
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
1 จัดซื้อถ้วยรางวัลชนะเลิศ

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2563  
จ านวน 2 ถ้วย 
   

2,400.- 2,400.- เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮงเป้งฮง จ ากัด 
/เสนอราคา 2,400.- 

บริษัท เฮงเป้งฮง จ ากัด 
/ราคาที่ซื้อ 2,400.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 63/2563 
ลงวันที่ 6 มกราคม 
2563 

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ใ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม /
ตกแต่งสถานที่ โครงการ
วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 
2563  
 

19,425.- 19,425.- เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮงเป้งฮง จ ากัด 
/เสนอราคา 
19,425.- 

บริษัท เฮงเป้งฮง จ ากัด 
/ราคาที่ซื้อ 19,425.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 67/2563 
ลงวันที่  6 มกราคม 
2563 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
3 จัดซื้อของรางวัลส าหรับ

เด็กในการเล่นเกมส์ตอบ
ค าถามโครงการวันเด็ก
แ ห่ ง ช า ติ  ป ร ะ จ า ปี 
2563  
 

35,000.- 35,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านครูนิยม 
/เสนอราคา 35,000.- 

ร้านครูนิยม 
/ราคาที่ซื้อ 35,000.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 68/2563 
ลงวันที่ 6 มกราคม 
2563 

4 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง (ยางรถยนต์ 
จ านวน 4 เส้น)รถยนต์
ส่ วนกลาง  รถตู้  ยี่ ห้ อ 
TOYOTA ห ม า ย เ ล ข
ท ะ เ บี ย น  น ข  2880 
สระบุรี 

13,200.- 13,200.- เฉพาะเจาะจง บริษัท โชคพัฒนา  
/เสนอราคา 13,200.- 

บริษัท โชคพัฒนา 
/ราคาที่ซื้อ 13,200.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 71/2563 
ลงวันที่  9 มกราคม 
2563 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
5 จัดซื้ อกรอบรู ปสี ทอง 

ขนาด A4 (21x29.7 
ซม.)  (กรอบรูปมีกระจก 
ขาตั้ ง ฝาหลัง หูแขวน 
แ ล ะ หุ้ ม พ ล า ส ติ ก กั น
กระแทก)  
จ านวน 1,379 ชิ้น 

59,297.- 59,297.- เฉพาะเจาะจง ดวงสมร บุญญานุสนธิ์ 
/เสนอราคา 59,297.- 

ดวงสมร บุญญานุสนธิ์ 
/ราคาที่ซื้อ 59,297.-  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 72/2563 
ลงวันที่ 10 มกราคม 
2563 

6 จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง 
จ านวน 3 รายการ 

3,049.50 3,049.50 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญไพศาล 
/เสนอราคา 
3,049.50 

ร้านเจริญไพศาล 
/ราคาที่ซื้อ 
3,049.50 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 75/2563 
ลงวันที่  9 มกราคม 
2563 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
7 จัดซื้ อวัสดุการเกษตร 

จ านวน 4 รายการ 
3,650.- 3,650.- เฉพาะเจาะจง ร้านชิเช็น 

/เสนอราคา 3,650.-  
ร้านชิเช็น 

/ราคาที่ซื้อ 3,650.- 
คุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 79/2563 
ลงวันที่ 13 มกราคม 
2563 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
8 จัดซื้อน้ าดื่ม เพ่ืออ านวย

ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก่
ป ร ะ ช า ช น ที่ เ ข้ า ม า
ร่วมงานพิธีพระราชทาน
พระบรมฉายาลักษณ์ ณ 
หอประชุ ม  โครงการ
เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ
พระบาทสม เด็ จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี
พ ร ะบรมร าช าภิ เ ษก 
พุทธศักราช 2562  
ของเทศบาลต าบลเสาไห้ 
 

1,090.- 1,090.- เฉพาะเจาะจง ร้านตุ้มบริการ  
/เสนอราคา 1,090.- 

ร้านตุ้มบริการ 
/ราคาที่ซื้อ 1,090.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 82/2563 
ลงวันที่ 21 มกราคม 
2563 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
9 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน

ครัว จ านวน 3 รายการ 
1,130.- 1,130.- เฉพาะเจาะจง ร้านหวายไทย  

/เสนอราคา 1,130.- 
ร้านหวายไทย 

/ราคาที่ซื้อ 1,130.- 
คุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 83/2563 
ลงวันที่ 31 มกราคม 
2563 

10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
จ า น ว น  5 ร า ย ก า ร 
(หมึก) 

9,560.- 9,560.- เฉพาะเจาะจง บริษัท  
ไอโฟร์เทค จ ากัด 

/เสนอราคา 9,560.- 

บริษัท 
ไอโฟรเทค จ ากัด 

/ราคาที่ซื้อ 9,560.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 85/2563 
ลงวันที่ 31 มกราคม 
2563 

11 จั ดซื้ อ วั ส ดุ ส า นั ก ง าน  
จ านวน 27 รายการ 

13,151.- 13,151.- เฉพาะเจาะจง บริษัท  
เฮงเป้งฮง จ ากัด 

/เสนอราคา 13,151.-  

บริษัท 
เฮงเป้งฮง จ ากัด 

/ราคาที่ซื้อ 13,151.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 85/2563 
ลงวันที่ 31 มกราคม 
2563 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
12 จั ดซื้ อ วั ส ดุ ส า นั ก ง าน  

จ านวน 13 รายการ 
7,756.- 7,756.- เฉพาะเจาะจง บริษัท  

เฮงเป้งฮง จ ากัด 
/เสนอราคา 7,756.- 

บริษัท  
เฮงเป้งฮง จ ากัด 

/ราคาที่ซื้อ 7,756.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 87/2563 
ลงวันที่ 31 มกราคม 
2563 

13 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ค รั ว  จ า น ว น  13 
รายการ 

5,721.- 5,721.- เฉพาะเจาะจง บริษัท  
ไอโฟร์เทค จ ากัด 

/เสนอราคา 5,721.- 

บริษัท 
ไอโฟรเทค จ ากัด 

/ราคาที่ซื้อ 5,721.-  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 88/2563 
ลงวันที่ 31 มกราคม 
2563 

14 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 89/2563 
ลงวันที่ 31 มกราคม 
2563 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 

ล าดับที ่ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่
จะจ้าง 
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง 
1 จ้างเหมาเช่าเต็นท์  

โ ค ร ง ก า ร วั น เ ด็ ก แ ห่ ง ช า ติ 
ประจ าปี 2563  
(เต็นท์ขนาด 5*12 เมตร) 
จ านวน 8 หลัง 

7,200.- 7,200.- เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยา 
พิณเสนาะ /เสนอ
ราคา 7,200.- 

นางสาวกัลยา 
พิณเสนาะ /ราคาท่ี
จ้าง 7,200.- 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
61/2563  
ลงวันที่ 6 มกราคม
2563 

2 จ้างเหมาเครื่องเล่นบ้านลม  
สไลเดอร์พร้อมเครื่องเล่นอ่ืนๆ
โ ค ร ง ก า ร วั น เ ด็ ก แ ห่ ง ช า ติ 
ประจ าปี 2563  
  

9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต ดิษสน 
/ เ ส น อ ร า ค า 
9,000.- 

นายอนุชิต ดิษสน 
/ราคาที่จ้าง 9,000.- 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
62/2563  
ลงวันที่ 6 มกราคม
2563 

3 จ้ า ง เหมา เครื่ อ งขยายเสี ย ง 
โ ค ร ง ก า ร วั น เ ด็ ก แ ห่ ง ช า ติ 
ประจ าปี 2563 

5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย  
อินจันทร์ 
/เสนอราคา 
5,000.- 

นายเฉลิมชัย  
อินจันทร์ 
/ราคาที่จ้าง 5,000.- 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
64/2563  
ลงวันที่ 6 มกราคม
2563 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 

ล าดับที ่ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่
จะจ้าง 
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง 
4 จ้างเหมาจัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ/
ป้ายต่างๆ โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2563 

24,300.- 24,300.- เฉพาะเจาะจง ร้านปาย ป้าย
โฆษณา  
โดย นายอ าพล 
คล้ายกลิ่น /
เสนอราคา 
24,300.- 

ร้านปาย ป้ายโฆษณา  
โดย นายอ าพล คล้าย
กลิ่น /ราคาที่จ้าง 
24,300.- 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
61/2563  
ลงวันที่ 6 มกราคม
2563 

5 จ้างเหมาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2563  

45,000.- 45,000.- เฉพาะเจาะจง นาย 
สมคิด  
วรรณโสภณ 
/ เ ส น อ ร า ค า 
45,000.- 

นายสมคิด 
 วรรณโสภณ 
/ราคาที่จ้าง
45,000.-  

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
66/2563  
ลงวันที่ 6 มกราคม
2563 

6 จ้างผูกผ้าประดับตกแต่งอาคาร
ส านักงาน  

3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมบุญ 
มงคล 
/เสนอราคา 
3,000.- 

นายสมบุญ มงคล 
/ราคาที่จ้าง 3,000.- 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
70/2563  
ลงวันที่ 8 มกราคม
2563 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 

ล าดับที ่ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่
จะจ้าง 
(บาท) 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง 
7 ตกแต่งสถานที่ เพื่อแสดงความ

จงรักภักดีและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณเนื่องในงานพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 
2562 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 
พฤษภาคม 2563 

13,300.- 13,300.- เฉพาะเจาะจง พี แอนด์ พี แอ็ด
เวอร์ไทส์ 
 /เสนอราคา 
13,300.- 

พี แอนด์ พี แอ็ดเวอร์
ไทส์ /ราคาที่จ้าง 
13,300.- 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
73/2563  
ลงวันที่ 10 มกราคม
2563 

8 จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
ซ่อมแซมระบบประปา 

9,300.- 9,300.- เฉพาะเจาะจง ร้าน 
สมนึก มอเตอร์ 
/ เ ส น อ ร า ค า 
9,300.- 

ร้านสมนึก มอเตอร์ 
/ราคาที่จ้าง 9,300.- 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
74/2563  
ลงวันที่ 10 มกราคม
2563 

9 จ้ า ง เ ห ม า บ า รุ ง รั ก ษ า แ ล ะ
ซ่ อ ม แ ซ ม ค รุ ภั ณ ฑ์ เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 

8,150.- 8,150.- เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์ 
แฟร์ โดย นายพี
รพงษ์ หนูเล็ก 
/เสนอราคา 
8,150.- 

ร้านคอมพิวเตอร์ 
แฟร์ โดย นายพีรพงษ์ 

หนูเล็ก 
/ราคาที่จ้าง 8,150.- 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
77/2563  
ลงวันที่  13 มกราคม
2563 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 

ล าดับที ่ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

จ้าง 
10 ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า 

หมายเลขทะเบียน 83-
8621 สระบุรี 

13,690.- 13,690.- เฉพาะเจาะจง อู่ศิริชัยการช่าง 
 /เสนอราคา 
13,690.- 

อู่ศิริชัยการช่าง 
/ราคาที่จ้าง 
13,690.- 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
78/2563  
ลงวันที่ 13 มกราคม
2563 

11 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยหิน
คลุก ถนนเลียบคลองเหมือง
ฝั่งซ้าย หมู่ 2 และหมู่ท่ี 6 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 

223,153.85 223,153.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท  
พรีคาสท์  
ดี เวลลอปเมนท์ 
จ ากัด โดย 
นายรัฐบุรุษ 
 ไทยกล้า  
/ เ ส น อ ร า ค า 
223,153.85 

บริษัท  
พรีคาสท์  
ดี เ ว ล ล อป เ ม น ท์ 
จ ากัด  
โดย 
นายรัฐบุรุษ  
ไทยกล้า  
/ราคาที่จ้าง 
223,153.85 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
78/2563  
ลงวันที่ 15 มกราคม
2563 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 

ล าดับที ่ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

จ้าง 
12 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม

รถยนต์ตู้ ยี่ห้อ TOYOTA 
หมายเลขทะเบียน 2880 
สระบุรี 

3,270.99 3,270.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า
สระบุรีจ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 
/เสนอราคา 
3,270.99 

บริษัท โตโยต้า
สระบุรีจ ากัด 
(ส านักงานใหญ่)/
ราคาที่จ้าง 
3,270.99 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
80/2563  
ลงวันที่ 23 มกราคม
2563 

13 จ้างเหมาตกแต่ง จัดสถานที่ 
งานพิธีพระราชทานพระ 
บรมฉายาลักษณ์ ณ 
หอประชุมอ าเภอเสาไห้ 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีพระบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562  
ของเทศบาลต าบลเสาไห้ 

41,000.- 41,000.- เฉพาะเจาะจง ปุ๊บปั๊บ มเีดีย 
/ เ ส น อ ร า ค า 
41,000.- 

ปุ๊บปั๊บ มเีดีย 
/ราคาที่จ้าง
41,000.-  

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
81/2563  
ลงวันที่ 27 มกราคม
2563 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 

ล าดับที ่ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

จ้าง 
14 ซ่อมแซมฝาตะแกรง จ านวน 

4 ฝา (บริเวณหมู่ที่ 1 และ
หมู่ที่ 4) 

13,700.- 13,700.- เฉพาะเจาะจง นายกมลภพ ชมพู
พันธ์ /เสนอราคา 
13,700.- 

นายกมลภพ ชมพู
พันธ์ /ราคาท่ีจ้าง 
13,700.- 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
84/2563  
ลงวันที่ 31 มกราคม
2563 

15 จ้างเหมาส ารวจข้อมูล
ภาคสนามเพ่ือปรับปรุง
ทะเบียนทรัพย์สินและการ
จัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ. ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(ระยะที่ 2) 

150,000.- 150,000.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เซอร์เวย์ แอนด์  
จีไอเอส 
/ เ ส น อ ร า ค า 
150,000.- 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เซอร์เวย์ แอนด์  
จีไอเอส 
/ราคาที่จ้าง
150,000.-  

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
81/2563  
ลงวันที่ 27 มกราคม
2563 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกมุภาพันธ์ 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 2 มีนาคม 2563 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
1 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ

และขนส่ง (แบตเตอรี่
และขั้วแบตเตอรี่ )ของ
รถยนต์ขยะ หมายเลข
ท ะ เ บี ย น  83-2021 
สระบุรี 

6,300.- 6,300.- เฉพาะเจาะจง ร้านตี๋ แบตเตอรี่ 
/เสนอราคา 6,300.- 

ร้านตี๋ แบตเตอรี่ 
/ราคาที่ซื้อ 6,300.-  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 91/2563 
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2563 

2 จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องพิมพ์ 
Multifunction  
แบบหัวฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink 
Tank Printer)  
จ านวน 1 เครื่อง 

7,700.- 7,700.- เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์ แฟร์ 
โดย 

นายพีรพงษ์  หนูเล็ก 
/เสนอราคา 7,700.- 

ร้านคอมพิวเตอร์ แฟร์ 
โดย 

นายพีรพงษ์  หนูเล็ก 
/ราคาที่ซื้อ 7,700.-  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 96/2563 
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2563 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกมุภาพันธ์ 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 2 มีนาคม 2563 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
3 จัดซื้อครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  
(เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One ส าหรับงาน
ส านักงาน)  
จ านวน 1 เครื่อง  

15,800.- 15,800.- เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์ แฟร์ 
โดย 

นายพีรพงษ์  หนูเล็ก 
/เสนอราคา 15,800.-  

ร้านคอมพิวเตอร์ แฟร์ 
โดย 

นายพีรพงษ์  หนูเล็ก 
/ราคาที่ซื้อ 15,800.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 97/2563 
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2563 

4 จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (เครื่อง
สแกนเนอร์ส าหรับงาน
เก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 2) 
จ านวน 1  เครื่อง 

26,500.- 26,500.- เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์ แฟร์ 
โดย 

นายพีรพงษ์  หนูเล็ก 
/เสนอราคา 26,500.-  

ร้านคอมพิวเตอร์ แฟร์ 
โดย 

นายพีรพงษ์  หนูเล็ก 
/ราคาที่ซื้อ 26,500.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 98/2563 
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2563 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกมุภาพันธ์ 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 2 มีนาคม 2563 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
5 จัดซื้อครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  
(อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ Smart 
Card Reader)  
จ านวน 2 เครื่อง 

 

1,300.- 1,300.- เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์ แฟร์ 
โดย 

นายพีรพงษ์  หนูเล็ก 
/เสนอราคา 1,300.- 

ร้านคอมพิวเตอร์ แฟร์ 
โดย 

นายพีรพงษ์  หนูเล็ก 
/ราคาที่ซื้อ 1,300.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 99/2563 
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2563 

6 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
จ านวน 4 รายการ 

14,904.- 14,904.- เฉพาะเจาะจง ร้านสุขพัฒน์ 
/เสนอราคา 14,904.- 

ร้านสุขพัฒน์ 
/ราคาที่ซื้อ 14,904.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 101/2563 
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2563 

7 ซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างภายในเขต
เทศบาล 

459,783.28 459,783.28 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
ด ารงฤทธิ์ ก่อสร้าง 

/เสนอราคา 
459,783.28 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
ด ารงฤทธิ์ ก่อสร้าง 

/ราคาที่ซื้อ 
459,783.28 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 104/2563 
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2563 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกมุภาพันธ์ 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 2 มีนาคม 2563 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
8 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว (ชั้นคว่ าจาน 
ขนาด 80* 85* 49) 
จ านวน 1ชั้น 

4,900.- 4,900.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สระบุรีเฟอร์นิเจอร์ 

2000 
/เสนอราคา 4,900.- 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สระบุรีเฟอร์นิเจอร์ 

2000 
/ราคาที่ซื้อ 4,900.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 106/2563 
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2563 

9 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว (ซิงค์ล้างจาน 
ขนาด 100* 50* 77) 
จ านวน 1 ชุด 

4,990.- 4,990.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สระบุรีเฟอร์นิเจอร์ 

2000 
/เสนอราคา 4,990.- 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สระบุรีเฟอร์นิเจอร์ 

2000 
/ราคาที่ซื้อ 4,990.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 107/2563 
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2563 

10 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
(ตู้เก็บเอกสาร ๒ บาน
ปิด ตู้เหล็กชนิดบานปิด
สูง มือจับชนิดปิด ขนาด 
๙๑๖*๔๕๘*๑,๘๓๐ 
มม.) จ านวน ๒ ใบ 

๘,๗๘๐.- ๘,๗๘๐.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สระบุรีเฟอร์นิเจอร์ 

2000 
/เสนอราคา ๘,๗๘๐.- 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สระบุรีเฟอร์นิเจอร์ 

2000 
/ราคาที่ซื้อ ๘,๗๘๐.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 108/2563 
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2563 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกมุภาพันธ์ 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 2 มีนาคม 2563 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
๑๑ จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 

(ตู้เก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก  
ขนาด ๔๗๐*๖๒๐*
๑,๓๒๐ มม.)  
จ านวน ๑ หลัง 

4,๓๙๐.- 4,๓๙๐.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สระบุรีเฟอร์นิเจอร์ 

2000 
/เสนอราคา 4,๓๙๐.- 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สระบุรีเฟอร์นิเจอร์ 

2000 
/ราคาที่ซื้อ 4,๓๙๐.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 109/2563 
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2563 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกมุภาพันธ์ 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 2 มีนาคม 2563 

ล าดับที ่ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

จ้าง 
1 จ้างเหมาส ารวจข้อมูล

ภาคสนามเพ่ือปรับปรุง
ทะเบียนทรัพย์สินและการ
จัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ. ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(ระยะที่ 2) 

150,000.- 150,000.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เซอร์เวย์ แอนด์  
จีไอเอส 
/ เ ส น อ ร า ค า 
150,000.- 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เซอร์เวย์ แอนด์  
จีไอเอส 
/ราคาที่จ้าง
150,000.-  

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
90/2563  
ลงวันที่ 4 กุมภา 
พันธ์ 2563 

2 จัดท าป้ายไวนิล  
โครงการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมในเด็กปฐมวัย 
ประจ าปี 2563  
จ านวน 1ป้าย 
 

432.- 432.- เฉพาะเจาะจง ร้าน 
ปาย ป้ายโฆษณา 
โดย นายอ าพล 
คล้ายกลิ่น 
/ เ ส น อ ร า ค า 
432.- 

ร้าน 
ปาย ป้ายโฆษณา 
โ ด ย  น า ย อ า พ ล 
คล้ายกลิ่น 
/ราคาที่จ้าง 432.- 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
92/2563  
ลงวันที่ 2 กุมภา 
พันธ์ 2563 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกมุภาพันธ์ 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 2 มีนาคม 2563 

ล าดับที ่ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

จ้าง 
3 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม

รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลข
ทะเบียน บต 9319 สระบุรี 

19,951.- 19,951.- เฉพาะเจาะจง บริษัท โชคพัฒนา 
ไ ท ร์  เ ซ อ ร์ วิ ส 
จ ากัด /เสนอราคา
19,951.-  

บริษัท โชคพัฒนา 
ไทร ์เซอร์วิส 
จ ากัด/ราคาที่จ้าง
19,951.-  

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
97/2563  
ลงวันที่ 14 กุมภา 
พันธ์ 2563 

4 ซ่อมวาล์ว เปิด-ปิดน้ า 
รถบรรทุกสิบล้อ หมายเลข
ทะเบียน บ 8219 สระบุรี 

18,700.- 18,700.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
น าชัย อินดัสทรี 
/ เ ส น อ ร า ค า 
18,700.- 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
น าชัย อินดัสทรี 
/ราคาที่จ้าง
18,700.-  

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
100/2563  
ลงวันที่ 21 กุมภา 
พันธ์ 2563 

5 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
รถยนต์ขยะ หมายเลข
ทะเบียน 83-2021 สระบุรี 

12,733.- 12,733.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สระบุรี อิมปอร์ต
เอ็กซ์ปอร์ต 
/ เ ส น อ ร า ค า 
12,733.- 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ส ระบุ รี อิ มปอร์ ต
เอ็กซ์ปอร์ต 
/ราคาที่จ้าง 
12,733.- 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
102/2563  
ลงวันที่ 21 กุมภา 
พันธ์ 2563 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกมุภาพันธ์ 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 2 มีนาคม 2563 

ล าดับที ่ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

จ้าง 
6 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม

รถยนต์ขยะ หมายเลข
ทะเบียน 84-7468 สระบุรี 

9,576.50 9,576.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สระบุรี อิมปอร์ต
เอ็กซ์ปอร์ต 
/ เ ส น อ ร า ค า 
9,576.50 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ส ระบุ รี อิ มปอร์ ต
เอ็กซ์ปอร์ต 
/ราคาที่จ้าง 
9,576.50 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
103/2563  
ลงวันที่ 21 กุมภา 
พันธ์ 2563 

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟ
ทางสาธารณะไฟฟ้าส่องสว่าง 
ภายในเขตเทศบาลต าบลเสา
ไห้ 

359,712.60 359,712.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
ด ารงฤทธิ์ 
ก่อสร้าง 

/เสนอราคา 
359,712.60 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
ด ารงฤทธิ์ ก่อสร้าง 

/ราคาที่ซื้อ 
359,712.60 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 105/2563 
ลงวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2563 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมนีาคม 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 1 เมษายน 2563 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
๑ จัดซื้ออุปกรณ์ โครงการ

เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่
โลกกว้าง ประจ าปี 
๒๕๖๓ 

6,๘๘๕.- 6,๘๘๕.- เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮงเป้งฮง จ ากัด 
/เสนอราคา 6,๘๘๕.- 

บริษัท  
เฮงเป้งฮง จ ากัด 

/ราคาที่ซื้อ 6,๘๘๕.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 112/2563 
ลงวันที่ 3 มีนาคม 
2563 

๒ จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 
จ านวน ๒ รายการ  

49,๑๑๓.- 49,๑๑๓.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
 มายเวย์ 

/เสนอราคา 49,๑๑๓.- 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
 มายเวย์ 

/ราคาที่ซื้อ 49,๑๑๓.-  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่     /2563 
ลงวันที่   มีนาคม 
2563 

๓ จัดซื้อเครื่องแต่งกาย 
จ านวน ๒ รายการ 

24,๐๗๕.- 24,๐๗๕.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
 มายเวย์ 

/เสนอราคา 24,๐๗๕.- 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
 มายเวย์ 

/ราคาที่ซื้อ 24,๐๗๕.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่     /2563 
ลงวันที่   มีนาคม 
2563 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมนีาคม 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 1 เมษายน 2563 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
๔ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 

จ านวน ๔ รายการ 
5,๔๙๙.๘๐ 5,๔๙๙.๘๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  

มหาจักรทูลส์ 
 อินดัสเตรียล 
/เสนอราคา  
5,๔๙๙.๘๐  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
มหาจักรทูลส์ 
 อินดัสเตรียล 
/ราคาที่ซื้อ  
5,๔๙๙.๘๐ 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 115/2563 
ลงวันที่ 4 มีนาคม 
2563 

๕ จัดซื้ออุปกรณ์การ
แข่งขัน โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา “เสาไห้คัพ”  
ครั้งที่ ๔๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

15,๔๕๘.- 15,๔๕๘.- เฉพาะเจาะจง ร้านดี พัฒนา 
/เสนอราคา 15,๔๕๘.- 

ร้านดี พัฒนา 
/ราคาที่ซื้อ 15,๔๕๘.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  118 /2563 
ลงวันที่ 10  มีนาคม 
2563 

๖ จัดซื้อโล่หรือถ้วยรางวัล 
โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา “เสาไห้คัพ”  
ครั้งที่ ๔๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

7,๙๐๐.- 7,๙๐๐.- เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮงเป้งฮง จ ากัด 
/เสนอราคา 7,๙๐๐.- 

บริษัท เฮงเป้งฮง 
จ ากัด 

/ราคาที่ซื้อ 7,๙๐๐.-  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 119 /2563 
ลงวันที่ 10 มีนาคม 
2563 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมนีาคม 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 1 เมษายน 2563 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
๗ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ

และขนส่ง 
 (แบตเตอรี่ เครื่องพ่น
ยุง) จ านวน ๒ ลูก 

3,๕๓๑.- 3,๕๓๑.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนตรกิจ แมชีน
เนอร์ (๑๙๙๑) จ ากัด 

/เสนอราคา  
3,๕๓๑.- 

บริษัท ยนตรกิจ แมชีน
เนอร์ (๑๙๙๑) จ ากัด 

/ราคาที่ซื้อ  
3,๕๓๑.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 121/2563 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 
2563 

๘ จัดซื้อครุภัณฑ์
การเกษตร (เครื่องสูบน้ า 
หอยโข่ง) จ านวน ๑ 
เครื่อง 

19,๐๔๖.- 19,๐๔๖.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
มายเวย์ 

/เสนอราคา 19,๐๔๖.- 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
มายเวย์ 

/ราคาที่ซื้อ 19,๐๔๖.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  124 /2563 
ลงวันที่ 19  มีนาคม 
2563 

๙ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(ตลับหมึก) 
จ านวน ๕ รายการ 

8,๘๕๙.๖๐ 8,๘๕๙.๖๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท 
 ไอโฟร์เทค จ ากัด 

/เสนอราคา  
8,๘๕๙.๖๐  

บริษัท 
 ไอโฟร์เทค จ ากัด 

/ราคาที่ซื้อ  
8,๘๕๙.๖๐  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 125 /2563 
ลงวันที่ 20 มีนาคม 
2563 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมนีาคม 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 1 เมษายน 2563 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
๑๐ จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 

จ านวน ๒ รายการ 
48,๑๕๐.- 48,๑๕๐.- เฉพาะเจาะจง /เสนอราคา  

48,๑๕๐.- 
/ราคาที่ซื้อ  
48,๑๕๐.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 126/2563 
ลงวันที่ 23 มีนาคม 
2563 

๑๑ จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่  
(โทรทัศน์ แอล อี ดี LED 
TV แบบ Smart TV) 
จ านวน ๑ เครื่อง 

18,๓๘๐.- 18,๓๘๐.- เฉพาะเจาะจง นิมิตร 
/เสนอราคา 18,๓๘๐.- 

นิมิตร 
/ราคาที่ซื้อ 18,๓๘๐.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  127 /2563 
ลงวันที่ 26 มีนาคม 
2563 

๑๒ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 
จ านวน ๑๖ รายการ 

9,๗๓๘..- 9,๗๓๘..- เฉพาะเจาะจง บริษัท 
 เฮงเป้งฮง จ ากัด 

/เสนอราคา  
9,๗๓๘..- 

บริษัท 
เฮงเป้งฮง จ ากัด 

/ราคาที่ซื้อ  
9,๗๓๘..- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 130/2563 
ลงวันที่ 30 มีนาคม 
2563 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมนีาคม 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 1 เมษายน 2563 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
๑๓ จัดซื้อวัสดุส านักงาน 

จ านวน ๘ รายการ 
8,๘๕๐.- 8,๘๕๐.- เฉพาะเจาะจง บริษัท 

 เฮงเป้งฮง จ ากัด 
/เสนอราคา  
8,๘๕๐.- 

บริษัท 
 เฮงเป้งฮง จ ากัด 

/ราคาที่ซื้อ  
8,๘๕๐.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 131/2563 
ลงวันที่ 30 มีนาคม 
2563 

๑๔ จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
จ านวน ๑๑ รายการ 

11,๔๘๒.- 11,๔๘๒.- เฉพาะเจาะจง บริษัท 
 เฮงเป้งฮง จ ากัด 

/เสนอราคา 11,๔๘๒.- 

บริษัท 
 เฮงเป้งฮง จ ากัด 

/ราคาที่ซื้อ 11,๔๘๒.-  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  132 /2563 
ลงวันที่ 30 มีนาคม 
2563 

๑๕ จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
จ านวน ๘ รายการ 

14,๙๘๐.- 14,๙๘๐.- เฉพาะเจาะจง บริษัท 
 เฮงเป้งฮง จ ากัด 

/เสนอราคา  
14,๙๘๐.- 

บริษัท 
เฮงเป้งฮง จ ากัด 

/ราคาที่ซื้อ  
14,๙๘๐.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 133/2563 
ลงวันที่ 30 มีนาคม 
2563 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมนีาคม 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 1 เมษายน 2563 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
๑๖ จัดซื้อพระบรมฉายา

ลักษณ์พร้อมกรอบสีแดง
ใช้ประดับตกแต่งภายใน
อาคารส านักงาน 

2,๕๕๐.- 2,๕๕๐.- เฉพาะเจาะจง ดวงสมร บุญญานุสินธ์ 
/เสนอราคา  
2,๕๕๐.- 

ดวงสมร บุญญานุสินธ์ 
/ราคาที่ซื้อ  
2,๕๕๐.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 135/2563 
ลงวันที่ 30 มีนาคม 
2563 

๑๗ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นของกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 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  137 /2563 
ลงวันที่ 30 มีนาคม 
2563 

๑๘ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดท า
หน้ากากอนามัยให้แก่
ประชาชน เพ่ือใช้ป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ 

12,177.- 12,177.- เฉพาะเจาะจง ร้านบี จีแฟบริคเฮ้าล์ 
/เสนอราคา  
12,177.- 

ร้านบี จีแฟบริคเฮ้าล์ 
/ราคาที่ซื้อ  
12,177.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 143/2563 
ลงวันที่ 23 มีนาคม 
2563 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมนีาคม 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 1 เมษายน 2563 

ล าดับที ่ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

จ้าง 
1 จัดท าป้ายไวนิล โครงการเปิด

โลกทัศน์การเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

500.- 500.- เฉพาะเจาะจง ร้าน 
ปาย ป้ายโฆษณา 
โดย นายอ าพล 
คล้ายกลิ่น 
/ เ ส น อ ร า ค า 
500.- 

ร้าน 
ปาย ป้ายโฆษณา 
โ ด ย  น า ย อ า พ ล 
คล้ายกลิ่น 
/ราคาที่จ้าง 500.- 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
111/2563  
ลงวันที่ 3 มีนาคม 
2563 

2 จ้างเหมายานพาหนะรถบัส
ปรับอากาศ โครงการเปิดโลก
ทัศน์การเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

14,๕๐๐.- 14,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายพงศ์ศิริ 
 ต้นแก้ว 
/เสนอราคา  
14,๕๐๐.- 

นายพงศ์ศิร ิ
 ต้นแก้ว 
/ราคาที่จ้าง  
14,๕๐๐.- 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
113/2563  
ลงวันที่ 3 มีนาคม 
2563 

๓ จ้างเหมาจัดท าอาหารพร้อม
เครื่องดื่ม มื้อเช้าและม้ือ
กลางวัน โครงการเปิดโลก
ทัศน์การเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

8,๘๕๐.- 8,๘๕๐.- เฉพาะเจาะจง นายสมคิด วรรณ
โสภณ 
/เสนอราคา  
8,๘๕๐.- 

นายสมคิด วรรณ
โสภณ 
/ราคาที่จ้าง  
8,๘๕๐.- 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
114/2563  
ลงวันที่ 3 มีนาคม 
2563 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมนีาคม 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 1 เมษายน 2563 

ล าดับที ่ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

จ้าง 
๔ จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 
“เสาไห้คัพ”  
ครั้งที่ ๔๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง นาย 
ณัฐวุฒิ  เกตุงาม 
/ เ ส น อ ร า ค า 
6,000.- 

นาย 
ณัฐวุฒิ  เกตุงาม 
/ราคาที่จ้าง
6,000.-  

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
117/2563  
ลงวันที่ 10 มีนาคม 
2563 

๕ จ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเจาะฝา
คอนกรีตถังน้ าใส (ฝา คสล.)  

2,๐๐๐.- 2,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง นายกมลภพ  
ชมภูพันธ์ 
/เสนอราคา  
2,๐๐๐.- 

นายกมลภพ  
ชมภูพันธ์ 
/ราคาที่จ้าง  
2,๐๐๐.- 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
120/2563  
ลงวันที่ 3 มีนาคม 
2563 

๖ ติดตั้ งชุด เครื่ องรับสัญญาณ
ความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ MHZ (ชนิด
รับสัญญาณสียงไร้สาย) จ านวน 
๘ ชุด (เพิ่มเติมจุดกระจายเสียง
ไร้สายแบบไร้สายภายในเขต
เทศบาล จ านวน ๘ จุด) 

460,๐๐๐.- 460,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง บริษัท  
เจซอฟท์ จ ากัด 
/เสนอราคา  
460,๐๐๐.- 

บริษัท  
เจซอฟท์ จ ากัด 
/ราคาที่จ้าง  
460,๐๐๐.- 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
122/2563  
ลงวันที่ 13 มีนาคม 
2563 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมนีาคม 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 1 เมษายน 2563 

ล าดับที ่ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

จ้าง 
๗ โครงการปรับปรุงผิวจราจร

ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนเลียบคลองชลประทาน
ฝั่งขวา หมู่ที่ ๒ 

360,๐๐๐.- 360,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
ทองใบ การโยธา 
/เสนอราคา  
360,๐๐๐.- 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
ทองใบ การโยธา 
/ราคาที่จ้าง  
360,๐๐๐.- 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
123/2563  
ลงวันที่ 13 มีนาคม 
2563 

๘ จัดท าป้ายไวนิลรับสมัครเด็ก
เล็กเพ่ือเข้าเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เสาไห้ จ านวน ๒ ป้าย 

864.- 864.- เฉพาะเจาะจง ร้าน 
ปาย ป้ายโฆษณา 
โดย นายอ าพล 
คล้ายกลิ่น/เสนอ
ราคา 864.- 

ร้าน 
ปาย ป้ายโฆษณา 
โดย นายอ าพล 
คล้ายกลิ่น/ราคาที่
จ้าง 864.- 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
128/2563  
ลงวันที่ 13 มีนาคม 
2563 

๙ จ้า ง เหมาบริการจัดท าป้ าย
ประช าสั มพั น ธ์ ป้ อ งกั น ฝุ่ น
ละออง PM 2.๕ และป้องกัน
โรคระบาด COVID 19  
จ านวน ๒ ป้าย 

900.- 900.- เฉพาะเจาะจง ร้าน 
ปาย ป้ายโฆษณา 
โดย นายอ าพล 
คล้ายกลิ่น/เสนอ
ราคา 900.- 

ร้าน 
ปาย ป้ายโฆษณา 
โดย นายอ าพล 
คล้ายกลิ่น/ราคาที่
จ้าง 900.- 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
155/2563  
ลงวันที่     มีนาคม 
2563 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมนีาคม 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 1 เมษายน 2563 

ล าดับที ่ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

จ้าง 
๑๐ บ ารุงรักษาและซ่อมแซม

รถยนต์ขยะ หมายเลข
ทะเบียน ๘๓-๒๐๒๑ สระบุรี 

14,๙๘๐.- 14,๙๘๐.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สระบุรี อิมปอร์ต
เอ็กซ์ปอร์ต 
/เสนอราคา  
14,๙๘๐.- 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ส ระบุ รี อิ มปอร์ ต
เอ็กซ์ปอร์ต 
/ราคาที่จ้าง  
14,๙๘๐.- 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
134/2563  
ลงวันที่ 3q มีนาคม 
2563 

๑๑ จัดท าป้ายป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 จ านวน ๑ ป้าย 

1,๓๒๐.- 1,๓๒๐.- เฉพาะเจาะจง ร้าน 
ปาย ป้ายโฆษณา 
โดย นายอ าพล 
คล้ายกลิ่น 
/เสนอราคา  
1,๓๒๐.- 

ร้าน 
ปาย ป้ายโฆษณา 
โ ด ย  น า ย อ า พ ล 
คล้ายกลิ่น 
/ราคาที่จ้าง  
1,๓๒๐.- 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
136/2563  
ลงวันที่ 30 มีนาคม 
2563 

 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมนีาคม 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 1 เมษายน 2563 

ล าดับที ่ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

จ้าง 
๑๒ 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 นางกาญจนา 
ปัญญา 
 /เสนอราคา 
 วันละ 300 บาท 

นางกาญจนา 
ปัญญา 
/ราคาที่จ้าง วันละ 
300 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน 
 เลขที่ 138/2563 
 ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
256๓ 

๑๓ 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 นายวิชาญ แซ่ตั้ง 
 /เสนอราคา 
 วันละ 300 บาท 

นายวิชาย แซ่ตั้ง 
/ราคาที่จ้าง วันละ 
300 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน 
 เลขที่ 139/2563 
 ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
256๓ 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมนีาคม 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 1 เมษายน 2563 

ล าดับที ่ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

จ้าง 
๑๔ 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 นายสุขใจ พามี 
 /เสนอราคา 
 วันละ 300 บาท 

นายสุขใจ พามี 
/ราคาที่จ้าง วันละ 
300 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน 
 เลขที่ 140/2563 
 ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
256๓ 

๑๕ 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 นายวิหาร  
เปรมเพ็ชร 
/เสนอราคา 
 วันละ 300 บาท 

นายวิหาร  
เปรมเพ็ชร 
/ราคาที่จ้าง  
วันละ 300 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน 
 เลขที่ 141/2563 
 ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
256๓ 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมนีาคม 2563 

เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 1 เมษายน 2563 

ล าดับที ่ งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

จ้าง 
๑๖ 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 นางสาวตวงรัตน์ 
 /เสนอราคา 
 วันละ 300 บาท 

นางสาวตวงรัตน์ 
/ราคาที่จ้าง วันละ 
300 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน 
 เลขที่ 142/2563 
 ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
256๓ 

๑๗ จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน
สนับสนุนด้านงานธุรการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ๖ 
เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน 
256๓ ถึงวันที่ 3๐ กันยายน 
2563 

วันละ 300 
บาท 

วันละ 300 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางสาวเปรมวดี 
ดวงสิน /เสนอ
ราคา วันละ 300 
บาท 

นางสาวเปรมวดี  
ดวงสิน /ราคาที่จ้าง 
วันละ 300 บาท 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ 

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน 
 เลขที่ 144/2563 
 ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
256๓ 

 


