
 
 
 
 
 

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

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

         ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
                                                                                                                                                                            
                                                                                    

                                                                                                        
 

                                                                              
               (นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์) 
             นายกเทศมนตรีต าบลห้วยยอด 
 

 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลห้วยยอด

64097072268

จ้างเหมาบริการคนงานรักษาความสะอาด  จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54,000.00 บาท

54,000.00 บาท

3920600290707 นางจินตนา  ทองจันทร์ 54,000.00จ้างเหมาบริการคนงานรักษาความสะอาด เป็นระยะเวลา 6 เดือน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920600290707 นางจินตนา  ทองจันทร์ 640924004939 พด.1/2565 01/10/2564 54,000.00 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

64097067562

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านโยธา และงานสวนสาธารณะ   จำนวน 5 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

306,000.00 บาท

306,000.00 บาท

1920600179516 นายรุ่งศักดิ์  คำนวนจิต 306,000.00จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านโยธา และงานสวนสาธารณะ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1920600179516 นายรุ่งศักดิ์  คำนวนจิต 640924005159 พด.2/2565 01/10/2564 306,000.00 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

64097081801

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานฌาปนสถาน (ศาลาบำเพ็ญ 1,2,3,4)  จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

61,200.00 บาท

61,200.00 บาท

3920600329948 สมชาย  ไชยการ 61,200.00จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานฌาปนสถาน (ศาลาบำเพ็ญ 1,2,3,4)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920600329948 สมชาย  ไชยการ 640924005162 พด.3/2565 01/10/2564 61,200.00 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

64097075408

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลด้านสาธารณสุข จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54,000.00 บาท

54,000.00 บาท

1920600220621 นางสาวธัญญลักษณ์  รักการงาน 54,000.00จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลด้านสาธารณสุข เป็นระยะเวลา 6 เดือน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1920600220621 นางสาวธัญญลักษณ์  รักการงาน 640924005166 พด.4/2565 01/10/2564 54,000.00 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

64097074040

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานฌาปนสถาน (เมรุ)  จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54,000.00 บาท

54,000.00 บาท

3920600448912 นายอาทร  ไชยพลบาล 54,000.00จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานฌาปนสถาน (เมรุ)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920600448912 นายอาทร  ไชยพลบาล 640924005168 พด.5/2565 01/10/2564 54,000.00 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

64097077292

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโรงฆ่าสัตว์   จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

61,200.00 บาท

61,200.00 บาท

5929700002015 นางเพ็ญ  ศรีรักษา 61,200.00จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโรงฆ่าสัตว์ เป็นระยะเวลา 6 เดือน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5929700002015 นางเพ็ญ  ศรีรักษา 640924005169 พด.6/2565 01/10/2564 61,200.00 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

64097086519

จ้างเหมาบริการยามเพื่อรักษาความปลอดภัยของศูนย์พัมนาเด็กเล็ก จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

61,200.00 บาท

61,200.00 บาท

1920600094995 นายณรงค์ทรรศน์  ธนวิชัยกุล 61,200.00จ้างเหมายามเพื่อรักษาความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นระยะเวลา 6 เดือน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1920600094995 นายณรงค์ทรรศน์  ธนวิชัยกุล 640924005173 พด.7/2565 01/10/2564 61,200.00 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

64097118267

จ้างเหมาบริการยามเพื่อรักษาความปลอดภัยของอาคารยิมเนเซี่ยม  จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

61,200.00 บาท

61,200.00 บาท

3920600448343 นาย ยศ  ขุนศักดิ์ 61,200.00จ้างเหมายามเพื่อรักษาความปลอดภัยของอาคารยิมเนเซียม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920600448343 นาย ยศ  ขุนศักดิ์ 640924005184 พด.8/2565 01/10/2564 61,200.00 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

64097085579

จ้างเหมาคนงานรักษาความสะอาดของโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

61,200.00 บาท

61,200.00 บาท

2800700002013 นายเอกชัย  นาคะ 61,200.00
จ้างเหมาคนงานรักษาความสะอาดของโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา  เป็นระยะ

เวลา 6 เดือน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 2800700002013 นายเอกชัย  นาคะ 640924005186 พด.9/2565 01/10/2564 61,200.00 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

64097329700

จ้างจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลงานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

1461300174387 นางสาววรรณิสา  ทินรัตน์ 9,000.00จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลงานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1461300174387 นางสาววรรณิสา  ทินรัตน์ 640924005616 พด.10/2565 01/10/2564 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

64097338429

จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

1920600227201 นางสาวศศิธร ไชยกาล 9,000.00
จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลงานด้านพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑-

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1920600227201 นางสาวศศิธร ไชยกาล 640924005598 พด.11/2565 01/10/2564 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

64097104197

ประกวดราคาจ้างบริการพนักงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยและงานกวาดขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

979,200.00 บาท

979,200.00 บาท

3920600423715 สุทิน ไชยกาล 976,000.00บริการพนักงานปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยและงานกวาดขยะ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920600423715 สุทิน ไชยกาล 640924010192 พด.12/2565 01/10/2564 976,000.00 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

64097104110

ประกวดราคาจ้างบริการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,247,400.00 บาท

1,247,400.00 บาท

5920690011272 กิตติศักดิ์ สังข์สุข 1,247,300.00บริการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5920690011272 กิตติศักดิ์ สังข์สุข 640924010121 พด.13/2565 01/10/2564 1,247,300.00 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

64097755234

จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,000.00 บาท

27,000.00 บาท

1929900580761 นางสาวปิโญรจ  นามสมมิตร 27,000.00
จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1929900580761 นางสาวปิโญรจ  นามสมมิตร 641024000029 พด.14/2565 01/10/2564 27,000.00 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

64097785508

จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54,000.00 บาท

54,000.00 บาท

3920600303990 นางสาวจิตรลดา  แก้วน่วม 52,838.64จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยยอด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920600303990 นางสาวจิตรลดา  แก้วน่วม 641024001115 พด.15/2564 04/10/2564 52,838.64 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

64107113033

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,946.00 บาท

11,946.00 บาท

0923563000176 ห้างหุ้นส่วนจำกัดลิ้มสุวรรณการไฟฟ้า 11,946.00หลอด LED      จำนวน 42 หลอดขานีออนสปริง   จำนวน  20 อัน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0923563000176
ห้างหุ้นส่วนจำกัดลิ้มสุวรรณการ

ไฟฟ้า
641014201554 9/2565 26/10/2564 11,946.00 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

64107113663

ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,360.00 บาท

9,360.00 บาท

3920600361752 นายโยธิน  มณีโชติ 9,360.00ยาฆ่าวัชพืช(10.17.17.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920600361752 นายโยธิน  มณีโชติ 641014201315 10/2565 26/10/2564 9,360.00 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

64107151079

ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (วัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54,000.00 บาท

54,000.00 บาท

3901100324166 เลิศชัยออโตเมชั่น 54,000.00ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3901100324166 เลิศชัยออโตเมชั่น 641014237224 26/2565 28/10/2564 54,000.00 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

64107255961

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

99,272.00 บาท

99,272.00 บาท

0925549000140 บริษัท ว.รณภูมิ จำกัด 99,272.00วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า(39.12.17.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0925549000140 บริษัท ว.รณภูมิ จำกัด 641014253876 28/2565 29/10/2564 99,272.00 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

64107307447

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

51,000.00 บาท

51,000.00 บาท

3920600329026 นายทนงค์เดช  สมหมาย 51,000.00จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารป้องกันฯ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920600329026 นายทนงค์เดช  สมหมาย 641024008829 พด.20/2565 29/10/2564 51,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


