
 
 
 
 
 

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

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

         ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 

                                                                                                      
 

                                                                                 (นายธวชัชัย  วรพงศ์พัฒน์) 
             นายกเทศมนตรีต าบลห้วยยอด 
 

 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลห้วยยอด

64117373309

ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,000.00 บาท

22,000.00 บาท

3929900262537 นางกาญจนา เตชะพันธุ์/เตชะ ซัพพลาย 22,000.00โซดาไฟ      จำนวน   4  กระสอบคอลรีน        จำนวน   5  ถัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3929900262537
นางกาญจนา เตชะพันธุ์/เตชะ

ซัพพลาย
641214000332 54/2565 01/12/2564 22,000.00 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

64127007407

ซื้อวัสดุ (โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,620.00 บาท

10,620.00 บาท

3920600191385 ประทีปพานิช 10,620.00เครื่องไทยธรรมผ้าไตรและ เทียนขี้ผึ้ง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920600191385 ประทีปพานิช 641214022939 60/2565 01/12/2564 10,620.00 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

64117380891

จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,100.00 บาท

9,100.00 บาท

3920600253186 พีเอส ยางยนต์ 9,100.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920600253186 พีเอส ยางยนต์ 641214059804 36/2565 02/12/2564 9,100.00 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

64127116963

จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กธ ๑๒๖๔ ตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,769.72 บาท

8,769.72 บาท

0925532000117 บริษัท ตรังลีลายนต์ จำกัด 8,769.72บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0925532000117 บริษัท ตรังลีลายนต์ จำกัด 641214215302 62/2565 17/12/2564 8,769.72 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

64127078499

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,460.00 บาท

21,460.00 บาท

0923552000650 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีบิต คอมเซ็นเตอร์ 21,460.00หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0923552000650
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีบิต คอม

เซ็นเตอร์
641214215031 63/2565 17/12/2564 21,460.00 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

64127140190

ซื้อโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,560.00 บาท

10,560.00 บาท

3100603004761 บรรณกิจธงชัย 47 10,560.00ไม้ประดับย้อมสี1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100603004761 บรรณกิจธงชัย 47 641214215586 71/2565 17/12/2564 10,560.00 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

64087554990

จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.16-007 ถนนเทศบาล 7 โดยวิธีคัดเลือก

3,903,000.00 บาท

4,172,294.20 บาท

0923539000889 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ทวีบ้านและที่ดิน 4,172,284.00งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04 )1

0923542000240 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โล่กิจการทาง 3,903,000.00

0925555000288 บริษัท ศรีสวัสดิ์ตรังก่อสร้าง จำกัด 3,898,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0925555000288 บริษัท ศรีสวัสดิ์ตรังก่อสร้าง จำกัด 641222010974 พด.26/2565 21/12/2564 3,898,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

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

64127268518

ซื้อโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,180.00 บาท

7,180.00 บาท

1929900104471 ร้านก่อเกียรติ 7,180.00
โคมสปอตไลท์ LED                  จำนวน   2 ชุดไฟกระพริบ LED 100 ดวง สลับสี

จำนวน 50 ชุด
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1929900104471 ร้านก่อเกียรติ 641214287149 74/2565 22/12/2564 7,180.00 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

64127322312

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,390.00 บาท

12,390.00 บาท

3829900016413 นายดำรัส  พิชัย 12,390.00ถุงดำ ขนาด 30x40 นิ้ว1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3829900016413 นายดำรัส  พิชัย 641214375389 83/2565 28/12/2564 12,390.00 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

64127322754

ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

3920600447908 น้องวัสดุก่อสร้าง 15,000.00เชือก(31.15.15.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920600447908 น้องวัสดุก่อสร้าง 641214375251 85/2565 28/12/2564 15,000.00 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

64127297512

จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

1920600227201 นางสาวศศิธร ไชยกาล 9,000.00
จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลงานด้านพัสดุ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่

๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1920600227201 นางสาวศศิธร ไชยกาล 641224007574 พด.30/2565 30/12/2564 9,000.00 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

64127309635

จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลงานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

1461300174387 นางสาววรรณิสา  ทินรัตน์ 9,000.00
จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลงานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำเดือนมกราคม

๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1461300174387 นางสาววรรณิสา  ทินรัตน์ 641224007536 พด31/2565 30/12/2564 9,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


