
  

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 
เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 1 พฤศจกิายน 2564 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 

และหล่อลื่นของกองคลัง 
ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
3 1  มี น า ค ม  2 5 6 5 
(ระยะเวลา 6 เดือน) 

3,000 บาท 
/เฉลี่ย 1,800 
บาท จ านวน 

 6 เดือน 

3,000 บาท 
/เฉลี่ย 1,800 
บาท จ านวน 

 6 เดือน 

เฉพาะเจาะจง ปั๊มแทนคุณปิโตรเลียม 
เสนอราคา  

3,000 บาท 
/เฉลี่ย 1,800 บาท 

จ านวน 
 6 เดือน 

ปั๊มแทนคุณปิโตรเลียม 
ราคาที่ซ้ือ 3,000 บาท 

/เฉลี่ย 1,800 บาท 
จ านวน 
 6 เดือน 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 5/2565 
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2564 

2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
 (น้ าดื่ม)  
(กองการศึกษา) ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
30  กั น ย า ย น  2 5 6 5 
(ระยะเวลา 12 เดือน) 

1,800.- 1,800.- เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื่มชัยนวัฒน์  
/เสนอราคา 1,800.- 

ร้านน้ าดื่มชัยนวัฒน์ 
/ราคาที่ซื้อ 1,800.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 8/2565 
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2564 

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 
และหล่อลื่ นของส านั ก
ปลัด ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
30  กั น ย า ย น  2 5 6 5 
(ระยะเวลา 12 เดือน) 

100,000 บาท 
( ใบสั่งซื้อ 
12 เดือน 

100,000 บาท) 
 

100,000 
บาท 

( ใบสั่งซื้อ 
12 เดือน 
100,000

บาท) 

เฉพาะเจาะจง ปั๊มแทนคุณปิโตรเลียม 
เสนอราคา  

100,000 บาท 
( ใบสั่งซื้อ 

12 เดือน 100,000
บาท) 

ปั๊มแทนคุณปิโตรเลียม 
ราคาที่ซ้ือ  

100,000 บาท 
( ใบสั่งซื้อ 

12 เดือน 100,000
บาท)  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 11/2565 
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2564 

 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 

เทศบาลต าบลเสาไห ้
วันที่ 1 พฤศจกิายน 2564 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
4 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 

และหล่อลื่น 
ของกองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม  
ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
30  กั น ย า ย น  2 5 6 5 
(ระยะเวลา 3 เดือน) 

100,000 บาท 
( ใบสั่งซื้อ 
3 เดือน 

100,000 บาท) 
 

100,000 
บาท 

( ใบสั่งซื้อ 
 3 เดือน 

100,000
บาท) 

เฉพาะเจาะจง ปั๊มแทนคุณปิโตรเลียม 
เสนอราคา  

100,000 บาท 
( ใบสั่งซื้อ 

3 เดือน 100,000
บาท) 

ปั๊มแทนคุณปิโตรเลียม 
ราคาที่ซ้ือ  

100,000 บาท 
( ใบสั่งซื้อ 

3 เดือน 100,000
บาท)  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 12/2565 
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2564 

5 จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ช่ ว ย เ ห ลื อ
อุทกภัย  
จ านวน 3 รายการ 

3,985.75 บาท 
 

3,985.75 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโลหะภัณฑ์ 
(1994) 

เสนอราคา  
3,985.75 บาท 

 

ร้านไทยโลหะภัณฑ์ 
(1994) ราคาที่ซ้ือ  
3,985.75 บาท 

  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 21/2565 
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2564 

 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 

เทศบาลต าบลเสาไห ้
วันที่ 1 พฤศจกิายน 2564 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
7 จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ช่ ว ย เ ห ลื อ

อุทกภัย (ทราย) 
9,095 บาท 

 
9,095 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโลหะภัณฑ์ 

(1994) 
เสนอราคา  

9,095 บาท 
 

ร้านไทยโลหะภัณฑ์ 
(1994) ราคาที่ซ้ือ  

9,095 บาท 
  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 22/2565 
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2564 

8 จัดซื้อถุงยังชีพ (น้ าท่วม) 
จ านวน 85 ถุง 

59,500 บาท 
 

59,500 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮงเป้งฮง จ ากัด 
เสนอราคา  

59,500 บาท 
 

บริษัท เฮงเป้งฮง จ ากัด 
ราคาที่ซ้ือ  

59,500 บาท 
  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 23/2565 
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2564 

9 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 
และหล่อลื่น 
ของกองช่าง ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
30  กั น ย า ย น  2 5 6 5 
(ระยะเวลา 12 เดือน) 

50,000 บาท 
( ใบสั่งซื้อ 
12 เดือน 

50,000 บาท) 
 

50,000 บาท 
( ใบสั่งซื้อ 
 12 เดือน 

50,000บาท) 

เฉพาะเจาะจง ปั๊มแทนคุณปิโตรเลียม 
เสนอราคา  

50,000 บาท 
( ใบสั่งซื้อ 

12 เดือน 50,000
บาท) 

ปั๊มแทนคุณปิโตรเลียม 
ราคาที่ซ้ือ  

50,000 บาท 
( ใบสั่งซื้อ 

12 เดือน 50,000
บาท)  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 25/2565 
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2564 

 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 

เทศบาลต าบลเสาไห ้
วันที่ 1 พฤศจกิายน 2564 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
10 จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ก า ร เ กษต ร 

จ า น ว น  3  ร า ย ก า ร 
( กิ จ ก ร ร ม วั น รั ก ต้ น ไ ม้
ประจ าปีของชาติ 2564) 

620 บาท 
 

620 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสระบุรีจักรสาน 
เสนอราคา  
620 บาท 

 

ร้านสระบุรีจักรสาน 
ราคาที่ซ้ือ  
620 บาท 

  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 33/2565 
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 
2564 

11 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
โ ร ง เ รี ย น ส า ห รั บ ศู น ย์
พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาล
ต าบลเสาไห้  
ภาคเรียนที่ 2/2564  
(1 พฤษภาคม 2564 – 
30  ธั นว าคม  2564 ) 
(ระยะเวลา 2 เดือน) 

15,436.68 
บาท 

 

15,436.68 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บริษัท 
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์นม 

จ ากัด 
เสนอราคา  

15,436.68 บาท 

บริษัท 
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์นม 

จ ากัด 
ราคาที่ซ้ือ  

15,436.68 บาท 
  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 36/2565 
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 
2564 

12 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนส าหรับโรงเรียน
อนุบาลเสาไห้  
ภาคเรียนที่ 2/2564  
(1 พฤษภาคม 2564 – 
30  ธั นว าคม  2564 ) 
(ระยะเวลา 2 เดือน) 

253,227.24 
บาท 

 

253,227.24 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บริษัท 
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์นม 

จ ากัด 
เสนอราคา  

253,227.24 บาท 

บริษัท 
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์นม 

จ ากัด 
ราคาที่ซ้ือ  

 253,227.24 บาท 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 37/2565 
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 
2564 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 
เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 1 พฤศจกิายน 2564 
ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการจ้าง 
1 จ้างเหมาบริการ

บุคคลภายนอก  
(กองการศึกษา) 
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
31 มีนาคม 2565 
(ระยะเวลา 6 เดือน) 

วันละ 
 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 

48,600 บาท) 

วันละ 
 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 

48,600 บาท) 

เฉพาะเจาะจง นางสาว 
จุฑามาศ แข็งนา 
/เสนอราคา วันละ 
 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 48 ,600 
บาท) 

นางสาว 
จุฑามาศ แข็งนา 
 /วันละ 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 48,600 
บาท) 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน 
เลขที่ 1/2565  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2565 

2 จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก  
(กองการศึกษา) 
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
31 มีนาคม 2565 
(ระยะเวลา 6 เดือน) 

วันละ 
 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 

48,600 บาท) 

วันละ 
 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 

48,600 บาท) 

เฉพาะเจาะจง นางสาวผ่องศรี วิชัย 
/เสนอราคา วันละ 
 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 48 ,600 
บาท) 

นางสาวผ่องศรี วิชัย 
 /วันละ 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 48,600 
บาท) 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน 
เลขที่ 2/2565  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2565 

3 จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก  
(กองคลัง)สนับสนุนแจ้งหนี้
ค่าน้ าประปาและงาน
ภาคสนาม ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2564 
(ระยะเวลา 2 เดือน) 

วันละ 
 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 

46,800 บาท) 

วันละ 
 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 

48,600 บาท) 

เฉพาะเจาะจง นางสาวผ่องศรี วิชัย 
/เสนอราคา วันละ 
 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 48 ,600 
บาท) 

นางสาวผ่องศรี วิชัย 
 /วันละ 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 48,600 
บาท) 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน 
เลขที่ 2/2565  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2565 

 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 

เทศบาลต าบลเสาไห ้
วันที่ 1 พฤศจกิายน 2564 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการจ้าง 
4 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่อง

ถ่ายเอกสาร (กองคลัง)  
ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
31 มีนาคม 2565 
(ระยะเวลา 6 เดือน) 

14,400 บาท 
(ท าสัญญาจ้าง  

6 เดือน 
14,400 บาท) 

14,400 บาท 
(ท าสัญญาจ้าง  

6 เดือน 
14,400 บาท) 

เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโฟร์เทค 
จ ากัด /เสนอราคา 
(ท าสัญญา 6 เดือน) 
14,400 บาท 

บริษัท ไอโฟร์เทค 
จ ากัด/ราคาที่จ้าง 
(ท าสัญญา 6 เดือน) 
14,400 บาท 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 
 เลขที่ 6/2565 
 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2565 

5 จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก  
(ส านักปลัด) 
ปฏิบัติงานท าความสะอาด
ส านักงานเทศบาลต าบล
เสาไห้ ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2565 
(ระยะเวลา 12 เดือน) 

86,400 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 12 เดือน 

86,400 บาท) 

86,400 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 12 เดือน 

86,400 บาท) 

เฉพาะเจาะจง นางสมพร พูลทวีป 
/เสนอราคา  
วันละ 
 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 12 เดือน 86,400
บาท) 

นางสมพร พูลทวีป 
 /วันละ 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 12 เดือน 86,400 
บาท) 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน 
เลขที่ 8/2565 
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2565 

6 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร (ส านักปลัด)  
ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2565 
(ระยะเวลา 12 เดือน) 

14,400 บาท 
(ท าสัญญาจ้าง  

12 เดือน 
28,800 บาท) 

14,400 บาท 
(ท าสัญญาจ้าง  

12 เดือน 
28,800 บาท) 

เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโฟร์เทค 
จ ากัด /เสนอราคา 
(ท าสัญญา 12 
เดือน) 28,800 
บาท 

บริษัท ไอโฟร์เทค 
จ ากัด/ราคาที่จ้าง 
(ท าสัญญา 12 
เดือน) 28,800 
บาท 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 
 เลขที่ 10/2565 
 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2564 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 
เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 1 พฤศจกิายน 2564 
ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการจ้าง 
7 จ้างเหมาบริการ

บุคคลภายนอก  
(กองช่าง) ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2565 
(ระยะเวลา 12 เดือน) 

90,000 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 12 เดือน 

90,000 บาท) 

90,000 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 

90,000 บาท) 

เฉพาะเจาะจง นางสาวนภสร  
สุขสนอง 
/เสนอราคา  
วันละ 300 บาท 
(สัญญาจ้าง  
12 เดือน 90,000 
บาท) 

นางสาวนภสร  
สุขสนอง 
 /วันละ 300 บาท 
(สัญญาจ้าง  
12 เดือน 90,000 
บาท) 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน 
เลขที่ 13/2565  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2565 

8 จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก  
(กองสาธารณสุขฯ)  
เก็บขยะ ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2565 
(ระยะเวลา 12 เดือน) 

100,000 บาท 
(สัญญาจ้าง 

 6 เดือน  บาท) 

100,000 
บาท 

(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 

100,000
บาท) 

เฉพาะเจาะจง นายสุขใจ พามี 
/เสนอราคา  
วันละ 
 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 100,000 
บาท) 

นายสุขใจ พามี 
 /วันละ 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 100,000 
บาท) 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน 
เลขที่ 14/2565  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2565 

9 จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก  
(กองสาธารณสุขฯ)  
เก็บขยะ ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2565 
(ระยะเวลา 12 เดือน) 

100,000 บาท 
(สัญญาจ้าง 

 6 เดือน  บาท) 

100,000 
บาท 

(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 

100,000
บาท) 

เฉพาะเจาะจง นายวิชาญ แซ่ตัง 
/เสนอราคา  
วันละ 
 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 100,000 
บาท) 

นายวิชาญ แซ่ตัง 
 /วันละ 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 100,000 
บาท) 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน 
เลขที่ 15/2565  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2565 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 

เทศบาลต าบลเสาไห ้
วันที่ 1 พฤศจกิายน 2564 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการจ้าง 
10 จ้างเหมาบริการ

บุคคลภายนอก  
(กองสาธารณสุขฯ)  
เก็บขยะ ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2565 
(ระยะเวลา 12 เดือน) 

100,000 บาท 
(สัญญาจ้าง 

 6 เดือน  บาท) 

100,000 
บาท 

(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 

100,000
บาท) 

เฉพาะเจาะจง นายชัยชนะ วันทอง 
/เสนอราคา  
วันละ 
 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 100,000 
บาท) 

นายชัยชนะ วันทอง 
 /วันละ 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 100,000 
บาท) 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน 
เลขที่ 16/2565  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2565 

11 จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก  
(กองสาธารณสุขฯ)  
เก็บขยะ ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2565 
(ระยะเวลา 12 เดือน) 

100,000 บาท 
(สัญญาจ้าง 

 6 เดือน  บาท) 

100,000 
บาท 

(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 

100,000
บาท) 

เฉพาะเจาะจง นาย 
ถนอมศักดิ์  จั นทร์
ทอง /เสนอราคา  
วันละ 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 100,000 
บาท) 

นายถนอมศักดิ์ 
จันทร์ทอง 
 /วันละ 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 100,000 
บาท) 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน 
เลขที่ 17/2565  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2565 

12 จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก  
(กองสาธารณสุขฯ)  
เก็บขยะ ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2565 
(ระยะเวลา 12 เดือน) 

100,000 บาท 
(สัญญาจ้าง 

 6 เดือน  บาท) 

100,000 
บาท 

(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 

100,000
บาท) 

เฉพาะเจาะจง นางกาญจนา ปัญญา 
/เสนอราคา  
วันละ 
 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 100,000 
บาท) 

นางกาญจนา ปัญญา 
 /วันละ 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 100,000 
บาท) 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน 
เลขที่ 18/2565  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2565 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 

เทศบาลต าบลเสาไห ้
วันที่ 1 พฤศจกิายน 2564 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการจ้าง 
13 จ้างเหมาบริการ

บุคคลภายนอก  
(กองสาธารณสุขฯ)  
เก็บขยะ ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2565 
(ระยะเวลา 12 เดือน) 

100,000 บาท 
(สัญญาจ้าง 

 6 เดือน  บาท) 

100,000 
บาท 

(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 

100,000
บาท) 

เฉพาะเจาะจง นางรัชนี แก้วสถิตย์ 
/เสนอราคา  
วันละ 
 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 100,000 
บาท) 

นางรัชนี แก้วสถิตย์ 
 /วันละ 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 100,000 
บาท) 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน 
เลขที่ 19/2565  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2565 

14 จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก  
(กองสาธารณสุขฯ)  
เก็บขยะ ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2565 
(ระยะเวลา 12 เดือน) 

100,000 บาท 
(สัญญาจ้าง 

 6 เดือน  บาท) 

100,000 
บาท 

(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 

100,000
บาท) 

เฉพาะเจาะจง นาย 
บุญธรรม เต็มตาชื่น 
/เสนอราคา  
วันละ 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 6 เดือน 
100,000 บาท) 

นาย 
บุญธรรม เต็มตาชื่น 
/วันละ 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 100,000 
บาท) 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน 
เลขที่ 20/2565  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2565 

15 จ้างจัดท าป้ายไวนิล ขนาด 
200*100 เซนติ เมตร 
จ านวน 1 ป้าย 

160.- 160.- เฉพาะเจาะจง ร้านล้านอ๊อด 
/เสนอราคา 160.-  

ร้านล้านอ๊อด 
/ราคาที่จ้าง 160.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
24/2565  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2564 

 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 
เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 1 พฤศจกิายน 2564 
ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการจ้าง 
16 จ้างเหมาบริการ

บุคคลภายนอก  
(กองสาธารณสุขฯ)  
เก็บขยะ ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2565 
(ระยะเวลา 12 เดือน) 

100,000 บาท 
(สัญญาจ้าง 

 6 เดือน  บาท) 

100,000 
บาท 

(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 

100,000
บาท) 

เฉพาะเจาะจง นางรัชนี แก้วสถิตย์ 
/เสนอราคา  
วันละ 
 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 100,000 
บาท) 

นางรัชนี แก้วสถิตย์ 
 /วันละ 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 100,000 
บาท) 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน 
เลขที่ 19/2565  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2565 

17 จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก  
(กองสาธารณสุขฯ)  
เก็บขยะ ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2565 
(ระยะเวลา 12 เดือน) 

100,000 บาท 
(สัญญาจ้าง 

 6 เดือน  บาท) 

100,000 
บาท 

(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 

100,000
บาท) 

เฉพาะเจาะจง นาย 
บุญธรรม เต็มตาชื่น 
/เสนอราคา  
วันละ 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 6 เดือน 
100,000 บาท) 

นาย 
บุญธรรม เต็มตาชื่น 
/วันละ 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 100,000 
บาท) 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน 
เลขที่ 20/2565  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2565 

18 จ้างจัดท าป้ายไวนิล ขนาด 
200*100 เซนติ เมตร 
จ านวน 1 ป้าย 

160.- 160.- เฉพาะเจาะจง ร้านล้านอ๊อด 
/เสนอราคา 160.-  

ร้านล้านอ๊อด 
/ราคาที่จ้าง 160.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
24/2565  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2564 

 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 

เทศบาลต าบลเสาไห ้
วันที่ 1 พฤศจกิายน 2564 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการจ้าง 
16 จ้างเหมาบริการ

บุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานกิจการประปา  
(กองช่าง)  ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
31 มีนาคม 2565 
(ระยะเวลา 6 เดือน) 

46,800 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 

46,800 บาท) 

46,800 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 

46,800บาท) 

เฉพาะเจาะจง นายศักดา นันทพันธ์ 
/เสนอราคา  
วันละ 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 46,800 
บาท) 

นายศักดา นันทพันธ์ 
 /วันละ 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 6 เดือน 
46,800 บาท) 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน 
เลขที่ 26/2565  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2565 

17 จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานกิจการประปา  
(กองช่าง)  ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
31 มีนาคม 2565 
(ระยะเวลา 6 เดือน) 

46,800 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 

46,800 บาท) 

46,800 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 

46,800บาท) 

เฉพาะเจาะจง นาย 
อาทิตย์ แนบเนียน 
/เสนอราคา  
วันละ 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 46,800 
บาท) 

นาย 
อาทิตย์ แนบเนียน 
/วันละ 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 6 เดือน 
46,800 บาท) 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน 
เลขที่ 27/2565  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2565 

18 จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานกิจการประปา  
(กองช่าง)  ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
31 มีนาคม 2565 
(ระยะเวลา 6 เดือน) 

46,800 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 

46,800 บาท) 

46,800 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 

46,800บาท) 

เฉพาะเจาะจง นายจิรายุ บุตรจีบ 
/เสนอราคา  
วันละ 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 46,800 
บาท) 

นายจิรายุ บุตรจีบ 
 /วันละ 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 6 เดือน 
46,800 บาท) 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน 
เลขที่ 28/2565  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2565 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 

เทศบาลต าบลเสาไห ้
วันที่ 1 พฤศจกิายน 2564 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการจ้าง 
19 จ้างเหมาบริการ

บุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานกิจการประปา  
(กองช่าง)  ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
31 มีนาคม 2565 
(ระยะเวลา 6 เดือน) 

46,800 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 

46,800 บาท) 

46,800 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 

46,800บาท) 

เฉพาะเจาะจง นายสุรพงษ์ สภาทอง 
/เสนอราคา  
วันละ 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 46,800 
บาท) 

นายสุรพงษ์ สภาทอง 
 /วันละ 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 6 เดือน 
46,800 บาท) 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน 
เลขที่ 29/2565  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2565 

20 จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานงานทั่วไป  
(งานป้องกันฯ)  ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
31 มีนาคม 2565 
(ระยะเวลา 6 เดือน) 

48,600 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 

48,600 บาท) 

48,600 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 

48,600บาท) 

เฉพาะเจาะจง นาย 
ปิยะชาติ เทียมสรวง 
/เสนอราคา  
วันละ 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 6 เดือน 
48,600 บาท) 

นาย 
ปิยะชาติ เทียมสรวง 
/วันละ 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 6 เดือน 
48,600 บาท) 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน 
เลขที่ 30/2565  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2565 

21 จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานงานทั่วไป  
(งานป้องกันฯ)  ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
31 มีนาคม 2565 
(ระยะเวลา 6 เดือน) 

48,600 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 

48,600 บาท) 

48,600 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 

48,600บาท) 

เฉพาะเจาะจง นาย 
ศักรินทร์ ดีแสน 
/เสนอราคา  
วันละ 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 6 เดือน 
48,600 บาท) 

นาย 
ศักรินทร์ ดีแสน 
/วันละ 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 6 เดือน 
48,600 บาท) 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน 
เลขที่ 31/2565  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2565 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 

เทศบาลต าบลเสาไห ้
วันที่ 1 พฤศจกิายน 2564 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการจ้าง 
22 จ้างจัดท า 

ป้ายไวนิล (กิจกรรมวันรัก
ต้นไม้ประจ าปี ของชาติ 
2564)  

160.- 160.- เฉพาะเจาะจง ร้านล้านอ๊อด 
/เสนอราคา 160.-  

ร้านล้านอ๊อด 
/ราคาที่จ้าง 160.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
34/2565  
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 
2564 

23 จ้างถ่ายเอกสารและเย็บ
เล่ม จ านวน 3 รายการ 

1,007.- 1,007.- เฉพาะเจาะจง นางกาหลง จันทชาติ 
/เสนอราคา 
1,007.-  

นางกาหลง จันทชาติ 
/ราคาที่จ้าง 
1,007.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
35/2565  
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 
2564 

 
 


