
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลห้วยยอด 
เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤศจิกายน  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 พฤศจิกายน 2564 
รายละเอียดตามแบบ สขร.1 แนบท้ายประกาศ 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

         ประกาศ ณ วันที่  13  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
                                                                                                                                                                            
                                                                                    

                                                                                                                 
 

                                                                              
               (นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์) 
             นายกเทศมนตรีต าบลห้วยยอด 
 

 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลห้วยยอด

64117073395

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,875.00 บาท

18,875.00 บาท

0925556000125 บริษัท ยูเนี่ยนอันดามันคอนกรีต จำกัด 18,875.00คอนกรีตและปูนซีเมนต์ขาว(30.11.15.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0925556000125
บริษัท ยูเนี่ยนอันดามันคอนกรีต

จำกัด
641114130096 42/2565 10/11/2564 18,875.00 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

64117157013

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,680.00 บาท

31,680.00 บาท

0923534000163 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถ.วารีรัตน์ 31,680.00ท่อหรืองานท่อซีเมนต์(40.14.19.13 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0923534000163 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถ.วารีรัตน์ 641114207043 45/2565 16/11/2564 31,680.00 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

64117212051

จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ปรับพื้นที่บริเวณด้านข้างสนามเทนนิส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46,500.00 บาท

46,500.00 บาท

5920600019988 นายสินชัย ผลชอบ 46,500.00งานปรับพื้นที่บริเวณด้านข้างสนามเทนนิส1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5920600019988 นายสินชัย ผลชอบ 641114301652 30/2565 24/11/2564 46,500.00 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

64117401490

จ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80,000.00 บาท

80,000.00 บาท

0805551000365 บริษัท  โรงพิมพ์ดีชัย จำกัด 80,000.00จ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน (แบบแขวนพร้อมหัวเหล็ก)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0805551000365 บริษัท  โรงพิมพ์ดีชัย จำกัด 641114385391 38/2565 24/11/2564 80,000.00 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

64117231617

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

81,600.00 บาท

81,600.00 บาท

3920600447908 น้องวัสดุก่อสร้าง 81,600.00หิน(11.11.16.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920600447908 น้องวัสดุก่อสร้าง 641114301869 46/2565 24/11/2564 81,600.00 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

64117253227

จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,270.00 บาท

9,270.00 บาท

3920600183889 นางสาวมยุรี มานะธำรง 9,270.00ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920600183889 นางสาวมยุรี มานะธำรง 641114346572 32/2565 25/11/2564 9,270.00 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

64117404209

จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

1920600227201 นางสาวศศิธร ไชยกาล 9,000.00
จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลงานด้านพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑

- ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1920600227201 นางสาวศศิธร ไชยกาล 641124007158 พด.24/2565 30/11/2564 9,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


