
  

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2564 
เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 

( อุปกรณ์แชร์ปริ้น เตอร์
ผ่าน USB ส าหรับ ๓  
PC : 1 Printer)  
จ านวน 2 อัน  

2,400 บาท 
 

2,400 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์ แฟร์ 
เสนอราคา  

2,400 บาท 
 

ร้านคอมพิวเตอร์ แฟร์ 
ราคาที่ซ้ือ  

2,400 บาท 
  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 38/2565 
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2564 

2 จั ด ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ 
โครงการจัดงานประเพณี
ล อย กร ะท ง  ป ร ะ จ า ปี 
2564 จ านวน 2 รายการ 

2,850 บาท 
 

2,850 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเฮือนเพ็ชรวงเดือน 
เสนอราคา  

2,850 บาท 
 

ร้านเฮือนเพ็ชรวงเดือน 
ราคาที่ซ้ือ  

2,850 บาท 
  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 41/2565 
ลงวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2564 

3 จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ส า นั ก ง า น 
จ านวน 8 รายการ 

7,227 บาท 
 

2,850 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮงเป้งฮง จ ากัด 
เสนอราคา  

7,227 บาท 
 

บริษัท เฮงเป้งฮง จ ากัด 
ราคาที่ซ้ือ  

7,227 บาท 
  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 44/2565 
ลงวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2564 

4 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง  
รถขยะ หมายเลขทะเบียน 
84-7468 สระบุรี 

6,215 บาท 
 

6,215 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน 
ตี๋ แบตเตอรี่ (เสาไห้) 

เสนอราคา  
6,215 บาท 

 

ร้าน 
ตี๋ แบตเตอรี่ (เสาไห้)

ราคาที่ซ้ือ  
6,215 บาท 

  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 46/2565 
ลงวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2564 

 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2564 
เทศบาลต าบลเสาไห ้

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
5 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์  
(สารส้มขุ่น )  จ านวน 1 
รายการ 

105,000 บาท 
 

105,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นาง 
ณัฏฐ์สิชา อิทธิจารุชัย 

เสนอราคา  
105,000 บาท 

 

นาง 
ณัฏฐ์สิชา อิทธิจารุชัย

ราคาที่ซ้ือ  
105,000 บาท 

  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 50/2565 
ลงวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2564 

6 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
จ านวน 10 รายการ 

19,774.67 
บาท 

 

19,774.67 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขพัฒน์ 
(2006) จ ากัด 

เสนอราคา  
19,774.67 บาท 

 

บริษัท สุขพัฒน์ 
(2006) จ ากัด 

ราคาที่ซ้ือ  
19,774.67 บาท 

  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 50.1/2565 
ลงวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2564 

7 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์  
จ านวน 2 รายการ 

40,125 บาท 
 

40,125 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.พี.เซล แอนด์ 
เซอร์วิส 2019 จ ากัด 

เสนอราคา  
40,125 บาท 

 

บริษัท เค.พี.เซล แอนด์ 
เซอร์วิส 2019 จ ากัด 

ราคาที่ซ้ือ  
40,125 บาท 

  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 51/2565 
ลงวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2564 

8 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 
4 รายการ 

8,202.62 บาท 
 

8,202.62 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
มหาจักรทูลส์ 
อินดัสเตรียล 

(ส านักงานใหญ่)  
เสนอราคา  

8,202.62 บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
มหาจักรทูลส์ 

อินดัสเตรียล (ส านักงาน
ใหญ่) ราคาที่ซื้อ  
8,202.62 บาท 

  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 51.1/2565 
ลงวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2564 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2564 

เทศบาลต าบลเสาไห ้
วันที่ 4 ธันวาคม 2565 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ 
9 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ

ขนส่ง จ านวน 3 รายการ 
14,775 บาท 

 
14,775 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอ.อะไหล่ยนต์ 

เสนอราคา  
14,775 บาท 

 

นาง 
ณัฏฐ์สิชา อิทธิจารุชัย

ราคาที่ซ้ือ  
105,000 บาท 

  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 50/2565 
ลงวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2564 

10 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
เ พ่ื อ ป ร ะ ดั บ อ า ค า ร
ส านักงานเนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติ  
จ านวน 2 รายการ 

4,440.50 บาท 
 

4,440.50 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขพัฒน์ 
(2006) จ ากัด 

เสนอราคา  
4,440.50 บาท 

 

บริษัท สุขพัฒน์ 
(2006) จ ากัด 

ราคาที่ซ้ือ  
4,440.50 บาท 

  

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 59/2565 
ลงวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2564 

เทศบาลต าบลเสาไห ้
วันที่ 4 ธันวาคม 2565 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการจ้าง 
1 จ้ า ง จั ด ท า ป้ า ย ไ ว นิ ล

โครงการจัดงานประเพณี
ล อย ก ร ะท ง  ป ร ะ จ า ปี 
2564 จ านวน 2 ป้าย 

1,932.- 1,932.- เฉพาะเจาะจง ปาย ป้ายโฆษณา 
โดย นายอ าพล 
คล้ายกลิ่น  
/เสนอราคา 
1,932.-  

ปาย ป้ายโฆษณา 
โดย นายอ าพล 
คล้ายกลิ่น  
/ราคาที่จ้าง 
1,932.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
40/2565  
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2564 

2 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าและ
แสงสว่างและเครื่องขยาย
เสี ย ง  โครงการจั ด งาน
ป ร ะ เ พ ณี ล อ ย ก ร ะ ท ง 
ประจ าปี 2564 

7,227.- 7,227.- เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ อุ่มน้อย 
/เสนอราคา 
7,227.-  

นายชูชาติ อุ่มน้อย 
/ราคาที่จ้าง 
7,227.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
43/2565  
ลงวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2564 

3 จ้างเหมาซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์  
หมายเลขครุภัณฑ์  
416-51-0002  
จ านวน 1 เครื่อง  

8,200.- 8,200.- เฉพาะเจาะจง ร้าน 
คอมพิวเตอร์ แฟร์ 
โดย นายพีรพงษ์ หนู
เล็ก / เสนอราคา 
8,200.- 

ร้าน 
คอมพิวเตอร์ แฟร์ 
โดย นายพีรพงษ์ หนู
เล็ก / ราคาที่จ้าง 
8,200.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
45/2565  
ลงวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2564 

4 จ้างเหมาซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์  
หมายเลขครุภัณฑ์  
416-62-0008   
จ านวน 1 เครื่อง  

700.- 700.- เฉพาะเจาะจง ร้าน 
คอมพิวเตอร์ แฟร์ 
โดย นายพีรพงษ์  
หนูเล็ก / เสนอราคา 
700.- 

ร้าน 
คอมพิวเตอร์ แฟร์ 
โดย นายพีรพงษ์ หนู
เล็ก / ราคาที่จ้าง 
700.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
47/2565  
ลงวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2564 

 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2564 

เทศบาลต าบลเสาไห ้
วันที่ 4 ธันวาคม 2565 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการจ้าง 
5 จ้ า ง ป รั บ ป รุ ง ป ร ะ ดั บ

ตกแต่ งพ ร ะบรมฉาย า
ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ พ ร ะ ฉ า ย า
ลักษณ์ จ านวน 5 ป้าย 

4,700.- 4,700.- เฉพาะเจาะจง พี แอนด์ พี แอ๊ดเวอร์
ไทส์ /เสนอราคา 
4,700.-  

พี แอนด์ พี แอ๊ดเวอร์ 
/ราคาที่จ้าง 
4,700.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
49/2565  
ลงวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2564 

6 จ้าง 
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษี ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

10,500.- 10,500.- เฉพาะเจาะจง ปาย ป้ายโฆษณา 
โดย นายอ าพล 
คล้ายกลิ่น /เสนอ
ราคา 10,500.-  

ปาย ป้ายโฆษณา 
โดย นายอ าพล 
คล้ายกลิ่น /ราคาที่
จ้าง 10,500.- 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
52/2565  
ลงวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2564 

7 จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานแจ้งหนี้
น้ าประปาและงาน
ภาคสนาม  
ระยะเวลา 6 เดือน  
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 
2564 ถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2565 

วันละ 
 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 

55,800 บาท) 

วันละ 
 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 

55,800 บาท) 

เฉพาะเจาะจง นาย 
มหรรณพ โพธิ์ทอง 
/เสนอราคา วันละ 
 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 55 ,800 
บาท) 

นาย 
มหรรณพ โพธิ์ทอง 
/วันละ 300 บาท 
(สัญญาจ้าง 
 6 เดือน 55,800 
บาท) 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน 
เลขที่ 55/2565  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 
2565 

 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2564 

เทศบาลต าบลเสาไห ้
วันที่ 4 ธันวาคม 2565 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการจ้าง 
8 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม

รถยนต์ขยะ  หมายเลข
ท ะ เ บี ย น  8 3 -2 0 2 1 
สระบุรี 

20,383.50 20,383.50 เฉพาะเจาะจง ร้านอ.อะไหล่ยนต์ /
เสนอราคา 
20,383.50 บาท  

ร้านอ.อะไหล่ยนต์ 
/ราคาที่จ้าง 
20,383.50 

คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
58/2565  
ลงวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2565 

 
 
 


