
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลห้วยยอด 
เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน  มีนาคม  2565 

…………………………………………………………………………………. 
 

  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8) ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน ให้มี
รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และเลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ นั้น 
 

  เทศบาลต าบลห้วยยอด ขอประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน  มีนาคม  2565 
รายละเอียดตามแบบ สขร.1 แนบท้ายประกาศ  
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

         ประกาศ ณ วันที่    4   เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565 
                                                                                                                                                                            

                                                                                       
 

                                                                                                                                                                                   
               (นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์) 
             นายกเทศมนตรีต าบลห้วยยอด 
 

 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลห้วยยอด

65027393099

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,280.00 บาท

8,280.00 บาท

1920300005903 ร้านโชคเจริญ 8,280.00ถุงมือป้องกัน(46.18.15.04 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1920300005903 ร้านโชคเจริญ 650314031046 154/2565 02/03/2565 8,280.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลห้วยยอด

65027484123

จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างตัดต้นไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,000.00 บาท

35,000.00 บาท

3901100177392 นายชินพัฒน์  หมุนกลับ 35,000.00จ้างเหมาตัดต้นไม้1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3901100177392 นายชินพัฒน์  หมุนกลับ 650314053161 143/2565 03/03/2565 35,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลห้วยยอด

65037010372

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,150.00 บาท

7,150.00 บาท

3100603004761 บรรณกิจธงชัย 47 7,150.00อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องใช้สำนักงาน(44.10.29.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100603004761 บรรณกิจธงชัย 47 650314171758 156/2565 11/03/2565 7,150.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลห้วยยอด

65037047702

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,490.00 บาท

20,490.00 บาท

3920600447908 น้องวัสดุก่อสร้าง 20,490.00วัสดุก่อสร้าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920600447908 น้องวัสดุก่อสร้าง 650314172186 158/2565 11/03/2565 20,490.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลห้วยยอด

65037207372

จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ และน้ำมันเฟืองท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,480.00 บาท

7,480.00 บาท

3920600253186 นายสมศักดิ์  เพ็ชรสุข 7,480.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920600253186 นายสมศักดิ์  เพ็ชรสุข 650314269538 157/2565 18/03/2565 7,480.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลห้วยยอด

65037136722

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,000.00 บาท

27,000.00 บาท

3100603004761 บรรณกิจธงชัย 47 27,000.00ธงชาติ และ ธงเหลือง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100603004761 บรรณกิจธงชัย 47 650314215031 160/2565 15/03/2565 27,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลห้วยยอด

65037267642

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,000.00 บาท

17,000.00 บาท

0923552000650 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีบิต คอมเซ็นเตอร์ 17,000.00งานบริการซ่อมแซมทั่วไป1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0923552000650
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีบิต คอม

เซ็นเตอร์
650314304005 176/2565 21/03/2565 17,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลห้วยยอด

65037286614

จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,500.00 บาท

6,500.00 บาท

3820700032816 อู่ ส.กรเซอร์วิส 6,500.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3820700032816 อู่ ส.กรเซอร์วิส 650314304707 160/2565 21/03/2565 6,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลห้วยยอด

65037278747

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

97,116.00 บาท

97,116.00 บาท

0925549000140 บริษัท ว.รณภูมิ จำกัด 97,116.00วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า(39.12.17.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0925549000140 บริษัท ว.รณภูมิ จำกัด 650314304932 163/2565 21/03/2565 97,116.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลห้วยยอด

65037279733

ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,800.00 บาท

6,800.00 บาท

3920600253186 พีเอส ยางยนต์ 6,800.00แบตเตอรี่ของพาหนะ(26.11.17.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920600253186 พีเอส ยางยนต์ 650314304371 164/2565 21/03/2565 6,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลห้วยยอด

65037322892

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,500.00 บาท

17,500.00 บาท

3920600739607 บริษัท ยูเนี่ยนอันดามันคอนกรีต จำกัด 17,500.00
คอนกรีตผสมเสร็จ (31.99.99.99 -0101000000000000)[0101000000000000,

คอนกรีตผสมเสร็จ]
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920600739607
บริษัท ยูเนี่ยนอันดามันคอนกรีต

จำกัด
650314321554 167/2565 22/03/2565 17,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลห้วยยอด

65037310018

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,050.00 บาท

28,050.00 บาท

0923552000650 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีบิต คอมเซ็นเตอร์ 28,050.00ตลับหมึกและ หัวพิมพ์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0923552000650
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีบิต คอม

เซ็นเตอร์
650314345183 166/2565 23/03/2565 28,050.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


