
ล ำดบั
ที่

งำนซ้ืองำนจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ

จัดจ้ำง
รำคำกลำง จัดซ้ือ/จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1
จัดซ้ือวัสดุอปกรณ์ทีใ่ช้ใน
ศูนย์อ ำนวยกำรเลือกต้ัง 
(ส ำนักปลัด)

13,832.00    13,832.00    เฉพำะเจำะจง
ร้ำนจึงร่มเย็นภัณฑ์ 
13,832.00 บำท

ร้ำนจึงร่มเย็นภัณฑ์
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่04/2565 
5 พ.ย. 2564

2

จัดซ้ือวัสดุอปกรณ์ทีใ่ช้ใน
กำรจัดกำรเลือกต้ัง
สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล (ส ำนัก
ปลัด)

128.00         128.00         เฉพำะเจำะจง
โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน
กรมกำรปกครอง
128.00 บำท

โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน
กรมกำรปกครอง

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่05/2565 
8 พ.ย. 2564

3

จัดซ้ือวัสดุอปกรณ์ทีใ่ช้ใน
กำรจัดกำรเลือกต้ัง
สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลและ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล (ส ำนักปลัด)

10,250.00    10,250.00    เฉพำะเจำะจง
โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน
กรมกำรปกครอง 
10,250.00 บำท

โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน
กรมกำรปกครอง

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่06/2565 
8 พ.ย. 2564

4
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ใน
ศูนย์อ ำนวยกำรเลือกต้ังฯ
(ส ำนักปลัด)

320.00 320.00 เฉพำะเจำะจง
บ.หินกองวัสดุก่อสร้ำง 
จ ำกัด 320.00 บำท

บ.หินกองวัสดุก่อสร้ำง จ ำกัด
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่07/2565 
26 พ.ย. 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย



ล ำดบั
ที่

งำนซ้ืองำนจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ

จัดจ้ำง
รำคำกลำง จัดซ้ือ/จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย

5

จัดจ้ำงซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์
 416-60-0027
(สำธำรณสุขฯ)

1,600.00      1,600.00      เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเอส เค คอมพิวเตอร์ 
1,600.00 บำท

ร้ำนเอส เค คอมพิวเตอร์
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่09/2565 
3 พ.ย. 2564

6

จัดจ้ำงกำรน ำรถส่วนกลำง
เข้ำตรวจสภำพตำม
วงรอบและซ่อมแซม
เปล่ียนแปลงอะไหล่ที่
ช ำรุด บร-7186 (ส ำนัก
ปลัด)

12,800.00    12,800.00    เฉพำะเจำะจง
บ.หนองแคกำรยำงและต้ัง
ศูนย์ล้อ 12,800.00 บำท

บ.หนองแคกำรยำงและต้ัง
ศูนย์ล้อ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่10/2565 
8 พ.ย. 2564

7

จัดจ้ำงตำมโครงกำรจัด
งำนสืบสำนประเพณีวัน
ลอยกระทง 
ปีงบประมำณ2565 
(กองกำรศึกษำฯ)

18,000.00    18,000.00    เฉพำะเจำะจง
นำยสุรชัย สอนเชื้อ 
18,000.00 บำท

นำยสุรชัย สอนเชื้อ
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่11/2565 
12 พ.ย. 2564



ล ำดบั
ที่

งำนซ้ืองำนจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ

จัดจ้ำง
รำคำกลำง จัดซ้ือ/จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย

8
จัดจ้ำงประดับผ้ำระบำยสี
ม่วงและผ้ำระบำยสีขำว 
(ส ำนักปลัด)

40,000.00    40,000.00    เฉพำะเจำะจง
นำงสำววรวนิทน์ิภำ โพธิเ์ย็น 
40,000 บำท

นำงสำววรวินท์นิภำ โพธิเ์ย็น
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่12/2565 
12 พ.ย. 2564

9

จัดจ้ำงเหมำวำงระบบ
ไฟฟ้ำพร้อมเคร่ืองเสียงใช้
บริเวณกำรบ ำเพ็ญกุศล
ถวำยผ้ำพระกฐิน(ส ำนัก
ปลัด)

15,000.00    15,000.00    เฉพำะเจำะจง
นำยวิบูลย์พงศ์ ศรีอ่อน 
15,000.00 บำท

นำยวิบูลย์พงศ์ ศรีอ่อน
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่13/2565 
12 พ.ย. 2564

10
จัดจ้ำงเหมำเต้นท์หลังคำ
สีขำว (ส ำนักปลัด)

4,280.00      4,280.00      เฉพำะเจำะจง
ร้ำนจิรผ้ำใบ
4,280.00 บำท

ร้ำนจิรผ้ำใบ
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่14/2565 
12 พ.ย. 2564

11
จัดจ้ำงเหมำค่ำอำหำร
พร้อมเคร่ืองด่ืมและ
อำหำรว่ำง (ส ำนักปลัด)

  21,000.00  21,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำยปรีชำ เมนกุล 
21,000.00 บำท

นำยปรีชำ เมนกุล
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่15/2565 
12 พ.ย. 2564

12
จัดจ้ำงซ่อมแซมประตู
ภำยในส ำนักงำนอบต.
ห้วยทรำย (ส ำนักปลัด)

      800.00       800.00 เฉพำะเจำะจง
นำยกิตติศักด์ิ สุดสะตำ 
800.00 บำท

นำยกิตติศักด์ิ สุดสะตำ
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่16/2565 
16 พ.ย. 2564



ล ำดบั
ที่

งำนซ้ืองำนจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ

จัดจ้ำง
รำคำกลำง จัดซ้ือ/จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย

13

จัดจ้ำงซ่อมแซมปร้ินเตอร์
เลเซอร์ เลขครุภัณฑ์ 
416-63-0007 
(กองคลัง)

    1,200.00    1,200.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเอส เค คอมพิวเตอร์ 
1,200.00 บำท

ร้ำนเอส เค คอมพิวเตอร์
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่17/2565 
16 พ.ย. 2564

14

จัดจ้ำงสถำนทีต่ำม
โครงกำรจัดงำนสืบสำน
ประเพณีวันลอยกระทง
2565 (กองกำรศึกษำฯ)

    1,500.00    1,500.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสมร วรรณสุทธิ ์
1,500.00 บำท

นำงสมร วรรณสุทธิ์
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่18/2565 
16 พ.ย. 2564

15

จัดจ้ำงเหมำอำหำรและ
อำหำรพร้อมน้ ำด่ืม
โครงกำรอบรมเจ้ำ
พนักงำนผู้ด ำเนินกำร
เลือกต้ัง (ส ำนักปลัด)

  28,800.00  28,800.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำววิจิตตรำ เรไร 
28,800.00 บำท

นำงสำววิจิตตรำ เรไร
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่19/2565 
22 พ.ย. 2564



ล ำดบั
ที่

งำนซ้ืองำนจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ

จัดจ้ำง
รำคำกลำง จัดซ้ือ/จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย

16

จัดจ้ำงซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ 
เลขครุภัณฑ์ 
416-61-0004
(สำธำรณสุขฯ)

    1,600.00    1,600.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเอส เค คอมพิวเตอร์ 
1,600.00 บำท

ร้ำนเอส เค คอมพิวเตอร์
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่20/2565 
22 พ.ย. 2564

17

จัดจ้ำงเหมำเคร่ืองเสียง
โครงกำรอบรมเจ้ำ
พนักงำนผู้ด ำเนอนกำร
เลือกต้ัง (ส ำนักปลัด)

    7,000.00    7,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำยวิบูลย์พงศ์ ศรีอ่อน 
7,000.00 บำท

นำยวิบูลย์พงศ์ ศรีอ่อน
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่21/2565 
22 พ.ย. 2564

18

จัดจ้ำงซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะหมำยเลข
ทะเบียน 84-4299 
(สำธำรณสุขฯ)

  47,000.00  47,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำยวรรณชัย บุญปุย๋ 
47,000.00 บำท

นำยวรรณชัย บุญปุย๋
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่22/2565 
22 พ.ย. 2564

19

โครงกำรติดต้ังหอถังเหล็ก
เก็บน้ ำทรงแชมเปญ หมู่ที่
 2 บริเวณบ้ำนบก (กอง
ช่ำง)

  427,000.00   427,000.00 เฉพำะเจำะจง
หจก.โสดำพรหมกำรช่ำง
427,000.00 บำท

หจก.โสดำพรหมกำรช่ำง
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่01/2565 
11 พ.ย. 2564


