
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลห้วยยอด 
เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน กรกฎาคม  2564 

…………………………………………………………………………………. 
 

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

  เทศบาลต าบลห้วยยอด ขอประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564 
รายละเอียดตามแบบ สขร.1 แนบท้ายประกาศ 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

         ประกาศ ณ วันที่ 6  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 
                                                                                                                 

                                                                                                                                                                  
                                                                                    
                                                                                 (นายธวชัชัย  วรพงศ์พัฒน์) 
             นายกเทศมนตรีต าบลห้วยยอด 
 

 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลห้วยยอด

64067462911

จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,150.00 บาท

8,150.00 บาท

3920600253186 พีเอส ยางยนต์ 8,150.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920600253186 พีเอส ยางยนต์ 640714012806 191/2564 01/07/2564 8,150.00 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

64067463206

จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,500.00 บาท

13,500.00 บาท

0923563000176 ห้างหุ้นส่วนจำกัดลิ้มสุวรรณการไฟฟ้า 13,500.00ซ่อมเครื่องปรับอากาศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0923563000176
ห้างหุ้นส่วนจำกัดลิ้มสุวรรณการ

ไฟฟ้า
640714012494 192/2564 01/07/2564 13,500.00 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

64067476720

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,320.00 บาท

5,320.00 บาท

3100603004761 บรรณกิจธงชัย 47 5,320.00อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องใช้สำนักงาน(44.10.29.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100603004761 บรรณกิจธงชัย 47 640714013874 307/2564 01/07/2564 5,320.00 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

64067496490

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,250.00 บาท

6,250.00 บาท

3929900300498 ร้านธนพล 6,250.00วัสดุก่อสร้าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3929900300498 ร้านธนพล 640714013162 308/2564 01/07/2546 6,250.00 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

64067410122

ซื้อวัสดุ (โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปี ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,440.00 บาท

8,440.00 บาท

3100603004761 บรรณกิจธงชัย 47 8,440.00ตามรายการแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100603004761 บรรณกิจธงชัย 47 640714028789 298/2564 02/07/2564 8,440.00 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

64067499144

จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

3920600195836 นายกฤษณ์  ทรัพย์สิน 15,000.00ซ่อมแซมฝ้าเพดานห้อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920600195836 นายกฤษณ์  ทรัพย์สิน 640714111293 194/2564 08/07/2564 15,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

64067410402

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,185.00 บาท

5,185.00 บาท

3100603004761 บรรณกิจธงชัย 47 5,185.00ตามรายการแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100603004761 บรรณกิจธงชัย 47 640714054489 297/2564 05/07/2564 5,185.00 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

64067463038

จ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

91,934.40 บาท

91,934.40 บาท

0923560000647 ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีเอช.เอ็น การไฟฟ้า 90,000.00ปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยอด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0923560000647
ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีเอช.เอ็น การ

ไฟฟ้า
640724001492 พด.62/2564 09/07/2564 90,000.00 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

64067455176

จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

53,450.00 บาท

53,450.00 บาท

0805560001654 บริษัท เอสทีจี กรุ๊ป 999 จำกัด 53,450.00ซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0805560001654 บริษัท เอสทีจี กรุ๊ป 999 จำกัด 640714013625 189/2564 09/07/2564 53,450.00 ส่งงานตามกำหนด 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

64077006038

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,210.00 บาท

24,210.00 บาท

3100600645901 ห้วยยอดแก๊สและอ๊อกซิเจน 24,210.00แก๊ส 48 กก.1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100600645901 ห้วยยอดแก๊สและอ๊อกซิเจน 640714169072 314/2564 12/07/2564 24,210.00 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

64077035361

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,460.00 บาท

14,460.00 บาท

3100603004761 บรรณกิจธงชัย 47 14,460.00อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องใช้สำนักงาน(44.10.29.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100603004761 บรรณกิจธงชัย 47 640714168837 319/2564 12/07/2564 14,460.00 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

64077115169

จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,920.00 บาท

15,920.00 บาท

3929900262537 นางกาญจนา เตชะพันธุ์/เตชะ ซัพพลาย 15,920.00งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3929900262537
นางกาญจนา เตชะพันธุ์/เตชะ

ซัพพลาย
640714247633 220/2564 16/07/2564 15,920.00 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

64077077230

ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,311.00 บาท

6,311.00 บาท

1920300005903 ร้านโชคเจริญ 6,311.00วัสดุการเกษตร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1920300005903 ร้านโชคเจริญ 640714247385 320/2564 16/07/2564 6,311.00 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

64077082347

ซื้อเตียงนอน (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

0923537000504 หจก.ซานโต้ เอ็นจิเนียริ่ง 47,500.00เตียงนอนแบบ ๒ ชั้น ขนาด ๓.๕ ฟุต ทำด้วยวัสดุเหล็กพร้อมที่นอน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0923537000504 หจก.ซานโต้ เอ็นจิเนียริ่ง 640714254689 321/2564 16/07/2564 47,500.00 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

64077084497

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,505.00 บาท

5,505.00 บาท

3100603004761 บรรณกิจธงชัย 47 5,505.00วัสดุสำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100603004761 บรรณกิจธงชัย 47 640714255427 322/2564 16/07/2564 5,505.00 ส่งงานตามกำหนด 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

64077137614

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38,500.00 บาท

38,500.00 บาท

0923552000650 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีบิต คอมเซ็นเตอร์ 38,500.00หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0923552000650
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีบิต คอม

เซ็นเตอร์
640714254884 323/2564 16/07/2564 38,500.00 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

64077250272

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

3920600191920 พ . ธุรกิจ 18,000.00ท่อหรืองานท่อซีเมนต์(40.14.19.13 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920600191920 พ . ธุรกิจ 640714314829 326/2564 21/07/2564 18,000.00 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

64077250830

ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

98,038.00 บาท

98,038.00 บาท

0925549000140 บริษัท ว.รณภูมิ จำกัด 98,038.00วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า(39.12.17.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0925549000140 บริษัท ว.รณภูมิ จำกัด 640714314749 327/2564 21/07/2564 98,038.00 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

64077375446

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,370.00 บาท

11,370.00 บาท

3920600447908 น้องวัสดุก่อสร้าง 11,370.00วัสดุก่อสร้าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920600447908 น้องวัสดุก่อสร้าง 640714424228 335/2564 29/07/2564 11,370.00 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

64077375446

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,370.00 บาท

11,370.00 บาท

3920600447908 น้องวัสดุก่อสร้าง 11,370.00วัสดุก่อสร้าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920600447908 น้องวัสดุก่อสร้าง 640714424228 335/2564 29/07/2564 11,370.00 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

64077417307

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

52,500.00 บาท

52,500.00 บาท

1909900427661 นายชาญวิทย์  ทิพกองลาส 52,500.00
โซดาแอ๊ด 40 กก.    จำนวน 2 กระสอบน้ำยากำจัดตะไคร่น้ำ จำนวน 6 แกลลอน

คลอรีน                  จำนวน 8 ถัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909900427661 นายชาญวิทย์  ทิพกองลาส 640714424954 340/2564 29/07/2564 52,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


