
ล ำดบั
ที่

งำนซ้ืองำนจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือจัด

จ้ำง
รำคำกลำง จัดซ้ือ/จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1
จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง (ส านักปลัด)

8,400.00     8,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ออโต้ 8,400.00 บาทร้านอู่ ออโต้
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที ่08/2565 
14 ธ.ค. 2564

2
จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
(ส านักปลัด)

1,790.00     1,790.00     เฉพาะเจาะจง
ร้านจึงร่มเย็นภัณฑ์ 
1,790.00 บาท

ร้านจึงร่มเย็นภัณฑ์ 
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที ่11/2565 
23 ธ.ค. 2564

3
จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง กฉ-3955 
สระบุรี(ส านักปลัด)

14,600.00   14,600.00   เฉพาะเจาะจง
บ.หนองแครวมยางและต้ัง
ศูนย์ล้อ 14,600.00 บาท

บ.หนองแครวมยางและ
ต้ังศูนย์ล้อ

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที ่12/2565 
23 ธ.ค 2564

4

จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (Printer 
Laser)เลขครุภัณฑ์ 
416-64-0003 (กอง
สวัสดิการฯ)

3,400.00     3,400.00     เฉพาะเจาะจง
ร้านเอส เค คอมพิวเตอร์ 
3,400.00 บาท

ร้านเอส เค คอมพิวเตอร์
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที ่23/2565 
7 ธ.ค 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย



ล ำดบั
ที่

งำนซ้ืองำนจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือจัด

จ้ำง
รำคำกลำง จัดซ้ือ/จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย

5

จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ือง
ตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เลข
ครุภัณฑ์ 
482-56-0056 
(ส านักปลัด)

1,000.00     1,000.00     เฉพาะเจาะจง
ร้านชัยการช่าง 
1,000.00 บาท

ร้านชัยการช่าง
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที ่24/2565 
16 ธ.ค 2564

6

จัดจ้างซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะ 
หมายเลขทะเบียน 
86-9274 (กอง
สาธารณสุขฯ)

1,500.00     1,500.00     เฉพาะเจาะจง
ร้านชัยการช่าง 
15,00.00 บาท

ร้านชัยการช่าง
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที ่25/2565 
16 ธ.ค 2564

7

จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน บน-1069 
(ส านักปลัด)

4,800.00     4,800.00     เฉพาะเจาะจง
ร้านอู่ ออโต้ 
4,800.00 บาท

ร้านอู่ ออโต้
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที ่26/2565 
23 ธ.ค 2564



ล ำดบั
ที่

งำนซ้ืองำนจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือจัด

จ้ำง
รำคำกลำง จัดซ้ือ/จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย

8

จัดจ้างซ่อมแซม
รถจักรยานยนต์
ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน ขงล-661 
(ส านักปลัด)

     1,380.00      1,380.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านช่างแดง ห้วยทราย 
1,380.00 บาท

ร้านช่างแดง ห้วยทราย
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที ่27/2565 
23 ธ.ค 2564

9

จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน บน-1069 
(ส านักปลัด)

     8,010.00      8,010.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านอู่ ออโต้ 
8,010.00 บาท

ร้านอู่ ออโต้
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที ่28/2565 
23 ธ.ค 2564

10

จัดจ้างต่อสัญญาเว็บไซต์
และจดทะเบียนโดเนม
สัญญาต่อเนื่อง (ส านัก
ปลัด)

     8,000.00      8,000.00 เฉพาะเจาะจง
บ.ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ 
จ ากัด 8,000.00 บาท

บ.ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ 
จ ากัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที ่29/2565 
23 ธ.ค 2564

11

จัดจ้างโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2565 (ส านักปลัด)

   10,500.00    10,500.00 เฉพาะเจาะจง
นายไพฑูรย์ พากวัด 
10,500.00 บาท

นายไพฑูรย์ พากวัด
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที ่30/2565 
23 ธ.ค 2564



ล ำดบั
ที่

งำนซ้ืองำนจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือจัด

จ้ำง
รำคำกลำง จัดซ้ือ/จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย

12
บนัทกึตกลงจ้างเหมาบริการ
งานขับรถบรรทกุขยะ(กอง
สาธารณสุขฯ)

   30,000.00    30,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายประสิทธิ ์เนตรสุวรรณ์
30,000.00 บาท

นายประสิทธิ ์เนตรสุวรรณ์
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที ่18/2565 
30 ธ.ค. 2564

13
บนัทกึตกลงจ้างเหมาบริการ
งานเก็บขนขยะมูลฝอย (กอง
สาธารณสุขฯ)

   27,000.00    27,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายบุญส่ง อินทร์ดี        
27,000.- บาท

นายบุญส่ง อินทร์ดี
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที ่19/2565 
30 ธ.ค. 2564

14
บนัทกึตกลงจ้างเหมาบริการ
แรงงานทั่วไป              
(กองสาธารณสุขฯ)

   24,000.00    24,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายวิชัย พลเยี่ยม          
24,000.00 บาท

นายวิชัย พลเยี่ยม
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที ่20/2565 
30 ธ.ค 2564

15
บนัทกึตกลงจ้างเหมาบริการ
งานเก็บขนขยะมูลฝอย (กอง
สาธารณสุขฯ)

   27,000.00    27,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายส ารวย หมื่นไกล       
27,000.- บาท

นายส ารวย หมื่นไกล
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที ่21/2565 
30 ธ.ค 2564

16

สัญญาจ้างโครงการซ่อม
สร้างถนนแอสฟัล์ทติก
คอนกรีตหมู่ที ่7 สาย
กลางนาเชื่อมต่อ
เทศบาลหินกอง(กองช่าง)

 945,800.00  945,800.00 เฉพาะเจาะจง
บ.กาฬทวีไทย คอน
สตรัคชั่น 945,800.- บาท

บ.กาฬทวีไทย คอน
สตรัคชั่น

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที ่02/2565 
7 ธ.ค 2564
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