.00 470.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 470 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 470 บาท

ราคาต  าสุด  -

22 วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง

1,630.00 1,630.00 เฉพาะเจาะจง ห้วยยอดเครื องตัดหญ้า  
ราคา 1,630 บาท

ห้วยยอดเครื องตัดหญ้า  
ราคา 1,630 บาท

ราคาต  าสุด  -

23 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื น

3,530.00 3,530.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 3,530 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 3,530 บาท

ราคาต  าสุด  -

24 วัสดุส านักงาน 1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 1,080 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 1,080 บาท

ราคาต  าสุด  -

25 วัสดุก่อสร้าง 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง ช. รุ่งภัณฑ์               
ราคา 1,350 บาท

ช. รุ่งภัณฑ์               
ราคา 1,350 บาท

ราคาต  าสุด  -

26 โครงการจัดการ
เลือกต้ัง 
นายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภา
เทศบาล

4,105.00 4,105.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษา
ดินแดน  กรมการ
ปกครอง ราคา 4,105 
บาท

โรงพิมพ์อาสารักษา
ดินแดน  กรมการ
ปกครอง ราคา 4,105 
บาท

ราคาต  าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

27 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

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

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 4,500 บาท

ราคาต  าสุด  -

28 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื น

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอส ยางยนต์      
ราคา 2,200 บาท

ร้านพีเอส ยางยนต์      
ราคา 2,200 บาท

ราคาต  าสุด  -

29 ค่าจ้างซักผ้าม่าน 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิศารัตน์ ชุมนาค
 ราคา 3,500 บาท

นางสาวนิศารัตน์ ชุมนาค
 ราคา 3,500 บาท

ราคาต  าสุด  -

30 โครงการจัดการ
เลือกต้ัง 
นายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภา
เทศบาล

1,920.00 1,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 1,920 บาท

ร้านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 1,920 บาท

ราคาต  าสุด  -

31 ป้ายไวนิล 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ห้วยยอด ไวนิล          
ราคา 360 บาท

ห้วยยอด ไวนิล          
ราคา 360 บาท

ราคาต  าสุด  -

32 วัสดุก่อสร้าง 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง น้องวัสดุก่อสร้าง         
ราคา 3,900 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง         
ราคา 3,900 บาท

ราคาต  าสุด  -

33 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วินสน
การช่าง                  
ราคา 2,675 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วินสน
การช่าง                  
ราคา 2,675 บาท

ราคาต  าสุด  -

34 วัสดุก่อสร้าง 6,770.00 6,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนพล               
ราคา 6,770 บาท

ร้านธนพล               
ราคา 6,770 บาท

ราคาต  าสุด ลท. 141/2564    
ลว. 21 ม.ค. 64



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

35 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื น

24,210.00 24,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน               
ราคา 24,210 บาท

ร้านห้วยยอดแก๊สและ
อ๊อกซิเจน               
ราคา 24,210 บาท

ราคาต  าสุด ลท. 142/2564    
ลว. 21 ม.ค. 64

36 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซานโต้เอ็นจิเนียริ ง 
ราคา 11,500 บาท

หจก.ซานโต้เอ็นจิเนียริ ง 
ราคา 11,500 บาท

ราคาต  าสุด ลท. 62/2564      
ลว. 19 ม.ค. 64

37 เครื องคอมพิวเตอร์ 
All In One, เครื อง
ส ารองไฟฟ้า, จอ
แสดงภาพ

22,800.00 22,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์ 
 ราคา 22,800 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์ 
 ราคา 22,800 บาท

ราคาต  าสุด ลท. 143/2564    
ลว. 21 ม.ค. 64

38 เครื องส ารองไฟฟ้า 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์ 
ราคา 7,200 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 7,200 บาท

ราคาต  าสุด ลท. 144/2564    
ลว. 21 ม.ค. 64

39 เครื องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์/LED ขาวด า

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์ 
ราคา 9,900 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 9,900 บาท

ราคาต  าสุด ลท. 145/2564    
ลว. 21 ม.ค. 64

40 เครื องคอมพิวเตอร์ 
All In One

33,600.00 33,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์ 
ราคา 33,600 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 33,600 บาท

ราคาต  าสุด ลท. 146/2564    
ลว. 21 ม.ค. 64

41 รายจ่ายเพื อให้
ได้มาซึ งบริการ

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณ์   ทรัพย์สิน  
ราคา 8,400 บาท

นายกฤษณ์   ทรัพย์สิน  
ราคา 8,400 บาท

ราคาต  าสุด ลท. 65/2564      
 ลว. 22 ม.ค. 64

42 วัสดุก่อสร้าง 7,370.00 7,370.00 เฉพาะเจาะจง น้องวัสดุก่อสร้าง         
ราคา 7,370 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง         
ราคา 7,370 บาท

ราคาต  าสุด ลท. 149/2564    
ลว. 27 ม.ค. 64



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

43 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,175.00 8,175.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก่อเกียรติ            
ราคา 8,175 บาท

ร้านก่อเกียรติ            
ราคา 8,175 บาท

ราคาต  าสุด ลท. 148/2564    
ลว. 27 ม.ค. 64

44 โครงการจัดการ
เลือกต้ัง 
นายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภา
เทศบาล

6,150.00 6,150.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งเรือง โฆษณา          
ราคา 6,150 บาท

รุ่งเรือง โฆษณา          
ราคา 6,150 บาท

ราคาต  าสุด ลท. 69/2564      
ลว. 5 ก.พ. 64

45 วัสดุส านักงาน 13,480.00 13,480.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณ์   ทรัพย์สิน  
ราคา 13,480 บาท

นายกฤษณ์   ทรัพย์สิน  
ราคา 13,480 บาท

ราคาต  าสุด ลท. 151/2564    
ลว. 1 ก.พ. 64

46 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ

15,717.00 15,717.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอสเค
เฟรช  ราคา 15,717 
บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอสเค
เฟรช  ราคา 15,717 
บาท

ราคาต  าสุด ลท. 152/2564    
ลว. 2 ก.พ. 64

47 เครื องกระแทกไฟฟ้า 6,450.00 6,450.00 เฉพาะเจาะจง น้องวัสดุก่อสร้าง         
ราคา 6,450 บาท

น้องวัสดุก่อสร้าง         
ราคา 6,450 บาท

ราคาต  าสุด ลท. 154/2564    
ลว. 2 ก.พ. 64

48 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 78,687.00 78,687.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด      
ล้ิมสุวรรณการไฟฟ้า     
ราคา 78,687 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด      
ล้ิมสุวรรณการไฟฟ้า     
ราคา 78,687 บาท

ราคาต  าสุด ลท. 157/2564    
ลว. 4 ก.พ. 64

49 จอรับภาพ 15,300.00 15,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์ 
ราคา 15,300 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 15,300 บาท

ราคาต  าสุด ลท. 158/2564    
ลว. 4 ก.พ. 64



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

50 เต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง 65,270.00 65,270.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญศิลป์ ผ้าใบ 
จ ากัด                     
ราคา 65,270 บาท

บริษัท เจริญศิลป์ ผ้าใบ 
จ ากัด                     
ราคา 65,270 บาท

ราคาต  าสุด ลท. 150/2564    
ลว. 1 ก.พ. 64

51 เก้าอี้ส านักงาน, ตู้
เหล็กบานเลื อน
กระจก, โต๊ะท างาน
เหล็ก

21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด บิก๊โฮม
เฟอร์นิเจอร์พาร์คมอลล์ 
ราคา 21,500 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด บิก๊โฮม
เฟอร์นิเจอร์พาร์คมอลล์ 
ราคา 21,500 บาท

ราคาต  าสุด ลท. 169/2564    
ลว. 8 ก.พ. 64

52 เครื องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์ 
ราคา 27,000 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 27,000 บาท

ราคาต  าสุด ลท. 173/2564    
ลว. 9 ก.พ. 64

53 ขาแขวนทีว,ี 
โทรทัศน์แอลอีดี 
(LED TV) แบบ 
Smart TV

110,000.00 110,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์ 
ราคา 110,000 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 110,000 บาท

ราคาต  าสุด ลท. พด.38/2564 
 ลว. 11 ก.พ. 64

54 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก่อเกียรติ            
ราคา 9,900 บาท

ร้านก่อเกียรติ            
ราคา 9,900 บาท

ราคาต  าสุด ลท. 73/2564      
ลว. 11 ก.พ. 64

55 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,365.00 9,365.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญ            
ราคา 9,365 บาท

ร้านโชคเจริญ            
ราคา 9,365 บาท

ราคาต  าสุด ลท. 183/2564    
ลว. 18 ก.พ. 64

56 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล.
 ถนนเทศบาล 9

1,644,340.00 1,644,340.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สุโชติคอนสตรัคชั น 
ราคา 1,644,340 บาท

หจก.สุโชติคอนสตรัคชั น
 ราคา 1,644,340 บาท

ราคาต  าสุด ลท. 26/2564      
ลว. 22 ต.ค. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

57 วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง อติเทพ ยางยนต์         
ราคา 16,000 บาท

อติเทพ ยางยนต์         
ราคา 16,000 บาท

ราคาต  าสุด ลท. 184/2564    
ลว. 19 ก.พ. 64

58 วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 7,000 บาท

ร้านอู่ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 7,000 บาท

ราคาต  าสุด ลท. 185/2564    
ลว. 19 ก.พ. 64

59 วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง

12,120.00 12,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเจริญการยาง   
ราคา 12,120 บาท

ร้านแสงเจริญการยาง   
ราคา 12,120 บาท

ราคาต  าสุด ลท. 186/2564    
ลว. 19 ก.พ. 64

60 จ้างเหมาปฏิบัต
รงานท าความ
สะอาดห้องน้ า-ห้อง
ส้วม

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชภินันท์ 
บริพันธ์ ราคา 9,000 
บาท

นางสาวนุชภินันท์ 
บริพันธ์ ราคา 9,000 
บาท

ราคาต  าสุด ลท. 66/2564      
ลว. 28 ม.ค. 64

61 ก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ที สูบน้ ารถดับเพลิง

192,000.00 192,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด        
ส.เกิดนวล               
ราคา 192,000 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด        
ส.เกิดนวล               
ราคา 192,000 บาท

ราคาต  าสุด ลท. พด.37/2564 
 ลว. 7 ม.ค. 64


