
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลห้วยยอด 
เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  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 าปีงบประมาณ 2563 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันที่ 30 กันยายน 2563 รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

         ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
                                                                                                                                                                            
                                                                                

                                                                                
 
               (นายสุธรรม เหมไพบูลย์) 
                                                                                ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
             นายกเทศมนตรีต าบลห้วยยอด 
 

 
 
 



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๑ โครงการจัดงาน
ประเพณีลากพระ

2,700.00 2,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านสุทัย                
ราคา 2,700 บาท

ร๎านสุทัย                
ราคา 2,700 บาท

ราคาต่่าสุด  -

2 โครงการจัดงาน
ประเพณีลากพระ

1,500.00 1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางจิราทิพย์ ลีละวิวัฒน์
 ราคา 1,500 บาท

นางจิราทิพย์ ลีละวิวัฒน์
 ราคา 1,500 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๓ โครงการจัดงาน
ประเพณีลากพระ

590.00 590.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านโชคเจริญ           
ราคา 590 บาท

ร๎านโชคเจริญ           
ราคา 590 บาท

ราคาต่่าสุด  -

4 โครงการจัดงาน
ประเพณีลากพระ

1,920.00 1,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 1,920 บาท

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 1,920 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕ โครงการจัดงาน
ประเพณีลากพระ

2,765.00 2,765.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านประทีปพานิช      
ราคา 2,765 บาท

ร๎านประทีปพานิช      
ราคา 2,765 บาท

ราคาต่่าสุด  -

6 โครงการจัดงาน
ประเพณีลากพระ

240.00 240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ อาร์ต แอนด์ 
พร้ินต้ิง                 
ราคา 240 บาท

เสริมศักด์ิ อาร์ต แอนด์ 
พร้ินต้ิง                 
ราคา 240 บาท

ราคาต่่าสุด  -

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563
เทศบาลต าบลห้วยยอด

วันที ่1 ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๗ โครงการวันคล๎ายวัน
สวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

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

นายทวี ฉุ๎นยํอง        
ราคา 2,000 บาท

ราคาต่่าสุด  -

8 โครงการวันคล๎ายวัน
สวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

4,340.00 4,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ช. รํุงภัณฑ์              
ราคา 4,340 บาท

ช. รํุงภัณฑ์              
ราคา 4,340 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๙ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,010.00 2,010.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านธนพล             
ราคา 2,010 บาท

ร๎านธนพล             
ราคา 2,010 บาท

ราคาต่่าสุด  -

10 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,552.00 2,552.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 2,552 บาท

ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 2,552 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๑๑ วัสดุกํอสร๎าง 1,020.00 1,020.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านธนพล             
ราคา 1,020 บาท

ร๎านธนพล             
ราคา 1,020 บาท

ราคาต่่าสุด  -

12 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

3,400.00 3,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 3,400 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 3,400 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๑๓ ป้ายไวนิล 400.00 400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห๎วยยอดไวนิล          
ราคา 400 บาท

ห๎วยยอดไวนิล          
ราคา 400 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

14 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

4,200.00 4,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 4,200 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 4,200 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๑๕ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

200.00 200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
ราคา 200 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
ราคา 200 บาท

ราคาต่่าสุด  -

16 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

480.00 480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า 
ราคา 480 บาท

ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า 
ราคา 480 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๑๗ วัสดุกํอสร๎าง 4,634.00 4,634.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านธนพล              
ราคา 4,634 บาท

ร๎านธนพล              
ราคา 4,634 บาท

ราคาต่่าสุด  -

18 โครงการแขํงขันกีฬา
นักเรียนองค์การ
ปกครองสํวนท๎องถิ่น

4,420.00 4,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เจริญเภสัช             
ราคา 4,420 บาท

เจริญเภสัช             
ราคา 4,420 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๑๙ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

3,500.00 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 3,500 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 3,500 บาท

ราคาต่่าสุด  -

20 รายจํายเพือ่ให๎ได๎มา
ซ่ึงบริการ

1,500.00 1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห๎างหุน๎สํวนจ่ากัด ณฐมน
 2559                  
ราคา 1,500 บาท

ห๎างหุน๎สํวนจ่ากัด ณฐมน
 2559                  
ราคา 1,500 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๒๑ ป้ายไวนิล 1,350.00 1,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห๎วยยอด ไวนิล         
ราคา 1,350 บาท

ห๎วยยอด ไวนิล         
ราคา 1,350 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

22 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

1,450.00 1,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
ราคา 1,450 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
ราคา 1,450 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๒๓ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

1,050.00 1,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านแสงเจริญการยาง   
ราคา 1,050 บาท

ร๎านแสงเจริญการยาง   
ราคา 1,050 บาท

ราคาต่่าสุด  -

24 โครงการแขํงขัน
กีฬาเปตอง

2,070.00 2,070.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 2,070 บาท

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 2,070 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๒๕ โครงการแขํงขัน
กีฬาเปตอง

3,800.00 3,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห๎างหุน๎สํวนจ่ากัด พีเอส
เค สปอร์ต (ประเทศ
ไทย) ราคา 3,800 บาท

ห๎างหุน๎สํวนจ่ากัด พีเอส
เค สปอร์ต (ประเทศไทย)
 ราคา 3,800 บาท

ราคาต่่าสุด  -

26 โครงการวันปิย
มหาราช

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

นายทวี ฉุ๎นยํอง        
ราคา 2,000 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๒๗ โครงการอบรม
สัมมนาผ๎ูสูงอายุ

828.00 828.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านโชคเจริญ           
ราคา 828 บาท

ร๎านโชคเจริญ           
ราคา 828 บาท

ราคาต่่าสุด  -

28 โครงการอบรม
สัมมนาผ๎ูสูงอายุ

3,785.00 3,785.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ๎านเคร่ืองเขียน        
ราคา 3,785 บาท

บ๎านเคร่ืองเขียน        
ราคา 3,785 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๒๙ วัสดุกํอสร๎าง 215.00 215.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านธนพล              
ราคา 215 บาท

ร๎านธนพล              
ราคา 215 บาท

ราคาต่่าสุด  -

30 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

350.00 350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
ราคา 350 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
ราคา 350 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๓๑ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า 
ราคา 1,800 บาท

ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า 
ราคา 1,800 บาท

ราคาต่่าสุด  -

32 วัสดุงานบ๎านงานครัว 2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิจิตร สัตย์ซ่ือ      
ราคา 2,000 บาท

นายวิจิตร สัตย์ซ่ือ      
ราคา 2,000 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๓๓ วัสดุงานบ๎านงานครัว 537.00 537.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านโชคเจริญ          
ราคา 537 บาท

ร๎านโชคเจริญ          
ราคา 537 บาท

ราคาต่่าสุด  -

34 วัสดุงานบ๎านงานครัว 1,050.00 1,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิจิตร สัตย์ซ่ือ      
ราคา 1,050 บาท

นายวิจิตร สัตย์ซ่ือ      
ราคา 1,050 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๓๕ โครงการแขํงขัน
กีฬาเปตอง

640.00 640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง        
ราคา 640 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง        
ราคา 640 บาท

ราคาต่่าสุด  -

36 วัสดุส่านักงาน 4,570.00 4,570.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านประทีปพานิช      
ราคา 4,570 บาท

ร๎านประทีปพานิช      
ราคา 4,570 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๓๗ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

3,089.63 3,089.63 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต๎าเมืองตรัง
ผ๎ูจ่าหนํายโตโยต๎า จ่ากัด
 ราคา 3,089.63 บาท

บริษัท โตโยต๎าเมืองตรัง
ผ๎ูจ่าหนํายโตโยต๎า จ่ากัด
 ราคา 3,089.63 บาท

ราคาต่่าสุด  -

38 รายจํายเพือ่ให๎ได๎มา
ซ่ึงบริการ

960.00 960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 960 บาท

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 960 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๓๙ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

535.00 535.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตรังลีลายนต์ 
จ่ากัด                   
ราคา 535 บาท

บริษัท ตรังลีลายนต์ 
จ่ากัด                   
ราคา 535 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

40 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

1,500.00 1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางจิราทิพย์ ลีละวิวัฒน์
 ราคา 1,500 บาท

นางจิราทิพย์ ลีละวิวัฒน์
 ราคา 1,500 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๑ โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

2,500.00 2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนาฎลดา ศรีสม 
ราคา 2,500 บาท

นางสาวนาฎลดา ศรีสม 
ราคา 2,500 บาท

ราคาต่่าสุด  -

42 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

2,500.00 2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 2,500 บาท

ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 2,500 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๓ วัสดุการเกษตร 2,200.00 2,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 2,200 บาท

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 2,200 บาท

ราคาต่่าสุด  -

44 รายจํายเพือ่ให๎ได๎มา
ซ่ึงบริการ

400.00 400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านเพชรส่ือสาร        
ราคา 400 บาท

ร๎านเพชรส่ือสาร        
ราคา 400 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๕ วัสดุคอมพิวเตอร์ 790.00 790.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านเพชรส่ือสาร        
ราคา 790 บาท

ร๎านเพชรส่ือสาร        
ราคา 790 บาท

ราคาต่่าสุด  -

46 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

1,250.00 1,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 1,250 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 1,250 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๗ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

650.00 650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 650 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 650 บาท

ราคาต่่าสุด  -

48 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

2,580.00 2,580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 2,580 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 2,580 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๔๙ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,584.00 1,584.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ          
ราคา 1,584 บาท

ร๎านกํอเกียรติ          
ราคา 1,584 บาท

ราคาต่่าสุด  -

50 จ๎างเหมาบันทึก
ข๎อมูลงานด๎านแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

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

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.8/2562 
ลว. 1 ต.ค. 62

๕๑ จ๎างเหมาก่าจัดขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

207,900.00 207,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติศักด์ิ  สังข์สุข 
ราคา 207,900 บาท

นายกิตติศักด์ิ  สังข์สุข 
ราคา 207,900 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.1/2562 
ลว. 1 ต.ค. 62

52 จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
ด๎านโยธา และงาน
สวนสาธารณะ

51,000.00 51,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพร ไชยโย      
ราคา 51,000 บาท

นายสมพร ไชยโย      
ราคา 51,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.2/2562 
ลว. 1 ต.ค. 62

๕๓ จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
เก็บขนขยะมูลฝอยฯ

193,800.00 193,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทิน ไชยกาล      
ราคา 193,800 บาท

นายสุทิน ไชยกาล      
ราคา 193,800 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.3/2562 
ลว. 1 ต.ค. 62

54 จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
ด๎านสัตว์แพทย์

20,400.00 20,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทิน ไชยกาล      
ราคา 20,400 บาท

นายสุทิน ไชยกาล      
ราคา 20,400 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.4/2562 
ลว. 1 ต.ค. 62

๕๕ จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
รักษาความสะอาด
อาคารส่านักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

10,200.00 10,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางปิยรัตน์  คงพินิต   
ราคา 10,200 บาท

นางปิยรัตน์  คงพินิต   
ราคา 10,200 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.5/2562 
ลว. 1 ต.ค. 62



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

56 จ๎างเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
สะอาดโรงเรียน
เทศบาลห๎วยยอด
วิทยา

30,600.00 30,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางปิยรัตน์  คงพินิต   
ราคา 30,600 บาท

นางปิยรัตน์  คงพินิต   
ราคา 30,600 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.6/2562 
ลว. 1 ต.ค. 62

๕๗ จ๎างเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
สะอาด และรักษา
ความปลอดภัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต่าบลห๎วย
ยอด

30,600.00 30,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางปิยรัตน์  คงพินิต   
ราคา 30,600 บาท

นางปิยรัตน์  คงพินิต   
ราคา 30,600 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.7/2562 
ลว. 1 ต.ค. 62

58 จ๎างเหมาบริการ
บันทึกข๎อมูลงานด๎าน
แผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

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

นางอรุณี  เกื้ออรุณ    
ราคา 9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.9/2562 
ลว. 1 ต.ค. 62

๕๙ โครงการจัดงาน
ประเพณีลากพระ

13,500.00 13,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์แทน
สุวรรณ                  
ราคา 13,500 บาท

นายประสิทธิ ์แทน
สุวรรณ                  
ราคา 13,500 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 1/2563     
ลว. 1 ต.ค. 62

60 โครงการจัดงาน
ประเพณีลากพระ

30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางรวยรัชต์ พานิชกุล  
ราคา 30,000 บาท

นางรวยรัชต์ พานิชกุล  
ราคา 30,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 2/2563     
ลว. 2 ต.ค. 62



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๖๑ โครงการจัดงาน
ประเพณีลากพระ

11,220.00 11,220.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางรวยรัชต์ พานิชกุล  
ราคา 11,220 บาท

นางรวยรัชต์ พานิชกุล  
ราคา 11,220 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 3/2563     
ลว. 2 ต.ค. 62

62 โครงการจัดงาน
ประเพณีลากพระ

17,595.00 17,595.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ          
ราคา 17,595 บาท

ร๎านกํอเกียรติ          
ราคา 17,595 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 1/2563     
ลว. 2 ต.ค. 62

๖๓ โครงการจัดงาน
ประเพณีลากพระ

10,220.00 10,220.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ช. รํุงภัณฑ์              
ราคา 10,220 บาท

ช. รํุงภัณฑ์              
ราคา 10,220 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 2/2563     
ลว. 2 ต.ค. 62

64 โครงการจัดงาน
ประเพณีลากพระ

70,000.00 70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทวี ฉุ๎นยํอง        
ราคา 70,000 บาท

นายทวี ฉุ๎นยํอง        
ราคา 70,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 6/2563     
ลว. 2 ต.ค. 62

๖๕ โครงการจัดงาน
ประเพณีลากพระ

17,000.00 17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพชรกร เรืองกิจชู  
ราคา 17,000 บาท

นายพชรกร เรืองกิจชู  
ราคา 17,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 7/2563     
ลว. 2 ต.ค. 62

66 โครงการแขํงขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น

78,674.00 78,674.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห๎างหุน๎สํวนจ่ากัด พีเอส
เค สปอร์ต (ประเทศ
ไทย) ราคา 78,674 
บาท

ห๎างหุน๎สํวนจ่ากัด พีเอส
เค สปอร์ต (ประเทศไทย)
 ราคา 78,674 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 7/2563     
ลว. 3 ต.ค. 62

๖๗ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

24,210.00 24,210.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน               
ราคา 24,210 บาท

ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน               
ราคา 24,210 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 18/2563   
ลว. 3 ต.ค. 62



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

68 โครงการวันคล๎ายวัน
สวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช  บรมนาถ
บพิตร

8,100.00 8,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านประทีปพานิช      
ราคา 8,100 บาท

ร๎านประทีปพานิช      
ราคา 8,100 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 19/2563   
ลว. 3 ต.ค. 62

๖๙ โครงการวันปิย
มหาราช

9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านประทีปพานิช      
ราคา 9,000 บาท

ร๎านประทีปพานิช      
ราคา 9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 33/2563   
ลว. 17 ต.ค. 62

70 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

6,500.00 6,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห๎างหุน๎สํวนจ่ากัด ณฐมน
 2559                
ราคา 6,500 บาท

ห๎างหุน๎สํวนจ่ากัด ณฐมน
 2559                
ราคา 6,500 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 19/2563   
ลว. 8 ต.ค. 62

๗๑ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส    
ราคา 6,000 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส    
ราคา 6,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 22/2563   
ลว. 17 ต.ค. 62

72 โครงการแขํงขัน
กีฬาเปตอง

5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทวี ฉุ๎นยํอง         
ราคา 5,000 บาท

นายทวี ฉุ๎นยํอง         
ราคา 5,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 24/2563   
ลว. 21 ต.ค. 62

๗๓ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

20,175.00 20,175.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน               
ราคา 20,175 บาท

ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน               
ราคา 20,175 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 43/2563   
ลว. 21 ต.ค. 62



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

74 วัสดุกํอสร๎าง 7,375.00 7,375.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านสุทัย                
ราคา 7,375 บาท

ร๎านสุทัย                
ราคา 7,375 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 44/2563   
ลว. 22 ต.ค. 62

๗๕ วัสดุกํอสร๎าง 6,300.00 6,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พ. ธุรกิจ โดยนายนิติธร 
 ศุภศรี                   
ราคา 6,300 บาท

พ. ธุรกิจ โดยนายนิติธร 
 ศุภศรี                   
ราคา 6,300 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 45/2563   
ลว. 22 ต.ค. 62

76 วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

25,600.00 25,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชาญวิทย์ ทิพกอง  
ลาส                     
ราคา 25,600 บาท

นายชาญวิทย์ ทิพกอง  
ลาส                     
ราคา 25,600 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 46/2563   
ลว. 22 ต.ค. 62

๗๗ วัสดุกํอสร๎าง 14,350.00 14,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง        
ราคา 14,350 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง        
ราคา 14,350 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 47/2563   
ลว. 22 ต.ค. 62

78 โครงการปรับปรุง
ระบบอินเตอร์เน็ต
ภายในส่านักงาน
เทศบาลต่าบลห๎วย
ยอด

459,500.00 459,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วี 2009              
ราคา 459,500 บาท

วี 2009              
ราคา 459,500 บาท

ราคาต่่าสุด ลท พด.48/2562
ลว. 27 ส.ค. 62



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๗๙ โครงการติดต้ังโคม
ไฟถนนแบบกิ่งเด่ียว
 บริเวณสามแยก
ก่านันพงษ์

392,500.00 392,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห๎างหุน๎สํวนจ่ากัด เรือน
ทอง เพาเวอร์ ซิสเท็ม   
ราคา 392,500 บาท

ห๎างหุน๎สํวนจ่ากัด เรือน
ทอง เพาเวอร์ ซิสเท็ม   
ราคา 392,500 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.54/2563
 ลว. 2 ก.ย. 62

80 โครงการกํอสร๎าง
ป้ายชื่อสระวํายน้่า
เทศบาลต่าบลห๎วย
ยอด

74,000.00 74,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวละมัย      เพชร
ประวัติ            ราคา 
74,000 บาท

นางสาวละมัย        
เพชรประวัติ            
ราคา 74,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.58/2563
 ลว. 13 ก.ย. 62

๘๑ โครงการติดต้ังระบบ
เสียงไร๎สาย

162,000.00 162,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห๎างหุน๎สํวนจ่ากัด เจเจ 
ออเทคโน               
ราคา 162,000 บาท

ห๎างหุน๎สํวนจ่ากัด เจเจ 
ออเทคโน               
ราคา 162,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.46/2563
 ลว. 26 ส.ค. 62

82 กํอสร๎างปรับปรุงผิว
จราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 พร๎อมรางระบายน้่า
 คสล.ถนนภายใน
สวนต่าหนักร่ืนรมย์

896,500.00 896,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ง๎วนวัสดุภัณฑ์    
ราคา 896,500 บาท

หจก.ง๎วนวัสดุภัณฑ์    
ราคา 896,500 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.42/2563
 ลว. 2 ก.ค. 62

๘๓ ถํายเอกสาร 4,700.00 4,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรี มานะธ่ารง 
ราคา 4,700 บาท

นางสาวมยุรี มานะธ่ารง 
ราคา 4,700 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

84 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

2,410.00 2,410.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 2,410 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 2,410 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๘๕ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

250.00 250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 250 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 250 บาท

ราคาต่่าสุด  -

86 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

850.00 850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 850 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 850 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๘๗ วัสดุงานบ๎านงานครัว 750.00 750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 750 บาท

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 750 บาท

ราคาต่่าสุด  -

88 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

2,160.00 2,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ อาร์ต แอนด์ 
พร้ินต้ิง                  
ราคา 2,160 บาท

เสริมศักด์ิ อาร์ต แอนด์ 
พร้ินต้ิง                  
ราคา 2,160 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๘๙ โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

720.00 720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจิตนภา เบญจ
วัฒนากุล               
ราคา 720 บาท

นางสาวจิตนภา เบญจ
วัฒนากุล               
ราคา 720 บาท

ราคาต่่าสุด  -

90 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

2,190.00 2,190.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านโชคเจริญ          
ราคา 2,190 บาท

ร๎านโชคเจริญ          
ราคา 2,190 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๙๑ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

1,350.00 1,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พีเอส ยางยนต์         
ราคา 1,350 บาท

พีเอส ยางยนต์         
ราคา 1,350 บาท

ราคาต่่าสุด  -

92 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

1,780.00 1,780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พีเอส ยางยนต์         
ราคา 1,780 บาท

พีเอส ยางยนต์         
ราคา 1,780 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๙๓ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

2,850.00 2,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พีเอส ยางยนต์         
ราคา 2,850 บาท

พีเอส ยางยนต์         
ราคา 2,850 บาท

ราคาต่่าสุด  -

94 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

1,760.00 1,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง       
ราคา 1,760 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง       
ราคา 1,760 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๙๕ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

1,980.00 1,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พีเอส ยางยนต์          
ราคา 1,980 บาท

พีเอส ยางยนต์          
ราคา 1,980 บาท

ราคาต่่าสุด  -

96 ถํายเอกสาร 2,664.00 2,664.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรี มานะธ่ารง 
ราคา 2,664 บาท

นางสาวมยุรี มานะธ่ารง 
ราคา 2,664 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๙๗ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

1,000.00 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจุมพต  ปานมี     
ราคา 1,000 บาท

นายจุมพต  ปานมี     
ราคา 1,000 บาท

ราคาต่่าสุด  -

98 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,100.00 2,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 2,100 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 2,100 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๙๙ วัสดุกํอสร๎าง 3,870.00 3,870.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง       
ราคา 3,870 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง       
ราคา 3,870 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

100 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

640.00 640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อนันต์ยนต์              
ราคา 640 บาท

อนันต์ยนต์              
ราคา 640 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๑๐๑ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

150.00 150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อนันต์ยนต์              
ราคา 150 บาท

อนันต์ยนต์              
ราคา 150 บาท

ราคาต่่าสุด  -

102 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

950.00 950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านแสงเจริญการยาง  
ราคา 950 บาท

ร๎านแสงเจริญการยาง  
ราคา 950 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๑๐๓ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

2,420.00 2,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 2,420 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 2,420 บาท

ราคาต่่าสุด  -

104 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

4,100.00 4,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 4,100 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 4,100 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๑๐๕ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

200.00 200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ตุ๏กการเบาะ            
ราคา 200 บาท

ตุ๏กการเบาะ            
ราคา 200 บาท

ราคาต่่าสุด  -

106 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

280.00 280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
ราคา 280 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
ราคา 280 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๑๐๗ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

707.00 707.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 707 บาท

ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 707 บาท

ราคาต่่าสุด  -

108 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

900.00 900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 900 บาท

ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 900 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๑๐๙ โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน

4,500.00 4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 4,500 บาท

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 4,500 บาท

ราคาต่่าสุด  -

110 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

828.00 828.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านสิริรัตน์ โดยนางสาว
นุศรา  พรศิริกุล ราคา 
828 บาท

ร๎านสิริรัตน์ โดยนางสาว
นุศรา  พรศิริกุล ราคา 
828 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๑๑๑ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,261.00 4,261.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 4,261 บาท

ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 4,261 บาท

ราคาต่่าสุด  -

112 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

2,200.00 2,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 2,200 บาท

ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 2,200 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๑๑๓ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

900.00 900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 900 บาท

ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 900 บาท

ราคาต่่าสุด  -

114 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

500.00 500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ          
ราคา 500 บาท

ร๎านกํอเกียรติ          
ราคา 500 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๑๑๕ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

4,560.00 4,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย บุญจันทร์  
ราคา 4,560 บาท

นายสมชาย บุญจันทร์  
ราคา 4,560 บาท

ราคาต่่าสุด  -

116 รายจํายเพือ่ให๎ได๎มา
ซ่ึงบริการ

4,500.00 4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ ์ชุมนาค    
ราคา 4,500 บาท

นายอภิสิทธิ ์ชุมนาค    
ราคา 4,500 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๑๑๗ วัสดุส่านักงาน 7,900.00 7,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านโชคเจริญ          
ราคา 7,900 บาท

ร๎านโชคเจริญ          
ราคา 7,900 บาท

ราคาต่่าสุด  -

118 คําเชําเคร่ืองเสียง 2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทวี ฉุ๎นยํอง         
ราคา 2,000 บาท

นายทวี ฉุ๎นยํอง         
ราคา 2,000 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๑๑๙ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,628.00 1,628.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 1,628 บาท

ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 1,628 บาท

ราคาต่่าสุด  -

120 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,026.00 4,026.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 4,026 บาท

ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 4,026 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๑๒๑ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

550.00 550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพชรส่ือสาร โดย นาย
ชาญชัย  คงเซ็น        
ราคา 550 บาท

เพชรส่ือสาร โดย นาย
ชาญชัย  คงเซ็น        
ราคา 550 บาท

ราคาต่่าสุด  -

122 วัสดุกํอสร๎าง 440.00 440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านธนพล  โดย นาง
กาญจนา  วํองวาณิช   
ราคา 440 บาท

ร๎านธนพล  โดย นาง
กาญจนา  วํองวาณิช   
ราคา 440 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๑๒๓ โครงการอบรม
สัมมนาผ๎ูสูงอายุ

6,750.00 6,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอาภรณ์ น๎อย
แสง ราคา 6,750 บาท

นางสาวอาภรณ์ น๎อยแสง
 ราคา 6,750 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 23/2563   
ลว. 18 ต.ค. 62

124 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

6,500.00 6,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เอส.พ.ีกระจกรถยนต์ 
กระท่าการแทนโดย 
นายสมปอง สงปราบ   
ราคา 6,500 บาท

เอส.พ.ีกระจกรถยนต์ 
กระท่าการแทนโดย 
นายสมปอง สงปราบ   
ราคา 6,500 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 25/2563   
ลว. 21 ต.ค. 62



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๑๒๕ วัสดุคอมพิวเตอร์ 51,620.00 51,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 51,620 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 51,620 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 42/2563   
ลว. 21 ต.ค. 62

126 วัสดุส่านักงาน 6,200.00 6,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 6,200 บาท

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 6,200 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 48/2563   
ลว. 25 ต.ค. 62

๑๒๗ โครงการแขํงขัน
กีฬาเปตอง

5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทวี ฉุ๎นยํอง         
ราคา 5,000 บาท

นายทวี ฉุ๎นยํอง         
ราคา 5,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 24/2563   
ลว. 21 ต.ค. 62

128 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

10,500.00 10,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์แทน
สุวรรณ                  
ราคา 10,500 บาท

นายประสิทธิ ์แทน
สุวรรณ                  
ราคา 10,500 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 29/2563   
ลว. 28 ต.ค. 62

๑๒๙ โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

10,270.00 10,270.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอรอุมา ชํวยสง      
ราคา 10,270 บาท

นางอรอุมา ชํวยสง      
ราคา 10,270 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 30/2563   
ลว. 28 ต.ค. 62

130 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

75,000.00 75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทวี ฉุ๎นยํอง        
ราคา 75,000 บาท

นายทวี ฉุ๎นยํอง        
ราคา 75,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 33/2563   
ลว. 29 ต.ค. 62

๑๓๑ โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

9,060.00 9,060.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอรอุมา ชํวยสง      
ราคา 9,060 บาท

นางอรอุมา ชํวยสง      
ราคา 9,060 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 34/2563   
ลว. 29 ต.ค. 62

132 วัสดุกํอสร๎าง 70,000.00 70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พ. ธุรกิจ โดยนายนิติธร 
 ศุภศรี                  
ราคา 70,000 บาท

พ. ธุรกิจ โดยนายนิติธร 
 ศุภศรี                  
ราคา 70,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 50/2563   
ลว. 29 ต.ค. 62



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๑๓๓ โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

24,000.00 24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางกัญญาณัฐ พรหมสุข
 ราคา 24,000 บาท

นางกัญญาณัฐ พรหมสุข
 ราคา 24,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 38/2563   
ลว. 30 ต.ค. 62

134 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

5,870.00 5,870.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุธีร์ จงเชี่ยวช่านาญ
 ราคา 5,870 บาท

นายสุธีร์ จงเชี่ยวช่านาญ
 ราคา 5,870 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 59/2563   
ลว. 4 พ.ย. 62

๑๓๕ โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

7,800.00 7,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส่ีชัย สปอร์ต โดยนาย
ศุภชัย  อาจสงคราม    
ราคา 7,800 บาท

ส่ีชัย สปอร์ต โดยนาย
ศุภชัย  อาจสงคราม    
ราคา 7,800 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 60/2563   
ลว. 4 พ.ย. 62

136 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

37,442.00 37,442.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง        
ราคา 37,442 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง        
ราคา 37,442 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 61/2563   
ลว. 4 พ.ย. 62

๑๓๗ โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

48,911.00 48,911.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 48,911 บาท

ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 48,911 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 62/2563   
ลว. 4 พ.ย. 62

138 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

5,700.00 5,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอาทิตยา แก๎ว
เหมือน                 
ราคา 5,700 บาท

นางสาวอาทิตยา แก๎ว
เหมือน                 
ราคา 5,700 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 63/2563   
ลว. 4 พ.ย. 62

๑๓๙ โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

17,800.00 17,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 17,800 บาท

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 17,800 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 64/2563   
ลว. 4 พ.ย. 62

140 วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,170.00 17,170.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 17,170 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 17,170 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 55/2563   
ลว. 1 พ.ย. 62



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๑๔๑ วัสดุกํอสร๎าง 35,000.00 35,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนี่ยนอันดามัน
คอนกรีต จ่ากัด         
ราคา 35,000 บาท

บริษัท ยูเนี่ยนอันดามัน
คอนกรีต จ่ากัด         
ราคา 35,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 68/2563   
ลว. 4 พ.ย. 62

142 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

7,000.00 7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านพีเอส ยางยนต์ โดย
นายสมศักด์ิ  เพ็ชรสุข   
ราคา 7,000 บาท

ร๎านพีเอส ยางยนต์ โดย
นายสมศักด์ิ  เพ็ชรสุข   
ราคา 7,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 69/2563   
ลว. 6 พ.ย. 62

๑๔๓ วัสดุส่านักงาน 54,000.00 54,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เลิศชัยออโตเมชั่น โดย 
นายธัญพิสิฐ  ยงสถิต
ศักด์ิ ราคา 54,000 
บาท

เลิศชัยออโตเมชั่น โดย 
นายธัญพิสิฐ  ยงสถิต
ศักด์ิ ราคา 54,000 
บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 77/2563   
ลว. 7 พ.ย. 62

144 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 85,260.00 85,260.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด  
ราคา 85,260 บาท

บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด  
ราคา 85,260 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 93/2563   
ลว. 13 พ.ย. 62

๑๔๕ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

16,850.00 16,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 16,850 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 16,850 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 45/2563   
ลว. 13 พ.ย. 62

146 รายจํายเพือ่ให๎ได๎มา
ซ่ึงบริการ

8,950.00 8,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอ เอส. เวิลด์ 
คอมมิวนิเคชั่น จ่ากัด    
ราคา 8,950 บาท

บริษัท พี เอ เอส. เวิลด์ 
คอมมิวนิเคชั่น จ่ากัด    
ราคา 8,950 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 13/2563  ลว.
 3 ต.ค. 62

๑๔๗ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

21,520.00 21,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ 
ออกซิเจน               
ราคา 21,520 บาท

ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ 
ออกซิเจน               
ราคา 21,520 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 97/2563   
ลว. 14 พ.ย. 62



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

148 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน

30,444.00 30,444.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 30,444 บาท

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 30,444 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 102/2563 
ลว. 15 พ.ย. 62

๑๔๙ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านแสงเจริญการยาง  
ราคา 50,000 บาท

ร๎านแสงเจริญการยาง  
ราคา 50,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 87/2563   
ลว. 12 พ.ย. 62

150 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

18,830.00 18,830.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ          
ราคา 18,830 บาท

ร๎านกํอเกียรติ          
ราคา 18,830 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 99/2563   
ลว. 14 พ.ย. 62

๑๕๑ วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,500.00 34,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 34,500 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 34,500 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 104/2563 
ลว. 18 พ.ย. 62

152 วัสดุกํอสร๎าง 16,240.00 16,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ธุรกิจ                 
ราคา 16,240 บาท

พ.ธุรกิจ                 
ราคา 16,240 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 103/2563 
ลว. 18 พ.ย. 62

๑๕๓ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

9,580.00 9,580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
ราคา 9,580 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
ราคา 9,580 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 51/2563   
ลว. 18 พ.ย. 62

154 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

6,700.00 6,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านพีเอส ยางยนต์ โดย
นายสมศักด์ิ  เพ็ชรสุข   
ราคา 6,700 บาท

ร๎านพีเอส ยางยนต์ โดย
นายสมศักด์ิ  เพ็ชรสุข   
ราคา 6,700 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 105/2563 
ลว. 19 พ.ย. 62



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๑๕๕ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

10,280.00 10,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร๎านพีเอส ยางยนต์ โดย
นายสมศักด์ิ  เพ็ชรสุข  
ราคา 10,280 บาท

ร๎านพีเอส ยางยนต์ โดย
นายสมศักด์ิ  เพ็ชรสุข  
ราคา 10,280 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 106/2563 
ลว. 19 พ.ย. 62

156 กํอสร๎างอาคารฟิต
เนส คสล. ชั้นเดียว 
บริเวณสวนต่าหนัก
ร่ืนรมย์

1,586,283.00 1,586,283.00 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

หจก. จักรพงษ์การโยธ 
ราคา 1,586,283 บาท

หจก. จักรพงษ์การโยธ 
ราคา 1,586,283 บาท

ราคาต่่าสุด ลท.พด.40/2562
ลว. 19 ม.ิย. 62

๑๕๗ กํอสร๎างถนน ค.ส.ล.
พร๎อมรางระบายน่า้ 
ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 
7 ซอย 2 (ข๎าง
โรงเรียนเทศบาล
ห๎วยยอดวิทยา)

1,009,500.00 1,009,500.00 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

หจก. ง๎วนวัสดุภัณฑ์   
ราคา 1,009,500 บาท

หจก. ง๎วนวัสดุภัณฑ์   
ราคา 1,009,500 บาท

ราคาต่่าสุด ลท.พด.26/2562
ลว. 3 พ.ค. 62

158 กํอสร๎างปรับปรุงตํอ
เติมหลังคาอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต่าบลห๎วย
ยอด

282,500.00 282,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกฤษณ์ ทรัพย์สิน  
ราคา 282,500 บาท

นายกฤษณ์ ทรัพย์สิน  
ราคา 282,500 บาท

ราคาต่่าสุด ลท.พด.56/2562
ลว. 10 ก.ย. 62



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๑๕๙ กํอสร๎างทํอระบายน้่า
 คสล.ชนิดส่ีเหล่ียม 
ห๎วยปลัดแก๎ว 
บริเวณถนนเทศบาล
 ๕

348,500.00 348,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวละมัย       
เพ็ชรประวัติ ราคา 
348,500 บาท

นางสาวละมัย       
เพ็ชรประวัติ ราคา 
348,500 บาท

ราคาต่่าสุด ลท.พด.57/2562
ลว. 13 ก.ย. 62

160 จ๎างเหมาบันทึก
ข๎อมูลงานด๎านพัสดุ

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

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.8/2562  
ลว. 1 ตุลาคม 2562

๑๖๑ จ๎างเหมาบันทึก
ข๎อมูลงานด๎านแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

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

นางอรุณี เกื้ออรุณ   
ราคา 9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.9/2562  
ลว. 1 ตุลาคม 2562

162 จ๎างเหมาก่าจัดขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

207,900.00 207,900.00 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

นายกิตติศักด์ิ สังข์สุข 
ราคา 207,900 บาท

นายกิตติศักด์ิ สังข์สุข 
ราคา 207,900 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.1/2562
ลว. 1 ตุลาคม 2562

๑๖๓ จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
ด๎านโยธา และงาน
สวนสาธารณะ

51,000.00 51,000.00 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

นายสมพร  ไชยโย     
ราคา 51,000 บาท

นายสมพร  ไชยโย     
ราคา 51,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.2/2562
ลว. 1 ตุลาคม 2562



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

164 จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
เก็บขนขยะมูลฝอยฯ

193,800.00 193,800.00 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

นายสุทิน  ไชยกาล     
ราคา 193,800 บาท

นายสุทิน  ไชยกาล     
ราคา 193,800 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.3/2562
ลว. 1 ตุลาคม 2562

๑๖๕ จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
ด๎านสัตว์แพทย์ และ
ปฏิบัติงานด๎านฌา
ปนสถาน

20,400.00 20,400.00 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

นายสุทิน  ไชยกาล     
ราคา 20,400 บาท

นายสุทิน  ไชยกาล     
ราคา 20,400 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.4/2562
ลว. 1 ตุลาคม 2562

166 จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
รักษาความสะอาด
อาคารส่านักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

10,200.00 10,200.00 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

นางปิยรัตน์ คงพินิต    
ราคา 10,200 บาท

นางปิยรัตน์ คงพินิต    
ราคา 10,200 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.5/2562
ลว. 1 ตุลาคม 2562

๑๖๗ จ๎างเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
สะอาดโรงเรียน
เทศบาลห๎วยยอด
วิทยา

30,600.00 30,600.00 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

นางปิยรัตน์ คงพินิต    
ราคา 30,600 บาท

นางปิยรัตน์ คงพินิต    
ราคา 30,600 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.6/2562
ลว. 1 ตุลาคม 2562



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

168 จ๎างเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
สะอาด และรักษา
ความปลอดภัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต่าบลห๎วย
ยอด และอาคาร
ยิมเนเซียม

30,600.00 30,600.00 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

นางปิยรัตน์ คงพินิต    
ราคา 30,600 บาท

นางปิยรัตน์ คงพินิต    
ราคา 30,600 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.7/256  
ลว. 1 ตุลาคม 2562

๑๖๙ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล
ราคา 950 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
 ราคา 950 บาท

ราคาต่่าสุด  -

170 รายจํายเพือ่ให๎ได๎มา
ซ่ึงบริการ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรวยรัชต์    พานิชกุล
 ราคา 1,000 บาท

นางรวยรัชต์    พานิชกุล
 ราคา 1,000 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๑๗๑ วัสดุงานบ๎านงานครัว 3,040.00 3,040.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณีย์ ภูจํิรเกษม   
ราคา 3,040 บาท

นางวรรณีย์ ภูจํิรเกษม   
ราคา 3,040 บาท

ราคาต่่าสุด  -

172 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านแสงเจริญการยาง   
 ราคา 950 บาท

ร๎านแสงเจริญการยาง    
 ราคา 950 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๑๗๓ วัสดุกํอสร๎าง 670.00 670.00 เฉพาะเจาะจง ช. รํุงภัณฑ์             
ราคา 670 บาท

ช. รํุงภัณฑ์            
ราคา 670 บาท

ราคาต่่าสุด  -

174 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ         
ราคา 1,900 บาท

ร๎านกํอเกียรติ         
ราคา 1,900 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๑๗๕ โครงการจัดงานวัน
ขึ้นปีใหมํ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางจิราทิพย์ ลีละวิวัฒน์
 ราคา 1,500 บาท

นางจิราทิพย์ ลีละวิวัฒน์
 ราคา 1,500 บาท

ราคาต่่าสุด  -

176 โครงการจัดงานวัน
ขึ้นปีใหมํ

620.00 620.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตนภา      
เบญจวัฒนากุล         
ราคา 620 บาท

นางสาวจิตนภา      
เบญจวัฒนากุล        
ราคา 620 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๑๗๗ โครงการจัดงานวัน
ขึ้นปีใหมํ

2,345.00 2,345.00 เฉพาะเจาะจง ช. รํุงภัณฑ์            
ราคา 2,345 บาท

ช. รํุงภัณฑ์            
ราคา 2,345 บาท

ราคาต่่าสุด  -

178 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,037.00 4,037.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ         
ราคา 4,037 บาท

ร๎านกํอเกียรติ          
ราคา 4,037 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๑๗๙ โครงการจัดงานวัน
ขึ้นปีใหมํ

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านประทีปพานิช โดย 
นายยงค์  วัชรสุนทรพงศ์
ราคา 2,700 บาท

ร๎านประทีปพานิช โดย 
นายยงค์  วัชรสุนทรพงศ์
 ราคา 2,700 บาท

ราคาต่่าสุด  -

180 โครงการจัดงานวันขึ้
ปีใหมํ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางจิราทิพย์ ลีละวิวัฒน์
 ราคา 1,500 บาท

นางจิราทิพย์ ลีละวิวัฒน์ 
 ราคา 1,500 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๑๘๑ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านแสงเจริญการยาง   
 ราคา 4,800 บาท

ร๎านแสงเจริญการยาง   
ราคา 4,800 บาท

ราคาต่่าสุด  -

182 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 990.00 990.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ         
ราคา 990 บาท

ร๎านกํอเกียรติ         
ราคา 990 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๑๘๓ โครงการจัดงานวันขึ้
ปีใหมํ

1,620.00 1,620.00 เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ อาร์ต แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดย นายเสริม
ศักด์ิ  จันทระ            
ราคา 1,620 บาท

เสริมศักด์ิ อาร์ต แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดย นายเสริม
ศักด์ิ  จันทระ            
ราคา 1,620 บาท

ราคาต่่าสุด  -

184 รายจํายเพือ่ให๎ได๎มา
ซ่ึงบริการ

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายตุลย์ ขาวปลอด 
ราคา 500 บาท

นายตุลย์ ขาวปลอด 
ราคา 500 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๑๘๕ รายจํายเพือ่ให๎ได๎มา
ซ่ึงบริการ

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ อาร์ต  แอนด์
 พร้ินต้ิง โดย นายเสริม
ศักด์ิ  จันทระ            
ราคา 350 บาท

เสริมศักด์ิ อาร์ต  แอนด์
 พร้ินต้ิง โดย นายเสริม
ศักด์ิ  จันทระ            
ราคา 350 บาท

ราคาต่่าสุด  -

186 วัสดุส่านักงาน 3,180.00 3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านโชคเจริญ โดย นาย
สงกรานต์  บุญชํวย     
ราคา 3,180 บาท

ร๎านโชคเจริญ โดย นาย
สงกรานต์  บุญชํวย     
ราคา 3,180 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๑๘๗ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

1,935.00 1,935.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพีเอส ยางยนต์ โดย
นายสมศักด์ิ  เพ็ชรสุข  
ราคา 1,935 บาท

ร๎านพีเอส ยางยนต์ โดย
นายสมศักด์ิ  เพ็ชรสุข   
ราคา 1,935 บาท

ราคาต่่าสุด  -

188 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส 
ราคา 1,000 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส ราคา
 1,000 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๑๘๙ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านแสงเจริญการยาง  
ราคา 1,250 บาท

ร๎านแสงเจริญการยาง   
ราคา 1,250 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

190 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส 
ราคา 1,800 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส ราคา
 1,800 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๑๙๑ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพีเอส ยางยนต์ โดย
นายสมศักด์ิ  เพ็ชรสุข   
 ราคา 3,500 บาท

ร๎านพีเอส ยางยนต์ โดย
นายสมศักด์ิ  เพ็ชรสุข   
 ราคา 3,500 บาท

ราคาต่่าสุด  -

192 รายจํายเพือ่ให๎ได๎มา
ซ่ึงบริการ

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ อาร์ต แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดย นายเสริม
ศักด์ิ  จันทระ           
ราคา 2,400 บาท

เสริมศักด์ิ อาร์ต แอนด์ 
พร้ินต้ิง โดย นายเสริม
ศักด์ิ  จันทระ           
ราคา 2,400 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๑๙๓ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุพงษ์ เขียว
จันทร์                ราคา
 2,300 บาท

นายภานุพงษ์ เขียวจันทร์
                ราคา 
2,300 บาท

ราคาต่่าสุด  -

194 วัสดุกํอสร๎าง 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระพงศ์    พิมาน
พรหม                 
ราคา 2,800 บาท

นายธีระพงศ์    พิมาน
พรหม                  
ราคา 2,800 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๑๙๕ วัสดุส่านักงาน 20,365.00 20,365.00 เฉพาะเจาะจง บรรณกิจธงชัย 47 โดย
นางปิน่อนงค์         
อัครสุวรรณกุล         
ราคา 20,365 บาท

บรรณกิจธงชัย 47 โดย
นางปิน่อนงค์         
อัครสุวรรณกุล           
ราคา 20,365 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 109/2563 
ลว. 18 พ.ย. 62



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

196 วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,340.00 6,340.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 6,340 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 6,340 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 110/2563 
ลว. 21 พ.ย. 62

๑๙๗ วัสดุคอมพิวเตอร์ 64,800.00 64,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 64,800 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 64,800 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 111/2563 
ลว. 25 พ.ย. 62

198 วัสดุส่านักงาน 11,045.90 11,045.90 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษา
ดินแดน  กรมการ
ปกครอง               
ราคา 11,045.90 บาท

โรงพิมพ์อาสารักษา
ดินแดน  กรมการ
ปกครอง                 
ราคา 11,045.90 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 101/2563 
ลว. 14 พ.ย. 62

๑๙๙ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ          
ราคา 18,000 บาท

ร๎านกํอเกียรติ          
ราคา 18,000 บาท

ราคาต่่าสุด 57/2563(CNTR-
0069/63)

200 วัสดุส่านักงาน 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บรรณกิจธงชัย 47 โดย
นางปิน่อนงค์  อัคร
สุวรรณกุล            
ราคา 20,000 บาท

บรรณกิจธงชัย 47 โดย
นางปิน่อนงค์  อัคร
สุวรรณกุล             
ราคา 20,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 114/2563 
ลว. 28 พ.ย. 62

๒๐๑ วัสดุส่านักงาน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านประทีปพานิช     
ราคา 9,000 บาท

ร๎านประทีปพานิช     
ราคา 9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 116/2563 
ลว. 28 พ.ย. 62

202 วัสดุส่านักงาน 7,576.00 7,576.00 เฉพาะเจาะจง ภัณฑกิจ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส                
ราคา 7,576 บาท

ภัณฑกิจ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส               
ราคา 7,576 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 118/2563 
ลว. 28 พ.ย. 62



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๒๐๓ วัสดุส่านักงาน 7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านโชคเจริญ โดย นาย
สงกรานต์  บุญชํวย    
ราคา 7,900 บาท

ร๎านโชคเจริญ โดย นาย
สงกรานต์  บุญชํวย     
ราคา 7,900 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 112/2563 
ลว. 25 พ.ย. 62

204 จ๎างพิมพ์ปฏิทิน 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย 
จ่ากัด                 
ราคา 72,000 บาท

บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย 
จ่ากัด                 ราคา
 72,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.48/2563
ลว. 14 พ.ย. 62

๒๐๕ วัสดุส่านักงาน 11,045.90 11,045.90 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษา
ดินแดน กรมการ
ปกครอง                 
ราคา 11,045.90 บาท

โรงพิมพ์อาสารักษา
ดินแดน กรมการ
ปกครอง                
ราคา 11,045.90 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 101/2563 
ลว. 14 พ.ย. 62

206 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผ๎ูเรียนกลํุม
สาระการเรียนร๎ู
ภาษาไทย

6,620.00 6,620.00 เฉพาะเจาะจง บรรณกิจธงชัย 47 โดย
นางปิน่อนงค์  อัคร
สุวรรณกุล           ราคา
 6,620 บาท

บรรณกิจธงชัย 47 โดย
นางปิน่อนงค์  อัคร
สุวรรณกุล            
ราคา 6,620 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 121/2563 
ลว. 2 ธ.ค. 62

๒๐๗ โครงการพัฒนา
ศักยภาพผ๎ูเรียนกลํุม
สาระการเรียนร๎ู
ภาษาไทย

8,340.00 8,340.00 เฉพาะเจาะจง บรรณกิจธงชัย 47 โดย
 นางปิน่อนงค์  อัคร
สุวรรณกุล            
ราคา 8,340 บาท

บรรณกิจธงชัย 47 โดย
 นางปิน่อนงค์  อัคร
สุวรรณกุล             
ราคา 8,340 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 122/2563 
ลว. 2 ธ.ค. 62



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

208 รายจํายเพือ่ให๎ได๎มา
ซ่ึงบริการ

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรัณญา สุทธิ
โพธิ ์                   
ราคา 5,400 บาท

นางสาวศรัณญา สุทธิ
โพธิ ์                    
ราคา 5,400 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 62/2563  ลว.
 4 ธ.ค. 62

๒๐๙ กํอสร๎างปรับปรุงผิว
จราจรถนนลาดยาง
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ถนน
เทศบาล 8

117,000.00 117,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีสวัสด์ิตรัง
กํอสร๎าง จ่ากัด        
ราคา 117,000 บาท

บริษัท ศรีสวัสด์ิตรัง
กํอสร๎าง จ่ากัด        
ราคา 117,000 บาท

ราคาต่่าสุด พด.
14/2563(CNTR-
0081/63)

210 เคร่ืองสแกนเนอร์, 
เคร่ืองส่ารองไฟฟ้า

37,200.00 37,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 37,200 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 37,200 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 128/2563 
ลว. 6 ธ.ค. 62

๒๑๑ เคร่ืองส่ารองไฟฟ้า 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
ราคา 4,600 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 4,600 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 113/2563 
ลว. 26 พ.ย. 62

212 คอมพิวเตอร์, 
เคร่ืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวด่า, 
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก, เคร่ืองส่ารอง
ไฟฟ้า, จอแสดงภาพ

67,000.00 67,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
  ราคา 67,000 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 67,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 115/2563 
ลว. 28 พ.ย. 62



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๒๑๓ คอมพิวเตอร์ all in 
one, เคร่ืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์  หรือ
ชนิด LED ขาวด่า, 
เคร่ืองส่ารองไฟฟ้า

28,200.00 28,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 28,200 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 28,200 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 133/2563 
ลว. 6 ธ.ค. 62

214 เคร่ืองบันทึกข๎อมูล
การเดินทางของรถ

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จ.ีพ.ีเอส. คอน
เนคชั่นส์ จ่ากัด       
ราคา 9,500 บาท

บริษัท จ.ีพ.ีเอส. คอน
เนคชั่นส์ จ่ากัด       
ราคา 9,500 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 100/2563 
ลว. 14 พ.ย. 62

๒๑๕ วัสดุส่านักงาน 18,200.00 18,200.00 เฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง      
ราคา 18,200 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง      
ราคา 18,200 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 137/2563 
ลว. 9 ธ.ค. 62

216 วัสดุส่านักงาน 26,910.00 26,910.00 เฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง      
ราคา 26,910 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง      
ราคา 26,910 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 138/2563 
ลว. 9 ธ.ค. 62

๒๑๗ โครงการจัดงานวัน
ขึ้นปีใหมํ

6,109.70 6,109.70 เฉพาะเจาะจง นายธีระพงศ์  พิมาน
พรหม                   
ราคา 6,109.70 บาท

นายธีระพงศ์  พิมาน
พรหม                   
ราคา 6,109.70 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 139/2563 
ลว. 11 ธ.ค. 62

218 วัสดุส่านักงาน 81,600.00 81,600.00 เฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง      
ราคา 81,600 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง      
ราคา 81,600 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 146/2563 
ลว. 16 ธ.ค. 62

๒๑๙ จ๎างพิมพ์วารสารเพือ่
การประชาสัมพันธ์

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย 
จ่ากัด                 
ราคา 55,000 บาท

บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย 
จ่ากัด                 ราคา
 55,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.47/2563
ลว. 14 พ.ย. 62



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

220 วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,810.00 6,810.00 เฉพาะเจาะจง ช. รํุงภัณฑ์           
ราคา 6,810 บาท

ช. รํุงภัณฑ์           
ราคา 6,810 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 145/2563 
ลว. 13 ธ.ค. 62

๒๒๑ จ๎างเหมาบันทึก
ข๎อมูลงานด๎านพัสดุ

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

นางสาวศศิธร ไชยกาล  
ราคา 9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.8/2562  
ลว. 1 ต.ค. 2562

222 จ๎างเหมาบันทึก
ข๎อมูลงานด๎านแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

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

นางอรุณี เกื้ออรุณ   
ราคา 9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.9/2562  
ลว. 1 ต.ค. 2562

๒๒๓ จ๎างเหมาก่าจัดขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

207,900.00 207,900.00 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

นายกิตติศักด์ิ สังข์สุข   
ราคา 207,900 บาท

นายกิตติศักด์ิ สังข์สุข   
ราคา 207,900 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.1/2562
ลว. 1 ต.ค. 2562

224 จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
ด๎านโยธา และงาน
สวนสาธารณะ

51,000.00 51,000.00 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

นายสมพร  ไชยโย    
ราคา 51,000 บาท

นายสมพร  ไชยโย  ราคา
 51,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.2/2562
ลว. 1 ต.ค. 2562

๒๒๕ จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
เก็บขนขยะมูลฝอยฯ

193,800.00 193,800.00 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

นายสุทิน  ไชยกาล ราคา
 193,800 บาท

นายสุทิน  ไชยกาล  
ราคา 193,800 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.3/2562
ลว. 1 ต.ค. 2562



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

226 จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
ด๎านสัตว์แพทย์ และ
ปฏิบัติงานด๎านฌา
ปนสถาน

20,400.00 20,400.00 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

นายสุทิน  ไชยกาล ราคา
 20,400 บาท

นายสุทิน  ไชยกาล ราคา
 20,400 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.4/2562
ลว. 1 ต.ค. 2562

๒๒๗ จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
รักษาความสะอาด
อาคารส่านักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

10,200.00 10,200.00 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

นางปิยรัตน์ คงพินิต 
ราคา 10,200 บาท

นางปิยรัตน์ คงพินิต 
ราคา 10,200 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.5/2562
ลว. 1 ต.ค. 2562

228 จ๎างเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
สะอาดโรงเรียน
เทศบาลห๎วยยอด
วิทยา

30,600.00 30,600.00 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

นางปิยรัตน์ คงพินิต 
ราคา 30,600 บาท

นางปิยรัตน์ คงพินิต 
ราคา 30,600 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.6/2562
ลว. 1 ต.ค. 2562



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๒๒๙ จ๎างเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
สะอาด และรักษา
ความปลอดภัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต่าบลห๎วย
ยอด และอาคาร
ยิมเนเซียม

30,600.00 30,600.00 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

นางปิยรัตน์ คงพินิต 
ราคา 30,600 บาท

นางปิยรัตน์ คงพินิต 
ราคา 30,600 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.7/256  
ลว. 1 ต.ค. 2562

230 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย บุญจันทร์  
ราคา 120 บาท

นายสมชาย บุญจันทร์   
 ราคา 120 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๒๓๑ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย บุญจันทร์
ราคา  100 บาท

นายสมชาย บุญจันทร์   
 ราคา  100 บาท

ราคาต่่าสุด  -

232 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผ๎ูเรียนกลํุม
สาระการเรียนร๎ู
ภาษาไทย

205.00 205.00 เฉพาะเจาะจง บรรณกิจธงชัย 47โดย
นางปิน่อนงค์อัคร
สุวรรณกุลราคา 205 
บาท

บรรณกิจธงชัย 47โดย
นางปิน่อนงค์อัคร
สุวรรณกุลราคา 205 
บาท

ราคาต่่าสุด  -

๒๓๓ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ส่ีหมื่นคอนกรีต โดย 
นางนิตยา ส่ีหมื่น        
ราคา 1,300 บาท

ส่ีหมื่นคอนกรีต โดย 
นางนิตยา ส่ีหมื่น        
ราคา 1,300 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

234 โครงการจัดงานวัน
เด็กแหํงชาติ

3,039.00 3,039.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านโชคเจริญ โดย นาย
สงกรานต์  บุญชํวย 
ราคา 3,039 บาท

ร๎านโชคเจริญ โดย นาย
สงกรานต์  บุญชํวย 
ราคา 3,039 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๒๓๕ โครงการจัดงานวัน
เด็กแหํงชาติ

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางดวง พงศ์พัฒน
พาณิชย์               
ราคา 2,500 บาท

นางดวง พงศ์พัฒน
พาณิชย์          ราคา 
2,500 บาท

ราคาต่่าสุด  -

236 โครงการจัดงานวัน
เด็กแหํงชาติ

3,555.00 3,555.00 เฉพาะเจาะจง ช. รํุงภัณฑ์           
ราคา 3,555 บาท

ช. รํุงภัณฑ์       ราคา 
3,555 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๒๓๗ โครงการจัดงานวัน
เด็กแหํงชาติ

1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตนภา เบญจ
วัฒนากุล              
ราคา 1,440 บาท

นางสาวจิตนภา เบญจ
วัฒนากุล   ราคา 
1,440 บาท

ราคาต่่าสุด  -

238 โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

3,280.00 3,280.00 เฉพาะเจาะจง นางอรอุมา ชํวยสง    
ราคา 3,280 บาท

นางอรอุมา ชํวยสงราคา
 3,280 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๒๓๙ โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

3,050.00 3,050.00 เฉพาะเจาะจง นางกิ้มอิ้ง  ฮํอสกุล   
ราคา 3,050 บาท

นางกิ้มอิ้ง  ฮํอสกุลราคา
 3,050 บาท

ราคาต่่าสุด  -

240 โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางกิ้มอิ้ง  ฮํอสกุล   
ราคา 300 บาท

นางกิ้มอิ้ง  ฮํอสกุลราคา
 300 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๒๔๑ โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางจิราทิพย์ ลีละวิวัฒน์
ราคา 1,500 บาท

นางจิราทิพย์ ลีละวิวัฒน์
 ราคา 1,500 บาท

ราคาต่่าสุด  -

242 ถํายเอกสาร 1,566.00 1,566.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรี มานะธ่ารง
ราคา 1,560 บาท

นางสาวมยุรี มานะธ่ารง 
ราคา 1,560 บาท

ราคาต่่าสุด  -
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วงเงินทีจ่ะ
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สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๒๔๓ วัสดุกํอสร๎าง 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง      
ราคา 1,400 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง ราคา 
1,400 บาท

ราคาต่่าสุด  -

244 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ภานุพงษ์ อลูมิเนียม โดย
 นายภานุพงษ์ เขียว
จันทร์                   
ราคา 2,300 บาท

ภานุพงษ์ อลูมิเนียม โดย
 นายภานุพงษ์ เขียว
จันทร์       ราคา 
2,300 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๒๔๕ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,450.00 3,450.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ         
ราคา 3,450 บาท

ร๎านกํอเกียรติ    ราคา 
3,450 บาท

ราคาต่่าสุด  -

246 ถํายเอกสาร 2,708.00 2,708.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรี มานะธ่ารง
ราคา 2,708 บาท

นางสาวมยุรี มานะธ่ารง 
ราคา 2,708 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๒๔๗ วัสดุกํอสร๎าง 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านธนพล  โดย นาง
กาญจนา  วํองวาณิช   
ราคา 4,300  บาท

ร๎านธนพล  โดย นาง
กาญจนา  วํองวาณิช   
ราคา 4,300  บาท

ราคาต่่าสุด  -

248 รายจํายเพือ่ให๎ได๎มา
ซ่ึงบริการ

1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
ราคา 1,605 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 1,605 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๒๔๙ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

1,560.00 1,560.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพีเอส ยางยนต์โดย 
นายสมศักด์ิ เพ็ชรสุข  
ราคา 1,560 บาท

ร๎านพีเอส ยางยนต์โดย  
นายสมศักด์ิ เพ็ชรสุข  
ราคา 1,560 บาท

ราคาต่่าสุด  -

250 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
ราคา 180 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
ราคา 180 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๒๕๑ วัสดุส่านักงาน 3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปรีชาเฟอร์นิเจอร์ 
โดย นางวิภา ชัยชนะ
ธรรม  ราคา 3,360 
บาท

ร๎านปรีชาเฟอร์นิเจอร์ 
โดย นางวิภา ชัยชนะ
ธรรม  ราคา 3,360 
บาท

ราคาต่่าสุด  -

252 โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

530.00 530.00 เฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง      
ราคา 530 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง  ราคา
 530 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๒๕๓ โครงการแนะแนว
การศึกษาตํอ

675.00 675.00 เฉพาะเจาะจง วิลัยพร การพิมพ์     
ราคา 675 บาท

วิลัยพร การพิมพ์ ราคา 
675 บาท

ราคาต่่าสุด  -

254 ป้ายไวนิล 1,110.00 1,110.00 เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ อาร์ต แอนด์
พร้ินต้ิง โดยนายเสริม
ศักด์ิ  จันทระ          
ราคา 1,110 บาท

เสริมศักด์ิ อาร์ต แอนด์
พร้ินต้ิง โดยนายเสริม
ศักด์ิ  จันทระ          
ราคา 1,110 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๒๕๕ โครงการเปิดอาคาร
ศูนย์สํงเสริมสุขภาพ
เทศบาลต่าบลห๎วย
ยอด(ฟิตเนส)

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ อาร์ต แอนด์
พร้ินต้ิง โดยนายเสริม
ศักด์ิ  จันทระ          
ราคา 1,800 บาท

เสริมศักด์ิ อาร์ต แอนด์
พร้ินต้ิง โดยนายเสริม
ศักด์ิ  จันทระ          
ราคา 1,800 บาท

ราคาต่่าสุด  -

256 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุน๎สํวนจ่ากัด 
ตรังซัพพลาย          
ราคา 1,500 บาท

ห๎างหุน๎สํวนจ่ากัด 
ตรังซัพพลาย    ราคา 
1,500 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๒๕๗ วัสดุส่านักงาน 415.00 415.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านธนพล             
ราคา 415  บาท

ร๎านธนพล      ราคา 
415  บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

258 วัสดุกํอสร๎าง 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านธนพล            
ราคา 180 บาท

ร๎านธนพล ราคา 180 
บาท

ราคาต่่าสุด  -

๒๕๙ วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

245.00 245.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน             
ราคา 245 บาท

ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน   ราคา 245
 บาท

ราคาต่่าสุด  -

260 วัสดุส่านักงาน 3,580.00 3,580.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ         
ราคา 3,580 บาท

ร๎านกํอเกียรติ      ราคา
 3,580 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๒๖๑ วัสดุงานบ๎านงานครัว 516.00 516.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านโชคเจริญ          
ราคา 516 บาท

ร๎านโชคเจริญ     ราคา 
516 บาท

ราคาต่่าสุด  -

262 วัสดุกํอสร๎าง 1,470.00 1,470.00 เฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง      
ราคา 1,470 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง  ราคา
 1,470 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๒๖๓ วัสดุกํอสร๎าง 684.00 684.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านธนพล            
ราคา 684 บาท

ร๎านธนพล       ราคา 
684 บาท

ราคาต่่าสุด  -

264 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

4,650.00 4,650.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 4,650 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิสราคา
 4,650 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๒๖๕ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

3,650.00 3,650.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 3,650 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิสราคา
 3,650 บาท

ราคาต่่าสุด  -

266 ป้ายไวนิล 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ อาร์ต แอนด์ 
พร้ินต้ิง              ราคา
 1,100 บาท

เสริมศักด์ิ อาร์ต แอนด์ 
พร้ินต้ิง  ราคา 1,100 
บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๒๖๗ วัสดุส่านักงาน 4,495.90 4,495.90 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษา  
ดินแดน กรมการ
ปกครอง                 
ราคา 4,495.90 บาท

โรงพิมพ์อาสารักษา  
ดินแดน กรมการ
ปกครอง ราคา 
4,495.90 บาท

ราคาต่่าสุด  -

268 โครงการจัดงานวัน
ขึ้นปีใหมํ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวี  ฉุ๎นยํอง      
ราคา 5,000 บาท

นายทวี  ฉุ๎นยํอง      
ราคา 5,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 67/2563     
 ลว. 12 ธ.ค. 63

๒๖๙ โครงการจัดงานวัน
ขึ้นปีใหมํ

14,924.00 14,924.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ          
ราคา 14,924 บาท

ร๎านกํอเกียรติ          
ราคา 14,924 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 152/2563   
ลว. 19 ธ.ค. 63

270 วัสดุกํอสร๎าง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์สวัสด์ิกํอสร๎าง 
ราคา 90,000 บาท

หจก.วงศ์สวัสด์ิกํอสร๎าง 
ราคา 90,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 144/2563   
ลว. 14 ธ.ค. 63

๒๗๑ โครงการจัดงานวัน
เด็กแหํงชาติ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวี  ฉุ๎นยํอง      
ราคา 5,000 บาท

นายทวี  ฉุ๎นยํอง      
ราคา 5,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 68/2563     
 ลว. 16 ธ.ค. 63

272 วัสดุกํอสร๎าง 26,295.25 26,295.25 เฉพาะเจาะจง นายธีระพงศ์  พิมาน
พรหม                ราคา
 26,295.25 บาท

นายธีระพงศ์  พิมาน
พรหม                ราคา
 26,295.25 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 150/2563   
ลว. 18 ธ.ค. 63

๒๗๓ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

24,210.00 24,210.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน             
ราคา 24,210 บาท

ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน             
ราคา 24,210 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 151/2563   
ลว. 18 ธ.ค. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

274 วัสดุส่านักงาน 58,095.00 58,095.00 เฉพาะเจาะจง บรรณกิจธงชัย 47 โดย
นางปิน่อนงค์  อัคร
สุวรรณกุล            
ราคา 58,095 บาท

บรรณกิจธงชัย 47 โดย
นางปิน่อนงค์  อัคร
สุวรรณกุล            
ราคา 58,095 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 153/2563   
ลว. 19 ธ.ค. 63

๒๗๕ วัสดุส่านักงาน 16,255.00 16,255.00 เฉพาะเจาะจง บรรณกิจธงชัย 47 โดย
นางปิน่อนงค์            
อัครสุวรรณกุล          
ราคา 16,255 บาท

บรรณกิจธงชัย 47 โดย
นางปิน่อนงค์            
อัครสุวรรณกุล          
ราคา 16,255 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 159/2563   
ลว. 20 ธ.ค. 63

276 วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,460.00 29,460.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
ราคา 29,460 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
ราคา 29,460 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 160/2563   
ลว. 20 ธ.ค. 63

๒๗๗ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

16,450.00 16,450.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านแสงเจริญการยาง  
ราคา 16,450 บาท

ร๎านแสงเจริญการยาง  
ราคา 16,450 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 161/2563   
ลว. 23 ธ.ค. 63

278 โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง ช. รํุงภัณฑ์             
ราคา 23,540 บาท

ช. รํุงภัณฑ์             
ราคา 23,540 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 162/2563   
ลว. 23 ธ.ค. 63

๒๗๙ โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

50,400.00 50,400.00 เฉพาะเจาะจง ภัณฑกิจ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส              ราคา
 50,400 บาท

ภัณฑกิจ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส              ราคา
 50,400 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 163/2563   
ลว. 26 ธ.ค. 63

280 วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

18,600.00 18,600.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญวิทย์ ทิพกอง
ลาส                      
ราคา 18,600 บาท

นายชาญวิทย์ ทิพกอง
ลาส                      
ราคา 18,600 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 164/2563   
ลว. 26 ธ.ค. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๒๘๑ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส 
ราคา 7,200 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส ราคา
 7,200 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 165/2563   
ลว. 26 ธ.ค. 63

282 โครงการจัดงานวัน
เด็กแหํงชาติ

57,850.00 57,850.00 เฉพาะเจาะจง B.K. กิ๊ฟช๏อป          
ราคา 57,850 บาท

B.K. กิ๊ฟช๏อป          
ราคา 57,850 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 171/2563   
ลว. 2 ม.ค. 63

๒๘๓ โครงการจัดงานวัน
เด็กแหํงชาติ

27,430.00 27,430.00 เฉพาะเจาะจง บรรณกิจธงชัย 47 โดย
นางปิน่อนงค์         
อัครสุวรรณกุล          
ราคา 27,430 บาท

บรรณกิจธงชัย 47 โดย
นางปิน่อนงค์         
อัครสุวรรณกุล          
ราคา 27,430 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 176/2563   
ลว. 3 ม.ค. 63

284 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง ชัยเจริญส่ือสาร  โดย 
นายวันชัย ตรังคตระการ
ราคา 5,200 บาท

ชัยเจริญส่ือสาร  โดย 
นายวันชัย ตรังคตระการ
ราคา 5,200 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 73/2563     
 ลว. 20 ธ.ค. 63

๒๘๕ วัสดุงานบ๎านงานครัว 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายช่านาญ แจกจันทร์ 
ราคา 8,000 บาท

นายช่านาญ แจกจันทร์ 
ราคา 8,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 182/2563   
ลว. 7 ม.ค. 63

286 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผ๎ูเรียนกลํุม
สาระการเรียนร๎ู
ภาษาไทย

9,720.00 9,720.00 เฉพาะเจาะจง บรรณกิจธงชัย 47 โดย
นางปิน่อนงค์          
อัครสุวรรณกุล        
ราคา 9,720 บาท

บรรณกิจธงชัย 47 โดย
นางปิน่อนงค์          
อัครสุวรรณกุล        
ราคา 9,720 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 174/2563   
ลว. 2 ม.ค. 63

๒๘๗ โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

10,100.00 10,100.00 เฉพาะเจาะจง พ.ีเอส.เค สปอร์ต 
2008ราคา 10,100 
บาท

พ.ีเอส.เค สปอร์ต 
2008ราคา 10,100 
บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 179/2563   
ลว. 6 ม.ค. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

288 โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

22,147.00 22,147.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ         
ราคา 22,147 บาท

ร๎านกํอเกียรติ         
ราคา 22,147 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 178/2563   
ลว. 6 ม.ค. 63

๒๘๙ ดุการเกษตร 38,350.00 38,350.00 เฉพาะเจาะจง สังขวิทย์  ภูมิทัศน์     
ราคา 38,350 บาท

สังขวิทย์  ภูมิทัศน์     
ราคา 38,350 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 181/2563   
ลว. 7 ม.ค. 63

290 วัสดุงานบ๎านงานครัว 17,188.00 17,188.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านโชคเจริญ โดยนาย
สงกรานต์  บุญชํวย  
ราคา 17,188 บาท

ร๎านโชคเจริญ โดยนาย
สงกรานต์  บุญชํวย  
ราคา 17,188 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 185/2563   
ลว. 7 ม.ค. 63

๒๙๑ โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

7,150.00 7,150.00 เฉพาะเจาะจง B.K. กิ๊ฟช๏อป          
ราคา 7,150 บาท

B.K. กิ๊ฟช๏อป          
ราคา 7,150 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 180/2563   
ลว. 6 ม.ค. 63

292 วัสดุกีฬา 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุน๎สํวนจ่ากัด พีเอส
เค สปอร์ต (ประเทศ
ไทย) ราคา 7,800 บาท

ห๎างหุน๎สํวนจ่ากัด พีเอส
เค สปอร์ต (ประเทศไทย)
 ราคา 7,800 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 183/2563   
ลว. 7 ม.ค. 63

๒๙๓ โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์           
แทนสุวรรณ             
ราคา 10,000 บาท

นายประสิทธิ ์           
แทนสุวรรณ             
ราคา 10,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 81/2563     
 ลว. 6 ม.ค. 63

294 โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์       
แทนสุวรรณ            
ราคา 9,000 บาท

นายประสิทธิ ์        
แทนสุวรรณ              
ราคา 9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 82/2563     
 ลว. 6 ม.ค. 63

๒๙๕ โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวี  ฉุ๎นยํอง      
ราคา 65,000 บาท

นายทวี  ฉุ๎นยํอง      
ราคา 65,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 83/2563     
 ลว. 6 ม.ค. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

296 โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริเยศ เลาหประภา
นนท์                  
ราคา 25,000 บาท

นายสุริเยศ เลาหประภา
นนท์                  
ราคา 25,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 91/2563     
 ลว. 7 ม.ค. 63

๒๙๗ โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

12,592.00 12,592.00 เฉพาะเจาะจง ห๎วยยอด ไวนิล       
ราคา 12,592 บาท

ห๎วยยอด ไวนิล       
ราคา 12,592 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 86/2563     
 ลว. 7 ม.ค. 63

298 โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง นางรวยรัชต์ พานิชกุล  
 ราคา 13,500 บาท

นางรวยรัชต์ พานิชกุล   
ราคา 13,500 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 87/2563     
 ลว. 7 ม.ค. 63

๒๙๙ โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวี  ฉุ๎นยํอง      
ราคา 5,000 บาท

นายทวี  ฉุ๎นยํอง      
ราคา 5,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 94/2563     
 ลว. 17 ม.ค. 63

300 โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

32,088.00 32,088.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านนัฐนัยน์           
ราคา 32,088 บาท

ร๎านนัฐนัยน์           
ราคา 32,088 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 89/2563     
 ลว. 13 ม.ค. 63

๓๐๑ โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน

87,220.00 87,220.00 เฉพาะเจาะจง ห๎วยยอด ไวนิล        
ราคา 87,220 บาท

ห๎วยยอด ไวนิล        
ราคา 87,220 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 90/2563     
 ลว. 13 ม.ค. 63

302 วัสดุงานบ๎านงานครัว 8,166.00 8,166.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านโชคเจริญ           
ราคา 8,166 บาท

ร๎านโชคเจริญ           
ราคา 8,166 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 202/2563   
ลว. 14 ม.ค. 63

๓๐๓ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิพงศ์ ไชยพล
บาลราคา 7,900 บาท

นายพุฒิพงศ์ ไชยพลบาล
ราคา 7,900 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 92/2563     
 ลว. 14 ม.ค. 63

304 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส 
ราคา 7,800 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส ราคา
 7,800 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 95/2563     
 ลว. 17 ม.ค. 63

๓๐๕ วัสดุงานบ๎านงานครัว 13,501.00 13,501.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านโชคเจริญ         
ราคา 13,501 บาท

ร๎านโชคเจริญ         
ราคา 13,501 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 203/2563   
ลว. 17 ม.ค. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

306 กํอสร๎างปรับปรุงผิว
จราจรถนนลาดยาง
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ถนน
รัชชูปการ

711,000.00 711,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

บริษัท ศรีสวัสด์ิตรัง
กํอสร๎าง จ่ากัด       
ราคา 711,000 บาท

บริษัท ศรีสวัสด์ิตรัง
กํอสร๎าง จ่ากัด       
ราคา 711,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.13/2563 
 ลว. 27 พ.ย. 62

๓๐๗ จ๎างกํอสร๎างปรับปรุง
ผิวจราจร
ถนนลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ถนนเทศบาล 8

๑๑๗,๐๐๐.๐๐ ๑๑๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีสวัสด์ิตรัง
กํอสร๎าง จ่ากัด        
ราคา 117,000 บาท

บริษัท ศรีสวัสด์ิตรัง
กํอสร๎าง จ่ากัด        
ราคา 117,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.๑๔/25๖๓
 ลว. ๒๗ พ.ย. ๖๒

308 ปรับปรุงเมรุเผาศพ
ปลอดมลพิษ

๒,๖๗๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๖๗๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

ห๎างห๎้นสํวนจ่ากัด ฮีตต้ิง 
โปรดักส์               
ราคา 2,670,000 บาท

ห๎างห๎้นสํวนจ่ากัด ฮีตต้ิง 
โปรดักส์               
ราคา 2,670,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.๔๙/๒๕๖2 
 ลว. ๒๗ ส.ค. ๖๒

๓๐๙ เคร่ืองออกก่าลังกาย
ในรํม

๔๘๙,๐๐๐.๐๐ ๔๘๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสุรินทร์ เอียดแก๎ว/
ร๎านสปอร์ตฟิตเนส(ตรัง)
ราคา 489,000 บาท

นายสุรินทร์ เอียดแก๎ว/
ร๎านสปอร์ตฟิตเนส(ตรัง)
 ราคา 489,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.17/2563 
 ลว. 20 ม.ค. 63

310 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

595.00 595.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
ราคา 595 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
ราคา 595 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๓๑๑ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
ราคา 150 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
ราคา 150 บาท

ราคาต่่าสุด  -

312 วัสดุงานบ๎านงานครัว 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายช่านาญ  แจกจันทร์
ราคา 4,000 บาท

นายช่านาญ  แจกจันทร์ 
ราคา 4,000 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๓๑๓ วัสดุงานบ๎านงานครัว 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง        
ราคา 300 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง        
ราคา 300 บาท

ราคาต่่าสุด  -

314 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพีเอส ยางยนต์     
ราคา 2,600 บาท

ร๎านพีเอส ยางยนต์     
ราคา 2,600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๓๑๕ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 2,300 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 2,300 บาท

ราคาต่่าสุด  -

316 ถํายเอกสาร 1,770.00 1,770.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรี มานะธ่ารง 
ราคา 1,770 บาท

นางสาวมยุรี มานะธ่ารง 
ราคา 1,770 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๓๑๗ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,483.00 1,483.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 1,483 บาท

ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 1,483 บาท

ราคาต่่าสุด  -

318 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส    
ราคา 1,600 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส    
ราคา 1,600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๓๑๙ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

130.00 130.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส    
ราคา 130 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส    
ราคา 130 บาท

ราคาต่่าสุด  -

320 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,650.00 2,650.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 2,650 บาท

ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 2,650 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๓๒๑ ถํายเอกสาร 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเอสพีก๏อปปีโ้ดย 
นายสุพรรณ  สุทธินนท์ 
ราคา 1,500 บาท

ร๎านเอสพีก๏อปปีโ้ดย 
นายสุพรรณ  สุทธินนท์ 
ราคา 1,500 บาท

ราคาต่่าสุด  -

322 โครงการอบรม
สัมมนาผ๎ูสูงอายุ

1,677.00 1,677.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 1,677 บาท

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 1,677 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๓๒๓ วัสดุส่านักงาน 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์กว๎องว๎า        
ราคา 4,280 บาท

โรงพิมพ์กว๎องว๎า        
ราคา 4,280 บาท

ราคาต่่าสุด  -

324 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผ๎ูพิการ

2,490.00 2,490.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 2,490 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 2,490 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๓๒๕ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิพงศ์ ไชยพลบาล
 ราคา 450 บาท

นายพุฒิพงศ์ ไชยพลบาล
 ราคา 450 บาท

ราคาต่่าสุด  -

326 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า 
 ราคา 540 บาท

ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า  
ราคา 540 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๓๒๗ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

860.00 860.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 860 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 860 บาท

ราคาต่่าสุด  -

328 โครงการฝึกอบรม
ชุดปฎิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ่า
เทศบาลต่าบลห๎วย
ยอด

1,475.00 1,475.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 1,475 บาท

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 1,475 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๓๒๙ วัสดุกํอสร๎าง 730.00 730.00 เฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง       
ราคา 730 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง       
ราคา 730 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

330 โครงการฝึกอบรม
ชุดปฎิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ่า
เทศบาลต่าบลห๎วย
ยอด

1,825.00 1,825.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุน๎สํวนจ่ากัด สหชัย
อุตสาหกรรมแก๏ส 
(2000)                
ราคา 1,825 บาท

ห๎างหุน๎สํวนจ่ากัด สหชัย
อุตสาหกรรมแก๏ส 
(2000)                
ราคา 1,825 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๓๓๑ วัสดุกํอสร๎าง 1,380.00 1,380.00 เฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง        
ราคา 1,380 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง        
ราคา 1,380 บาท

ราคาต่่าสุด  -

332 วัสดุงานบ๎านงานครัว 57,600.00 57,600.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านสปอร์ตช็อปฟิตเนส 
(ตรัง)                    
ราคา 57,600 บาท

ร๎านสปอร์ตช็อปฟิตเนส 
(ตรัง)                  
ราคา 57,600 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 205/2563ลว.
 20 ม.ค. 63

๓๓๓ โครงการเปิดอาคาร
ศูนย์สํงเสริมสุขภาพ
เทศบาลต่าบลห๎วย
ยอด(ฟิตเนส)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวี  ฉุ๎นยํอง       
ราคา 5,000 บาท

นายทวี  ฉุ๎นยํอง      
ราคา 5,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 97/2563ลว. 
21 ม.ค. 63

334 วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,460.00 8,460.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 8,460 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 8,460 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 207/2563ลว.
 22 ม.ค. 63

๓๓๕ อัดถังเคมีดับเพลิง 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซานโต๎เอ็นจิเนียร่ิง 
ราคา 6,800 บาท

หจก.ซานโต๎เอ็นจิเนียร่ิง 
ราคา 6,800 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 101/2563ลว.
 22 ม.ค. 63

336 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซานโต๎เอ็นจิเนียร่ิง 
ราคา 39,000 บาท

หจก.ซานโต๎เอ็นจิเนียร่ิง 
ราคา 39,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 208/2563ลว.
 22 ม.ค. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๓๓๗ โครงการแนะแนว
การศึกษาตํอ

5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง บรรณกิจธงชัย 47 โดย
นางปิน่อนงค์         
อัครสุวรรณกุล          
ราคา 5,250 บาท

บรรณกิจธงชัย 47 โดย
นางปิน่อนงค์         
อัครสุวรรณกุล          
ราคา 5,250 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 209/2563ลว.
 22 ม.ค. 63

338 วัสดุกํอสร๎าง 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง พ.ธุรกิจ                
ราคา 25,000 บาท

พ.ธุรกิจ                
ราคา 25,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 213/2563ลว.
 29 ม.ค. 63

๓๓๙ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง ภัณฑกิจ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส                 
ราคา 95,000 บาท

ภัณฑกิจ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส                 
ราคา 95,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 220/2563ลว.
 29 ม.ค. 63

340 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

24,210.00 24,210.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน             
ราคา 24,210 บาท

ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน             
ราคา 24,210 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 219/2563ลว.
 29 ม.ค. 63

๓๔๑ วัสดุงานบ๎านงานครัว 12,390.00 12,390.00 เฉพาะเจาะจง นายด่ารัส พิชัย         
ราคา 12,390 บาท

นายด่ารัส พิชัย         
ราคา 12,390 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 214/2563ลว.
 29 ม.ค. 63

342 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านแสงเจริญการยาง  
ราคา 27,000 บาท

ร๎านแสงเจริญการยาง  
ราคา 27,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 215/2563ลว.
 29 ม.ค. 63

๓๔๓ วัสดุกีฬา 58,030.00 58,030.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านสปอร์ตช็อปฟิตเนส 
(ตรัง)                    
ราคา 58,030 บาท

ร๎านสปอร์ตช็อปฟิตเนส 
(ตรัง)                    
ราคา 58,030 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 221/2563ลว.
 29 ม.ค. 63

344 วัสดุกํอสร๎าง 5,540.00 5,540.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านธนพล              
ราคา 5,540 บาท

ร๎านธนพล              
ราคา 5,540 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 225/2563ลว.
 29 ม.ค. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๓๔๕ วัสดุการเกษตร 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง มณีโชติการเกษตร      
ราคา 12,600 บาท

มณีโชติการเกษตร      
ราคา 12,600 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 226/2563ลว.
 29 ม.ค. 63

346 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส    
ราคา 6,800 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส    
ราคา 6,800 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 102/2563ลว.
 29 ม.ค. 63

๓๔๗ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

8,360.00 8,360.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านแสงเจริญการยาง  
ราคา 8,360 บาท

ร๎านแสงเจริญการยาง  
ราคา 8,360 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 234/2563ลว.
 6 ก.พ. 63

348 วัสดุกํอสร๎าง 7,070.00 7,070.00 เฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง       
ราคา 7,070 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง       
ราคา 7,070 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 235/2563ลว.
 6 ก.พ. 63

๓๔๙ วัสดุส่านักงาน 13,185.00 13,185.00 เฉพาะเจาะจง บรรณกิจธงชัย 47 โดย
นางปิน่อนงค์          
อัครสุวรรณกุล           
ราคา 13,185 บาท

บรรณกิจธงชัย 47 โดย
นางปิน่อนงค์          
อัครสุวรรณกุล           
ราคา 13,185 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 237/2563ลว.
 6 ก.พ. 63

350 วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,020.00 17,020.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 17,020 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 17,020 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 227/2563ลว.
 30 ม.ค. 63

๓๕๑ วัสดุกํอสร๎าง 5,005.00 5,005.00 เฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง       
ราคา 5,005 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง       
ราคา 5,005 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 228/2563ลว.
 30 ม.ค. 63

352 วัสดุส่านักงาน 7,640.00 7,640.00 เฉพาะเจาะจง บรรณกิจธงชัย 47 โดย
นางปิน่อนงค์          
อัครสุวรรณกุล         
ราคา 7,640 บาท

บรรณกิจธงชัย 47 โดย
นางปิน่อนงค์         
อัครสุวรรณกุล         
ราคา 7,640 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 229/2563ลว.
 30 ม.ค. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๓๕๓ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

9,897.50 9,897.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอสซี เอ็นจิ
เนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส 
จ่ากัด                  
ราคา 9,897.50 บาท

บริษัท ทีเอสซี เอ็นจิ
เนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส 
จ่ากัด                  
ราคา 9,897.50 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 248/2563ลว.
 11 ก.พ. 63

354 วัสดุส่านักงาน 5,370.00 5,370.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านโชคเจริญ          
ราคา 5,370 บาท

ร๎านโชคเจริญ          
ราคา 5,370 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 249/2563ลว.
 12 ก.พ. 63

๓๕๕ โครงการหนูน๎อย
เรียนร๎ูสํูโลกกว๎าง

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุปผา      
จันทร์สวําง             
ราคา 10,000 บาท

นางสาวบุปผา      
จันทร์สวําง               
ราคา 10,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 104/2563ลว.
 11 ม.ค. 63

356 โครงการหนูน๎อย
เรียนร๎ูสํูโลกกว๎าง

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณ์ โสมนิล    
ราคา 10,000 บาท

นายกฤษณ์ โสมนิล    
ราคา 10,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 105/2563ลว.
 11 ม.ค. 63

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

ร๎าปรีชาเฟอร์นิเจอร์   
ราคา 7,500 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 256/2563ลว.
 17 ก.พ. 63

358 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

24,210.00 24,210.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน              
ราคา 24,210 บาท

ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน              
ราคา 24,210 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 255/2563ลว.
 17 ก.พ. 63

๓๕๙ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

19,450.00 19,450.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านแสงเจริญการยาง  
ราคา 19,450 บาท

ร๎านแสงเจริญการยาง  
ราคา 19,450 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 254/2563ลว.
 17 ก.พ. 63

360 วัสดุกํอสร๎าง 8,720.00 8,720.00 เฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง       
ราคา 8,720 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง       
ราคา 8,720 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 253/2563ลว.
 17 ก.พ. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๓๖๑ โครงการกํอสร๎าง
ปรับปรุงรางระบาย
น้่า คสล.ถนนสามัคคี

537,200.00 537,200.00 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ห๎างหุน๎สํวนจ่ากัด 
พานิชภัณฑ์และกํอสร๎าง
 ราคา 537,200 บาท

ห๎างหุน๎สํวนจ่ากัด พานิช
ภัณฑ์และกํอสร๎าง ราคา
 537,200 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.15/63 ลว.
 6 ธ.ค. 62

362 โครงการกํอสร๎าง
กํอสร๎างร้ัวคอนกรีต
พร๎อมประตูด๎านทิศ
ใต๎ โรงเรียนเทศบาล
ห๎วยยอดวิทยา

253,500.00 253,500.00 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

หจก.กายเพ็ชร์ การ
กํอสร๎าง                
ราคา 253,500 บาท

หจก.กายเพ็ชร์ การ
กํอสร๎าง                
ราคา 253,500 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.16/63 ลว.
 17 ธ.ค. 62

๓๖๓ จ๎างเหมาบันทึก
ข๎อมูลงานด๎านพัสดุ

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

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.8/2562  
ลว. 1 ต.ค. 2562

364 จ๎างเหมาบันทึก
ข๎อมูลงานด๎านแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

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

นางอรุณี เกื้ออรุณ   
ราคา 9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.9/2562  
ลว. 1 ต.ค. 2562

๓๖๕ จ๎างเหมาก่าจัดขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

207,900.00 207,900.00 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

นายกิตติศักด์ิ สังข์สุข   
ราคา 207,900 บาท

นายกิตติศักด์ิ สังข์สุข   
ราคา 207,900 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.1/2562
ลว. 1 ต.ค. 2562



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

366 จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
ด๎านโยธา และงาน
สวนสาธารณะ

51,000.00 51,000.00 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

นายสมพร  ไชยโย     
ราคา 51,000 บาท

นายสมพร  ไชยโย    
ราคา 51,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.2/2562
ลว. 1 ต.ค. 2562

๓๖๗ จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
เก็บขนขยะมูลฝอยฯ

193,800.00 193,800.00 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

นายสุทิน  ไชยกาล   
ราคา 193,800 บาท

นายสุทิน  ไชยกาล   
ราคา 193,800 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.3/2562
ลว. 1 ต.ค. 2562

368 จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
ด๎านสัตว์แพทย์ และ
ปฏิบัติงานด๎านฌา
ปนสถาน

20,400.00 20,400.00 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

นายสุทิน  ไชยกาล   
ราคา 20,400 บาท

นายสุทิน  ไชยกาล   
ราคา 20,400 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.4/2562
ลว. 1 ต.ค. 2562

๓๖๙ จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
รักษาความสะอาด
อาคารส่านักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

10,200.00 10,200.00 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

นางปิยรัตน์ คงพินิต   
ราคา 10,200 บาท

นางปิยรัตน์ คงพินิต  
ราคา 10,200 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.5/2562
ลว. 1 ต.ค. 2562



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

370 จ๎างเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
สะอาดโรงเรียน
เทศบาลห๎วยยอด
วิทยา

30,600.00 30,600.00 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

นางปิยรัตน์ คงพินิต 
ราคา 30,600 บาท

นางปิยรัตน์ คงพินิต 
ราคา 30,600 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.6/2562
ลว. 1 ต.ค. 2562

๓๗๑ จ๎างเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
สะอาด และรักษา
ความปลอดภัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต่าบลห๎วย
ยอด และอาคาร
ยิมเนเซียม

30,600.00 30,600.00 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

นางปิยรัตน์ คงพินิต 
ราคา 30,600 บาท

นางปิยรัตน์ คงพินิต 
ราคา 30,600 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.7/256  
ลว. 1 ต.ค. 2562

372 วัสดุส่านักงาน 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์กว๎องว๎า     
ราคา 4,280 บาท

โรงพิมพ์กว๎องว๎า     
ราคา 4,280 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๓๗๓ โครงการฝึกอบรม
ชุดปฎิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ่า
เทศบาลต่าบลห๎วย
ยอด

2,062.80 2,062.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิต ปิโตรเลียม 
จ่ากัด                  
ราคา 2,062.80 บาท

บริษัท กิต ปิโตรเลียม 
จ่ากัด                  
ราคา 2,062.80 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

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

นสพ.รักษ์ตรัง        
ราคา 1,000 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๓๗๕ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง อนันต์ยนต์           
ราคา 700 บาท

อนันต์ยนต์           
ราคา 700 บาท

ราคาต่่าสุด  -

376 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง อนันต์ยนต์           
ราคา 150 บาท

อนันต์ยนต์           
ราคา 150 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๓๗๗ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

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

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 3,500 บาท

ราคาต่่าสุด  -

378 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 700 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 700 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๓๗๙ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

260.00 260.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 260 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 260 บาท

ราคาต่่าสุด  -

380 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 1,200 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 1,200 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๓๘๑ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านสุชาติเฮดเดอร์   
ราคา 3,000 บาท

ร๎านสุชาติเฮดเดอร์   
ราคา 3,000 บาท

ราคาต่่าสุด  -

382 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพีเอส ยางยนต์   
ราคา 2,140 บาท

ร๎านพีเอส ยางยนต์   
ราคา 2,140 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๓๘๓ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

4,650.00 4,650.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพีเอส ยางยนต์   
ราคา 4,650 บาท

ร๎านพีเอส ยางยนต์   
ราคา 4,650 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

384 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

1,820.00 1,820.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพีเอส ยางยนต์   
ราคา 1,820 บาท

ร๎านพีเอส ยางยนต์   
ราคา 1,820 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๓๘๕ โต๏ะท่างาน 4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าปรีชาเฟอร์นิเจอร์  
ราคา 4,700 บาท

ร๎าปรีชาเฟอร์นิเจอร์  
ราคา 4,700 บาท

ราคาต่่าสุด  -

386 ต๎ูท่าน้่าร๎อน - น้่าเย็น 4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กํอเกียรติวิศวะการ
ไฟฟ้า                  
ราคา 4,990 บาท

หจก.กํอเกียรติวิศวะการ
ไฟฟ้า                  
ราคา 4,990 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๓๘๗ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

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

พรสิทธิม์อเตอร์      
ราคา 4,500 บาท

ราคาต่่าสุด  -

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

พัชรดีไซน์            
ราคา 2,500 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๓๘๙ หนังสือพิมพ์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์ขําวเมือง
ตรังราคา 1,000 บาท

หนังสือพิมพ์ขําวเมือง
ตรังราคา 1,000 บาท

ราคาต่่าสุด  -

390 วัสดุส่านักงาน 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านโชคเจริญ        
ราคา 2,400 บาท

ร๎านโชคเจริญ        
ราคา 2,400 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๓๙๑ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

2,760.00 2,760.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล
ราคา 2,760 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล
ราคา 2,760 บาท

ราคาต่่าสุด  -

392 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
 ราคา 140 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
 ราคา 140 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๓๙๓ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,296.00 4,296.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด 
ราคา 4,296 บาท

บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด 
ราคา 4,296 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

394 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพีเอส ยางยนต์  
ราคา 2,100 บาท

ร๎านพีเอส ยางยนต์  
ราคา 2,100 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๓๙๕ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นายวิจิตร สัตย์ซ่ือ    
ราคา 900 บาท

นายวิจิตร สัตย์ซ่ือ    
ราคา 900 บาท

ราคาต่่าสุด  -

396 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 1,700 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 1,700 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๓๙๗ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

2,580.00 2,580.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 2,580 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 2,580 บาท

ราคาต่่าสุด  -

398 วัสดุงานบ๎านงานครัว 579.00 579.00 เฉพาะเจาะจง นางสมถวิล โปซิว    
ราคา 579 บาท

นางสมถวิล โปซิว    
ราคา 579 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๓๙๙ วัสดุส่านักงาน 390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านธนพล            
ราคา 390 บาท

ร๎านธนพล            
ราคา 390 บาท

ราคาต่่าสุด  -

400 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 400 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส  
ราคา 400 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๐๑ วัสดุงานบ๎านงานครัว 3,096.00 3,096.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านโชคเจริญ        
ราคา 3,096 บาท

ร๎านโชคเจริญ        
ราคา 3,096 บาท

ราคาต่่าสุด  -

402 วัสดุเคร่ืองแตํงกาย 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางอนงค์  เพิม่พูน  
ราคา 9,900 บาท

นางอนงค์  เพิม่พูน  
ราคา 9,900 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 262/2563   
 ลว. 21 ก.พ. 63

๔๐๓ วัสดุอื่นๆ 12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ         
ราคา 12,800 บาท

ร๎านกํอเกียรติ         
ราคา 12,800 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 263/2563   
 ลว. 24 ก.พ. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

404 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

6,660.00 6,660.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส    
ราคา 6,660 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส    
ราคา 6,660 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 264/2563   
 ลว. 24 ก.พ. 63

๔๐๕ ป้ายไวนิล 12,100.00 12,100.00 เฉพาะเจาะจง ชํอดีไซน์              
ราคา 12,100 บาท

ชํอดีไซน์               
ราคา 12,100 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 110/2563   
 ลว. 24 ก.พ. 63

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

ภัณฑกิจ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส                
ราคา 26,730 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 267/2563   
 ลว. 24 ก.พ. 63

๔๐๗ โครงการฝึกอบรม
ชุดปฎิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ่า
เทศบาลต่าบลห๎วย
ยอด

59,675.00 59,675.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซานโต๎เอ็นจิเนียร่ิง 
ราคา 59,675 บาท

หจก.ซานโต๎เอ็นจิเนียร่ิง 
ราคา 59,675 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 269/2563   
 ลว. 25 ก.พ. 63

408 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

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

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 15,520 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 111/2563   
 ลว. 26 ก.พ. 63

๔๐๙ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 93,500.00 93,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด 
ราคา 93,500 บาท

บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด 
ราคา 93,500 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 276/2563   
 ลว. 6 ม.ีค. 63

410 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

22,865.00 22,865.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน             
ราคา 22,865 บาท

ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน              
ราคา 22,865 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 277/2563   
 ลว. 6 ม.ีค. 63

๔๑๑ สีทาถนน 71,125.00 71,125.00 เฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง      
ราคา 71,125 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง      
ราคา 71,125 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 273/2563   
 ลว. 5 ม.ีค. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

412 วัสดุกํอสร๎าง 12,250.00 12,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนี่ยนอันดามัน
คอนกรีต จ่ากัด       
ราคา 12,125 บาท

บริษัท ยูเนี่ยนอันดามัน
คอนกรีต จ่ากัด         
ราคา 12,125 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 286/2563   
 ลว. 10 ม.ีค. 63

๔๑๓ วัสดุงานบ๎านงานครัว 18,750.00 18,750.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกิตติชัย           
ราคา 18,750 บาท

ร๎านกิตติชัย           
ราคา 18,750 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 292/2563   
 ลว. 17 ม.ีค. 63

414 วัสดุงานบ๎านงานครัว 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมถวิล โปซิว     
ราคา 12,000 บาท

นางสมถวิล โปซิว     
ราคา 12,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 293/2563   
 ลว. 17 ม.ีค. 63

๔๑๕ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

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

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส   
ราคา 26,600 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 115/2563   
 ลว. 16 ม.ีค. 63

416 จ๎างเหมาบันทึก
ข๎อมูลงานด๎านพัสดุ

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

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.8/2563  
ลว. 1 ต.ค. 2562

๔๑๗ จ๎างเหมาบันทึก
ข๎อมูลงานด๎านแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

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

นางอรุณี เกื้ออรุณ    
ราคา 9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.9/2563  
ลว. 1 ต.ค. 2562

418 จ๎างเหมาก่าจัดขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

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

นายกิตติศักด์ิ สังข์สุข 
ราคา 207,900 บาท

นายกิตติศักด์ิ สังข์สุข   
ราคา 207,900 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.1/2563  
 ลว. 1 ต.ค. 2562

๔๑๙ จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
ด๎านโยธา และงาน
สวนสาธารณะ

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

นายสมพร  ไชยโย    
ราคา 51,000 บาท

นายสมพร  ไชยโย    
ราคา 51,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.2/2563  
 ลว. 1 ต.ค. 2562



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

420 จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
เก็บขนขยะมูลฝอยฯ

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

นายสุทิน  ไชยกาล   
ราคา 193,800 บาท

นายสุทิน  ไชยกาล   
ราคา 193,800 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.3/2563  
 ลว. 1 ต.ค. 2562

๔๒๑ จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
ด๎านสัตว์แพทย์ และ
ปฏิบัติงานด๎านฌา
ปนสถาน

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

นายสุทิน  ไชยกาล   
ราคา 20,400 บาท

นายสุทิน  ไชยกาล   
ราคา 20,400 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.4/2563  
 ลว. 1 ต.ค. 2562

422 จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
รักษาความสะอาด
อาคารส่านักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

นางปิยรัตน์ คงพินิต   
ราคา 10,200 บาท

นางปิยรัตน์ คงพินิต   
ราคา 10,200 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.5/2563  
 ลว. 1 ต.ค. 2562

๔๒๓ จ๎างเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
สะอาดโรงเรียน
เทศบาลห๎วยยอด
วิทยา

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

นางปิยรัตน์ คงพินิต   
ราคา 30,600 บาท

นางปิยรัตน์ คงพินิต   
ราคา 30,600 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.6/2563  
 ลว. 1 ต.ค. 2562



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

424 จ๎างเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
สะอาด และรักษา
ความปลอดภัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต่าบลห๎วย
ยอด และอาคาร
ยิมเนเซียม

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

นางปิยรัตน์ คงพินิต   
ราคา 30,600 บาท

นางปิยรัตน์ คงพินิต  
ราคา 30,600 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.7/2563   
 ลว. 1 ต.ค. 2562

๔๒๕ กํอสร๎างปรับปรุงราง
ระบายน้่า คสล.ถนน
สามัคคี

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

ห๎างหุน๎สํวนจ่ากัด   
พานิชภัณฑ์และกํอสร๎าง
 ราคา 1,343,000 บาท

ห๎างหุน๎สํวนจ่ากัด   
พานิชภัณฑ์และกํอสร๎าง 
 ราคา 1,343,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.15/2563
 ลว. 6 ธ.ค. 2562

426 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

2,205.00 2,205.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพีเอส ยางยนต์      
 ราคา 2,205 บาท

ร๎านพีเอส ยางยนต์       
ราคา 2,205 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๒๗ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านแสงเจริญการยาง   
ราคา 1,400 บาท

ร๎านแสงเจริญการยาง   
ราคา 1,400 บาท

ราคาต่่าสุด  -

428 วัสดุงานบ๎านงานครัว 1,590.00 1,590.00 เฉพาะเจาะจง ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า 
 ราคา 1,590 บาท

ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า  
ราคา 1,590 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๒๙ วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,470.00 2,470.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 2,470 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 2,470 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

430 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายนิยม สมใจ         
ราคา 2,800 บาท

นายนิยม สมใจ         
ราคา 2,800 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๓๑ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

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

ร๎านพีเอส ยางยนต์     
ราคา 3,350 บาท

ราคาต่่าสุด  -

432 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 1,950 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 1,950 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๓๓ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

2,730.00 2,730.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
 ราคา 2,730 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
 ราคา 2,730 บาท

ราคาต่่าสุด  -

434 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

130.00 130.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 130 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 130 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๓๕ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
ราคา 150 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
ราคา 150 บาท

ราคาต่่าสุด  -

436 วัสดุเคร่ืองแตํงกาย 1,420.00 1,420.00 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์ กิตติเชษฐ   
ราคา 1,420 บาท

นายวิโรจน์ กิตติเชษฐ   
ราคา 1,420 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๓๗ วัสดุกํอสร๎าง 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านธนพล               
ราคา 3,000 บาท

ร๎านธนพล               
ราคา 3,000 บาท

ราคาต่่าสุด  -

438 วัสดุกํอสร๎าง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง        
ราคา 3,000 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง        
ราคา 3,000 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๓๙ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

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

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 1,500 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

440 วัสดุกํอสร๎าง 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านธนพล              
ราคา 4,300 บาท

ร๎านธนพล              
ราคา 4,300 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๔๑ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

790.00 790.00 เฉพาะเจาะจง ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า 
 ราคา 790 บาท

ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า  
ราคา 790 บาท

ราคาต่่าสุด  -

442 วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

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

องค์การเภสัชกรรม      
ราคา 1,335.36 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๔๓ วัสดุกํอสร๎าง 335.00 335.00 เฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง        
ราคา 335 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง        
ราคา 335 บาท

ราคาต่่าสุด  -

444 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

1,510.00 1,510.00 เฉพาะเจาะจง ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า 
 ราคา 1,510 บาท

ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า  
ราคา 1,510 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๔๕ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญคลํอง พลเมือง  
ราคา 600 บาท

นายบุญคลํอง พลเมือง  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

446 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์พัฒนา  โปซิว  
ราคา 600 บาท

นายพงษ์พัฒนา  โปซิว  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๔๗ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางจันธิมา แซํผ่ัว       
ราคา 600 บาท

นางจันธิมา แซํผ่ัว       
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

448 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายพีระพล  ดํานสกุล  
ราคา 600 บาท

นายพีระพล  ดํานสกุล  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๔๙ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภาทิพย์     
เทีย่งธรรม               
ราคา 600 บาท

นางสาวอาภาทิพย์     
เทีย่งธรรม               
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

450 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาพร 
เหลียวพัฒนพงศ์         
ราคา 600 บาท

นางสาวนภาพร 
เหลียวพัฒนพงศ์         
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๕๑ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤตยา  จุลสังข์
 ราคา 600 บาท

นางสาวกฤตยา  จุลสังข์ 
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

452 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุวดี แซํผ่ัว      
ราคา 600 บาท

นางสาวชุวดี แซํผ่ัว      
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๕๓ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิษา        
ไหมสุวรรณ์              
ราคา 600 บาท

นางสาวสุนิษา        
ไหมสุวรรณ์              
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

454 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางอี๊ด รักดี             
ราคา 600 บาท

นางอี๊ด รักดี             
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๔๕๕ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร์     
จริงจิตร์                 
ราคา 600 บาท

นางสาวพัชรินทร์     
จริงจิตร์                 
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

456 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุญญา กล่ินวัง  
ราคา 600 บาท

นางสาวบุญญา กล่ินวัง  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๕๗ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมะลิน๎อย บุดดี
หัส ราคา 600 บาท

นางสาวมะลิน๎อย บุดดี
หัส ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

458 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรศักด์ิ รักดี        
ราคา 600 บาท

นายจิรศักด์ิ รักดี        
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๕๙ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกษมา พรหมศรี 
ราคา 600 บาท

นางสาวกษมา พรหมศรี 
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

460 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางรัตนา  ไชยศิริ       
ราคา 600 บาท

นางรัตนา  ไชยศิริ       
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๖๑ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายชุมพล แซํผ่ัว        
ราคา 600 บาท

นายชุมพล แซํผ่ัว        
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

462 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล สระหิน  
ราคา 600 บาท

นางสาวนฤมล สระหิน  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๖๓ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรี ยํานวารี   
ราคา 600 บาท

นางสาวพัชรี ยํานวารี   
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

464 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลีนา พรมศรี    
ราคา 600 บาท

นางสาวลีนา พรมศรี    
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๖๕ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมาน  ร่ืนเริง      
ราคา 600 บาท

นายสมาน  ร่ืนเริง      
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

466 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไร  ด๎วงกิจ    
ราคา 600 บาท

นางสาวอุไร  ด๎วงกิจ    
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๖๗ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา ชะนา
รักษ์ ราคา 600 บาท

นางสาววาสนา ชะนา
รักษ์ ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

468 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายกู๎แสง  ชังคาวณิช   
ราคา 600 บาท

นายกู๎แสง  ชังคาวณิช   
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๔๖๙ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายเลิศศักด์ิ  กินจิบ    
ราคา 600 บาท

นายเลิศศักด์ิ  กินจิบ    
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

470 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางวิไล  นากาฮารา   
ราคา 600 บาท

นางวิไล  นากาฮารา   
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๗๑ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายรณกฤต  ซํุยกิ้ม     
ราคา 600 บาท

นายรณกฤต  ซํุยกิ้ม     
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

472 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพงศ์ รักดี        
ราคา 600 บาท

นายวรพงศ์ รักดี        
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๗๓ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเดือนน๎อย    
ทองบุญ               
ราคา 600 บาท

นางสาวเดือนน๎อย    
ทองบุญ               
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

474 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรพงศ์ ซํุยกิ้ม     
ราคา 600 บาท

นายฉัตรพงศ์ ซํุยกิ้ม     
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๗๕ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัย  พลมา        
ราคา 600 บาท

นางอุทัย  พลมา        
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

476 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี สิทคชวัน     
ราคา 600 บาท

นางสมศรี สิทคชวัน     
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๗๗ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายพีระนัฐ  แก๎วการดี 
 ราคา 600 บาท

นายพีระนัฐ  แก๎วการดี  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

478 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางเกศแก๎ว ส่าลี       
ราคา 600 บาท

นางเกศแก๎ว ส่าลี       
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๗๙ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสุทิน ยํานวารี       
ราคา 600 บาท

นางสุทิน ยํานวารี       
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

480 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายภูพํร  ภูมิทักษิณากุล
 ราคา 600 บาท

นายภูพํร  ภูมิทักษิณากุล
 ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๘๑ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณี ซํุยกิ้ม        
ราคา 600 บาท

นางปราณี ซํุยกิ้ม        
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

482 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายทนงค์เดช  สมหมาย
 ราคา 600 บาท

นายทนงค์เดช  สมหมาย
 ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๔๘๓ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายนัฐพล  จุลหงษ์     
ราคา 600 บาท

นายนัฐพล  จุลหงษ์     
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

484 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทร์แสง ตํอม
ใจ ราคา 600 บาท

นางสาวจันทร์แสง ตํอม
ใจ ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๘๕ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสุรัตน์ คงแจ๎ง        
ราคา 600 บาท

นางสุรัตน์ คงแจ๎ง        
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

486 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทร์  ชัยเงิน  
ราคา 600 บาท

นางสาวจันทร์  ชัยเงิน  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๘๗ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายบัณฑิต รักดี        
ราคา 600 บาท

นายบัณฑิต รักดี        
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

488 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรพศ คงแจ๎ง       
ราคา 600 บาท

นายสุรพศ คงแจ๎ง       
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๘๙ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิ่งทอง  สมบัติ  
ราคา 600 บาท

นางสาวกิ่งทอง  สมบัติ  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

490 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค  ชัย
ตระการ ราคา 600 บาท

นายสิทธิโชค  ชัย
ตระการ ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๙๑ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายบุรพล อินทร์ฤทธิ ์  
ราคา 600 บาท

นายบุรพล อินทร์ฤทธิ ์  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

492 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวละเอียด ปรีชา  
ราคา 600 บาท

นางสาวละเอียด ปรีชา  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๙๓ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ  เดชานนท์ 
ราคา 600 บาท

นายอดิศักด์ิ  เดชานนท์ 
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

494 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเรวดี โชติเสว์    
ราคา 600 บาท

นางสาวเรวดี โชติเสว์    
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๙๕ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐ์  จิตหลัง     
ราคา 600 บาท

นายพิสิษฐ์  จิตหลัง     
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

496 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางเอมอร พรมการ     
ราคา 600 บาท

นางเอมอร พรมการ     
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๔๙๗ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญสํง  ล๎ุงใหญํ     
ราคา 600 บาท

นายบุญสํง  ล๎ุงใหญํ     
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

498 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายอัครเดช             
เหลียวพัฒนพงศ์         
ราคา 600 บาท

นายอัครเดช             
เหลียวพัฒนพงศ์         
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๔๙๙ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสุปราณี จ่าปา      
ราคา 600 บาท

นางสุปราณี จ่าปา      
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

500 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันต์  โชคอ่านวย 
ราคา 600 บาท

นายอนันต์  โชคอ่านวย 
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๐๑ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุกิ พรหมการ       
ราคา 600 บาท

นายสุกิ พรหมการ       
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

502 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริมทิพย์ ทา
ทอง ราคา 600 บาท

นางสาวจริมทิพย์ ทาทอง
 ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๐๓ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางศรพรวรรณ  ทองยิ่ง
 ราคา 600 บาท

นางศรพรวรรณ  ทองยิ่ง
 ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

504 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางกุลณภา ภักดีโชติ   
ราคา 600 บาท

นางกุลณภา ภักดีโชติ   
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๐๕ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายธนบดี  เดชานนท์  
ราคา 600 บาท

นายธนบดี  เดชานนท์  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

506 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ทองพิทักษ์
 ราคา 600 บาท

นายประสิทธิ ์ทองพิทักษ์
 ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๐๗ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา  ศรีทอง 
ราคา 600 บาท

นางสาวสุชาดา  ศรีทอง 
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

508 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางเย็นจิต  แก๎วกูล     
ราคา 600 บาท

นางเย็นจิต  แก๎วกูล     
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๐๙ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย บุญทอง     
ราคา 600 บาท

นายวุฒิชัย บุญทอง     
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

510 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพร ชูนก    
ราคา 600 บาท

นางสาวสุภาพร ชูนก    
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๕๑๑ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ แซํหลี       
ราคา 600 บาท

นายโสภณ แซํหลี       
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

512 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทัดดาว เดือน
เพ็ง ราคา 600 บาท

นางสาวทัดดาว เดือนเพ็ง
 ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๑๓ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ สุขพงษ์     
 ราคา 600 บาท

นายพิเชษฐ สุขพงษ์      
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

514 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางเสาวลักษณ์         
กาญจนสุวรรณ์         
ราคา 600 บาท

นางเสาวลักษณ์         
กาญจนสุวรรณ์         
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๑๕ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี  รักดี    
ราคา 600 บาท

นางสาวอัญชลี  รักดี    
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

516 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาทิพย์ ซ๎ุนฮ๎อ
 ราคา 600 บาท

นางสาววิภาทิพย์ ซ๎ุนฮ๎อ 
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๑๗ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชัย แซํอึ่ง          
ราคา 600 บาท

นายพิชัย แซํอึ่ง          
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

518 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางอารีย์  ดํานสกุล    
ราคา 600 บาท

นางอารีย์  ดํานสกุล    
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๑๙ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรี  ลํุงกี่      
ราคา 600 บาท

นางสาวพัชรี  ลํุงกี่      
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

520 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายวรรณ บุญทอง     
ราคา 600 บาท

นายวรรณ บุญทอง     
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๒๑ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมจิตร        
จิ่นน่าหน๎า               
ราคา 600 บาท

นางสาวสมจิตร        
จิ่นน่าหน๎า               
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

522 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกฤทธิ ์ ศรีฟัก    
ราคา 600 บาท

นายเอกฤทธิ ์ ศรีฟัก    
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๒๓ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภัทร บุญทอง    
ราคา 600 บาท

นายธีรภัทร บุญทอง    
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

524 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางปิยะนุช ทองยิ่ง      
ราคา 600 บาท

นางปิยะนุช ทองยิ่ง      
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๕๒๕ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายด่ารงค์  ยํานวารี   
ราคา 600 บาท

นายด่ารงค์  ยํานวารี   
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

526 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายประยงค์ ประณีต   
ราคา 600 บาท

นายประยงค์ ประณีต   
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๒๗ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทมณี  จ่าปา 
ราคา 600 บาท

นางสาวจันทมณี  จ่าปา 
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

528 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายยศวิศักด์ิ 
เชษฐศิริพงศ์           
ราคา 600 บาท

นายยศวิศักด์ิ 
เชษฐศิริพงศ์           
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๒๙ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายกํอวิทย์ เชษฐศิริพงศ์
 ราคา 600 บาท

นายกํอวิทย์ เชษฐศิริพงศ์
 ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

530 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายยศวิสิทธิ ์
เชษฐศิริพงศ์             
ราคา 600 บาท

นายยศวิสิทธิ ์
เชษฐศิริพงศ์             
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๓๑ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายประกอบ รอดกุน   
ราคา 600 บาท

นายประกอบ รอดกุน   
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

532 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิวุธ คงสี        
ราคา 600 บาท

นายอิทธิวุธ คงสี        
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๓๓ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางวิไล  เพชรฤทธิ ์    
ราคา 600 บาท

นางวิไล  เพชรฤทธิ ์    
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

534 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาพร       
ผกาวัลย์              
ราคา 600 บาท

นางสาวนภาพร       
ผกาวัลย์              
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๓๕ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ไชยกาล        
ราคา 600 บาท

นายวินัย ไชยกาล        
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

536 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางอาภาภรณ์         
บุญเจริญ                
ราคา 600 บาท

นางอาภาภรณ์         
บุญเจริญ                
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๓๗ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักด์ิ  ชูยัง      
ราคา 600 บาท

นายวีระศักด์ิ  ชูยัง      
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

538 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนา พรมการ   
ราคา 600 บาท

นางสาวนา พรมการ   
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๕๓๙ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกสร  สมเอี่ยม 
ราคา 600 บาท

นางสาวเกสร  สมเอี่ยม 
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

540 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญศรี ยํานวารี
 ราคา 600 บาท

นางสาวเพ็ญศรี ยํานวารี
 ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๔๑ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร  คิดรอบ 
 ราคา 600 บาท

นางสาวกชพร  คิดรอบ  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

542 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ์    
คงแจ๎ง                   
ราคา 600 บาท

นางสาวเสาวลักษณ์    
คงแจ๎ง                   
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๔๓ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  สํงเมือง    
ราคา 600 บาท

นายสมชาย  สํงเมือง    
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

544 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิศักด์ิ  ชุมนาค   
ราคา 600 บาท

นายภูมิศักด์ิ  ชุมนาค   
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๔๕ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสุรีย์ รักษานาค     
ราคา 600 บาท

นางสุรีย์ รักษานาค     
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

546 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวควร  จินพละ   
ราคา 600 บาท

นางสาวควร  จินพละ   
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๔๗ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายศรัณย์ภัทร  พานิชย์
 ราคา 600 บาท

นายศรัณย์ภัทร  พานิชย์
 ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

548 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติ แซํหวํอง       
ราคา 600 บาท

นายสันติ แซํหวํอง       
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๔๙ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ             
หลายกิจวุฒิพันธ์        
ราคา 600 บาท

นายณัฐวุฒิ             
หลายกิจวุฒิพันธ์        
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

550 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ      
บรรณกิจ                
ราคา 600 บาท

นางสาวจารุวรรณ      
บรรณกิจ                
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๕๑ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายนพกร ด๎วงสุข      
ราคา 600 บาท

นายนพกร ด๎วงสุข      
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

552 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุปรียา      
บรรณกิจ                
ราคา 600 บาท

นางสาวสุปรียา      
บรรณกิจ                
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๕๕๓ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางอุษา  มํวงทอง      
ราคา 600 บาท

นางอุษา  มํวงทอง      
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

554 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีศิลป์  ต้ังค่า     
ราคา 600 บาท

นายทวีศิลป์  ต้ังค่า     
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๕๕ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายมานพ  ฮ่ันตระกูล  
ราคา 600 บาท

นายมานพ  ฮ่ันตระกูล  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

556 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย ค่าศรี       
ราคา 600 บาท

นายวุฒิชัย ค่าศรี       
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๕๗ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเซ่ียมฮํอง  แซํต้ัง
 ราคา 600 บาท

นางสาวเซ่ียมฮํอง  แซํต้ัง
 ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

558 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางละออง  จิตรวาริ
นทร์ ราคา 600 บาท

นางละออง  จิตรวารินทร์
 ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๕๙ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสวัสด์ิ แก๎วสุก      
ราคา 600 บาท

นายสวัสด์ิ แก๎วสุก      
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

560 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายนัฐพร  พิรักษา     
ราคา 600 บาท

นายนัฐพร  พิรักษา     
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๖๑ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธน์ชพร เพชร
ฤทธิ ์ราคา 600 บาท

นางสาวธน์ชพร เพชร
ฤทธิ ์ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

562 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกรี         
พฤกษสุวรรณ            
ราคา 600 บาท

นายจักรกรี         
พฤกษสุวรรณ            
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๖๓ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรเดช  เดชานนท์  
 ราคา 600 บาท

นายธีรเดช  เดชานนท์   
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

564 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล       
ประสงค์กิจ              
ราคา 600 บาท

นายอรรถพล       
ประสงค์กิจ              
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๖๕ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางรัชนี ตันตุลา        
ราคา 600 บาท

นางรัชนี ตันตุลา        
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

566 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายพรหมเทพ         
ศรีสุดสะอาด             
ราคา 600 บาท

นายพรหมเทพ         
ศรีสุดสะอาด             
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๕๖๗ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ  คงนคร  
ราคา 600 บาท

นายสมเกียรติ  คงนคร  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

568 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางวิลาส  มณีรัตน์      
ราคา 600 บาท

นางวิลาส  มณีรัตน์      
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๖๙ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนภร        
เพชรฤทธิ ์            
ราคา 600 บาท

นางสาวธนภร        
เพชรฤทธิ ์            
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

570 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ยุพา  ชูจิตร์         
ราคา 600 บาท

น.ส.ยุพา  ชูจิตร์         
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๗๑ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร        
พงษ์ลือเลิศ              
ราคา 600 บาท

นางสาวศิริพร        
พงษ์ลือเลิศ              
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

572 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระ  คิดรอบ       
ราคา 600 บาท

นายวีระ  คิดรอบ       
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๗๓ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญทัน  อุปสิทธิ ์  
ราคา 600 บาท

นายบุญทัน  อุปสิทธิ ์  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

574 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางประพัชร  บรรณกิจ 
ราคา 600 บาท

นางประพัชร  บรรณกิจ 
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๗๕ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมใจ  บุญทอง 
ราคา 600 บาท

นางสาวสมใจ  บุญทอง 
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

576 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรุตต์  รามสังข์    
ราคา 600 บาท

นายนิรุตต์  รามสังข์    
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๗๗ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรัตน์ ศรีไชย      
ราคา 600 บาท

นายไพรัตน์ ศรีไชย      
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

578 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  พงศ์ดารา  
ราคา 600 บาท

นายมนตรี  พงศ์ดารา  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๗๙ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายอานนท์ ยํานวารี   
ราคา 600 บาท

นายอานนท์ ยํานวารี   
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

580 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสนทรา เพชรสาคร  
ราคา 600 บาท

นางสนทรา เพชรสาคร  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๕๘๑ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ  ถิ่นชาญ 
ราคา 600 บาท

นายสมเกียรติ  ถิ่นชาญ 
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

582 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางกัญญารัตน์  นุํนใหมํ
 ราคา 600 บาท

นางกัญญารัตน์  นุํนใหมํ
 ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๘๓ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางบุหงา ลํุงกี่          
ราคา 600 บาท

นางบุหงา ลํุงกี่          
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

584 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยภัทร วังสกุล     
ราคา 600 บาท

นายชัยภัทร วังสกุล     
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๘๕ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางดวงใจ  เอียมอาษา 
ราคา 600 บาท

นางดวงใจ  เอียมอาษา 
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

586 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายเสริมศักด์ิ        
จันทร์เล่ือน               
ราคา 600 บาท

นายเสริมศักด์ิ        
จันทร์เล่ือน               
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๘๗ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเทือง  นวลพลับ
 ราคา 600 บาท

นางสาวเทือง  นวลพลับ
 ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

588 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวียน  สังขโชติ    
ราคา 600 บาท

นายเสวียน  สังขโชติ    
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๘๙ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจดา วิพลชัย  
ราคา 600 บาท

นางสาวสุจดา วิพลชัย  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

590 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาวุฒิ  คงพูล    
ราคา 600

นายธนาวุฒิ  คงพูล    
ราคา 600

ราคาต่่าสุด  -

๕๙๑ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย  มิ่งเมือง      
ราคา 600 บาท

นายวิชัย  มิ่งเมือง      
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

592 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรพล  นุํนใหมํ   
ราคา 600 บาท

นายวัชรพล  นุํนใหมํ   
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๙๓ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสัญญา  สันลากลาง
 ราคา 600 บาท

นายสัญญา  สันลากลาง 
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

594 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายเชาวพงษ์ เพชร
สาคร ราคา 600 บาท

นายเชาวพงษ์ เพชรสาคร
 ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๕๙๕ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมิ่งขวัญ  พุนเงิน
 ราคา 600 บาท

นางสาวมิ่งขวัญ  พุนเงิน
 ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

596 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา             
เกียรติลือเล่ือง           
ราคา 600 บาท

นางสาวจริยา             
เกียรติลือเล่ือง           
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๙๗ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยพฤษ         
เทีย่งธรรม             
ราคา 600 บาท

นายไชยพฤษ         
เทีย่งธรรม             
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

598 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณี จิตอักษร    
ราคา 600 บาท

นางปราณี จิตอักษร    
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๕๙๙ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวถนอม  หลีสกุล 
ราคา 600 บาท

นางสาวถนอม  หลีสกุล 
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

600 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายวศิน  เทีย่งธรรม    
ราคา 600 บาท

นายวศิน  เทีย่งธรรม    
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๐๑ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิน  สีพลัง         
ราคา 600 บาท

นายสุวิน  สีพลัง         
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

602 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวตาด่า  ยํานวารี 
ราคา 600 บาท

นางสาวตาด่า  ยํานวารี 
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๐๓ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางอุไร  ถิ่นชาญ        
ราคา 600 บาท

นางอุไร  ถิ่นชาญ        
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

604 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรัชญา        
ทองงาม ราคา 600 บาท

นางสาวปรัชญา        
ทองงาม ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๐๕ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร  ก่าลังบุญ
 ราคา 600 บาท

นางสาวศศิธร  ก่าลังบุญ
 ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

606 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกนาถ       
เกียรติลือเล่ือง           
ราคา 600 บาท

นางสาวกนกนาถ       
เกียรติลือเล่ือง           
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๐๗ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายมานพ  สุวรรณวงศ์ 
ราคา 600 บาท

นายมานพ  สุวรรณวงศ์ 
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

608 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรทิภา  
สมหมาย                
ราคา 600 บาท

นางสาวอรทิภา  
สมหมาย                
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๖๐๙ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายภูตะวัน  กันภัยชร  
ราคา 600 บาท

นายภูตะวัน  กันภัยชร  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

610 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์ศักด์ิ          
ตันวโรภาส              
ราคา 600 บาท

นายพงษ์ศักด์ิ          
ตันวโรภาส              
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๑๑ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุสรณ์           
โพธิโสโนทัย         ราคา
 600 บาท

นายอนุสรณ์           
โพธิโสโนทัย         ราคา
 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

612 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุษา  เชื้อทอง  
ราคา 600 บาท

นางสาวอุษา  เชื้อทอง  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๑๓ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน์  เสียงแจ๎    
ราคา 600 บาท

นายสุวัฒน์  เสียงแจ๎    
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

614 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ             
ปิน่กาญจนไพบูลย์      
ราคา 600 บาท

นางวันเพ็ญ             
ปิน่กาญจนไพบูลย์      
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๑๕ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ์     
ทองปาน                
ราคา 600 บาท

นางสาวอรวรรณ์     
ทองปาน                
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

616 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  บรรณกิจ  
ราคา 600 บาท

นายสมชาย  บรรณกิจ  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๑๗ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยวุฒิ  เทีย่งธรรม 
 ราคา 600 บาท

นายไชยวุฒิ  เทีย่งธรรม 
 ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

618 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางพิมใจ วงศ์เหลือง    
ราคา 600 บาท

นางพิมใจ วงศ์เหลือง    
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๑๙ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลัย  สุขพงษ์   
ราคา 600 บาท

นางสาววิลัย  สุขพงษ์   
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

620 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ  ฮํุนตระกูล
 ราคา 600 บาท

นางอรวรรณ  ฮํุนตระกูล
 ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๒๑ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายวรุตม์  แซํต้ัง        
ราคา 600 บาท

นายวรุตม์  แซํต้ัง        
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

622 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา         
เลอเลิศวิชย              
ราคา 600 บาท

นางสาวอภิญญา         
เลอเลิศวิชย              
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๖๒๓ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายปวีณ นามสมมิตร   
ราคา 600 บาท

นายปวีณ นามสมมิตร   
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

624 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณี  สมัยสงค์
 ราคา 600 บาท

นางสาวพรรณี  สมัยสงค์
 ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๒๕ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาจรีย์       
โชคสกุลวัฒนา           
ราคา 600 บาท

นางสาวปาจรีย์       
โชคสกุลวัฒนา           
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

626 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววชิรา  ไกรเทพ  
ราคา 600 บาท

นางสาววชิรา  ไกรเทพ  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๒๗ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร  ล๎ุงใหญํ      
ราคา 600 บาท

นายสมพร  ล๎ุงใหญํ      
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

628 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทิน รอถ๎า         
ราคา 600 บาท

นายสุทิน รอถ๎า         
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๒๙ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลอย  สังคะดี    
ราคา 600 บาท

นางสาวลอย  สังคะดี    
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

630 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิษา สีคง     
ราคา 600 บาท

นางสาวสุนิษา สีคง     
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๓๑ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ คันธะรักษา
 ราคา 600 บาท

นายสมพงษ์ คันธะรักษา
 ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

632 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ์       
คังคะสุวรรณ            
ราคา 600 บาท

นางสาววราภรณ์       
คังคะสุวรรณ            
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๓๓ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุดาพร ขาวปลอด  
ราคา 600 บาท

นายสุดาพร ขาวปลอด  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

634 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยรัตน์        
สวัสดิมงคล              
ราคา 600 บาท

นางสาวหทัยรัตน์        
สวัสดิมงคล              
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๓๕ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสมใจ สุชาติพงษ์    
ราคา 600 บาท

นางสมใจ สุชาติพงษ์    
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

636 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระยุทธ  ใจเหล็ก  
ราคา 600 บาท

นายวีระยุทธ  ใจเหล็ก  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๖๓๗ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจินตนา แซํล้ิม  
 ราคา 600 บาท

นางสาวจินตนา แซํล้ิม   
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

638 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประกายดาว    
ลือเสียง                  
ราคา 600 บาท

นางสาวประกายดาว    
ลือเสียง                  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๓๙ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย เพชรสาคร  
ราคา 600 บาท

นายธวัชชัย เพชรสาคร  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

640 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยนาถ  บุญยืด 
ราคา 600 บาท

นางสาวปิยนาถ  บุญยืด 
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๔๑ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางละมัย ปรีชา        
ราคา 600 บาท

นางละมัย ปรีชา        
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

642 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางวิไลวรรณ         
มานะธ่ารง             
ราคา 600 บาท

นางวิไลวรรณ         
มานะธ่ารง             
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๔๓ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสาทิพย์        
ไชยธรรม                
ราคา 600 บาท

นางสาวสาทิพย์        
ไชยธรรม                
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

644 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชชาภา        
สุชาติพงษ์               
ราคา 600 บาท

นางสาวพิชชาภา        
สุชาติพงษ์               
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๔๕ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์  คงนคร    
ราคา 600 บาท

นายอาทิตย์  คงนคร    
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

646 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยา ภารา    
ราคา 600 บาท

นางสาวกัลยา ภารา    
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๔๗ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสุดา ชํวยชูศรี        
ราคา 600 บาท

นางสุดา ชํวยชูศรี        
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

648 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุวัต  ซ๎ุนส้ัน      
ราคา 600 บาท

นายอนุวัต  ซ๎ุนส้ัน      
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๔๙ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิกันดา  คงนคร
 ราคา 600 บาท

นางสาววิกันดา  คงนคร 
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

650 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรณ        
คันธะรักษา              
ราคา 600 บาท

นางสาวสุพรรณ        
คันธะรักษา              
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๖๕๑ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาภรณ์ 
ภุมรินทร์                 
ราคา 600 บาท

นางสาวสุภาภรณ์ 
ภุมรินทร์                 
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

652 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางนิตยา  เชื้อชายเลิศ 
ราคา 600 บาท

นางนิตยา  เชื้อชายเลิศ 
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๕๓ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายอ่านวย  มาลา      
ราคา 600 บาท

นายอ่านวย  มาลา      
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

654 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไรวรรณ       
แก๎วไทย                
ราคา 600 บาท

นางสาวอุไรวรรณ       
แก๎วไทย                
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๕๕ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดใจ  สุขพงษ์  
ราคา 600 บาท

นางสาวสุดใจ  สุขพงษ์  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

656 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพร      
ดาบทอง              
ราคา 600 บาท

นางสาวสุภาพร      
ดาบทอง              
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๕๗ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางยุพิณ  แก๎วกระจําง 
 ราคา 600 บาท

นางยุพิณ  แก๎วกระจําง  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

658 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายจรูญ ศรีขามเฒํา   
ราคา 600 บาท

นายจรูญ ศรีขามเฒํา   
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๕๙ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายมโน ปัญจกุล       
ราคา 600 บาท

นายมโน ปัญจกุล       
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

660 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์  สัตย์ซ่ือ     
ราคา 600 บาท

นายวิรัตน์  สัตย์ซ่ือ     
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๖๑ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทิวัส  วัชรมานะกุล
 ราคา 600 บาท

นายสุทิวัส  วัชรมานะกุล
 ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

662 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา  ธนวิชัยกุล
 ราคา 600 บาท

นางสุกัญญา  ธนวิชัยกุล
 ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๖๓ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุขกาย        
พลอินทร์                
ราคา 600 บาท

นางสาวสุขกาย        
พลอินทร์                
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

664 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางจ่านงค์ ศรีขามเฒํา 
ราคา 600 บาท

นางจ่านงค์ ศรีขามเฒํา 
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๖๖๕ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางน๎อย  เดชานนท์    
ราคา 600 บาท

นางน๎อย  เดชานนท์    
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

666 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางเกศิรินทร์           
ล้ิมเจริญกิจไพศาล       
ราคา 600 บาท

นางเกศิรินทร์           
ล้ิมเจริญกิจไพศาล       
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๖๗ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพียงจันทร์      
ศิริเขต                   
ราคา 600 บาท

นางสาวเพียงจันทร์      
ศิริเขต                   
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

668 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายจรูญ  วรรณบวร    
ราคา 600 บาท

นายจรูญ  วรรณบวร    
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๖๙ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติกาญจน์      
หลังปุเตะ               
ราคา 600 บาท

นางสาวชุติกาญจน์      
หลังปุเตะ               
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

670 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางเนือด ชัยทัด         
ราคา 600 บาท

นางเนือด ชัยทัด         
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๗๑ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายชอบ ข่าแก๎ว        
ราคา 600 บาท

นายชอบ ข่าแก๎ว        
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

672 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางจุรี ค่านวนจิต       
ราคา 600 บาท

นางจุรี ค่านวนจิต       
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๗๓ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายคร้ืน หลับแก๎ว       
ราคา 600 บาท

นายคร้ืน หลับแก๎ว       
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

674 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายปวเรศ ทําจีน       
ราคา 600 บาท

นายปวเรศ ทําจีน       
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๗๕ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงเพ็ญ บัวโท 
ราคา 600 บาท

นางสาวแสงเพ็ญ บัวโท 
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

676 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสุชาดา เส๎งใหม     
ราคา 600 บาท

นางสุชาดา เส๎งใหม     
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๗๗ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ แก๎วราม  
 ราคา 600 บาท

นายประพันธ์ แก๎วราม  
 ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

678 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิโชค             
ธนาเจริญสกุล           
ราคา 600 บาท

นายสุทธิโชค             
ธนาเจริญสกุล           
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๖๗๙ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสมใจ ศรีหิรัญ      
ราคา 600 บาท

นางสมใจ ศรีหิรัญ      
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

680 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางการดา เวสวรรณ   
ราคา 600 บาท

นางการดา เวสวรรณ   
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๘๑ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริตตา ทําจีน  
ราคา 600 บาท

นางสาวปริตตา ทําจีน  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

682 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณา เอียดสงค์   
ราคา 600 บาท

นางวรรณา เอียดสงค์   
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๘๓ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายกํอศักด์ิ นามสมมิตร
 ราคา 600 บาท

นายกํอศักด์ิ นามสมมิตร
 ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

684 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุกูล วรรณบวร 
ราคา 600 บาท

นางสาวนุกูล วรรณบวร 
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๘๕ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางเนาวกานต์ หอมแก๎ว
 ราคา 600 บาท

นางเนาวกานต์ หอมแก๎ว
 ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

686 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางวราภรณ์  สุธน      
ราคา 600 บาท

นางวราภรณ์  สุธน      
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๘๗ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุปราณี สิทธิชัย
 ราคา 600 บาท

นางสาวสุปราณี สิทธิชัย 
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

688 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์  
ไชยฤทธิ ์                
ราคา 600 บาท

นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์  
ไชยฤทธิ ์                
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๘๙ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร มีสุข        
ราคา 600 บาท

นายวิเชียร มีสุข        
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

690 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ์ 
ค่านวนจิต               
ราคา 600 บาท

นางสาวเสาวลักษณ์ 
ค่านวนจิต               
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๙๑ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางศรีพันธ์ บริพันธ์     
ราคา 600 บาท

นางศรีพันธ์ บริพันธ์     
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

692 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายวิสูตร  ชูบุญ        
ราคา 600 บาท

นายวิสูตร  ชูบุญ        
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๖๙๓ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายขจร  นุมาศ         
ราคา 600 บาท

นายขจร  นุมาศ         
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

694 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตร อิ้วสู           
ราคา 600 บาท

นายฉัตร อิ้วสู           
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๙๕ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภา หอมแก๎ว   
ราคา 600 บาท

นางสาววิภา หอมแก๎ว   
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

696 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดุจดาว ขุนศักด์ิ 
ราคา 600 บาท

นางสาวดุจดาว ขุนศักด์ิ 
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๙๗ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายนฤพล  ทองมณี    
ราคา 600 บาท

นายนฤพล  ทองมณี    
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

698 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย บริพันธ์     
ราคา 600 บาท

นายวันชัย บริพันธ์     
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๖๙๙ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิษา ขุนศักด์ิ  
ราคา 600 บาท

นางสาวสุนิษา ขุนศักด์ิ  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

700 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุฒิ ปักศรี      
ราคา 600 บาท

นายสราวุฒิ ปักศรี      
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๗๐๑ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางจุรี ชูบุญ            
ราคา 600 บาท

นางจุรี ชูบุญ            
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

702 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดา หอมแก๎ว 
ราคา 600 บาท

นางสาวลัดดา หอมแก๎ว 
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๗๐๓ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายไขํด่า แซํวํอง        
ราคา 600 บาท

นายไขํด่า แซํวํอง        
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

704 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพเยาว์ แซํหลี  
ราคา 600 บาท

นางสาวยุพเยาว์ แซํหลี  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๗๐๕ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา ไชยฤทธิ ์    
ราคา 600 บาท

นายปรีชา ไชยฤทธิ ์    
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

706 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ  อนันต์     
ราคา 600 บาท

นายสุรศักด์ิ  อนันต์     
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๗๐๗ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายประยุทธ  แต๎สกุล  
ราคา 600 บาท

นายประยุทธ  แต๎สกุล  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

708 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายอัฐพล  ดับดี        
ราคา 600 บาท

นายอัฐพล  ดับดี        
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๗๐๙ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์  บริพันธ์   
ราคา 600 บาท

นายสมพงษ์  บริพันธ์   
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

710 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  บริพันธ์    
ราคา 600 บาท

นายสมชาย  บริพันธ์    
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๗๑๑ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสหภาพ  รอดงาน  
ราคา 600 บาท

นายสหภาพ  รอดงาน  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

712 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงวิทย์ ขุนศักด์ิ   
ราคา 600 บาท

นายทรงวิทย์ ขุนศักด์ิ   
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๗๑๓ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภา  คงฤทธิ์
 ราคา 600 บาท

นางสาวประภา  คงฤทธิ ์
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

714 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  หมันเหตุ    
ราคา 600 บาท

นายสมยศ  หมันเหตุ    
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๗๑๕ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายรํุงศักด์ิ ค่านวนจิต  
ราคา 600 บาท

นายรํุงศักด์ิ ค่านวนจิต  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

716 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวคนธ์  รุณแสง
 ราคา 600 บาท

นางสาวสุวคนธ์  รุณแสง
 ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๗๑๗ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายนิกร  ขุนศักด์ิ      
ราคา 600 บาท

นายนิกร  ขุนศักด์ิ      
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

718 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณศรี  มุสิกชาติ 
 ราคา 600 บาท

นางวรรณศรี  มุสิกชาติ  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๗๑๙ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ  ฮ่ันตระกูล   
ราคา 600 บาท

นายวัชระ  ฮ่ันตระกูล   
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

720 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎาภรณ์          
ไชยพลบาล             
ราคา 600 บาท

นายเจษฎาภรณ์          
ไชยพลบาล             
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๗๒๑ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ  บุญมาก    
ราคา 600 บาท

นายสราวุธ  บุญมาก    
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

722 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายพรเทพ  บริพันธ์    
ราคา 600 บาท

นายพรเทพ  บริพันธ์    
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๗๒๓ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายลันตินัย  หมันเหตุ  
ราคา 600 บาท

นายลันตินัย  หมันเหตุ  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

724 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางล๎วนศรี  รัตนโชติ   
ราคา 600 บาท

นางล๎วนศรี  รัตนโชติ   
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๗๒๕ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายพิศ  อนันต์         
ราคา 600 บาท

นายพิศ  อนันต์         
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

726 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายประยุทธ  คงนะ    
ราคา 600 บาท

นายประยุทธ  คงนะ    
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๗๒๗ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิพงศ์ ไชยพลบาล
 ราคา 600 บาท

นายพุฒิพงศ์ ไชยพลบาล
 ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

728 จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวละอองดาว      
 พานิชกุล               
ราคา 600 บาท

นางสาวละอองดาว      
 พานิชกุล               
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๗๒๙ จ๎างก่าจัดวัชพืช       
 ทางระบายน้่า 
พร๎อมขนทิง้

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภสัณห์  เชื้อทอง  
ราคา 600 บาท

นายศุภสัณห์  เชื้อทอง  
ราคา 600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

730 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

340.00 340.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
ราคา 340 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
ราคา 340 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๗๓๑ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

3,650.00 3,650.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพีเอส ยางยนต์      
ราคา 3,650 บาท

ร๎านพีเอส ยางยนต์      
ราคา 3,650 บาท

ราคาต่่าสุด  -

732 รายจํายเพือ่ให๎ได๎มา
ซ่ึงบริการ

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 1,200 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 1,200 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๗๓๓ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพีเอส ยางยนต์      
ราคา 2,100 บาท

ร๎านพีเอส ยางยนต์      
ราคา 2,100 บาท

ราคาต่่าสุด  -

734 ป้ายไวนิล 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ห๎วยยอด ไวนิล          
ราคา 450 บาท

ห๎วยยอด ไวนิล          
ราคา 450 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๗๓๕ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 2,100 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 2,100 บาท

ราคาต่่าสุด  -

736 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 1,900 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 1,900 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๗๓๗ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 950 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 950 บาท

ราคาต่่าสุด  -

738 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

4,980.00 4,980.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 4,980 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 4,980 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๗๓๙ วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

245.00 245.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน                
ราคา 245 บาท

ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน                
ราคา 245 บาท

ราคาต่่าสุด  -

740 วัสดุกํอสร๎าง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกสิทธิ ์ ปิน่แก๎ว   
ราคา 30,000 บาท

นายเอกสิทธิ ์ ปิน่แก๎ว   
ราคา 30,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 310/2563  
ลว. 25 ม.ีค. 63

๗๔๑ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

6,625.00 6,625.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพีเอส ยางยนต์      
ราคา 6,625 บาท

ร๎านพีเอส ยางยนต์      
ราคา 6,625 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 305/2563  
ลว. 23 ม.ีค. 63

742 วัสดุการเกษตร 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง เตชะ  ซัพพลาย         
ราคา 30,000 บาท

เตชะ  ซัพพลาย         
ราคา 30,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 309/2563  
ลว. 25 ม.ีค. 63

๗๔๓ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

6,440.00 6,440.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 6,440 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 6,440 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 123/2563  
ลว. 25 ม.ีค. 63

744 เคร่ืองนับเวลาถอย
หลัง

494,000.00 494,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด   
ราคา 494,000 บาท

บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด   
ราคา 494,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.31/2563
 ลว.7 เม.ย. 2563

๗๔๕ เคร่ืองฉายภาพ
โปรเจคเตอร์

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 28,000 บาท

ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 28,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 299/2563  
ลว. 20 ม.ีค. 63

746 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

22,300.00 22,300.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพีเอส ยางยนต์      
ราคา 22,300 บาท

ร๎านพีเอส ยางยนต์      
ราคา 22,300 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 124/2563  
ลว. 1 เม.ย. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๗๔๗ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

24,210.00 24,210.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน                
ราคา 24,210 บาท

ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน                
ราคา 24,210 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 333/2563  
ลว. 9 เม.ย. 63

748 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 97,296.00 97,296.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด   
ราคา 97,296 บาท

บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด   
ราคา 97,296 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 336/2563  
ลว. 15 เม.ย. 63

๗๔๙ วัสดุการเกษตร 29,300.00 29,300.00 เฉพาะเจาะจง สังขวิทย์  ภูมิทัศน์       
ราคา 29,300 บาท

สังขวิทย์  ภูมิทัศน์       
ราคา 29,300 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 339/2563  
ลว. 15 เม.ย. 63

750 วัสดุกํอสร๎าง 7,625.00 7,625.00 เฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง         
ราคา 7,625 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง         
ราคา 7,625 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 325/2563  
ลว. 8 เม.ย. 63

๗๕๑ ครุภัณฑ์การเกษตร 8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุน๎สํวนจ่ากัด แมก
เนติก                    
ราคา 8,200 บาท

ห๎างหุน๎สํวนจ่ากัด แมก
เนติก                    
ราคา 8,200 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 332/2563  
ลว. 9 เม.ย. 63

752 วัสดุกํอสร๎าง 62,030.00 62,030.00 เฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง        
ราคา 62,030 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง        
ราคา 62,030 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 345/2563  
ลว. 17 เม.ย. 63

๗๕๓ วัสดุกํอสร๎าง 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง      
ราคา 13,000 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง      
ราคา 13,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 344/2563  
ลว. 17 เม.ย. 63

754 วัสดุส่านักงาน 8,470.00 8,470.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
 ราคา 8,470 บาท

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 8,470 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 347/2563  
ลว. 20 เม.ย. 63

๗๕๕ จ๎างเหมาบันทึก
ข๎อมูลงานด๎านพัสดุ

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

นางสาวศศิธร  ไชยกาล 
ราคา 9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.8/2563  
ลว. 1 ต.ค. 2562



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

756 จ๎างเหมาบันทึก
ข๎อมูลงานด๎านแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

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

นางอรุณี เกื้ออรุณ   
ราคา 9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.9/2563  
ลว. 1 ต.ค. 2562

๗๕๗ จ๎างเหมาก่าจัดขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

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

นายกิตติศักด์ิ สังข์สุข
ราคา 207,900 บาท

นายกิตติศักด์ิ สังข์สุข   
ราคา 207,900 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.1/2563  
 ลว. 1 ต.ค. 2562

758 จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
ด๎านโยธา และงาน
สวนสาธารณะ

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

นายสมพร  ไชยโย ราคา
 51,000 บาท

นายสมพร  ไชยโย ราคา
 51,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.2/2563  
 ลว. 1 ต.ค. 2562

๗๕๙ จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
เก็บขนขยะมูลฝอยฯ

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

นายสุทิน  ไชยกาล ราคา
 193,800 บาท

นายสุทิน  ไชยกาล ราคา
 193,800 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.3/2563  
 ลว. 1 ต.ค. 2562

760 จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
ด๎านสัตว์แพทย์ และ
ปฏิบัติงานด๎านฌา
ปนสถาน

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

นายสุทิน  ไชยกาล ราคา
 20,400 บาท

นายสุทิน  ไชยกาล ราคา
 20,400 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.4/2563  
 ลว. 1 ต.ค. 2562

๗๖๑ จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
รักษาความสะอาด
อาคารส่านักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

นางปิยรัตน์ คงพินิต 
ราคา 10,200 บาท

นางปิยรัตน์ คงพินิต 
ราคา 10,200 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.5/2563  
 ลว. 1 ต.ค. 2562



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

762 จ๎างเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
สะอาดโรงเรียน
เทศบาลห๎วยยอด
วิทยา

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

นางปิยรัตน์ คงพินิต 
ราคา 30,600 บาท

นางปิยรัตน์ คงพินิต 
ราคา 30,600 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.6/2563  
 ลว. 1 ต.ค. 2562

๗๖๓ จ๎างเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
สะอาด และรักษา
ความปลอดภัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต่าบลห๎วย
ยอด และอาคาร
ยิมเนเซียม

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

นางปิยรัตน์ คงพินิต 
ราคา 30,600 บาท

นางปิยรัตน์ คงพินิต 
ราคา 30,600 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.7/2563   
 ลว. 1 ต.ค. 2562

764 วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

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

องค์การเภสัชกรรม     
ราคา 1,335.36 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๗๖๕ วัสดุกํอสร๎าง 190.00 190.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านธนพล             
ราคา 190 บาท

ร๎านธนพล             
ราคา 190 บาท

ราคาต่่าสุด  -

766 วัสดุเคร่ืองแตํงกาย 1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์ กิตติเชษฐ  
ราคา 1,680 บาท

นายวิโรจน์ กิตติเชษฐ  
ราคา 1,680 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๗๖๗ วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 3,250 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 3,250 บาท

ราคาต่่าสุด  -
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ในการซ้ือหรือจ้าง

768 ป้ายไวนิล 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง โจโจ๎อาร์ต              
ราคา 1,800 บาท

โจโจ๎อาร์ต              
ราคา 1,800 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๗๖๙ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า 
 ราคา 1,650 บาท

ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า  
ราคา 1,650 บาท

ราคาต่่าสุด  -

770 วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

245.00 245.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน               
ราคา 245 บาท

ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน               
ราคา 245 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๗๗๑ วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซานโต๎เอ็นจิเนียร่ิง 
ราคา 4,500 บาท

หจก.ซานโต๎เอ็นจิเนียร่ิง 
ราคา 4,500 บาท

ราคาต่่าสุด  -

772 วัสดุกํอสร๎าง 1,825.00 1,825.00 เฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง        
ราคา 1,825 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง        
ราคา 1,825 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๗๗๓ ป้ายไวนิล 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห๎วยยอด ไวนิล         
ราคา 400 บาท

ห๎วยยอด ไวนิล         
ราคา 400 บาท

ราคาต่่าสุด  -

774 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า

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

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 1,880 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๗๗๕ วัสดุงานบ๎านงานครัว 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวิจิตร สัตย์ซ่ือ     
ราคา 1,400 บาท

นายวิจิตร สัตย์ซ่ือ     
ราคา 1,400 บาท

ราคาต่่าสุด  -

776 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า 
ราคา 950 บาท

ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า 
ราคา 950 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๗๗๗ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

930.00 930.00 เฉพาะเจาะจง ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า 
ราคา 930 บาท

ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า 
ราคา 930 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

778 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

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

ร๎านพีเอส ยางยนต์     
ราคา 4,200 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๗๗๙ หนังสือพิมพ์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์ขําวเมือง
ตรัง ราคา 1,000 บาท

หนังสือพิมพ์ขําวเมืองตรัง
 ราคา 1,000 บาท

ราคาต่่าสุด  -

780 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 3,200 บาท

ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 3,200 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๗๘๑ ถํายเอกสาร 840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรี มานะธ่ารง 
ราคา 840 บาท

นางสาวมยุรี มานะธ่ารง 
ราคา 840 บาท

ราคาต่่าสุด  -

782 วัสดุกํอสร๎าง 2,740.00 2,740.00 เฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง        
ราคา 2,740 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง        
ราคา 2,740 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๗๘๓ โครงการจัดท่าแผน
ทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

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

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 13,485 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 341/2563    
 ลว. 16 เม.ย. 63

784 วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

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

นายชาญวิทย์ ทิพกอง
ลาส  ราคา 18,000 
บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 348/2563    
 ลว. 20 เม.ย. 63

๗๘๕ วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,750.00 23,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 23,750 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 23,750 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 350/2563    
 ลว. 24 เม.ย. 63

786 วัสดุคอมพิวเตอร์ 37,350.00 37,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 37,350 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 37,350 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 351/2563    
 ลว. 24 เม.ย. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๗๘๗ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

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

ร๎านพีเอส ยางยนต์     
ราคา 6,950 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 357/2563    
 ลว. 28 เม.ย. 63

788 วัสดุกํอสร๎าง 5,638.90 5,638.90 เฉพาะเจาะจง ร๎านสุทัย               
ราคา 5,650 บาท

ร๎านสุทัย               
ราคา 5,650 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 354/2563    
 ลว. 28 เม.ย. 63

๗๘๙ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

15,850.00 15,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซานโต๎เอ็นจิเนียร่ิง 
ราคา 15,850 บาท

หจก.ซานโต๎เอ็นจิเนียร่ิง 
ราคา 15,850 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 127/2563    
 ลว. 21 เม.ย. 63

790 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
All In One, 
เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือ LED 
ขําว-ด่า, เคร่ืองพิมพ์
 Multifunction 
ชนิดเลเซอร์ หรือ 
LED สี, เคร่ืองพิมพ์
 Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร๎อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ,์ 
เคร่ืองสแกนเนอร์, 
เคร่ืองส่ารองไฟฟ้า

68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 68,000 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 68,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 362/2563    
 ลว. 1 พ.ค. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๗๙๑ วัสดุคอมพิวเตอร์ 33,260.00 33,260.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 33,260 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 33,260 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 361/2563    
 ลว. 1 พ.ค. 63

792 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,369.00 6,369.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 6,369 บาท

ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 6,369 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 365/2563    
 ลว. 8 พ.ค. 63

๗๙๓ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

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

ร๎านพีเอส ยางยนต์     
ราคา 10,800 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 133/2563    
 ลว. 30 เม.ย. 63

794 ถังน้่าพลาสติกพร๎อม
ขาต้ัง

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

ภัณฑกิจ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส                 
ราคา 34,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 377/2563    
 ลว. 14 พ.ค. 63

๗๙๕ เต็นท์ผ๎าใบ 97,905.00 97,905.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญศิลป์ ผ๎าใบ 
จ่ากัด                  
ราคา 97,905 บาท

บริษัท เจริญศิลป์ ผ๎าใบ 
จ่ากัด                  
ราคา 97,905 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 357/2563    
 ลว. 29 เม.ย. 63

796 วัสดุกํอสร๎าง 11,915.00 11,915.00 เฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง       
ราคา 11,915 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง       
ราคา 11,915 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 367/2563    
 ลว. 12 พ.ค. 63

๗๙๗ โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า

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

โอลิแอนเดอร์           
ราคา 22,500 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 386/2563    
 ลว. 21 พ.ค. 63

798 วัสดุส่านักงาน 8,050.00 8,050.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 8,050 บาท

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 8,050 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 378/2563    
 ลว. 14 พ.ค. 63

๗๙๙ วัสดุกํอสร๎าง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง       
ราคา 6,000 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง       
ราคา 6,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 383/2563    
 ลว. 18 พ.ค. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

800 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

24,210.00 24,210.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน               
ราคา 24,210 บาท

ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน               
ราคา 24,210 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 380/2563    
 ลว. 18 พ.ค. 63

๘๐๑ โครงการติดต้ังเสา
ไฟฟ้าแสงสวําง
บริเวณถนนทางเข๎า
เมรุวัดห๎วยยอด

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

บริษัท เอสทีพี ๒๐๑๗ 
จ่ากัด ราคา 399,000
 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.34/2563 
  ลว. 8 พ.ค. 63

802 โต๏ะ-เก๎าอี้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา

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

บริษัท ตรังไม๎ยางพารา 
จ่ากัด ราคา 252,000
 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.32/2563 
  ลว. 21 เม.ย. 63

๘๐๓ ซํอมแซมรถตักหน๎า
ขุดหลัง ทะเบียน ตค
 ๒๙๓ จ่านวน ๒๖ 
รายการ

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

บริษัท ทีเอสซี เอ็นจิ
เนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส 
จ่ากัด ราคา 
139,667.10 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.38/2563 
  ลว. 15 พ.ค. 63

804 จ๎างเหมาก่าจัดขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

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

นายกิตติศักด์ิ สังข์สุข
ราคา 207,900 บาท

นายกิตติศักด์ิ สังข์สุข   
ราคา 207,900 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.22/2563 
  ลว. 31 ม.ีค. 
2563

๘๐๕ จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
ด๎านโยธา และงาน
สวนสาธารณะ

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

นายวสันต์  ชํวยสํง ราคา
 51,000 บาท

นายวสันต์  ชํวยสํง ราคา
 51,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.23/2563 
  ลว. 31 ม.ีค. 
2563



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

806 จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
เก็บขนขยะมูลฝอยฯ

173,400.00 173,400.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

นายวิชิต ขุมทอง ราคา 
173,400 บาท

นายวิชิต ขุมทอง ราคา 
173,400 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.28/2563 
  ลว. 31 ม.ีค. 
2563

๘๐๗ จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
โรงฆาํสัตว์ และ
ปฏิบัติงานด๎านฌา
ปนสถาน

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

นายวิชิต ขุมทอง ราคา 
20,400 บาท

นายวิชิต ขุมทอง ราคา 
20,400 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.24/2563 
  ลว. 31 ม.ีค. 
2563

808 จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
รักษาความสะอาด
อาคารส่านักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 10,200 บาท

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 10,200 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.27/2563 
  ลว. 31 ม.ีค. 
2563

๘๐๙ จ๎างเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
สะอาดโรงเรียน
เทศบาลห๎วยยอด
วิทยา

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

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 30,600 บาท

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 30,600 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.25/2563 
  ลว. 31 ต.ค. 
2563



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

810 จ๎างเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
สะอาด และรักษา
ความปลอดภัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต่าบลห๎วย
ยอด และอาคาร
ยิมเนเซียม

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

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 30,600 บาท

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 30,600 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.26/2563 
   ลว. 31 ม.ีค. 
2563

๘๑๑
จ๎างเหมาบริการ
บันทึกข๎อมูลงาน
ด๎านพัสดุ ประจ่า
เทศบาลต่าบลห๎วย
ยอด

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

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.21/2563 
   ลว. 31 ม.ีค. 
2563

812 จ๎างเหมาบริการ
บันทึกข๎อมูลงานด๎าน
แผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
ประจ่าเทศบาล
ต่าบลห๎วยยอด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทุมพร เกิดผล 
ราคา 9,000 บาท

นางสาวปทุมพร เกิดผล 
ราคา 9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.19/2563 
   ลว. 31 ม.ีค. 
2563



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๘๑๓ จ๎างเหมาบริการ
บันทึกข๎อมูลงานด๎าน
สาธารณสุขฯ ประจ่า
เทศบาลต่าบลห๎วย
ยอด

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

นางสาวธัญญลักษณ์  รัก
การงาน            ราคา 
9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.20/2563 
   ลว. 31 ม.ีค. 
2563

814 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง โอลิแอนเดอร์          
ราคา 3,000 บาท

โอลิแอนเดอร์          
ราคา 3,000 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๘๑๕ วัสดุการเกษตร 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านธนพล             
ราคา 200 บาท

ร๎านธนพล             
ราคา 200 บาท

ราคาต่่าสุด  -

816 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,045.00 1,045.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ         
ราคา 1,045 บาท

ร๎านกํอเกียรติ         
ราคา 1,045 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๘๑๗ วัสดุอื่น 385.20 385.20 เฉพาะเจาะจง ร๎านสุทัย               
ราคา 385.20 บาท

ร๎านสุทัย               
ราคา 385.20 บาท

ราคาต่่าสุด  -

818 วัสดุกํอสร๎าง 1,785.00 1,785.00 เฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง      
ราคา 1,785 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง      
ราคา 1,785 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๘๑๙ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 3,900 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 3,900 บาท

ราคาต่่าสุด  -

820 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

3,580.00 3,580.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 3,580 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 3,580 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๘๒๑ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพีเอส ยางยนต์     
ราคา 2,500 บาท

ร๎านพีเอส ยางยนต์     
ราคา 2,500 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

822 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

1,410.00 1,410.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส    
ราคา 1,410 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส    
ราคา 1,410 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๘๒๓ วัสดุงานบ๎านงานครัว 1,386.00 1,386.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณีย์   ภูจํิรเกษม 
ราคา 1,386 บาท

นางวรรณีย์   ภูจํิรเกษม 
ราคา 1,386 บาท

ราคาต่่าสุด  -

824 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

580.00 580.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
ราคา 580 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
ราคา 580 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๘๒๕ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

3,910.00 3,910.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 3,910 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 3,910 บาท

ราคาต่่าสุด  -

826 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 1,800 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 1,800 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๘๒๗ ป้ายไวนิล 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง พัชรดีไซน์              
ราคา 3,600 บาท

พัชรดีไซน์              
ราคา 3,600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

828 วัสดุส่านักงาน 1,797.00 1,797.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านโชคเจริญ           
ราคา 1,797 บาท

ร๎านโชคเจริญ           
ราคา 1,797 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๘๒๙ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

4,810.00 4,810.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ         
ราคา 4,810 บาท

ร๎านกํอเกียรติ         
ราคา 4,810 บาท

ราคาต่่าสุด  -

830 วัสดุส่านักงาน 3,594.00 3,594.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านโชคเจริญ           
ราคา 3,594 บาท

ร๎านโชคเจริญ           
ราคา 3,594 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๘๓๑ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

730.00 730.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 730 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 730 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

832 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

2,320.00 2,320.00 เฉพาะเจาะจง ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า 
ราคา 2,320 บาท

ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า 
ราคา 2,320 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๘๓๓ วัสดุงานบ๎านงานครัว 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านโชคเจริญ          
ราคา 1,440 บาท

ร๎านโชคเจริญ          
ราคา 1,440 บาท

ราคาต่่าสุด  -

834 วัสดุส่านักงาน 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 850 บาท

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 850 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๘๓๕ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

1,060.00 1,060.00 เฉพาะเจาะจง ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า 
ราคา 1,060 บาท

ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า 
ราคา 1,060 บาท

ราคาต่่าสุด  -

836 วัสดุกํอสร๎าง 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง       
ราคา 2,675 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง       
ราคา 2,675 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๘๓๗ วัสดุส่านักงาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านโชคเจริญ           
ราคา 1,000 บาท

ร๎านโชคเจริญ           
ราคา 1,000 บาท

ราคาต่่าสุด  -

838 วัสดุงานบ๎านงานครัว 3,110.00 3,110.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน              
ราคา 3,110 บาท

ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน              
ราคา 3,110 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๘๓๙ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 614.00 614.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ          
ราคา 614 บาท

ร๎านกํอเกียรติ          
ราคา 614 บาท

ราคาต่่าสุด  -

840 โคมไฟถนน LED 
ขนาด 120 วัตต์

420,000.00 420,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิบปนนท์ รอดค่าทุย
 ราคา 420,000 บาท

นายสิบปนนท์ รอดค่าทุย
 ราคา 420,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.41/2563 
    ลว. 1 ม.ิย. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๘๔๑ วัสดุเคร่ืองแตํงกาย 13,650.00 13,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซานโต๎เอ็นจิเนียร่ิง 
ราคา 13,650 บาท

หจก.ซานโต๎เอ็นจิเนียร่ิง 
ราคา 13,650 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 384/2563    
   ลว. 19 พ.ค 
2563

842 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

6,990.00 6,990.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพีเอส ยางยนต์     
ราคา 6,990 บาท

ร๎านพีเอส ยางยนต์     
ราคา 6,990 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 385/2563    
   ลว. 20 พ.ค 
2563

๘๔๓ โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ๎าฯ
 พระบรมราชินี

10,900.00 10,900.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 10,900 บาท

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 10,900 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 390/2563    
   ลว. 21 พ.ค 
2563

844 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

5,550.00 5,550.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิพงศ์ ไชยพลบาล
 ราคา 5,550 บาท

นายพุฒิพงศ์ ไชยพลบาล
 ราคา 5,550 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 136/2563    
   ลว. 25 พ.ค 
2563

๘๔๕ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิพงศ์ ไชยพลบาล
 ราคา 10,500 บาท

นายพุฒิพงศ์ ไชยพลบาล
 ราคา 10,500 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 138/2563    
   ลว. 28 พ.ค 
2563

846 วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,700.00 25,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 25,700 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 25,700 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 397/2563    
   ลว. 29 พ.ค 
2563



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๘๔๗ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านแสงเจริญการยาง  
ราคา 7,000 บาท

ร๎านแสงเจริญการยาง  
ราคา 7,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 398/2563    
   ลว. 1 ม.ิย. 2563

848 วัสดุกํอสร๎าง 5,080.00 5,080.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านธนพล             
ราคา 5,080 บาท

ร๎านธนพล             
ราคา 5,080 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 401/2563    
   ลว. 4 ม.ิย. 2563

๘๔๙ ขุดลอกคลองห๎วย
แห๎ง ชุมชนควนหนัง
ข่า

42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง สุกานดาการโยธา      
ราคา 42,000 บาท

สุกานดาการโยธา      
ราคา 42,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.42/2563 
    ลว. 15 ม.ิย. 
2563

850 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,428.00 7,428.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 7,428 บาท

ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 7,428 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 402/2563    
   ลว. 5 ม.ิย. 2563

๘๕๑ วัสดุกํอสร๎าง 44,752.75 44,752.75 เฉพาะเจาะจง ร๎านสุทัย               
ราคา 44,752.75 บาท

ร๎านสุทัย               
ราคา 44,752.75 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 404/2563    
   ลว. 5 ม.ิย. 2563

852 วัสดุส่านักงาน 20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 20,400 บาท

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 20,400 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 405/2563    
   ลว. 5 ม.ิย. 2563

๘๕๓ วัสดุกํอสร๎าง 7,050.00 7,050.00 เฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง        
ราคา 7,050 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง        
ราคา 7,050 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 407/2563    
   ลว. 8 ม.ิย. 2563



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

854 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ          
ราคา 7,200 บาท

ร๎านกํอเกียรติ          
ราคา 7,200 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 413/2563    
   ลว. 9 ม.ิย. 2563

๘๕๕ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

7,950.00 7,950.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 7,950 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส     
ราคา 7,950 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 414/2563    
   ลว. 9 ม.ิย. 2563

856 วัสดุกํอสร๎าง 81,600.00 81,600.00 เฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง       
ราคา 81,600 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง       
ราคา 81,600 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 430/2563    
   ลว. 18 ม.ิย. 
2563

๘๕๗ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

7,415.10 7,415.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรังลีลายนต์ 
จ่ากัด                   
ราคา 7,415.10 บาท

บริษัท ตรังลีลายนต์ 
จ่ากัด                   
ราคา 7,415.10 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 142/2563    
   ลว. 17 ม.ิย. 
2563

858 วัสดุส่านักงาน 18,635.00 18,635.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 18,635 บาท

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 18,635 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 429/2563    
   ลว. 17 ม.ิย. 
2563

๘๕๙ วัสดุส่านักงาน 9,705.00 9,705.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 9,705 บาท

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
ราคา 9,705 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 426/2563    
   ลว. 16 ม.ิย. 
2563

860 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

24,210.00 24,210.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน              
ราคา 24,210 บาท

ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน              
ราคา 24,210 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 427/2563    
   ลว. 16 ม.ิย. 
2563



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๘๖๑ จ๎างเหมาก่าจัดขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

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

นายกิตติศักด์ิ สังข์สุข  
ราคา 207,900 บาท

นายกิตติศักด์ิ สังข์สุข    
ราคา 207,900 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.22/2563 
  ลว. 31 ม.ีค. 
2563

862 จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
ด๎านโยธา และงาน
สวนสาธารณะ

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

นายวสันต์  ชํวยสํง   
ราคา 51,000 บาท

นายวสันต์  ชํวยสํง   
ราคา 51,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.23/2563 
  ลว. 31 ม.ีค. 
2563

๘๖๓ จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
เก็บขนขยะมูลฝอยฯ

173,400.00 173,400.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

นายวิชิต ขุมทอง     
ราคา 173,400 บาท

นายวิชิต ขุมทอง      
ราคา 173,400 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.28/2563 
  ลว. 31 ม.ีค. 
2563

864 จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
โรงฆาํสัตว์ และ
ปฏิบัติงานด๎านฌา
ปนสถาน

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

นายวิชิต ขุมทอง      
ราคา 20,400 บาท

นายวิชิต ขุมทอง      
ราคา 20,400 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.24/2563 
  ลว. 31 ม.ีค. 
2563

๘๖๕ จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
รักษาความสะอาด
อาคารส่านักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 10,200 บาท

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 10,200 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.27/2563 
  ลว. 31 ม.ีค. 
2563



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

866 จ๎างเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
สะอาดโรงเรียน
เทศบาลห๎วยยอด
วิทยา

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

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 30,600 บาท

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 30,600 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.25/2563 
  ลว. 31 ต.ค. 
2563

๘๖๗ จ๎างเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
สะอาด และรักษา
ความปลอดภัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต่าบลห๎วย
ยอด และอาคาร
ยิมเนเซียม

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

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 30,600 บาท

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 30,600 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.26/2563 
   ลว. 31 ม.ีค. 
2563

868
จ๎างเหมาบริการ
บันทึกข๎อมูลงาน
ด๎านพัสดุ ประจ่า
เทศบาลต่าบลห๎วย
ยอด

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

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.21/2563 
   ลว. 31 ม.ีค. 
2563



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๘๖๙ จ๎างเหมาบริการ
บันทึกข๎อมูลงานด๎าน
แผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
ประจ่าเทศบาล
ต่าบลห๎วยยอด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทุมพร เกิดผล 
ราคา 9,000 บาท

นางสาวปทุมพร เกิดผล 
ราคา 9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.19/2563 
   ลว. 31 ม.ีค. 
2563

870 จ๎างเหมาบริการ
บันทึกข๎อมูลงานด๎าน
สาธารณสุขฯ ประจ่า
เทศบาลต่าบลห๎วย
ยอด

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

นางสาวธัญญลักษณ์  รัก
การงาน            ราคา 
9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.20/2563 
   ลว. 31 ม.ีค. 
2563

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

ร๎านกํอเกียรติ            
ราคา 3,520 บาท

ราคาต่่าสุด  -

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

น๎องวัสดุกํอสร๎าง         
ราคา 4,600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

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

ร๎านกํอเกียรติ            
ราคา 4,300 บาท

ราคาต่่าสุด  -

874 วัสดุกํอสร๎าง 290.00 290.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านธนพล                
ราคา 290 บาท

ร๎านธนพล                
ราคา 290 บาท

ราคาต่่าสุด  -

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

น๎องวัสดุกํอสร๎าง         
ราคา 1,266 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

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

ร๎านโชคเจริญ            
ราคา 2,224 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๘๗๗ โครงการคัดแยกขยะ
และท่าปุย๋หมัก

250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง นางเนตรดาว ล่ิมพานิช 
 ราคา 250 บาท

นางเนตรดาว ล่ิมพานิช 
 ราคา 250 บาท

ราคาต่่าสุด  -

878 โครงการคัดแยกขยะ
และท่าปุย๋หมัก

330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
 ราคา 330 บาท

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 330 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๘๗๙ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า 
 ราคา 1,300 บาท

ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า  
ราคา 1,300 บาท

ราคาต่่าสุด  -

880 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

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

ร๎านแสงเจริญการยาง   
ราคา 1,850 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๘๘๑ ป้ายไวนิล 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ห๎วยยอด ไวนิล          
ราคา 750 บาท

ห๎วยยอด ไวนิล          
ราคา 750 บาท

ราคาต่่าสุด  -

882 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

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

ร๎านกํอเกียรติ            
ราคา 3,450 บาท

ราคาต่่าสุด  -

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

โรงพิมพ์กว๎องว๎า         
ราคา 4,815 บาท

ราคาต่่าสุด  -

884 โครงการคัดแยกขยะ
และท่าปุย๋หมัก

325.00 325.00 เฉพาะเจาะจง ห๎วยยอด ไวนิล          
ราคา 325 บาท

ห๎วยยอด ไวนิล          
ราคา 325 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

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

โรงพิมพ์อาสารักษา 
ดินแดน             
กรมการปกครอง       
ราคา 2,703.20 บาท

ราคาต่่าสุด  -

886 โครงการเลือกต้ัง
คณะกรรมการชุมชน

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

นายณัฐพล เนาสุวรรณ์  
ราคา 3,150 บาท

ราคาต่่าสุด  -

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

ร๎านธนพล                
ราคา 1,800 บาท

ราคาต่่าสุด  -

888 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ            
ราคา 1,400 บาท

ร๎านกํอเกียรติ            
ราคา 1,400 บาท

ราคาต่่าสุด  -

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

ร๎านธนพล               
ราคา 2,400 บาท

ราคาต่่าสุด  -

890 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

3,980.00 3,980.00 เฉพาะเจาะจง ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า 
 ราคา 1,240 บาท

ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า  
ราคา 1,240 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๘๙๑ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

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

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 2,400 บาท

ราคาต่่าสุด  -

892 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

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

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 1,240 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๘๙๓ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

1,240.00 1,240.00 เฉพาะเจาะจง ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า 
 ราคา 1,240 บาท

ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า  
ราคา 1,240 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

894 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

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

นายพุฒิพงศ์ ไชยพลบาล
 ราคา 3,550 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๘๙๕ โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว  
รัชกาลที ่10

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

ช. รํุงภัณฑ์              
ราคา 1,050 บาท

ราคาต่่าสุด  -

896 โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว  
รัชกาลที ่10

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

นายทวี  ฉุ๎นยํอง         
ราคา 2,000 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๘๙๗ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

1,290.00 1,290.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
 ราคา 1,290 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
 ราคา 1,290 บาท

ราคาต่่าสุด  -

898 วัสดุงานบ๎านงานครัว 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิจิตร สัตย์ซ่ือ       
ราคา 800 บาท

นายวิจิตร สัตย์ซ่ือ       
ราคา 800 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๘๙๙ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านแสงเจริญการยาง   
ราคา 800 บาท

ร๎านแสงเจริญการยาง   
ราคา 800 บาท

ราคาต่่าสุด  -

900 รายจํายเพือ่ให๎ได๎มา
ซ่ึงบริการ

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นางชลลดา จันทราภรณ์
 ราคา 900 บาท

นางชลลดา จันทราภรณ์
 ราคา 900 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

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

ร๎านโชคเจริญ            
ราคา 2,656 บาท

ราคาต่่าสุด  -

902 จ๎างพิมพ์หนังสือพิมพ์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์ขําวเมือง
ตรัง ราคา 1,000 บาท

หนังสือพิมพ์ขําวเมืองตรัง
 ราคา 1,000 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๙๐๓ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ชัยเจริญส่ือสาร          
ราคา 2,500 บาท

ชัยเจริญส่ือสาร          
ราคา 2,500 บาท

ราคาต่่าสุด  -

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

บริษัท เจริญศิลป์ ผ๎าใบ 
จ่ากัด ราคา 14,980 
บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 441/2563   
ลว. 25 ม.ิย. 63

๙๐๕ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

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

ร๎านแสงเจริญการยาง   
ราคา 16,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 442/2563   
ลว. 26 ม.ิย. 63

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

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 10,170 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 447/2563   
ลว. 2 ก.ค. 63

๙๐๗ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

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

ร๎านแสงเจริญการยาง   
ราคา 19,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 458/2563   
ลว. 8 ก.ค. 63

908 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

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

ร๎านแสงเจริญการยาง   
ราคา 11,650 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 459/2563   
ลว. 8 ก.ค. 63

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

ร๎านโชคเจริญ            
ราคา 16,198 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 460/2563   
ลว. 8 ก.ค. 63

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

ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 6,390 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 461/2563   
ลว. 8 ก.ค. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

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

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 17,340 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 446/2563   
ลว. 2 ก.ค. 63

912 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

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

พรสิทธิม์อเตอร์          
ราคา 13,220 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 148/2563   
ลว. 13 ก.ค. 63

๙๑๓ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

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

ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 11,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 149/2563   
ลว. 13 ก.ค. 63

914 โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว  
รัชกาลที ่10

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

นางรวยรัชต์ พานิชกุล  
ราคา 8,500 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 485/2563   
ลท. 21 ก.ค. 63

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

ร๎าปรีชาเฟอร์นิเจอร์     
ราคา 7,500 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 468/2563   
ลว. 9 ก.ค. 63

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

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 26,350 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 479/2563   
ลว. 14 ก.ค. 63

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

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 5,032 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 480/2563   
ลว. 17 ก.ค. 63

918 จ๎างเหมาก่าจัดขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

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

นายกิตติศักด์ิ สังข์สุข
ราคา 207,900 บาท

นายกิตติศักด์ิ สังข์สุข   
ราคา 207,900 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.22/2563
 ลว. 31 ม.ีค. 2563



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๙๑๙ จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
ด๎านโยธา และงาน
สวนสาธารณะ

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

นายวสันต์  ชํวยสํง ราคา
 51,000 บาท

นายวสันต์  ชํวยสํง ราคา
 51,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.23/2563
 ลว. 31 ม.ีค. 2563

920 จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
เก็บขนขยะมูลฝอยฯ

173,400.00 173,400.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

นายวิชิต ขุมทอง ราคา 
173,400 บาท

นายวิชิต ขุมทอง ราคา 
173,400 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.28/2563
ลว. 31 ม.ีค. 2563

๙๒๑ จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
โรงฆาํสัตว์ และ
ปฏิบัติงานด๎านฌา
ปนสถาน

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

นายวิชิต ขุมทอง ราคา 
20,400 บาท

นายวิชิต ขุมทอง ราคา 
20,400 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.24/2563
 ลว. 31 ม.ีค. 2563

922 จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
รักษาความสะอาด
อาคารส่านักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 10,200 บาท

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 10,200 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.27/2563
 ลว. 31 ม.ีค. 2563

๙๒๓ จ๎างเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
สะอาดโรงเรียน
เทศบาลห๎วยยอด
วิทยา

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

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 30,600 บาท

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 30,600 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.25/2563
 ลว. 31 ต.ค. 2563



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

924 จ๎างเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
สะอาด และรักษา
ความปลอดภัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต่าบลห๎วย
ยอด และอาคาร
ยิมเนเซียม

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

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 30,600 บาท

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 30,600 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.26/2563
 ลว. 31 ม.ีค. 2563

๙๒๕
จ๎างเหมาบริการ
บันทึกข๎อมูลงาน
ด๎านพัสดุ ประจ่า
เทศบาลต่าบลห๎วย
ยอด

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

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.21/2563
 ลว. 31 ม.ีค. 2563

926 จ๎างเหมาบริการ
บันทึกข๎อมูลงานด๎าน
แผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
ประจ่าเทศบาล
ต่าบลห๎วยยอด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทุมพร เกิดผล 
ราคา 9,000 บาท

นางสาวปทุมพร เกิดผล 
ราคา 9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.19/2563
 ลว. 31 ม.ีค. 2563



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๙๒๗ จ๎างเหมาบริการ
บันทึกข๎อมูลงานด๎าน
สาธารณสุขฯ ประจ่า
เทศบาลต่าบลห๎วย
ยอด

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

นางสาวธัญญลักษณ์  รัก
การงาน            ราคา 
9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.20/2563
 ลว. 31 ม.ีค. 2563

928 ท่าต๎ูรางเล่ือน ระบบ
มือผลัก (ฐานรางลอย)

270,000.00 270,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภีมเชษฐ์ จ่ากัด   
ราคา 270,000 บาท

บริษัท ภีมเชษฐ์ จ่ากัด   
ราคา 270,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.33/2563
 ลว. 8 พ.ค. 2563

๙๒๙ เคร่ืองออกก่าลังกาย
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

ราคาต่่าสุด ลท. พด.39/2563
 ลว. 18 พ.ค. 2563

930 โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ๎า
สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง

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

นายทวี  ฉุ๎นยํอง         
ราคา 2,500 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๙๓๑ วัสดุส่านักงาน 130.00 130.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านธนพล               
ราคา 130 บาท

ร๎านธนพล               
ราคา 130 บาท

ราคาต่่าสุด  -

932 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 3,200 บาท

ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 3,200 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๙๓๓ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

530.00 530.00 เฉพาะเจาะจง ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า 
 ราคา 530 บาท

ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า  
ราคา 530 บาท

ราคาต่่าสุด  -

934 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
 ราคา 150 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
 ราคา 150 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๙๓๕ วัสดุงานบ๎านงานครัว 3,109.00 3,109.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านโชคเจริญ           
ราคา 3,109 บาท

ร๎านโชคเจริญ           
ราคา 3,109 บาท

ราคาต่่าสุด  -

936 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 1,900 บาท

ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 1,900 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๙๓๗ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,112.00 2,112.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 2,112 บาท

ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 2,112 บาท

ราคาต่่าสุด  -

938 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

2,260.00 2,260.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 2,260 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 2,260 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๙๓๙ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

4,170.00 4,170.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
ราคา 4,170 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
ราคา 4,170 บาท

ราคาต่่าสุด  -

940 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 650 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 650 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๙๔๑ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

2,580.00 2,580.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 2,580 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 2,580 บาท

ราคาต่่าสุด  -

942 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพีเอส ยางยนต์      
 ราคา 1,950 บาท

ร๎านพีเอส ยางยนต์       
ราคา 1,950 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๙๔๓ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

1,560.00 1,560.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพีเอส ยางยนต์      
 ราคา 1,560 บาท

ร๎านพีเอส ยางยนต์       
ราคา 1,560 บาท

ราคาต่่าสุด  -

944 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ตุ๏กการเบาะ              
ราคา 2,000 บาท

ตุ๏กการเบาะ              
ราคา 2,000 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๙๔๕ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

1,160.00 1,160.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
 ราคา 1,160 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
 ราคา 1,160 บาท

ราคาต่่าสุด  -

946 รายจํายเพือ่ให๎ได๎มา
ซ่ึงบริการ

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านแสงเจริญการยาง   
 ราคา 300 บาท

ร๎านแสงเจริญการยาง    
ราคา 300 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๙๔๗ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

2,620.00 2,620.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยัน กิจสวน       
ราคา 2,620 บาท

นายสุริยัน กิจสวน       
ราคา 2,620 บาท

ราคาต่่าสุด  -

948 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

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

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 1,500 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๙๔๙ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ            
ราคา 1,400 บาท

ร๎านกํอเกียรติ            
ราคา 1,400 บาท

ราคาต่่าสุด  -

950 ป้ายไวนิล 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ห๎วยยอด ไวนิล          
ราคา 800 บาท

ห๎วยยอด ไวนิล          
ราคา 800 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๙๕๑ ป้ายไวนิล 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง เสริมศักด์ิ อาร์ต แอนด์ 
พร้ินต้ิง                   
ราคา 2,600 บาท

เสริมศักด์ิ อาร์ต แอนด์ 
พร้ินต้ิง                   
ราคา 2,600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

952 คําจ๎างซักผ๎า 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายตุลย์ ขาวปลอด     
ราคา 1,500 บาท

นายตุลย์ ขาวปลอด     
ราคา 1,500 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๙๕๓ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

385.00 385.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน                
ราคา 385 บาท

ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน                
ราคา 385 บาท

ราคาต่่าสุด  -

954 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

130.00 130.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
 ราคา 130 บาท

นางอุทัยรัตน์ หมื่นพหล 
 ราคา 130 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๙๕๕ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ตุ๏กการเบาะ              
ราคา 200 บาท

ตุ๏กการเบาะ              
ราคา 200 บาท

ราคาต่่าสุด  -

956 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,112.00 2,112.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 2,112 บาท

ร๎านกํอเกียรติ           
ราคา 2,112 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๙๕๗ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 2,900 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 2,900 บาท

ราคาต่่าสุด  -

958 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

520.00 520.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 520 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส      
ราคา 520 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๙๕๙ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส      
 ราคา 3,600 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส      
 ราคา 3,600 บาท

ราคาต่่าสุด  -

960 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านสปอร์ตช็อปฟิตเนส 
(ตรัง)                     
ราคา 3,150 บาท

ร๎านสปอร์ตช็อปฟิตเนส 
(ตรัง)                     
ราคา 3,150 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๙๖๑ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า 
 ราคา 3,000 บาท

ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า  
ราคา 3,000 บาท

ราคาต่่าสุด  -



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

962 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

2,040.00 2,040.00 เฉพาะเจาะจง ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า 
 ราคา 2,040 บาท

ห๎วยยอดเคร่ืองตัดหญ๎า  
ราคา 2,040 บาท

ราคาต่่าสุด  -

๙๖๓ ถํายเอกสาร 2,539.00 2,539.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรี มานะธ่ารง 
 ราคา 2,539 บาท

นางสาวมยุรี มานะธ่ารง 
 ราคา 2,539 บาท

ราคาต่่าสุด  -

964 วัสดุงานบ๎านงานครัว 12,390.00 12,390.00 เฉพาะเจาะจง นายด่ารัส พิชัย          
ราคา 12,390 บาท

นายด่ารัส พิชัย          
ราคา 12,390 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 482/2563   
ลว. 20 ก.ค. 63

๙๖๕ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

31,570.00 31,570.00 เฉพาะเจาะจง สังขวิทย์  ภูมิทัศน์       
ราคา 31,570 บาท

สังขวิทย์  ภูมิทัศน์       
ราคา 31,570 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 463/2563   
ลว. 9 ก.ค. 63

966 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

24,210.00 24,210.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน                
ราคา 24,210 บาท

ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน                
ราคา 24,210 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 484/2563   
ลว. 20 ก.ค. 63

๙๖๗ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง เตชะ  ซัพพลาย          
ราคา 12,800 บาท

เตชะ  ซัพพลาย          
ราคา 12,800 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 155/2563   
ลว. 23 ส.ค. 63

968 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง ชัยเจริญส่ือสาร          
ราคา 16,800 บาท

ชัยเจริญส่ือสาร          
ราคา 16,800 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 493/2563   
ลว. 29 ก.ค. 63

๙๖๙ วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญวิทย์ ทิพกอง
ลาส ราคา 60,000 บาท

นายชาญวิทย์ ทิพกอง
ลาส ราคา 60,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 490/2563   
ลว. 24 ก.ค. 63

970 วัสดุกํอสร๎าง 18,920.00 18,920.00 เฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง         
 ราคา 18,920 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง         
 ราคา 18,920 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 494/2563   
ลว. 29 ก.ค. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๙๗๑ โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ๎า
สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านประทีปพานิช       
ราคา 10,500 บาท

ร๎านประทีปพานิช       
ราคา 10,500 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 495/2563   
ลว. 3 ส.ค. 63

972 โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ๎า
สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง

5,150.00 5,150.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
 ราคา 5,150 บาท

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 5,150 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 496/2563   
ลว. 3 ส.ค. 63

๙๗๓ วัสดุงานบ๎านงานครัว 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านบุญเอกรํุงเพชร 
นานาภัณฑ์              
ราคา 60,000 บาท

ร๎านบุญเอกรํุงเพชร 
นานาภัณฑ์              
ราคา 60,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 524/2563   
ลว. 7 ส.ค. 63

974 วัสดุส่านักงาน 6,165.00 6,165.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
 ราคา 6,165 บาท

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 6,165 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 492/2563   
ลว. 29 ก.ค. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๙๗๕ โครงการ
พระราชด่าริด๎าน
สาธารณสุข

9,180.00 9,180.00 เฉพาะเจาะจง นายกวินทร์วิชย์  แสนดี 
ราคา 9,180 บาท

นายกวินทร์วิชย์  แสนดี 
ราคา 9,180 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 497/2563   
ลว. 3 ส.ค. 63

976 โครงการ
พระราชด่าริด๎าน
สาธารณสุข

7,140.00 7,140.00 เฉพาะเจาะจง ทับเทีย่งโอสถ           
ราคา 7,140 บาท

ทับเทีย่งโอสถ           
ราคา 7,140 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 503/2563   
ลว. 3 ส.ค. 63

๙๗๗ วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,780.00 8,780.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 8,780 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 8,780 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 508/2563   
ลว. 5 ส.ค. 63

978 วัสดุกํอสร๎าง 37,480.00 37,480.00 เฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง         
ราคา 37,480 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง         
ราคา 37,480 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 510/2563   
ลว. 5 ส.ค. 63

๙๗๙ วัสดุกํอสร๎าง 47,250.00 47,250.00 เฉพาะเจาะจง พ.ธุรกิจ                  
ราคา 47,250 บาท

พ.ธุรกิจ                  
ราคา 47,250 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 511/2563   
ลว. 6 ส.ค. 63

980 รายจํายเพือ่ให๎ได๎มา
ซ่ึงบริการ

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระภัทร์ เจียวสกุล
วัฒนา                   
ราคา 18,000 บาท

นายธีระภัทร์ เจียวสกุล
วัฒนา                   
ราคา 18,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 159/2563   
ลว. 3 ส.ค. 63

๙๘๑ คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพีเอส ยางยนต์      
 ราคา 12,500 บาท

ร๎านพีเอส ยางยนต์       
ราคา 12,500 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 163/2563   
ลว. 5 ส.ค. 63

982 วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,460.00 10,460.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเพชรส่ือสาร         
ราคา 10,460 บาท

ร๎านเพชรส่ือสาร         
ราคา 10,460 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 512/2563   
ลว. 6 ส.ค. 63

๙๘๓ ถํายเอกสาร 9,910.00 9,910.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรี มานะธ่ารง 
ราคา 9,910 บาท

นางสาวมยุรี มานะธ่ารง 
ราคา 9,910 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 167/2563   
ลว. 6 ส.ค. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

984 วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,480.00 9,480.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 9,480 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 9,480 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 525/2563   
ลว. 7 ส.ค. 63

๙๘๕ วัสดุส่านักงาน 5,680.00 5,680.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
 ราคา 5,680 บาท

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 5,680 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 526/2563   
ลว. 10 ส.ค. 63

986 โครงการ
พระราชด่าริด๎าน
สาธารณสุข

58,140.00 58,140.00 เฉพาะเจาะจง โมโนเมด แอนด์ ซัพ
พลาย ราคา 58,140 
บาท

โมโนเมด แอนด์ ซัพ
พลาย ราคา 58,140 
บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 498/2563   
ลว. 3 ส.ค. 63

๙๘๗ วัสดุกํอสร๎าง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์สวัสด์ิกํอสร๎าง 
 ราคา 90,000 บาท

หจก.วงศ์สวัสด์ิกํอสร๎าง  
ราคา 90,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 517/2563   
ลว. 6 ส.ค. 63

988 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพีเอส ยางยนต์      
 ราคา 5,100 บาท

ร๎านพีเอส ยางยนต์       
ราคา 5,100 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 529/2563   
ลว. 10 ส.ค. 63

๙๘๙ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 97,945.00 97,945.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด   
ราคา 97,945 บาท

บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด   
ราคา 97,945 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 528/2563   
ลว. 10 ส.ค. 63

990 วัสดุส่านักงาน 40,500.00 40,500.00 เฉพาะเจาะจง เลิศชัยออโตเมชั่น โดย 
นายธัญพิสิฐ  ยงสถิต
ศักด์ิ ราคา 40,500 
บาท

เลิศชัยออโตเมชั่น โดย 
นายธัญพิสิฐ  ยงสถิต
ศักด์ิ ราคา 40,500 
บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 532/2563   
ลว. 11 ส.ค. 63

๙๙๑ วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,810.00 19,810.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
  ราคา 19,810 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์ 
 ราคา 19,810 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 534/2563   
ลว. 13 ส.ค. 63

992 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

11,620.00 11,620.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านแสงเจริญการยาง   
 ราคา 11,620 บาท

ร๎านแสงเจริญการยาง    
ราคา 11,620 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 537/2563   
ลว. 13 ส.ค. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๙๙๓ วัสดุส่านักงาน 8,267.00 8,267.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
 ราคา 8,267 บาท

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 8,267 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 538/2563   
ลว. 13 ส.ค. 63

994 วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 8,800 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 8,800 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 541/2563   
ลว. 14 ส.ค. 63

๙๙๕ วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,180.00 10,180.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 10,180 บาท

หจก.ดีบิต คอมเซ็นเตอร์
 ราคา 10,180 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 542/2563   
ลว. 14 ส.ค. 63

996 โครงการจัดท่าแผน
ทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

12,310.00 12,310.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
 ราคา 12,310 บาท

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 12,310 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 543/2563   
ลว. 14 ส.ค. 63

๙๙๗ วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 19,630.00 19,630.00 เฉพาะเจาะจง โอลิแอนเดอร์            
ราคา 19,630 บาท

โอลิแอนเดอร์            
ราคา 19,630 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 551/2563   
ลว. 18 ส.ค. 63

998 วัสดุส่านักงาน 6,435.00 6,435.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
 ราคา 6,435 บาท

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 6,435 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 535/2563   
ลว. 13 ส.ค. 63

๙๙๙ วัสดุส่านักงาน 19,030.00 19,030.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
 ราคา 19,030 บาท

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 19,030 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 536/2563   
ลว. 13 ส.ค. 63

1000 วัสดุกํอสร๎าง 9,130.00 9,130.00 เฉพาะเจาะจง น๎องวัสดุกํอสร๎าง         
ราคา 9,130 บาท

น๎องวัสดุกํอสร๎าง         
ราคา 9,130 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 539/2563   
ลว. 13 ส.ค. 63

๑๐๐๑ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

24,210.00 24,210.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน                
ราคา 24,210 บาท

ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน                
ราคา 24,210 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 540/2563   
ลว. 13 ส.ค. 63



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1002 คําบ่ารุงรักษาและ
ซํอมแซม

24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุน๎สํวนจ่ากัด สุ
ราษฎร์ฟลูอิด            
ราคา 24,075 บาท

ห๎างหุน๎สํวนจ่ากัด สุ
ราษฎร์ฟลูอิด            
ราคา 24,075 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 169/2563   
ลว. 14 ส.ค. 63

๑๐๐๓ รายจํายเพือ่ให๎ได๎มา
ซ่ึงบริการ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง 777 ศิลป์              
ราคา 9,000 บาท

777 ศิลป์              
ราคา 9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 173/2563   
ลว. 14 ส.ค. 63

1004 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืน

13,450.00 13,450.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน                
ราคา 13,450 บาท

ร๎านห๎วยยอดแก๏สและ
อ๏อกซิเจน                
ราคา 13,450 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 545/2563   
ลว. 18 ส.ค. 63

๑๐๐๕ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง

20,620.00 20,620.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านแสงเจริญการยาง   
 ราคา 20,620 บาท

ร๎านแสงเจริญการยาง    
ราคา 20,620 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 546/2563   
ลว. 18 ส.ค. 63

1006 วัสดุส่านักงาน 30,165.00 30,165.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านบรรณกิจธงชัย 47 
 ราคา 30,165 บาท

ร๎านบรรณกิจธงชัย 47  
ราคา 30,165 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 549/2563   
ลว. 18 ส.ค. 63

๑๐๐๗ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,320.00 7,320.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ            
ราคา 7,320 บาท

ร๎านกํอเกียรติ            
ราคา 7,320 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 550/2563   
ลว. 18 ส.ค. 63

1008 จ๎างเหมาก่าจัดขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

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

นายกิตติศักด์ิ สังข์สุข
ราคา 207,900 บาท

นายกิตติศักด์ิ สังข์สุข   
ราคา 207,900 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.22/2563
 ลว. 31 ม.ีค. 2563

๑๐๐๙ จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
ด๎านโยธา และงาน
สวนสาธารณะ

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

นายวสันต์  ชํวยสํง ราคา
 51,000 บาท

นายวสันต์  ชํวยสํง ราคา
 51,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.23/2563
 ลว. 31 ม.ีค. 2563



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1010 จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
เก็บขนขยะมูลฝอยฯ

173,400.00 173,400.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

นายวิชิต ขุมทอง ราคา 
173,400 บาท

นายวิชิต ขุมทอง ราคา 
173,400 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.28/2563
ลว. 31 ม.ีค. 2563

๑๐๑๑ จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
โรงฆาํสัตว์ และ
ปฏิบัติงานด๎านฌา
ปนสถาน

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

นายวิชิต ขุมทอง ราคา 
20,400 บาท

นายวิชิต ขุมทอง ราคา 
20,400 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.24/2563
 ลว. 31 ม.ีค. 2563

1012 จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
รักษาความสะอาด
อาคารส่านักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 10,200 บาท

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 10,200 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.27/2563
 ลว. 31 ม.ีค. 2563

๑๐๑๓ จ๎างเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
สะอาดโรงเรียน
เทศบาลห๎วยยอด
วิทยา

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

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 30,600 บาท

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 30,600 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.25/2563
 ลว. 31 ต.ค. 2563



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1014 จ๎างเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
สะอาด และรักษา
ความปลอดภัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต่าบลห๎วย
ยอด และอาคาร
ยิมเนเซียม

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

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 30,600 บาท

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 30,600 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.26/2563
 ลว. 31 ม.ีค. 2563

๑๐๑๕
จ๎างเหมาบริการ
บันทึกข๎อมูลงาน
ด๎านพัสดุ ประจ่า
เทศบาลต่าบลห๎วย
ยอด

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

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.21/2563
 ลว. 31 ม.ีค. 2563

1016 จ๎างเหมาบริการ
บันทึกข๎อมูลงานด๎าน
แผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
ประจ่าเทศบาล
ต่าบลห๎วยยอด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทุมพร เกิดผล 
ราคา 9,000 บาท

นางสาวปทุมพร เกิดผล 
ราคา 9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.19/2563
 ลว. 31 ม.ีค. 2563



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๑๐๑๗ จ๎างเหมาบริการ
บันทึกข๎อมูลงานด๎าน
สาธารณสุขฯ ประจ่า
เทศบาลต่าบลห๎วย
ยอด

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

นางสาวธัญญลักษณ์  รัก
การงาน               
ราคา 9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.20/2563
 ลว. 31 ม.ีค. 2563

1018 ท่าต๎ูรางเล่ือน ระบบ
มือผลัก (ฐานรางลอย)

270,000.00 270,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภีมเชษฐ์ จ่ากัด   
ราคา 270,000 บาท

บริษัท ภีมเชษฐ์ จ่ากัด   
ราคา 270,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.33/2563
 ลว. 8 พ.ค. 2563

๑๐๑๙ เคร่ืองออกก่าลังกาย
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

ราคาต่่าสุด ลท. พด.39/2563
 ลว. 18 พ.ค. 2563

1020 จ๎างเหมาบริการ
คนงานรักษาความ
สะอาดอาคาร
ส่านักงานเทศบาล 

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

นางจินตนา ทองจันทร์  
ราคา 9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.53/2563
 ลว. 21 ก.ค. 2563

๑๐๒๑ จ๎างเหมาบริการ
ส่ารวจและบันทึก
ข๎อมูลงานแผนทีภ่าษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

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

นางชลิตา ปานศรี       
ราคา 9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.54/2563
 ลว. 29 ก.ค. 2563



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1022 จ๎างเหมาบริการ
ส่ารวจและบันทึก
ข๎อมูลงานแผนทีภ่าษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

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

นางสาววรรณิสา ทินรัตน์
 ราคา 9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.55/2563
 ลว. 29 ก.ค. 2563

๑๐๒๓ ปรับปรุงเมรุเผาศพ
ปลอดมลพิษ เพิม่เติม

1,840,000 1,840,000 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

หจก.ฮีตต้ิง โปรดักส์     
ราคา 1,840,000 บาท

หจก.ฮีตต้ิง โปรดักส์     
ราคา 1,840,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.43/2563
 ลว. 16 ม.ิย. 2563

1024 วัสดุยานพาหนะละ
ขนสํง

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านแสงเจริญการยาง  
ราคา 12,500 บาท

ร๎านแสงเจริญการยาง  
ราคา 12,500 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 557/2563  
ลว. 27 ส.ค. 2563

๑๐๒๕ เคร่ืองปรับอากาศ 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกํอเกียรติ          
ราคา 17,000 บาท

ร๎านกํอเกียรติ          
ราคา 17,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 556/2563  
ลว. 27 ส.ค. 2563

1026 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,486.00 9,486.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด 
ราคา 9,486 บาท

บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด 
ราคา 9,486 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 560/2563  
ลว. 8 ก.ย. 2563

๑๐๒๗ วัสดุยานพาหนะละ
ขนสํง

13,980.00 13,980.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส    
ราคา 13,980 บาท

ร๎านอูํ ส.กรเซอร์วิส    
ราคา 13,980 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 554/2563  
ลว. 24 ส.ค. 2563

1028 ซํอมแซมระบบ
ไฟสัญญาณจราจร
บริเวณสามแยกถนน
เทศารัษฎา

365,000.00 365,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด 
ราคา 365,000 บาท

บริษัท ว.รณภูมิ จ่ากัด 
ราคา 365,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.62/2563
ลว. 11 ก.ย. 2563



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๑๐๒๙ เคร่ืองวัดระยะด๎วย
แสงเลเซอร์แบบมือถือ

48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุน๎สํวนจ่ากัด ซี เอส
 ที อินสทรูเม๎นท์ (ไทย
แลนต์)                
ราคา 48,150 บาท

ห๎างหุน๎สํวนจ่ากัด ซี เอส
 ที อินสทรูเม๎นท์ (ไทย
แลนต์)                 
ราคา 48,150 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด 61/2563
ลว. 8 ก.ย. 2563

1030 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนทางเข๎าเมรุวัด
ห๎วยยอด

687,000.00 687,000.00 วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท ศรีสวัสด์ิตรัง
กํอสร๎าง จ่ากัด       
ราคา 687,000 บาท

บริษัท ศรีสวัสด์ิตรัง
กํอสร๎าง จ่ากัด       
ราคา 687,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด 48/2563
ลว. 29 ม.ิย. 2563

๑๐๓๑ กล๎องถํายภาพดิจิตอล 36,900.00 36,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรังสมบูรณ์การ
ไฟฟ้า จ่ากัด           
ราคา 36,900 บาท

บริษัท ตรังสมบูรณ์การ
ไฟฟ้า จ่ากัด           
ราคา 36,900 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. 571/2563  
ลว. 11 ก.ย. 2563

1032 จ๎างเหมาก่าจัดขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

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

นายกิตติศักด์ิ สังข์สุข
ราคา 207,900 บาท

นายกิตติศักด์ิ สังข์สุข   
ราคา 207,900 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.22/2563
ลว. 31 ม.ีค. 2563

๑๐๓๓ จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
ด๎านโยธา และงาน
สวนสาธารณะ

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

นายวสันต์  ชํวยสํง ราคา
 51,000 บาท

นายวสันต์  ชํวยสํง ราคา
 51,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.23/2563
ลว. 31 ม.ีค. 2563

1034 จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
เก็บขนขยะมูลฝอยฯ

173,400.00 173,400.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

นายวิชิต ขุมทอง ราคา 
173,400 บาท

นายวิชิต ขุมทอง ราคา 
173,400 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.28/2563
ลว. 31 ม.ีค. 2563



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๑๐๓๕ จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
โรงฆาํสัตว์ และ
ปฏิบัติงานด๎านฌา
ปนสถาน

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

นายวิชิต ขุมทอง ราคา 
20,400 บาท

นายวิชิต ขุมทอง ราคา 
20,400 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.24/2563
ลว. 31 ม.ีค. 2563

1036 จ๎างเหมาปฏิบัติงาน
รักษาความสะอาด
อาคารส่านักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

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

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 10,200 บาท

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 10,200 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.27/2563
ลว. 31 ม.ีค. 2563

๑๐๓๗ จ๎างเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
สะอาดโรงเรียน
เทศบาลห๎วยยอด
วิทยา

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

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 30,600 บาท

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 30,600 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.25/2563
ลว. 31 ต.ค. 2563



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1038 จ๎างเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
สะอาด และรักษา
ความปลอดภัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต่าบลห๎วย
ยอด และอาคาร
ยิมเนเซียม

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

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 30,600 บาท

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 30,600 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.26/2563
ลว. 31 ม.ีค. 2563

๑๐๓๙ จ๎างเหมาบริการ
บันทึกข๎อมูลงาน
ด๎านพัสดุ ประจ่า
เทศบาลต่าบลห๎วย
ยอด

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

นางสาวศศิธร ไชยกาล 
ราคา 9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.21/2563
ลว. 31 ม.ีค. 2563

1040 จ๎างเหมาบริการ
บันทึกข๎อมูลงานด๎าน
แผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
ประจ่าเทศบาล
ต่าบลห๎วยยอด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทุมพร เกิดผล 
ราคา 9,000 บาท

นางสาวปทุมพร เกิดผล 
ราคา 9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.19/2563
ลว. 31 ม.ีค. 2563



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

๑๐๔๑ จ๎างเหมาบริการ
บันทึกข๎อมูลงานด๎าน
สาธารณสุขฯ ประจ่า
เทศบาลต่าบลห๎วย
ยอด

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

นางสาวธัญญลักษณ์  รัก
การงาน            ราคา 
9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.20/2563
ลว. 31 ม.ีค. 2563

1042 ท่าต๎ูรางเล่ือน ระบบ
มือผลัก (ฐานรางลอย)

270,000.00 270,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภีมเชษฐ์ จ่ากัด   
ราคา 270,000 บาท

บริษัท ภีมเชษฐ์ จ่ากัด   
ราคา 270,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.33/2563
ลว. 8 พ.ค. 2563

๑๐๔๓ เคร่ืองออกก่าลังกาย
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

ราคาต่่าสุด ลท. พด.39/2563
ลว. 18 พ.ค. 2563

1044 จ๎างเหมาบริการ
คนงานรักษาความ
สะอาดอาคาร
ส่านักงานเทศบาล 

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

นางจินตนา ทองจันทร์  
ราคา 9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.53/2563
ลว. 21 ก.ค. 2563

๑๐๔๕ จ๎างเหมาบริการ
ส่ารวจและบันทึก
ข๎อมูลงานแผนทีภ่าษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

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

นางชลิตา ปานศรี       
ราคา 9,000 บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.54/2563
ลว. 29 ก.ค. 2563



ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1046 จ๎างเหมาบริการ
ส่ารวจและบันทึก
ข๎อมูลงานแผนทีภ่าษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิสา      
ทินรัตน์ ราคา 9,000 
บาท

นางสาววรรณิสา      
ทินรัตน์ ราคา 9,000 
บาท

ราคาต่่าสุด ลท. พด.55/2563
ลว. 29 ก.ค. 2563


