
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2562 

เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ 
 
 

ล ำดบั 

 
 

งำนจดัซือ้จดัจ้ำง 

 

วงเงินจดัซือ้/
จดัจ้ำง 

 
 

รำคำกลำง 

 
 

วิธีซือ้จ้ำง 

 

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ
และรำคำ   ท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับกำรคดัเลอืก
และรำคำทีต่กลงซือ้

หรือจ้ำง 

 
 

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป 

 

เลขที่และวนัท่ีของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง 

 

1 วางท่อระบายน้ าคอนกรตีเสริมเหล็ก
แบบหลายแถวพร้อมก าแพง คสล.    
กันน้ าเซาะที่ท่อระบายน้ าชนิดกลม  
 

๗๙,๐๐๐  ๗๙,๖๐๐  เฉพาะเจาะจง ร้านสัมฤทธ์ิ  
 

ร้านสัมฤทธ์ิ  
 

เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

สัญญาเลขท่ี ๑๔/๒๕๖๒ 
๔ เมษายน ๒๕๖๒  
  

 

2 จ้างท าป้ายไวนิล (โครงการสัปดาห์            
สืบสานประเพณีสงกรานต์) 

720 720  เฉพาะเจาะจง ร้านแออาร์ท ร้านแออาร์ท  เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 66/2562                
ลว. 9 เม.ย. 62 

  
3 จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมตดิตั้ง 

(โครงการสัปดาหส์ืบสานประเพณี
สงกรานต์) 

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง นายอนุสร กันทสัง นายอนุสร กันทสัง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 67/2562                
ลว. 9 เม.ย. 62 

  
4 จ้างเหมาประกอบอาหาร(โครงการ

สัปดาห์ สืบสานประเพณสีงกรานต์) 
17,500 17,500 เฉพาะเจาะจง  นางสุภวรรณ อินทร์โพธ์ิ นางสุภวรรณ อินทร์โพธ์ิ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

68/2562  ลว. 9 เม.ย. 62 

  

5 จ้างเหมามหรสพ (โครงการสัปดาห์            
สืบสานประเพณีสงกรานต์) 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายอัศวิน กองแก นายอัศวิน กองแก เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

69/2562 ลว. 9 เม.ย. 62 

  

6 จัดซื้อเต็นทผ์้าใบขนาดใหญ่  
(ส านักปลัด) 

50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอาภรณ์เฟอร์นเิจอร ์ ร้านอาภรณ์เฟอร์นเิจอร ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 71/2562                
ลว. 9 เม.ย. 62 

  
7 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นขนาด

กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว 
๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร หรือรวมพื้นทีผ่ิวจราจรไม่นอ้ย
กว่า ๖,๖๐๐.๐๐ ตร.ม หมู่ที่ ๓  
 

๔๒๕,๐๐๐  
 

๔๒๘,๑๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสัมฤทธ์ิ 
 

ร้านสัมฤทธ์ิ 
 

เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

สัญญาเลขท่ี ๑๕/๒๕๖๒ 
ลว. 19  เมษายน 2562  
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2562 

เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ 
 
 

ล ำดบั 

 
 

งำนจดัซือ้จดัจ้ำง 

 

วงเงินจดัซือ้/
จดัจ้ำง 

 
 

รำคำกลำง 

 
 

วิธีซือ้จ้ำง 

 

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ
และรำคำ   ท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับกำรคดัเลอืก
และรำคำทีต่กลงซือ้

หรือจ้ำง 

 
 

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป 

 

เลขที่และวนัท่ีของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง 

 

8 จ้างเหมาบริการท ารถบุปผชาติเข้า
ร่วมงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง  

720 720  เฉพาะเจาะจง ร้านแออาร์ท ร้านแออาร์ท  เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

76/2562  ลว. 10 เม.ย. 62 

  

9 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) 2,430 2,430 เฉพาะเจาะจง ร้านพนัส ร้านพนัส เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 76/2562                
ลว. 22  เม.ย.  62 

  
10 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  (กองคลัง) 6,183 6,183  เฉพาะเจาะจง    บ.กระต่าย จ ากดั บ.กระต่าย จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 77/2562 

ลว. 22 เม.ย.  2562 

11 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด
แน่นสายซอยนกกระจอกเทศ 
  
 

๔๙๒,๐๐๐ 
 

๔๙๗,๐๐๐   เฉพาะเจาะจง ร้านสัมฤทธิ ์ 
 

ร้านสัมฤทธิ ์ 
 

เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

สัญญาเลขท่ี  ๑๖/๒๕๖๒ 
ลว. ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
  

12 รับจ้างท างานวางระบบบรหิารงาน
จัดเก็บรายได้ค่าน้ าประปาส าหรับ
ประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร ์
 

๗๐,๐๐๐.๐๐  
 

๗๐,๐๐๐.๐๐  
 

เฉพาะเจาะจง ณิชากร จ าปาเลิศ  
 

ณิชากร จ าปาเลิศ  
 

เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

สัญญาเลขท่ี ๑๗/๒๕๖๒  
ลว. ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   
 

 


