
ล ำดบั
ที่

งำนซ้ืองำนจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ

จัดจ้ำง
รำคำกลำง จัดซ้ือ/จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ
ทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1

จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน
ใบเสร็จรับเงินค่ำขยะมูล
ฝอยและใบเสร็จรับเงิน 
(กองคลัง)

4,180.00    4,180.00    เฉพำะเจำะจง
โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน
กรมกำรปกครอง 
4,180.00 บำท

โรงพิมพ์อำสำรักษำ
ดินแดนกรมกำรปกครอง

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่01/2565 
7 ต.ค. 2564

2

จัดซ้ือแบบพิมพ์และ
เอกสำรทีใ่ช้ในกำรเลือกต้ัง
สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลและ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล (ส ำนักปลัด)

8,469.00    8,469.00    เฉพำะเจำะจง
โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน
กรมกำรปกครอง 
8,469.00 บำท

โรงพิมพ์อำสำรักษำ
ดินแดนกรมกำรปกครอง

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่02/2565 
7 ต.ค. 2564

3

จัดซ้ืออุปกรณ์ทีต้่องใช้ใน
แต่ละหน่วยเลือกต้ัง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ห้วยทรำย จ ำนวน 10 
หน่วยเลือกต้ัง (ส ำนักปลัด)

44,856.00  44,856.00  เฉพำะเจำะจง
ร้ำนวิภูริตำกำรค้ำ             
44,856.00 บำท

ร้ำนวิภูริตำกำรค้ำ
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่03/2565 
18 ต.ค. 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย



ล ำดบั
ที่

งำนซ้ืองำนจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ

จัดจ้ำง
รำคำกลำง จัดซ้ือ/จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ
ทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย

4

จัดจ้ำงเหมำท ำบอร์ด
ประชำสัมพันธ์กำรเลือกต้ัง
 จ ำนวน 20 บอร์ด(ส ำนัก
ปลัด)

37,000.00  37,000.00  เฉพำะเจำะจง
นำงบุญธรรม แย้มสมพงษ์     
37,000.00 บำท

นำงบุญธรรม แย้มสมพงษ์
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่01/2565 
7 ต.ค. 2564

5
จัดจ้ำงเหมำท ำตรำยำง
จ ำนวน2รำยกำร (กองคลัง)

1,240.00    1,240.00    เฉพำะเจำะจง
ร้ำนจึงร่มเย็นภัณฑ์            
1,240.00 บำท

ร้ำนจึงร่มเย็นภัณฑ์
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่02/2565 
7 ต.ค. 2564

6
จัดจ้ำงเหมำท ำวัสดุ
ประทับบนบัตรเลือกต้ัง 
(ส ำนักปลัด)

1,300.00    1,300.00    เฉพำะเจำะจง
ร้ำนจึงร่มเย็นภัณฑ์            
1,300.00 บำท

ร้ำนจึงร่มเย็นภัณฑ์
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่03/2565 
7 ต.ค. 2564

7

จัดจ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองตัด
หญ้ำ (กองสำธำรณสุขฯ) 
หมำยเลขครุภัณฑ์ 
482-61-0002

940.00       940.00       เฉพำะเจำะจง
นำยทักศพล ทำจู  
940.00 บำท

นำยทักศพล ทำจู
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่04/2565 
14 ต.ค. 2564

8
จัดจ้ำงเหมำท ำตรำยำง
จ ำนวน2รำยกำร (กองช่ำง)

1,240.00    1,240.00    เฉพำะเจำะจง
ร้ำนจึงร่มเย็นภัณฑ์          
1,240.00 บำท

ร้ำนจึงร่มเย็นภัณฑ์
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่05/2565 
14 ต.ค. 2564



ล ำดบั
ที่

งำนซ้ืองำนจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ

จัดจ้ำง
รำคำกลำง จัดซ้ือ/จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ
ทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย

9
จัดจ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)

500.00       500.00       เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเอสเค คอมพิวเตอร์      
500.00 บำท

ร้ำนเอสเค คอมพิวเตอร์
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่06/2565 
19 ต.ค. 2564

10

จัดจ้ำงน ำรถยนต์ส่วนกลำง
เข้ำตรวจสภำพตำมวงรอบ
เปล่ียนอะไหล่ทีช่ ำรุด 
หมำยเลขทะเบียน กฉ-
3955 สระบุรี (ส ำนักปลัด)

1,900.00    1,900.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนอู่ ออโต้ 1,900.00 บำท ร้ำนอู่ ออโต้
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่07/2565 
28 ต.ค. 2564

11
จัดจ้ำงซ่อมเสำธงชำติหน้ำ
อบต.ห้วยทรำย (ส ำนัก
ปลัด)

4,500.00    4,500.00    เฉพำะเจำะจง
นำยสมัชชำ เนตร์สุวรรณ์ 
4,500.00 บำท

นำยสมัชชำ เนตร์สุวรรณ์
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่08/2565 
28 ต.ค. 2564

12
บันทึกตกลงจ้ำงเหมำ
บริกำรงำนเร่งรัดเก็บเงิน
ค่ำขยะมูลฝอย (กองคลัง)

  48,000.00   48,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำยกิจติชัย บุญช่วย         
48,000.00 บำท

นำยกิจติชัย บุญช่วย
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่01/2565 
1 ต.ค. 2564

13
บันทึกตกลงจ้ำงเหมำ
บริกำรงำนตัดหญ้ำ (กอง
ช่ำง)

  48,000.00   48,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำยสุเทพ อันชูนี            
48,000.00 บำท

นำยสุเทพ อันชูนี
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่02/2565 
1 ต.ค. 2564



ล ำดบั
ที่

งำนซ้ืองำนจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ

จัดจ้ำง
รำคำกลำง จัดซ้ือ/จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ
ทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย

14
บันทึกตกลงจ้ำงเหมำ
บริกำรงำนซ่อมแซมไฟฟ้ำ
และตัดแต่งกิ่งไม้ (กองช่ำง)

  48,000.00   48,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำยมนตรี แย้มสมพงษ์        
48,000.00 บำท

นำยมนตรี แย้มสมพงษ์
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่03/2565 
1 ต.ค. 2564

15

บันทึกตกลงจ้ำงเหมำ
บริกำรงำนท ำควำมสะอำด
 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัด
บ้ำนยำง อบต.ห้วยทรำย 
(กองกำรศึกษำฯ)

  48,000.00   48,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวสมหญิง ศิริมงคล
48,000.00 บำท

นำงสำวสมหญิง ศิริมงคล
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่04/2565 
1 ต.ค. 2564

16

บันทึกตกลงจ้ำงเหมำ
ผู้ช่วยผู้ดูแล ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก วัดบ้ำนยำง(อบต.
ห้วยทรำย) (กอง
กำรศึกษำฯ)

  48,000.00   48,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวรุจิรำ ปะพะลำ    
48,000.00 บำท

นำงสำวรุจิรำ ปะพะลำ
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่05/2565 
1 ต.ค. 2564

17
บันทึกตกลงจ้ำงเหมำ
บริกำรงำนรักษำควำม
สะอำด (ส ำนักปลัด)

  48,000.00   48,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำงล ำยอง มะสุธำตุ        
48,000.00 บำท

นำงล ำยอง มะสุธำตุ
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่06/2565 
1 ต.ค. 2564



ล ำดบั
ที่

งำนซ้ืองำนจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ

จัดจ้ำง
รำคำกลำง จัดซ้ือ/จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ
ทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย

18

บันทึกตกลงจ้ำงเหมำ
บริกำรงำนรักษำควำม
สะอำดและงำนสวน 
(ส ำนักปลัด)

  48,000.00   48,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวทองอยู่ ชมภู
48,000.00 บำท

นำงสำวทองอยู่ ชมภู0
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่07/2565 
1 ต.ค. 2564

19

บันทึกตกลงจ้ำงเหมำ
บริกำรงำนรักษำควำม
สะอำดและงำนสวน 
(ส ำนักปลัด)

  48,000.00   48,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำงโสภี สัมฤทธิน์อก       
48,000.00 บำท

นำงโสภี สัมฤทธิน์อก
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่08/2565 
1 ต.ค. 2564

20
บันทึกตกลงจ้ำงเหมำ
บริกำรงำนขับรถยนต์ 
(ส ำนักปลัด)

  48,000.00   48,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำยอนุชำ อ่วมสกุล      
48,000.00 บำท

นำยอนุชำ อ่วมสกุล
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่09/2565 
1 ต.ค. 2564

21

บันทึกตกลงจ้ำงเหมำ
บริกำรงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย 
(ส ำนักปลัด)

  48,000.00   48,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำยฐิติวัชร เรืองสิริทรัพย์  
48,000.00 บำท

นำยฐิติวัชร เรืองสิริทรัพย์
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่10/2565 
1 ต.ค. 2564

22

บันทึกตกลงจ้ำงเหมำ
บริกำรงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย 
(ส ำนักปลัด)

  48,000.00   48,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำยชัชชัย ลีพุด              
48,000.00 บำท

นำยชัชชัย ลีพุด
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่11/2565 
1 ต.ค. 2564



ล ำดบั
ที่

งำนซ้ืองำนจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ

จัดจ้ำง
รำคำกลำง จัดซ้ือ/จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ
ทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย

23

บันทึกตกลงจ้ำงเหมำ
บริกำรงำนรักษำควำม
สะอำดและงำนสวน 
(ส ำนักปลัด)

  48,000.00   48,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำยวิฑูรย์ เมตตำไพจิตร
48,000.00 บำท

นำยวิฑูรย์ เมตตำไพจิตร
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่12/2565 
1 ต.ค. 2564

24
บันทึกตกลงจ้ำงเหมำ
บริกำรแรงงำนทัว่ไป (กอง
สำธำรณสุขฯ)

  24,000.00   24,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำยวิชัย พลเยี่ยม            
24,000.00 บำท

นำยวิชัย พลเยี่ยม
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่13/2565 
1 ต.ค. 2564

25
บันทึกตกลงจ้ำงเหมำ
บริกำรงำนเก็บขนขยะมูล
ฝอย (กองสำธำรณสุขฯ)

  27,000.00   27,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำยส ำรวย หมื่นไกล        
27,000.- บำท

นำยส ำรวย หมื่นไกล
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่14/2565 
1 ต.ค. 2564

26
บันทึกตกลงจ้ำงเหมำ
บริกำรงำนเก็บขนขยะมูล
ฝอย (กองสำธำรณสุขฯ)

  27,000.00   27,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำยบุญส่ง อินทร์ดี      
27,000.- บำท

นำยบุญส่ง อินทร์ดี
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่15/2565 
1 ต.ค. 2564

27
บันทึกตกลงจ้ำงเหมำ
บริกำรงำนขับรถบรรทุก
ขยะ (กองสำธำรณสุขฯ)

  30,000.00   30,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำยประสิทธิ ์เนตรสุวรรณ์
30,000.00 บำท

นำยประสิทธิ ์เนตรสุวรรณ์
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่16/2565 
1 ต.ค. 2564



ล ำดบั
ที่

งำนซ้ืองำนจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ

จัดจ้ำง
รำคำกลำง จัดซ้ือ/จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ
ทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย

28

บันทึกตกลงจ้ำงเหมำ
บริกำรงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย 
(ส ำนักปลัด)

  44,560.00   44,560.00 เฉพำะเจำะจง
นำยกฤษณะ ไขโพธิ ์         
44,560.00 บำท

นำยกฤษณะ ไขโพธิ์
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่17/2565 
19 ต.ค. 2564

29

สัญญำซ้ืออำหำรเสริม 
(นม) นมกล่อง ยู เอช ที 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำน
ยำง อบต.ห้วยทรำย (กอง
กำรศึกษำฯ)

  12,809.16   12,809.16 เฉพำะเจำะจง
บริษัท ส่งเสริมผลิตภัณฑ์นม 
จ ำกัด 12,809.16 บำท

บริษัทส่งเสริมผลิตภัณฑ์
นม จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่01/2565 
29 ต.ค. 2564

30

สัญญำซ้ืออำหำรเสริม 
(นม) นมกล่อง ยู เอช ที  
โรงเรียนวัดห้วยทรำย 
(กองกำรศึกษำฯ)

  60,761.40   60,761.40 เฉพำะเจำะจง
บริษัท ส่งเสริมผลิตภัณฑ์นม 
จ ำกัด 60,761.40 บำท

บริษัทส่งเสริมผลิตภัณฑ์
นม จ ำกัด

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขที ่02/2565 
29 ต.ค. 2564


