
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 1 พฤศจกิายน 2562 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
1 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  

(ปูนขาว จ านวน 30 ถุง) 
1,284.- 1,284.- เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญไพศาล 

/เสนอราคา 1,284.- 
ร้านเจริญไพศาล 

/ราคาที่ซื้อ 1,284.- 
คุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 3/2563 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2562 

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(หมึกเครื่องปริ๊น OKI  
รุ่น B412 DN จ านวน 
2 ตลับ) 

5,200.- 5,200.- เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์ แฟร์ 
โดย  

นายพีรพงษ์ หนูเล็ก 
/เสนอราคา 5,200.- 

ร้านคอมพิวเตอร์ แฟร์ 
โดย  

นายพีรพงษ์ หนูเล็ก 
/ราคาที่ซื้อ 5,200.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 5/2563 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2562 

 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 1 พฤศจกิายน 2562 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
3 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

ภาคเรียนที่  2/2562 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเสาไห้ 

40,167.- 40,167.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์นม จ ากัด 

/เสนอราคา 
40,167.- 

บริษัท ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์นม จ ากัด 

/ราคาที่ซื้อ 40,167.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 6/2563 
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 
2562 

4 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ภาคเรียนที่  2/2562 
โ ร ง เ รี ย น  โ ร ง เ รี ย น
อนุบาลเสาไห้  ประจ า
ภาคเรียน 2/2562 

1,540,624.- 1,540,624.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์นม จ ากัด 

/เสนอราคา 
1,540,624.- 

บริษัท ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์นม จ ากัด 

/ราคาที่ซื้อ 
1,540,624.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ลงวันที่  29 ตุลาคม 
2562 

5 จั ด ซื้ อ ชุ ด ก ร ะ จก โ ค้ ง
จราจรกรอบสีแดง ขนาด 
24 นิ้ว จ านวน 4 บาน 
+ ชุดปะดับส าหรับยึด
ติดตั้ง จ านวน 4 บาน 

14,000.- 14,000.- 14,000.- ร้านรุ่งเรืองการค้า 
/ เสนอราคา 
14,000.- 

ร้านรุ่งเรืองการค้า 
/ราคาที่ซื้อ 14,000.- 

 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 10/2563 
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 
2562 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 1 พฤศจกิายน 2562 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
6 จัดซื้อโคมแขวน จ านวน 

12 คู่ โครงการจัดงาน
ประ เพณี ลอยกระทง 
ประจ าปี 2562 

3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง เฮือนเพ็ชรวงเดือน 
/เสนอราคา 3,000.- 

เฮือนเพ็ชรวงเดือน 
/ราคาที่ซื้อ 3,000.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 11/2563 
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 
2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 1 พฤศจกิายน 2562 

ล าดับที ่ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่
จะจ้าง 
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง 
1 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

เพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนด้าน
ง า น ธุ ร ก า ร  ร ะ ย ะ เ ว ล า
ด าเนินการ 5 เดือน 11 วัน 
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563  

วันละ 
300 
บาท 

วันละ 
300 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางสาวเปรมวดี 
ดวงสิน /เสนอราคา 
วันละ 300 บาท 

นางสาวเปรมวดี  
ดวงสิน /ราคาที่จ้าง 
วันละ 300 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน 
 เลขที่ 1/2563 
 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 
2562 

2 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
(ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-
0003  จ านวน 1 เครื่อง)  

900.- 900.- เฉพาะเจาะจง ร้ านคอมพิว เตอร์ 
แฟร์ โดย  
นายพีรพงษ์ หนูเล็ก 
/เสนอราคา 900.-  

ร้ า น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ 
แฟร์ โดย  
นายพีรพงษ์ หนูเล็ก 
/ราคาที่จ้าง 900.- 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
2/2563  
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2562 

3 จัดท าป้ายไวนิลรับสมัครเด็กเล็ก
เพ่ือเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลต าบลเสาไห้  
ภาคเรี ยนที่  2  ปีการศึ กษา 
2562 ขนาด 1.2*2.4 เมตร 
จ านวน 2 ป้าย 

864.- 864.- เฉพาะเจาะจง ร้านปาย ป้าย
โฆษณา แฟร์  
โดย นายอ าพล 
คล้ายกลิ่น 
/เสนอราคา 864.-  

ร้านปาย ป้ายโฆษณา 
โดย  
นายอ าพล คล้ายกลิ่น 
/ราคาที่จ้าง 864.- 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
4/2563  
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2562 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 1 พฤศจกิายน 2562 

ล าดับที ่ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง 
4 ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า 

หมายเลขครุภัณฑ์  
442-59-0001  

1,570.- 1,570.- เฉพาะเจาะจง ร้านสมชาย การ
ช่าง/เสนอราคา 
1,570.-  

ร้านสมชาย การช่าง 
/ราคาที่จ้าง 
1,570.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
7/2563  
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 
2562 

5 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์
ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน 
บต 9319 สระบุรี (รถป้องกัน) 

31,459.07 31,459.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้ า
สระบุรี จ ากัด 
/ เ ส น อ ร า ค า 
31,459.07  

บริษัทโตโยต้าสระบุรี 
จ ากั ด /ราคาที่ จ้ า ง 
31,459.07 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
8/2563  
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 
2562 

6 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 
ยี่ห้อ ToYoTa หมายเลข
ทะเบียน นข 2880 สระบุรี 

31,459.07 31,459.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้ า
สระบุรี จ ากัด 
/ เ ส น อ ร า ค า 
21,617.21  

บริษัทโตโยต้าสระบุรี 
จ ากั ด /ราคาที่ จ้ า ง 
21,617.21 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
9/2563  
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 
2562 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 1 พฤศจกิายน  2562 

ล าดับที ่ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง 
7 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่

ประจ าศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
(ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอเสาไห้) ตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
(ระยะเวลา 12 เดือน) 
 

เดือนละ
9,000 บาท 

เดือนละ
9,000 บาท 

เฉพาะเจาะจง นางสาวนัตธิด า 
แววหงษ์ 
/เสนอราคาเดือน
ละ 9,000 บาท 

นางสาวนัตธิดา แวว
หงส์  / ร าค าที่ จ้ า ง 
9,000 บาท 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน 
 เลขที่ 1.1/2563 
 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 
2562 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2562 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
1 จั ด ซื้ อ ค รุ ภั ณ ฑ์ อ่ื น ๆ 

(เครื่องเล่นสนามส าหรับ
เ ด็ ก บ้ า น เ ห็ ด ยั ก ษ์
กระดานลื่ น ผลิ ตจาก
พ ล า ส ติ ก  ข น า ด 
1 5 8 * 2 8 2 * 2 0 4 ) 
จ านวน 1 ชุด 

69,000.- 69,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์เจริญ
เครื่องเขียน จ ากัด 

/เสนอราคา 
69,000.- 

บริษัท ทรัพย์เจริญ
เครื่องเขียน จ ากัด/

ราคาที่ซ้ือ 69,000.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 18/2563 
ลงวันที่  11 
พฤศจิกายน 2562 

2 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ (สารส้ม
ขุ่ นชนิ ดก้ อน เล็ ก  25 
กก./ถุง) จ านวน 7 ตัน 

98,000.- 98,000.- เฉพาะเจาะจง นางณัฎฐ์สิชา  
อิทธิจารุชัย / เสนอ
ราคา 98,000.- 

นางณัฎฐ์สิชา  
อิทธิจารุชัย /ราคาที่ซื้อ 

98,000.- 
 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 18/2563 
ลงวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2562 

 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2562 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
3 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ

และขนส่งรถยนต์ขยะ 
หมายเลขทะเบียน  
8 4 -7 4 6 8  ส ร ะ บุ รี 
(แบตเตอรี่) 

6,200.- 6,200.- เฉพาะเจาะจง ร้านตี๋ แบตเตอรี่ 
/เสนอราคา 6,200.- 

ร้านตี๋ แบตเตอรี่ 
/ราคาที่ซื้อ 6,200.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 21/2563 
ลงวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2562 

4 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 22/2563 
ลงวันที่  15 
พฤศจิกายน 2562 

5 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว (เอ็นตัดหญ้า ขนาด 
3 มม.) จ านวน 1 โหล 

3,081.60 3,081.60 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญไพศาล / 
เสนอราคา 3,081.60 

ร้านเจริญไพศาล 
 /ราคาที่ซื้อ 
3,081.60 

 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 23/2563 
ลงวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2562 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2562 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
6 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  

(ปูนขาว จ านวน 40 ถุง) 
1,712.- 1,712.- เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญไพศาล 

/เสนอราคา 1,712.- 
ร้านเจริญไพศาล 

/ราคาที่ซื้อ 1,712.- 
คุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 24/2563 
ลงวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2562 

7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(หมึกพิมพ์)  
จ านวน 6 รายการ 

25,338.- 25,338.- เฉพาะเจาะจง บริษัท  
ไอโฟร์เทค จ ากัด 

/เสนอราคา 
25,338.- 

บริษัท 
ไอโฟร์เทค จ ากัด 

/ราคาที่ซื้อ 25,338.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 27/2563 
ลงวันที่  25
พฤศจิกายน 2562 

8 จัดซื้ อวัสดุการเกษตร 
(ปุ๋ยยูเรีย) จ านวน 2 ถุง 

1,160.- 1,160.- เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรเสาไห้  
โดย นายรังสรรค์  

มากหลาย  
/ เสนอราคา 1,160.- 

ร้านเกษตรเสาไห้ 
 โดย  
นายรังสรรค์ มากหลาย 
 /ราคาที่ซื้อ 1,160.- 

 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 30/2563 
ลงวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2562 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2562 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
9 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 

(รองเท้าบูท เบอร์ 12) 
จ านวน 8 คู่ 

1,883.20 1,883.20 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญไพศาล 
/เสนอราคา 
1,883.20 

ร้านเจริญไพศาล 
/ราคาที่ซื้อ 1,883.20 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 31/2563 
ลงวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2562 

10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 รายการ 

1,200.- 1,200.- เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์ แฟร์ 
โดย  

นายพีรพงษ์ หนูเล็ก 
/เสนอราคา 1,200.- 

ร้านคอมพิวเตอร์ แฟร์ 
โดย  

นายพีรพงษ์ หนูเล็ก/
ราคาที่ซ้ือ 1,200.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 32/2563 
ลงวันที่  28
พฤศจิกายน 2562 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2562 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 

ล าดับที ่ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง 
1 จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและ

เครื่องขยายเสียง โครงการจัด
งานประเพณีลอยกระทง 
ประจ าปี 2562 

15,000.- 15,000.- เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ  
อุ่มน้อย 
/ เ ส น อ ร า ค า 
15,000.-  

นายชูชาติ อุ่มน้อย/
ราคาที่จ้าง 15,000 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
12/2563  
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2562 

2 ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-56-0001 จ านวน 
1 เครื่อง (เปลี่ยนเพาเวอร์ซัพ
พาย) 

900.- 900.- เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์ 
แฟร์ โดย  
นายพีรพงษ์  
หนูเล็ก /เสนอ
ราคา 900.-  

ร้ า น ค อม พิ ว เ ต อ ร์ 
แฟร์ โดย  
นายพีรพงษ์ หนูเล็ก 
/ราคาที่จ้าง  900.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
13/2563  
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2562 

3 จัดท าป้ายไวนิล โครงการจัด
งานประเพณีลอยกระทง 
ประจ าปี 2562  
จ านวน 2 ป้าย 

1,782.- 1,782.- เฉพาะเจาะจง ร้านปาย ป้าย
โฆษณา แฟร์  
โดย นายอ าพล 
คล้ายกลิ่น 
/เสนอราคา 
1,782.-  

ร้านปาย ป้ายโฆษณา 
โดย  
นายอ าพล คล้ายกลิ่น 
/ราคาที่จ้าง 
1,782.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
14/2563  
ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2562 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2562 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 

ล าดับที ่ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง 
4 จัดท าป้ายไวนิล วันลอยกระทง

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเสาไห้ 

432.- 432.- เฉพาะเจาะจง ร้านปาย ป้าย
โฆษณา แฟร์  
โดย นายอ าพล 
คล้ายกลิ่น 
/เสนอราคา 
432.-  

ร้านปาย ป้ายโฆษณา 
โดย  
นายอ าพล คล้ายกลิ่น 
/ราคาที่จ้าง 432.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
15/2563  
ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2562 

5 จ้างเหมาด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลภาคสนามเพ่ือปรับปรุง
ทะเบียนทรัพย์สินและการ
จัดเก็บภาษี ตามพ.ร.บ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 เทศบาลต าบลเสาไห้ 

200,000.- 200,000.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
เซอร์เวย์ แอนด์  
จีไอเอส  
/เสนอราคา 
200,000.-  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
เซอร์เวย์ แอนด์  
จีไอเอส /ราคาที่จ้าง  
200,000.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
16/2563  
ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2562 

6 ซ่อมแซมรถกระบะ 4 ประตู 
หมายเลขทะเบียน กฉ 4793 
สระบุรี 

11,253.19 11,253.19 เฉพาะเจาะจง บริษัท จึงกงเฮง
อีซูซุ จ ากัด 
/เสนอราคา 
11,253.19  

บริษัท จึงกงเฮงอีซูซุ 
จ ากัด /ราคาที่จ้าง 
11,253.19  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
17/2563  
ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2562 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2562 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 

ล าดับที ่ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง 
7 ซ่อมแซมครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ  
หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-
0009 จ านวน 1 เครื่อง 

12,840.- 12,840.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอสพี
เซอร์วิสเซส  
โดย นางสายชล 
จิตรีธาตุ 
/เสนอราคา 
12,840.-  

หจก. 
ทีเอสพีเซอร์วิสเซส  

โดย นางสายชล จิตรี
ธาตุ/ราคาที่จ้าง 

12,840.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
20/2563  
ลงวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2562 

8 เปลี่ยนยางรถยนต์ตรวจการณ์ 
หมายเลขทะเบียน บต 9319 
สระบุรี จ านวน 4 เส้น 

10,400.- 10,400.- เฉพาะเจาะจง บริษัทโชคพัฒนา 
ไทร์ เซอร์วิส 
จ ากัด (สนง.ใหญ่) 
/เสนอราคา 
10,400.-  

บริษัทโชคพัฒนา 
ไทร์ เซอร์วิส จ ากัด 
(สนง.ใหญ่) /ราคาที่
จ้าง  10,400.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
18.5/2563  
ลงวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2562 

9 ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 
หมายเลขทะเบียน ขคท 733 
สระบุรี 

6,345.- 6,345.- เฉพาะเจาะจง ร้านบุญสนองยาน
ยนต์ 
/เสนอราคา 
6,345.- 

ร้านบุญสนองยาน
ยนต์ /ราคาที่จ้าง 
6,345.-  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
25/2563  
ลงวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2562 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2562 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 

ล าดับที ่ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง 
10 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม

ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ยี่ห้อ SUPREME หมายเลข
ครุภัณฑ์ 416-49-0001 
จ านวน 1 เครื่อง 

7,650.- 7,650.- เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์
แฟร์ โดย  
นายพีรพงษ์  
หนูเล็ก/เสนอ
ราคา 7,650.-  

ร้านคอมพิวเตอร์ 
แฟร์ โดย นายพี
รพงษ์ หนูเล็ก 
/ราคาที่จ้าง 
7,640.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
26/2563  
ลงวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2562 

11 จ้างเหมาบริการ จัดเก็บ ขน 
และก าจัดขยะมูลฝอย (เพ่ิมเติม) 
จ านวน 1 อัตรา 

วันละ  
300 บาท 

วันละ 
300 บาท 

เฉพาะเจาะจง นางกาญจนา 
ปัญญา 
/เสนอราคา วันละ 
300 บาท  

นางกาญจนา ปัญญา 
/ราคาที่จ้าง  วันละ 
300 บาท  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน 
 เลขที่ 28/2563 
 ลงวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2562 

12 จ้างเหมาซ่อมแซมโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-54-0015 
จ านวน 1 เครื่อง  

428.- 728.- เฉพาะเจาะจง ร้าน 
คอมพิวเตอร์ แฟร์ 
โดย  
นายพีรพงษ์  
หนูเล็ก /เสนอ
ราคา 728.- 

ร้านคอมพิวเตอร์ 
แฟร์ โดย  
นายพีรพงษ์  
หนูเล็ก/ราคาที่จ้าง 
728.-  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
33/2563  
ลงวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2562 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 3  มกราคม 2563 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
1 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  

(ยางมะตอยส าเร็จรูป 
บ ร ร จุ ถุ ง  ถุ ง ล ะ  2 0 
กิโลกรัม จ านวน 300 
ถุง) 

18,000.- 18,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญใจ 
ใคร่ครวญ /เสนอราคา 

18,000.- 

นางสาวขวัญใจ 
ใคร่ครวญ 

/ราคาที่ซื้อ 18,000.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 35/2563 
ลงวันที่ 12 ธันวาคม 
2562 

2 จัดซื้อวัสดุอ่ืน  
(มาตรวัดน้ า)  
จ านวน 30 ตัว 

36,960.26 36,960.26 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
มหาจักรทูลส์  
อินดัสเตรียล 
/เสนอราคา 

36,690.26      

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
มหาจักรทูลส์  
อินดัสเตรียล 
/ราคาที่ซื้อ 

36,690.26 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 40/2563 
ลงวันที่  16 ธันวาคม 
2562 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 3  มกราคม 2563 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
3 จัดซื้อครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
 (เครื่องส ารองไฟ ขนาด 
800VA 480 Watts) 
จ านวน 1 เครื่อง  

2,200.- 2,200.- เฉพาะเจาะจง ร้าน 
คอมพิวเตอร์ แฟร์ 
 โดย นายพีรพงษ์  

หนูเล็ก /เสนอราคา 
2,200.- 

ร้าน 
คอมพิวเตอร์ แฟร์  
โดย นายพีรพงษ์  

หนูเล็ก /ราคาที่ซื้อ 
2,200.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 42/2563 
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 
2562 

4 จั ด ซื้ อ ค รุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
21.5 นิ้ว)  
จ านวน 2 เครื่อง 

7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง ร้าน 
คอมพิวเตอร์ แฟร์ 
 โดย นายพีรพงษ์  

หนูเล็ก /เสนอราคา 
7,000.- 

ร้าน 
คอมพิวเตอร์ แฟร์ 
 โดย นายพีรพงษ์  
หนูเล็ก /ราคาที่ซื้อ 

7,000.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 43/2563 
ลงวันที่  17 ธันวาคม 
2562 

5 จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องพิมพ์ 
Multfunction เลเซอร์
หรือLED ขาวด า) 
จ านวน 1 เครื่อง 

9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง ร้าน 
คอมพิวเตอร์ แฟร์ 
 โดย นายพีรพงษ์  

หนูเล็ก /เสนอราคา 
9,000.- 

ร้าน 
คอมพิวเตอร์ แฟร์ 
 โดย นายพีรพงษ์  
หนูเล็ก /ราคาที่ซื้อ

9,000.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 44/2563 
ลงวันที่  17 ธันวาคม 
2562 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 3  มกราคม 2563 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
6 จัดซื้อครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องพิมพ์
Multfunction เลเซอร์
หรือLED สี)  
จ านวน 1 เครื่อง 

15,000.- 15,000.- เฉพาะเจาะจง ร้าน 
คอมพิวเตอร์ แฟร์ 
 โดย นายพีรพงษ์  

หนูเล็ก /เสนอราคา 
15,000.- 

ร้าน 
คอมพิวเตอร์ แฟร์  
โดย นายพีรพงษ์  

หนูเล็ก /ราคาที่ซื้อ
15,000.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 45/2563 
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 
2562 

7 จั ดซื้ อ วั ส ดุ ส า นั ก ง าน 
(ใบเสร็จค่าน้ าประปา
แบบกระดาษต่อเนื่อง 
V3 บรรจุ 600 ฉบับ 
ต่อ 1 กล่อง)  
จ านวน 2 กล่อง 

8,200.- 8,200.- เฉพาะเจาะจง นางพิทยา หนูเอียด /
เสนอราคา 8,200.- 

นางพิทยา หนูเอียด 
 /ราคาที่ซื้อ 8,200.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 46/2563 
ลงวันที่  17 ธันวาคม 
2562 

8 จั ด ซื้ อ ค รุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์  
( เ ค รื่ อ งคอม พิ ว เตอร์ 
โ น๊ ต บุ๊ ค ส า ห รั บ ง า น
ประมวลผล)  
จ านวน 1 เครื่อง 

21,000.- 21,000.- เฉพาะเจาะจง ร้าน 
คอมพิวเตอร์ แฟร์ 
 โดย นายพีรพงษ์  

หนูเล็ก /เสนอราคา 
21,000.- 

ร้าน 
คอมพิวเตอร์ แฟร์ 
 โดย นายพีรพงษ์  
หนูเล็ก /ราคาที่ซื้อ

21,000.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 48/2563 
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 
2562 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 3  มกราคม 2563 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
9 จัดซื้อครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ (เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน* จอภาพไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 1 เครื่อง 

16,500.- 16,500.- เฉพาะเจาะจง ร้าน 
คอมพิวเตอร์ แฟร์ 
 โดย นายพีรพงษ์  

หนูเล็ก /เสนอราคา 
16,500.- 

ร้าน 
คอมพิวเตอร์ แฟร์  
โดย นายพีรพงษ์  

หนูเล็ก /ราคาที่ซื้อ 
16,500.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 47/2563 
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 
2562 

10 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 46/2563 
ลงวันที่  18 ธันวาคม 
2562 

11 จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องพิมพ์
Multfunction เลเซอร์
หรือLED สี)  
จ านวน 2 เครื่อง 

30,000.- 30,000.- เฉพาะเจาะจง ร้าน 
คอมพิวเตอร์ แฟร์ 
 โดย นายพีรพงษ์  

หนูเล็ก /เสนอราคา 
30,000.- 

ร้าน 
คอมพิวเตอร์ แฟร์ 
 โดย นายพีรพงษ์  
หนูเล็ก /ราคาที่ซื้อ

30,000.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 50/2563 
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 
2562 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 3  มกราคม 2563 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
12 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว (เครื่องตัดหญ้า
แบบจักรยาน)  
จ านวน 1 เครื่อง 

11,770.- 11,770.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
มหาจักรทูลส์  
อินดัสเตรียล  
/เสนอราคา 
11,770.- 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
มหาจักรทูลส์  
อินดัสเตรียล 

/ราคาที่ซื้อ 11,770.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 51/2563 
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 
2562 

13 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว (เครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง)  
จ านวน 2 เครื่อง 

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

/เสนอราคา97,500.- 

นางณัฎฐ์สิชา  
อิทธิจารุชัย  

/ราคาที่ซื้อ 97,500.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 52/2563 
ลงวันที่  24 ธันวาคม 
2562 

14 จั ดซื้ อ วั ส ดุ ส า นั ก ง าน 
จ านวน 14 รายการ 

8,202.- 8,202.- เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮงเป้งฮง จ ากัด 
/เสนอราคา 8,202.- 

บริษัท เฮงเป้งฮง จ ากัด 
/ราคาที่ซื้อ 8,202.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 53/2563 
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 
2562 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 3  มกราคม 2563 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
15 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน

ครัว จ านวน 8 รายการ 
6,790.- 6,790.- เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮงเป้งฮง จ ากัด 

/เสนอราคา 6,790.- 
บริษัท เฮงเป้งฮง จ ากัด/

ราคาที่ซ้ือ 6,790.- 
คุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 54/2563 
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 
2562 

16 จัดซื้ อวัสดุการเกษตร 
จ านวน 2 รายการ 

888.10 888.10 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญไพศาล 
/เสนอราคา8 88.10 

ร้านเจริญไพศาล 
/ราคาที่ซื้อ 888.10  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่   /2563 
ลงวันที่  25 ธันวาคม 
2562 

17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(หมึก) 

7,062.- 7,062.- เฉพาะเจาะจง บริษัท  
ไอโฟร์เทค จ ากัด 

/เสนอราคา 7,062.- 

บริษัท ไอโฟร์เทค จ ากัด 
/ราคาที่ซื้อ 7,062.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 56 /2563 
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 
2562 

 



 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 3  มกราคม 2563 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
18 จัดซื้อของพิธีทางศาสนา 

โครงการจัดงานประเพณี
ท าบุญวันขึ้นปีใหม่ 
ประจ าปี 2563  

2,180.- 2,180.- เฉพาะเจาะจง ร้านสนิท ดอกไม้สด  
/เสนอราคา 2,180.- 

ร้านสนิท ดอกไม้สด 
/ราคาที่ซื้อ 2,180.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 60/2563 
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 
2562 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 3 มกราคม 2563 

ล าดับที ่ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง 
1 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม

ครุภัณฑ์รถยนต์ขยะ หมายเลข
ทะเบียน 83-2021 สระบุรี 

18,564.50 18,564.50 เฉพาะเจาะจง หจก.สระบุ รี อิม
ปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต 
/ เ ส น อ ร า ค า 
18,564.50  

หจก.สระบุรีอิมปอร์ต
เอ็กซ์ปอร์ต/ราคาที่
จ้าง 18,564.50 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
36/2563  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 
2562 

2 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง ยี่ห้อ Ford หมายเลข
ทะเบียน กค 6463 สระบุรี 

22,141.51 22,141.51 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโต้แก
เลอรี่ จ ากัด /
เสนอราคา 
22,141.51 

บริษัท ออโต้แกเลอรี่ 
จ ากัด /ราคาที่จ้าง  
22,141.51 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
37/2563  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 
2562 

3 ซ่อมแซมครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 420-47-0010 

856.- 856.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอสพี
เซอร์วิสเซส  
โดย นางสายชล 
จิตรีธาตุ /เสนอ
ราคา 856.-  

หจก.ทีเอสพีเซอร์วิส
เซส  
โดย นางสายชล จิตรี
ธาตุ/ราคาที่จ้าง 
856.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
38/2563  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 
2562 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 3 มกราคม 2563 

ล าดับที ่ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง 
4 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-52-0001  
จ านวน 1 เครื่อง 

1,300.- 1,300.- เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์ 
แฟร์ โดย  
นายพีรพงษ์ หนู
เล็ก/ เสนอราคา 
1,300.-  

ร้านคอมพิวเตอร์ 
แฟร์ โดย  
นายพีรพงษ์ หนูเล็ก/
ราคาที่จ้าง 1,300.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
39/2563  
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 
2562 

5 ซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย 
จ านวน 7 จุด 

5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ ซอฟท์ 
จ ากัด /เสนอราคา 
5,000.- 

บริษัท เจ ซอฟท์ 
จ ากัด /ราคาที่จ้าง  
5,000.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
41/2563  
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 
2562 

6 จัดท าป้ายไวนิลโครงการจัดงาน
ประเพณีท าบุญขึ้นปีใหม่ 
ประจ าปี 2563 

1,995.- 1,995.- เฉพาะเจาะจง ร้านปาย ป้าย
โฆษณา โดย นาย
อ าพล คล้ายกลิ่น 
/เสนอราคา 
1,995.- 

ร้านปาย ป้ายโฆษณา 
โดย นายอ าพล 
คล้ายกลิ่น  
/ราคาที่จ้าง 
1,995.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
55/2563  
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 
2562 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 3 มกราคม 2563 

ล าดับที ่ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง 
7 จ้างเหมาเช่าเต็นท ์โครงการจัด

งานประเพณีท าบุญขึ้นปีใหม่ 
ประจ าปี 2563  

1,600.- 1,600.- เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยา  
พิณเสนาะ/เสนอ
ราคา 1,600.-  

ร้านคอมพิวเตอร์ 
แฟร์ โดย  
นายพีรพงษ์ หนูเล็ก/
ราคาที่จ้าง 1,600.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
57/2563  
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 
2562 

8 จ้างเหมาอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม โครงการจัดงาน
ประเพณีท าบุญขึ้นปีใหม่ 
ประจ าปี 2563 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมคิด วรรณ
โสภณ /เสนอ
ราคา 6,000.- 

นายสมคิด วรรณ
โสภณ /ราคาที่จ้าง  
6,000.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
58/2563  
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 
2562 

9 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง 
โครงการจัดงานประเพณีท าบุญ
ขึ้นปีใหม่ ประจ าปี 2563 

3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ 
อุ่มน้อย /เสนอ
ราคา 3,000.- 

นายสุชาติ อุ่มน้อย/
ราคาที่จ้าง 3,000.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
59/2563  
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 
2562 

 

 


