
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
1 จัดซื้ อวัสดุการเกษตร 

จ านวน ๒ รายการ 
4,๔๙๔.- 4,๔๙๔.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

มหาจักรทูลส์  
อินดัสเตรียล 

/เสนอราคา 4,๔๙๔.-  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
มหาจักรทูลส์  
อินดัสเตรียล 

/ราคาที่ 4,๔๙๔.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 146/2563 
ลงวันที่ 3 เมษายน 
2563 

2 จั ดซื้ อ วั ส ดุ ส า นั ก ง าน 
จ านวน ๑๐ รายการ 

4,๕๖๒.- 4,๕๖๒.- เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮงเป้งฮง จ ากัด 
/เสนอราคา 4,๕๖๒.- 

บริษัท เฮงเป้งฮง จ ากัด 
/ราคาที่ซื้อ 4,๕๖๒.-  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 147/2563 
ลงวันที่ ๓ เมษายน 
2563 

๓ จั ดซื้ อ วั ส ดุ ส า นั ก ง าน 
(กล่องใส่ของ ชนิดมีล้อ
และฝาปิ ด  K๑๐๐๐ ) 
จ านวน ๑๐ กล่อง 

6,500.- 6,500.- เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮงเป้งฮง จ ากัด 
/เสนอราคา 6,500.- 

บริษัท เฮงเป้งฮง จ ากัด 
/ราคาที่ซื้อ 6,500.-  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 148/2563 
ลงวันที่ ๓ เมษายน 
2563 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
๔ จัดซื้อวัวดุส ารวจ  

(บันไดอลูมิเนียม ๕ ชั้น) 
จ านวน ๑ ตัว 

2,๐๘๖.๕๐ 2,๐๘๖.๕๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญไพศาล 
/เสนอราคา  
2,๐๘๖.๕๐ 

ร้านเจริญไพศาล 
/ราคาที่ 2,๐๘๖.๕๐ 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 149/2563 
ลงวันที่ 7 เมษายน 
2563 

๕ จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง 
จ านวน ๕ รายการ 

9,๑๓๗.๘๐ 9,๑๓๗.๘๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญไพศาล 
/เสนอราคา 
9,๑๓๗.๘๐ 

ร้านเจริญไพศาล 
/ราคาที่ซื้อ 9,๑๓๗.๘๐ 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 150/2563 
ลงวันที่ ๗ เมษายน 
2563 

๖ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ (คลอรีน 
65% (G) 50กก/ถัง) 
จ านวน 30 ถัง 

97,500.- 97,500.- เฉพาะเจาะจง นางณัฎฐ์สิชา  
อิทธิจารุชัย  

/เสนอราคา97,500.- 

นางณัฎฐ์สิชา  
อิทธิจารุชัย  

/ราคาที่ซื้อ 97,500.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ ๑๕๒/2563 
ลงวันที่  ๘ เมษายน 
2562 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
๗ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่นของส านักปลัด
และป้องกัน ตั้งแต่วันที่ 
๑ เมษายน ๒๕๖๓  
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๓ 

ราคาหน้าปั๊มหรือ
ราคาลอยตัวตาม

ท้องตลาด 

ราคาหน้าปั๊มหรือ
ราคาลอยตัวตาม

ท้องตลาด 

เฉพาะเจาะจง ปั๊มแทนคุณ ปิโตรเลียม 
/เสนอราคา ราคาหน้า
ปั๊มหรือราคาลอยตัว

ตามท้องตลาด 

ปั๊มแทนคุณ ปิโตรเลียม 
/ราคาที่ซื้อ ราคาหน้า
ปั๊มหรือราคาลอยตัว

ตามท้องตลาด 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  185 /2563 
ลงวันที่ 8 เมษายน 
2563 

๘ จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
(เก้าอ้ีท างาน) 
 สีด า ขาเหล็ก 

3,๙๘๐.- 3,๙๘๐.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สระบุรีเฟอร์นิเจอร์ 
2000/เสนอราคา 

3,๙๘๐.- 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สระบุรีเฟอร์นิเจอร์ 
2000/ราคาที่ซื้อ  

3,๙๘๐.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 158/2563 
ลงวันที่ ๑๕ เมษายน 
2563 

๙ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 
(แอลกฮอล์เจลล้างมือ) 
จ านวน ๒๐ ลิตร 

7,276.- 7,276.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับเบิ้ล เอฟ  
เทรดดิ้ง แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด 

/เสนอราคา 7,276.- 

บริษัท ดับเบิ้ล เอฟ  
เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด 
/ราคาที่ซื้อ 7,276.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ ๑๕๙/2563 
ลงวันที่  10 เมษายน 
2563 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
๑๐ จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 

จ านวน ๒ รายการ 
3,๙๐๐.- 3,๙๐๐.- เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮงเป้งฮง จ ากัด 

/เสนอราคา 3,๙๐๐.- 
บริษัท  

เฮงเป้งฮง จ ากัด 
/ราคาที่ซื้อ 3,๙๐๐.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 164/2563 
ลงวันที่ 21 เมษายน 
2563 

๑๑ จัดซื้ออุปกรณ์โครงการ
ควบคุมโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ 

1,๑๐๐.- 1,๑๐๐.- เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮงเป้งฮง จ ากัด 
/เสนอราคา 1,๑๐๐.- 

บริษัท  
เฮงเป้งฮง จ ากัด 

/ราคาที่ซื้อ 1,๑๐๐.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 165/2563 
ลงวันที่ 21 เมษายน 
2563 

๑๒ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์  
(สารส้มขุ่น ชนิดก้อนเล็ก 
25 กก/ถุง)  
จ านวน 7 ตัน 

98,000.- 98,000.- เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐสิชา  
อิทธิจารุชัย 
/เสนอราคา 
98,000.- 

นายณัฎฐสิชา  
อิทธิจารุชัย 

 /ราคาที่ซื้อ 98,000.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 169/2563 
ลงวันที่ 24 เมษายน 
2563 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
๑๓ จัดซื้ออุปกรณ์โรคติดต่อ

และโรคไม่ติดต่อ 
 

11,940.- 11,940.- เฉพาะเจาะจง สรรพกิจ 
/เสนอราคา 
11,940.-  

สรรพกิจ 
/ราคาที่ซื้อ 11,940.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 170/2563 
ลงวันที่ 28 เมษายน 
2563 

๑๔ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว  จ านวน 7 รายการ 

5,๕๖๐.- 5,๕๖๐.- เฉพาะเจาะจง บริษัท  
เฮงเป้งฮง จ ากัด 

/เสนอราคา 5,๕๖๐.- 

บริษัท 
เฮงเป้งฮง จ ากัด 

/ราคาที่ซื้อ 5,๕๖๐.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 173/2563 
ลงวันที่ 27 เมษายน 
2563 

๑๕ จั ดซื้ อ วั ส ดุ ส า นั ก ง าน  
จ านวน 8 รายการ 

2,๙๔๐.- 2,๙๔๐.- เฉพาะเจาะจง บริษัท  
เฮงเป้งฮง จ ากัด 

/เสนอราคา 2,๙๔๐.-  

บริษัท 
เฮงเป้งฮง จ ากัด 

/ราคาที่ซื้อ 2,๙๔๐.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 174/2563 
ลงวันที่ 27 เมษายน 
2563 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
๑๖ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

ภาคเรียนที่ 1/2563 
( ช่ ว งที่  1  กรกฎาคม 
2 5 6 3  ถึ ง วั น ที่  3 0 
พฤศจิกายน  2563)
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเสาไห้ 

29,314.32 29,314.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์นม จ ากัด 

/เสนอราคา 
29,314.32 

บริษัท ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์นม จ ากัด 

/ราคาที่ซื้อ 
29,314.32 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

สัญญาเลขท่ี 
เลขที่ 200/2563 
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 
2563 

๑๗ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ภาคเรียนที่ โรงเรียน
อนุบาลเสาไห้ ประจ า
ภาคเรียน 1/2563 
(ช่วงที่ 1 กรกฎาคม 
2563 ถึงวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2563) 

548,596.56 548,596.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์นม จ ากัด 

/เสนอราคา 
548,596.56 

บริษัท ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์นม จ ากัด 

/ราคาที่ซื้อ 
548,596.56 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

สัญญาเลขท่ี 
เลขที่ 171/2563 
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 
2563 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง 
1 บ า รุ ง รั กษาและซ่ อมแซม

ร ถ ย น ต์ ตู้  ยี่ ห้ อ  TOYOTA 
หมายเลขทะเบียน นข ๒๘๘๐ 
สระบุรี 

7๕๔.๓๕ 7๕๔.๓๕ เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโตย้า
สระบุรี จ ากัด 
 /เสนอราคา 
7๕๔.๓๕ 

บริษัท โตโตย้า
สระบุรี จ ากัด 
/ราคาที่จ้าง 
 7๕๔.๓๕ 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
151/2563  
ลงวันที่ 7 เมษายน
2563 

2 ซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่าย
น้ ามันเครื่องรถดับเพลิงหกล้อ 
หมายเลขทะเบียน บ ๘๒๑๙ 
สระบุรี 

36,๐๕๐.- 36,๐๕๐.- เฉพาะเจาะจง ช่างอ้วน เซอร์วิส 
/เสนอราคา 
 36,๐๕๐.- 

ช่างอ้วน เซอร์วิส 
/ราคาที่จ้าง  
36,๐๕๐.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
153/2563  
ลงวันที่ 8 เมษายน
2563 

3 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การ
ฉีดพ่นยา COVID 19  
จ านวน ๒ ป้าย 

900.- 900.- เฉพาะเจาะจง ร้ า น ป า ย  ป้ า ย
โฆษณา โดย นาย
อ า พ ล  ค ล้ า ย
กลิ่น/เสนอราคา 
900.- 

ร้านปาย ป้ายโฆษณา 
โ ด ย  น า ย อ า พ ล 
คล้ายกลิ่ น/ราคาที่
จ้าง 900.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
155/2563  
ลงวันที่ 8 เมษายน
2563 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง 
๔ จ้างเหมาบริการ

บุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน
จัดเก็บขยะและงานด้าน
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ระยะเวลา
ด าเนินการ ๖ เดือน ตั้งแต่
วันที่ ๑ เมษายน 256๓ ถึง
วันที่ 3๐ กันยายน 2563  

วันละ 300 
บาท 

วันละ 300 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย 
 สัตยวงศ์ 
 /เสนอราคา 
 วันละ 300 
บาท 

นายสิทธิชัย 
 สัตยวงศ ์
/ราคาที่จ้าง วันละ 
300 บาท 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน 
 เลขที่ 188/2563 
 ลงวันที่ ๘ เมษายน 
256๓ 

๕ จัดท าป้ายป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  
จ านวน ๑ ป้าย 

1,๓๒๐.- 1,๓๒๐.- เฉพาะเจาะจง ร้ า น ป า ย  ป้ า ย
โฆษณา โดย นาย
อ า พ ล  ค ล้ า ย
กลิ่น/เสนอราคา  
1,๓๒๐.- 

ร้านปาย ป้ายโฆษณา 
โ ด ย  น า ย อ า พ ล 
คล้ายกลิ่ น/ราคาที่
จ้าง  
1,๓๒๐.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
161/2563  
ลงวันที่ 20 เมษายน
2563 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง 
๖ ซ่อมแซมครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ หมายเลข
ครุภัณฑ์ ๔๑๐๔๗๐๐๐๘ และ
หมายเลขครุภัณฑ์
๔๑๐๔๗๐๐๐๙ 

4,922.- 4,922.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ที เอส พี เซอร์ วิ ส
เซส /เสนอราคา  
4,922.- 

ห้ า งหุ้ น ส่ วนจ า กั ด     
ทีเอสพีเซอร์วิสเซส/
ราคาที่จ้าง  
4,922.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
192/2563  
ลงวันที่ 20 เมษายน
2563 

๗ ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า 
หมายเลขทะเบียน  
83-8621 สระบุรี 

4,300.- 4,300.- เฉพาะเจาะจง อู่ศิริชัยการช่าง 
 /เสนอราคา 
4,300.- 

อู่ศิริชัยการช่าง 
/ราคาที่จ้าง 
4,300.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
168/2563  
ลงวันที่ 22 เมษายน
2563 

๘ บ า รุ ง รั กษาและซ่ อมแซม
ร ถ ย น ต์ ตู้  ยี่ ห้ อ  TOYOTA 
หมายเลขทะเบียน นข ๒๘๘๐ 
สระบุรี 

1,251.๙๐ 1,251.๙๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโตย้า
สระบุรี จ ากัด 
 /เสนอราคา 
1,251.๙๐ 

บริษัท โตโตย้า
สระบุรี จ ากัด 
/ราคาที่จ้าง 
 1,251.๙๐ 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
102/2563  
ลงวันที่ 27 เมษายน
2563 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
๑ จั ด ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์

วิทยาศาสตร์โครงการ
ควบคุมโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ   

2,330.- 2,330.- เฉพาะเจาะจง บริษัท  
เฮงเป้งฮง จ ากัด 

/เสนอราคา 2,330.- 

บริษัท 
เฮงเป้งฮง จ ากัด 

/ราคาที่ซื้อ 2,330.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 177/2563 
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 
2563 

๒ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว   

9,๙๗๕.- 9,๙๗๕.- เฉพาะเจาะจง บริษัท  
เฮงเป้งฮง จ ากัด 

/เสนอราคา 9,๙๗๕.- 

บริษัท 
เฮงเป้งฮง จ ากัด 

/ราคาที่ซื้อ 9,๙๗๕.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 178/2563 
ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2563 

๓ จัดซื้ อวัสดุการเกษตร 
(เอ็นตัดหญ้าม้วนใหญ่) 
จ านวน 6 ม้วน 

1,540.80 1,540.80 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญไพศาล 
/เสนอราคา 
1,540.80 

ร้านเจริญไพศาล 
/ราคาที่ซื้อ 1,540.80 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ ๑๘๐/2563 
ลงวันที่  ๒๖ 
พฤษภาคม 256๓ 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง 
1 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

เครื่องตัดหญ้า หมายเลข
ครุภัณฑ์ ๔๒๒๕๘๐๐๑๒ 
และหมายเลขครุภัณฑ์ 
๔๒๒๕๘๐๐๑๓ 

2,๐๐๐.- 2,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านสมชาย การ
ช่าง/เสนอราคา 
2,๐๐๐.- 

ร้านสมชาย การ
ช่าง//ราคาที่จ้าง 
 2,๐๐๐.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
180/2563  
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม
2563 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมถินุายน 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
๑ จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 

(ถุงมือผ้า จ านวน ๑๐ 
โหล) 

1,๘๐๐.- 1,๘๐๐.- เฉพาะเจาะจง บริษัท  
เฮงเป้งฮง จ ากัด 

/เสนอราคา 1,๘๐๐.-  

บริษัท 
เฮงเป้งฮง จ ากัด 

/ราคาที่ซื้อ 1,๘๐๐.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 182/2563 
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 
2563 

๒ จัดซื้อวัสดุ 
งานบ้านงานครัว   
จ านวน ๑๔ รายการ 

12,๐๐๑.- 12,๐๐๑.- เฉพาะเจาะจง บริษัท  
เฮงเป้งฮง จ ากัด 

/เสนอราคา  
12,๐๐๑.- 

บริษัท 
เฮงเป้งฮง จ ากัด 

/ราคาที่ซื้อ 12,๐๐๑.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 183/2563 
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 
2563 

๓ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(หมึก)  
 

๒๗,๖๖๓.๕๕ ๒๗,๖๖๓.๕๕ เฉพาะเจาะจง บริษัท  
ไอโฟร์เทค จ ากัด 

/เสนอราคา
๒๗,๖๖๓.๕๕  

บริษัท 
ไอโฟร์เทค จ ากัด 

/ราคาที่ซื้อ
๒๗,๖๖๓.๕๕  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ ๑๘๔/2563 
ลงวันที่  ๒ มิถุนายน 
2562 

4 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
(โต๊ะหมู่บูชา จ านวน ๑ 
ชุด) 

5,๓๐๐.- 5,๓๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายชินพงศ์ ประไพ
พาณิชย์ 

/เสนอราคา 5,๓๐๐.- 

นายชินพงศ์ ประไพ
พาณิชย์ 

/ราคาที่ซื้อ 5,๓๐๐.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ ๑๘๗/2563 
ลงวันที่  ๑๕ มิถุนายน 
2562 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมถินุายน 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
๕ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

จ านวน ๖ รายการ 
๒,๒๒๐.- ๒,๒๒๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์ แฟร์ 

โดย  
นายพีรพงษ์ หนูเล็ก/
เสนอราคา ๒,๒๒๐.- 

ร้านคอมพิวเตอร์ แฟร์ 
โดย  
นายพีรพงษ์ หนูเล็ก/
ราคาที่จ้าง ๒,๒๒๐.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี ๑๘๘/
2563  
ลงวันที่ 1๖ มิถุนายน 
256๓ 

๖ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 8 รายการ 

14,238.30 14,238.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท  
ไอโฟร์เทค จ ากัด 

/เสนอราคา  
14,238.30 

บริษัท  
ไอโฟร์เทค จ ากัด 

/ราคาที่ซื้อ 
14,238.30 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 195/2563 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 
2563 

๗ จั ดซื้ อ วั ส ดุ ส า นั ก ง าน 
จ านวน 5 รายการ 

10,500.- 10,500.- เฉพาะเจาะจง บริษัท  
เฮงเป้งฮง จ ากัด 

/เสนอราคา 
10,500.- 

บริษัท 
เฮงเป้งฮง จ ากัด 

/ราคาที่ซื้อ  
10,500.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 198/2563 
ลงวันที่  24 มิถุนายน 
2562 

๘ จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
(เสื้อแขนยาว จ านวน 8 
ตัว) 

3,600.- 3,600.- เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮงเป้งฮง จ ากัด 
/เสนอราคา 3,600.- 

บริษัท เฮงเป้งฮง จ ากัด 
/ราคาที่ซื้อ 3,600.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 205/2563 
ลงวันที่  29 มิถุนายน 
2562 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมถินุายน 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง 
1 ซ่อมแซมรถสุขาเคลื่อนที่ 

หมายเลขทะเบียน ๘๕๘๐๘๙ 
สระบุรี 

9,๐๙๕.- 9,๐๙๕.- เฉพาะเจาะจง หจก.สระบุรี อิม
ปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต 
/เสนอราคา 
9,๐๙๕.- 

หจก.สระบุรีอิมปอร์ต
เอ็กซ์ปอร์ต 
/ราคาที่จ้าง 
9,๐๙๕.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
185/2563  
ลงวันที่ 4 มิถุนายน
2563 

๒ ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ระบบ
เสียงไร้สาย 

5,๐๐๐.- 5,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง บริษัท บี เจ เทค 
/เสนอราคา 
5,๐๐๐.- 

บริษัท บี เจ เทค 
/ราคาที่จ้าง 
5,๐๐๐.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
186/2563  
ลงวันที่ 8 มิถุนายน
2563 

๓ บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ส านักงาน (ล้างแอร์
เครื่องปรับอากาศ หมายเลข
ครุภัณฑ์ ๔๒๐๕๕๐๐๐๖ และ
หมายเลขครุภัณฑ์
๔๒๐๕๕๐๐๐๗) 

1,๗๑๒.- 1,๗๑๒.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ที เอส พี เซอร์ วิ ส
เซส 
/เสนอราคา 
1,๗๑๒.- 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที
เอสพีเซอร์วิสเซส/
ราคาที่จ้าง 
1,๗๑๒.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
189/2563  
ลงวันที่ 18 มิถุนายน
2563 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมถินุายน 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง 
4 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม

และรถขยะ หมายเลข
ทะเบียน 84-7468 
สระบุรี 

13,321.50 13,321.50 เฉพาะเจาะจง หจก.สระบุรี อิม
ปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต 
/เสนอราคา 
13,321.50 

หจก.สระบุรีอิมปอร์ต
เอ็กซ์ปอร์ต 
/ราคาที่จ้าง 
13,321.50 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
190/2563  
ลงวันที่ 18 มิถุนายน
2563 

5 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
(CPU) จ านวน 1 เครื่อง 

900.- 900.- เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์
แฟร์ โดย นายพี
รพงษ์ หนูเล็ก 
/เสนอราคา 
900.- 

ร้านคอมพิวเตอร์แฟร์ 
โดย นายพีรพงษ์ หนู
เล็ก 
/ราคาที่จ้าง 
900.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
191/2563  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน
2563 

6 จ้างเหมาบุคคลภายนอก
ปรับปรุงซ่อมแซมชุด
อุปกรณ์ประปาโรงสูบน้ า
และแพสูบน้ า ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

129,813.- 129,813.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เจ๊ฟแอนด์เจล ยิ่ง
ยิ่งเจริญก่อสร้าง 
/เสนอราคา 
129,813.- 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เจ๊ฟแอนด์เจล ยิ่งยิ่ง
เจริญก่อสร้างราคาท่ี
จ้าง 
129,813.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
202/2563  
ลงวันที่ 29 มิถุนายน
2563 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมถินุายน 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง 
7 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม

และรถขยะ หมายเลข
ทะเบียน 83-2021 
สระบุรี 

5,296.50 5,296.50 เฉพาะเจาะจง อ.อะไหล่ยนต์ 
/เสนอราคา 
5,296.50 

อ.อะไหล่ยนต์ 
/ราคาที่จ้าง 
5,296.50 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
193/2563  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน
2563 

8 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
และรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ 
หมายเลขทะเบียน 85-
8089 สระบุรี 

9,416.- 9,416.- เฉพาะเจาะจง อ.อะไหล่ยนต์ 
/เสนอราคา 
9,416.- 

อ.อะไหล่ยนต์ 
/ราคาที่จ้าง 
9,416.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
194/2563  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน
2563 

9 จ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก  
(ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กเทศบาลต าบลเสาไห้) 
จ านวน 1 คน 

วันละ 
300 บาท 

วันละ 
300 บาท 

เฉพาะเจาะจง นางสาวผ่องศรี 
วิชัย 
/เสนอราคา 
วันละ 300 บาท 

นางสาวผ่องศรี วิชัย 
/ราคาที่จ้าง 
วันละ 300 บาท 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน 
 เลขที่ 196/2563 
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 
256๓ 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมถินุายน 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง 
10 จัดท าอาหารกลางวันและ

อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ในการรับรองคณะบุคคลใน
การประชุมโครงการประชุม
ก ากับดูแลและนิเทศงาน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและการบริหารงาน
ท้องถิ่นแบบบูรณาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  
วรรณโสภณ 
/เสนอราคา 
7,000.- 

นายสมคิด  
วรรณโสภณ 
/ราคาที่จ้าง 
7,000.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
197/2563  
ลงวันที่ 22 มิถุนายน
2563 

11 ซ่อมแซมตู้เชื่อมเหล็ก 2,500.- 2,500.- เฉพาะเจาะจง ร้าน 
สมนึก มอเตอร์ 
/เสนอราคา 
2,500.- 

ร้านสมนึก มอเตอร์ 
/ราคาที่จ้าง 
2,500.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
199/2563  
ลงวันที่ 24 มิถุนายน
2563 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมถินุายน 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง 
12 จัดท าป้ายไวนิลประชุม

ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลเสาไห้ 
จ านวน 1 ป้าย 

300.- 300.- เฉพาะเจาะจง ร้านปาย ป้าย
โฆษณา โดย นาย
อ าพล คล้าย
กลิ่น/เสนอราคา 
300.- 

ร้านปาย ป้ายโฆษณา 
โดย นายอ าพล 
คล้ายกลิ่น 
/ราคาที่จ้าง 
300.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
203/2563  
ลงวันที่ 29 มิถุนายน
2563 

13 จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานสนับสนุนด้าน
งานธุรการ 

วันละ  
300 บาท 

วันละ 
300 บาท 

เฉพาะเจาะจง น า ง ว ร า ภ ร ณ์ 
ประภัสราคม 
/เสนอราคา 
 วันละ 300 วัน 

นางวราภรณ์ ประภัส
ราคม/ราคาที่จ้าง 
วันละ 300 บาท 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน 
 เลขที่ 204/2563 
 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 
256๓ 

14 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
หมายเลขครุภัณฑ์  
420-47-0001  
(ห้องประชุม) และหมายเลข
ครุภัณฑ์ 420-62-0018 
(ห้องประชุม) 

6,420.- 6,420.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ทีเอสพีเซอร์วิส
เซส/เสนอราคา 
6,420.- 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
ทีเอสพีเซอร์วิสเซส/
ราคาที่จ้าง 
6,420.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
207/2563  
ลงวันที่ 29 มิถุนายน
2563 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมถินุายน 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง 
15 จ้างท าความสะอาด

เครื่องปรับอากาศ จ านวน 
8 เครื่อง 

7,704.- 7,704.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ทีเอสพีเซอร์วิส
เซส/เสนอราคา 
7,704.- 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
ทีเอสพีเซอร์วิสเซส/
ราคาที่จ้าง 
7,704.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
208/2563  
ลงวันที่ 29 มิถุนายน
2563 

 


