
สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 
เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ 

 
 

ล าดับ 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
 

วงเงินจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคา   ที่เสนอ 

 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

 
 

1 
 
จ้างเหมาบริการ 

 
350,000 

 
350,000 
 

 
เฉพาะเจาะจง 

1. นางสาวหนูพาร เสมราฐ 
2. นายไกรสร สงพรมทิพย ์
3. นายโชคชัย เซี่ยงหลิว 
4. นางสาวพรฤดี ชมชื่น 
5. นายศุรังสี  จันทสิงห ์

1. นางสาวหนูพาร เสมราฐ 
2. นายไกรสร สงพรมทิพย ์
3. นายโชคชัย เซี่ยงหลิว 
4. นางสาวพรฤดี ชมชื่น 
5. นายศุรังสี  จันทสิงห ์

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนตาม
เงื่อนไขที่เทศบาล
ก าหนด 

1/2562  ลว. 1 ต.ค. 2561 
สิ้นสุด 30 ก.ย. 62  

1 ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 
(รถบรรทุกน้ า)  

1,420 1,420 เฉพาะเจาะจง อู่วุฒิกร การช่าง อู่วุฒิกร การช่าง เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนตาม
เงื่อนไขที่เทศบาล
ก าหนด 

03/2562  ลว 3 ต.ค. 61 

2 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ิน 

(ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรม) 

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีโซน ร้านไอทีโชน เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนตาม
เงื่อนไขที่เทศบาล
ก าหนด 

05/2562  ลว 8 ต.ค. 61 

 
3 

ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 
(รถยนต์ส่วนกลาง)  

16,070.42 16,070.42 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้ากาญจนบุรี 
1995 

บ.โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนตาม
เงื่อนไขที่เทศบาล
ก าหนด 

04/2562  ลว. 3 ต.ค. 61 

4 
 

จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น 27,779 27,779 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์สมบัติคา้วัสด ุ ร้านทรัพย์สมบัติคา้วัสด ุ เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนตาม
เงื่อนไขที่เทศบาล
ก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 01/2562                
ลว. 1 ต.ค. 2561 

  

5 
 

จ้างเหมาบริการ (พวงมาลา ร.๙ ) 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวจัยวรรรณ ช้างป่าด ี นางสาวจัยวรรณ  ช้างป่าด ี เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนตาม
เงื่อนไขที่เทศบาล
ก าหนด 

06/2562 ลว. 11 ต.ค. 2561 
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สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 
เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ 

 
ล าดับ 

 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินจัดซื้อ/

จัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคา   ท่ีเสนอ 

 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

 
6 จ้างเหมาบริการ (พวงมาลาพระปยิะ

มหาราช ร.5 ) 
1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวจัยวรรรณ ช้างป่า

ด ี

นางสาวจัยวรรณ           
ช้างป่าดี 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนตาม
เงื่อนไขที่เทศบาล
ก าหนด 

07/2562  ลว 19  ต.ค. 61 

7 จ้างเหมาบริการ (ซ่อมเปลี่ยน
เครื่องปรับอากาศห้องประชุม) 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง ร้านทัศน์ธร อ่อนวิมล ร้านทัศน์ธร อ่อนวิมล เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนตาม
เงื่อนไขที่เทศบาล
ก าหนด 

08/2562  ลว 19 ต.ค. 61 

8 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) 7,625 7,625 เฉพาะเจาะจง ร้านพนัส ร้านพนัส เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนตาม
เงื่อนไขที่เทศบาล
ก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 03/2562                
ลว. 19  ต.ค. 2561 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2561 

เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ 
 

 
ล าดับ 

 
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินจัดซื้อ/

จัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคา   ท่ีเสนอ 

 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

 
1 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ิน 

(เครื่องตัดหญ้า) 
1,605 1,605 เฉพาะเจาะจง บ. สยามน าทอง 

จ ากัด 
บ. สยามน าทอง จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

10/2562  ลว 8 ต.ค. 61 

2 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ิน 

(ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์) 
750 750 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีโซน ร้านไอทีโชน เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

09/2562  ลว 8 พ.ย. 61 

3 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
(เปลี่ยนแบตเตอรีร่ถตู้) 

3,850 3,850 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรจน์การยนต ์ ร้านรุ่งโรจน์การยนต ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

08/2562  ลว 6 พ.ย. 61 

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรัง
เกลี่ยเรียบสายทางขึ้นหมู่บ้านปา่คูบ้น 
หมู่ที่ ๓  
 

๔๙๕,๐๐๐ ๔๙๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ยิ่งธนะชัย การโยธา 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด     
ยิ่งธนะชัย การโยธา 

เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

สัญญาจ้างเลขท่ี  ๖/๒๕๖๒  
ลว. ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   

4 จ้างท าป้ายไวนิล 720 720 เฉพาะเจาะจง ร้านแออาร์ท ร้านแออาร์ท  เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

11/2562  ลว 16 พ.ย. 61 

6 จ้างเหมาบริการ (ติดตั้งไฟประดับ) 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสันติ เซี่ยงหว็อง ร้านสันติ เซี่ยงหว็อง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

12/2562  ลว 16 พ.ย. 61 

7 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) 1,750 1,750 เฉพาะเจาะจง ร้านพนัส ร้านพนัส เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 06/2562                
ลว. 20  พ.ย. 2561 

  
 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 

เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ 

 
 

ล ำดบั 

 
 

งำนจดัซือ้จดัจ้ำง 

 
 

วงเงินจดัซือ้/
จดัจ้ำง 

 
 

รำคำกลำง 

 
 

วิธีซือ้จ้ำง 

 

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ
และรำคำ   ท่ีเสนอ 

 

ผู้ได้รับกำรคดัเลอืก
และรำคำทีต่กลงซือ้

หรือจ้ำง 

 
 

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป 

 

เลขที่และวนัท่ีของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง 

 

1 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 
(ส านักปลัด) 

26,470 26,470 เฉพาะเจาะจง บ.กระต่าย จ ากัด บ.กระต่าย จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 07/2562 

ลว. 3 ธ.ค. 2561  

2 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
(ส านักปลัด) 

4,205 4,205 เฉพาะเจาะจง บ.กระต่าย จ ากัด บ.กระต่าย จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 08/2562 

ลว. 3  ธ.ค. 2561  

3 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (คลัง)  23,170 23,170 เฉพาะเจาะจง บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์ 
2018 จ ากัด 

บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์ 
2018 จ ากัด 

เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 09/2562     
ลว 3 ธ.ค. 61 

4 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
(ศูนย์เรียนรู้) 

1,445 1,445  เฉพาะเจาะจง บ.กระต่าย จ ากัด บ.กระต่าย จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 11/2562 

ลว. 3  ธ.ค. 2561  

5 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) 
(ศูนย์เรียนรู้) 

8,400 8,400 เฉพาะเจาะจง บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์ 
2018 จ ากัด 

บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์ 
2018 จ ากัด 

เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 12/2562     
ลว 3 ธ.ค. 61 

6 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  
(ศูนย์เรียนรู้) 

5,615 5,615 เฉพาะเจาะจง บ.กระต่าย จ ากัด บ.กระต่าย จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 13/2562 

ลว. 3  ธ.ค. 2561  

7 จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับห้องเรยีนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บารม ี

๓๐,๖๐๐ 
 

๓๐,๖๐๐ 
 

เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.จี. 
คอมพิวเตอร์ ๒๐๑๘ 
จ ากัด  
 

บริษัท ที.จี. 
คอมพิวเตอร์ ๒๐๑๘ 
จ ากัด  
 

เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

สัญญาเลขท่ี ๒/๒๕๖๒ 
ลว. ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  
 

8 จัดจ้างท าตรายาง  
(ส านักปลัด) 

1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง หจก.ระพงษ ์ หจก.ระพงษ ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

13/2562 ลว. 4 ธ.ค. 2561 

9 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (ส านักปลดั)  40,110 40,110 เฉพาะเจาะจง บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์ 
2018 จ ากัด 

บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์ 
2018 จ ากัด 

เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 16/2562     
ลว 4 ธ.ค. 61 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 

เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ 
 

 
 

ล ำดบั 

 
 

งำนจดัซือ้จดัจ้ำง 

 
 

วงเงินจดัซือ้/
จดัจ้ำง 

 
 

รำคำกลำง 

 
 

วิธีซือ้จ้ำง 

 

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ
และรำคำ   ท่ีเสนอ 

 

ผู้ได้รับกำรคดัเลอืก
และรำคำทีต่กลงซือ้

หรือจ้ำง 

 
 

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป 

 

เลขที่และวนัท่ีของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง 

 

10 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น
สายข้างโรงเรียนบ้านเขาแหลมทางเข้า
หมู่บ้านป่าคู้ หมู่ที่ ๓ บ้านเขาแหลม  
 

๒๐๕,๐๐๐  
 

๒๐๘,๐๐๐  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ยิ่งธนะชัย การโยธา  

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยิ่งธ
นะชัย การโยธา  

 

เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ี
เทศบาลก าหนด 

สัญญาเลขท่ี ๗/๒๕๖๒ 
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑  
  

11 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น 
สายภายในหมู่บ้านซีพี หมู่ที่ ๕ บ้าน
บารมี  
 

๔๘๙,๐๐๐    
 

๔๙๒,๐๐๐   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ยิ่งธนะชัย การโยธา  

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยิ่งธ
นะชัย การโยธา  

 

เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

สัญญาเลขท่ี  ๘/๒๕๖๒ 
๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๑   
   

12 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
(ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณร์ถยนตส์่วนกลาง 
เลขทะเบยีน กง 1734) 

7,100 7,100 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรจน์การยนต ์ ร้านรุ่งโรจน์การยนต ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

15/2562  ลว 21 ธ.ค. 61 

13 จ้างท าป้ายไวนิล 840 840 เฉพาะเจาะจง ร้านแออาร์ท ร้านแออาร์ท  เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

16/2562  ลว 24 ธ.ค. 61 

14 จ้างเหมาเช่าไฟส่องสว่างพร้อมติดตั้งช่วง
เทศกาลปีใหม ่

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสันตเิซี่ยงหว็อง  ร้านสันตเิซี่ยงหว็อง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

17/2562 ลว. 24 ธ.ค. 61  

15 จ้างเหมาเช่าเต็นท์อ านวยการ           
ช่วงเทศกาลปีใหม ่

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสันตเิซี่ยงหว็อง  ร้านสันตเิซี่ยงหว็อง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

18/2562 ลว. 24 ธ.ค. 61  

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 

เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ 
 

 
 

ล ำดบั 

 
 

งำนจดัซือ้จดัจ้ำง 

 
 

วงเงินจดัซือ้/
จดัจ้ำง 

 
 

รำคำกลำง 

 
 

วิธีซือ้จ้ำง 

 

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ
และรำคำ   ท่ีเสนอ 

 

ผู้ได้รับกำรคดัเลอืก
และรำคำทีต่กลงซือ้

หรือจ้ำง 

 
 

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป 

 

เลขที่และวนัท่ีของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง 

 

1 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 943,356.40 943,356.40 วิธีกรณีพิเศษ บ.แมรี่ แอน แดรี่  
โปรดักส์ จ ากัด 

บ.แมรี่ แอน แดรี่  
โปรดักส์ จ ากัด 

เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

สัญญาซื้อเลขท่ี 3/2562            
ลว. 2 ม.ค. 2562 

2 จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น 16,317 16,317  เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์สมบัติคา้
วัสด ุ

ร้านทรัพย์สมบัติคา้วัสด ุ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 14/2562                
ลว. 2  ม.ค.  2561 

  
3 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 46,230 46,230 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์อัครจิรา ร้านพงศ์อัครจิรา เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 19/2562 

ลว. 7 ม.ค. 2562 

 
4 จัดซื้อวัสดุงาน (กองคลัง) 3,900 3,900 เฉพาะเจาะจง    บ.กระต่าย จ ากดั บ.กระต่าย จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 20/2562 

ลว. 7  ม.ค. 2562 

5 จ้างเหมาประกอบอาหารงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

10,000 10,000  เฉพาะเจาะจง นายรัชพล สว่างโลก  นายรัชพล สว่างโลก เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

22/2562 ลว. 7  ม.ค.62 

  

6 จัดซื้อของรางวัลโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

28,450 28,450 เฉพาะเจาะจง ร้านหญ้าแหวน ร้านหญ้าแหวน เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 22/2562                
ลว. 7  ม.ค.  2562 

  
7 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

(ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณร์ถยนตส์่วนกลาง
หมายเลขทะเบียน บต 2973 ) 

4,950 4,950 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรจน์การยนต ์ ร้านรุ่งโรจน์การยนต ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

28/2562  ลว 28 ม.ค. 62 

8 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
(ส านักปลัด) 

4,205 4,205 เฉพาะเจาะจง ร้านดงเสลาวสัดุ
ภัณฑ ์

ร้านดงเสลาวสัดุภณัฑ์  เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 23/2562 

ลว. 11 ม.ค. 2562 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 

เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ 
 

 
 

ล ำดบั 

 
 

งำนจดัซือ้จดัจ้ำง 

 
 

วงเงินจดัซือ้/
จดัจ้ำง 

 
 

รำคำกลำง 

 
 

วิธีซือ้จ้ำง 

 

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ
และรำคำ   ท่ีเสนอ 

 

ผู้ได้รับกำรคดัเลอืก
และรำคำทีต่กลงซือ้

หรือจ้ำง 

 
 

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป 

 

เลขที่และวนัท่ีของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง 

 

9 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์เรียนรู้) 1,555 1,555 เฉพาะเจาะจง ร้านดงเสลาวสัดุภณัฑ ์ ร้านดงเสลาวสัดุภณัฑ์  เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 24/2562 

ลว. 11 ม.ค. 2562 

10 จัดซื้อวัสดุงาน (ศูนยเ์รียนรู้) 1,445 1,445  เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอักษร ร้านต้นอักษร เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 25/2562 

ลว. 11  ม.ค. 2562 

11 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) 3,660 3,660 เฉพาะเจาะจง ร้านพนัส ร้านพนัส เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 27/2562                
ลว. 14 ม.ค. 2561 

  
12 ปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อประธานจ่ายน้ า

ขนาด ๒ นิ้ว ช้ัน ๑๓.๕ ระบบประปา
ภายในหมู่บ้านพันแปลง (ช่วงที่ ๓) 
ณ ซอย ๖ พันแปลง หมู่ที่ ๓  
 

๕๕,๐๐๐  
 

๕๖,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสัมฤทธิ ์ 
 

ร้านสัมฤทธิ ์ 
 

เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

สัญญาเลขท่ี ๑๐/๒๕๖๒  
๓๐ มกราคม ๒๕๖๒  
  

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2562 

เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ 
 

 
 

ล ำดบั 

 
 

งำนจดัซือ้จดัจ้ำง 

 
 

วงเงินจดัซือ้/
จดัจ้ำง 

 
 

รำคำกลำง 

 
 

วิธีซือ้จ้ำง 

 

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและ
รำคำ ท่ีเสนอ 

 

ผู้ได้รับกำรคดัเลอืก
และรำคำทีต่กลงซือ้

หรือจ้ำง 

 
 

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป 

 

เลขที่และวนัท่ีของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง 

 

1 จ้างท าป้ายไวนิล (โครงการโรคมือ เท้า 
ปาก เปื่อย) 

1,920 1,920  เฉพาะเจาะจง ร้านแออาร์ท ร้านแออาร์ท  เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

29/2562  ลว 1 ก.พ. 62 

2 จ้างท าป้ายไวนิล (โครงการป้องกนัโรค
วัณโรค) 

1,920 1,920  เฉพาะเจาะจง ร้านแออาร์ท ร้านแออาร์ท  เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

30/2562  ลว 1 ก.พ. 62 

3 จ้างท าป้ายไวนิล (โครงการโรคเอดส์) 1,920 1,920  เฉพาะเจาะจง ร้านแออาร์ท ร้านแออาร์ท  เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

31/2562  ลว 1 ก.พ. 62 

4 จ้างท าป้ายไวนิล (โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก) 

1,920 1,920  เฉพาะเจาะจง ร้านแออาร์ท ร้านแออาร์ท  เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

32/2562  ลว 1 ก.พ. 62 

5 จัดซื้อวัสดุ  (โครงการชุมชนต้นแบบแยก
ขยะ) (กองช่าง) 

4,425 4,425 เฉพาะเจาะจง    ร้านอักษรไทย ร้านอักษรไทย เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 34/2562 

ลว. 11 ก.พ.  2562 

6 จัดซื้อวัสดุ(โครงการชุมชนต้นแบบแยก
ขยะ)  (กองช่าง) 

3,390 3,390 เฉพาะเจาะจง    บ.กระต่าย จ ากดั บ.กระต่าย จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 35/2562 

ลว. 11 ก.พ.  2562 

7 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
(ศูนย์เด็กเล็ก) 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอักษร ร้านต้นอักษร เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 36/2562 

ลว. 12  ก.พ. 2562 

8 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) 4,095 4,095 เฉพาะเจาะจง ร้านพนัส ร้านพนัส เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 37/2562                
ลว. 15 ก.พ. 62 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2562 

เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ 
 

 
 

ล ำดบั 

 
 

งำนจดัซือ้จดัจ้ำง 

 
 

วงเงินจดัซือ้/
จดัจ้ำง 

 
 

รำคำกลำง 

 
 

วิธีซือ้จ้ำง 

 

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและ
รำคำ ท่ีเสนอ 

 

ผู้ได้รับกำรคดัเลอืก
และรำคำทีต่กลงซือ้

หรือจ้ำง 

 
 

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป 

 

เลขที่และวนัท่ีของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง 

 

9 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ าหนา้
โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ หมู่ที่ ๔ บริเวณ
สระน้ าหน้าโรงพยาบาลพยาบาลสถาน
พระบารม ี
 

๙๗,๐๐๐.๐๐  
 

100,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสัมฤทธ์ิ  
 

ร้านสัมฤทธ์ิ  
 

เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

สัญญาเลขท่ี ๑๑/๒๕๖๒ 
ลว. ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
  

10 จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,680 1,680  เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์สมบัติคา้วัสด ุ  ร้านทรัพย์สมบัติค้าวสัด ุ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 46/2562                
ลว. 25 กุมภาพันธ์  2562 

  
 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2562 

เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ 
 

 
 

ล ำดบั 

 
 

งำนจดัซือ้จดัจ้ำง 

 
 

วงเงินจดัซือ้/
จดัจ้ำง 

 
 

รำคำกลำง 

 
 

วิธีซือ้จ้ำง 

 
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ
และรำคำ   ท่ีเสนอ 

 
ผู้ได้รับกำรคดัเลอืก
และรำคำทีต่กลงซือ้

หรือจ้ำง 

 
 

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป 

 
เลขที่และวนัท่ีของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง 

 

1 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) 7,485 7,485 เฉพาะเจาะจง ร้านพนัส ร้านพนัส เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 51/2562                
ลว. 6 มี.ค. 62 
  

2 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ (คลัง)  16,000 16,000  เฉพาะเจาะจง บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์ 
2018 จ ากัด 

บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์ 
2018 จ ากัด 

เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 59/2562     
ลว 11 มี.ค. 62 

 



 

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   
 

 



 

สรุปผลการด าเนินิการัดดื้อจัดดัาาในิรจเเนด้จิพฤษภาคม  2562 

เนทศเาลต าเลสมเนด็ัเนัรนญ 
 

 
 

ล ำดบั 

 
 

งำนจดัซือ้จดัจ้ำง 

 

วงเงินจดัซือ้/
จดัจ้ำง 

 
 

รำคำกลำง 

 
 

วิธีซือ้จ้ำง 

 

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและ
รำคำ   ท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและ
รำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง 

 
 

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป 

 

เลขที่และวนัท่ีของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง 

 

1 รดเัาาใท าใาิวาใระเเเรนหารใาิ
ัดดเนก็เรายไดาค่าิอ าประปาส าหรดเ
ประปาดาวยระเเคจมพนวเนตจร ์
 

๗๐,๐๐๐   
 

๗๐,๐๐๐   
 

เนฉพาะเนัาะัใ ณนชากร ั าปาเนลนศ  
 

ณนชากร ั าปาเนลนศ  
 

เนป็ิผูามีคณุสมเดตนถูกตาจใ
ครเถาวิตามเนใ้่จิไข            
ที่เนทศเาลก าหิด 

สดญญาเนลขท่ี ๑๗/๒๕๖๒  
ลว. ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   
 

2 ัดดัาาใื่จมลาาใตรวัเนช็คิอ ายาแจร์
กจใช่าใ 
 
 

1,๐๐๐   
 

1,๐๐๐   
 

เนฉพาะเนัาะัใ ราาิทดศธร  จ่จิวนมล 
 

 ราาิทดศธร  จ่จิวนมล 
 
 

เนป็ิผูามีคณุสมเดตนถูกตาจใ
ครเถาวิตามเนใ้่จิไข                  
ที่เนทศเาลก าหิด 

นเสด่ใัาาใเนลขท่ี 81/๒๕๖๒  
ลว. 8  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   
 

3 ัดดัาาใื่จมคจมพนวเนตจร์กจใช่าใ 
 
 

750 750 เนฉพาะเนัาะัใ ราาิไจทีโืิ 
 

 ร้ำนไอทีโซน 

 
 

เนป็ิผูามีคณุสมเดตนถูกตาจใ
ครเถาวิตามเนใ้่จิไข                  
ที่เนทศเาลก าหิด 

นเสด่ใัาาใเนลขท่ี 87/๒๕๖๒  
ลว. 14 พฤษภาคม  ๒๕๖๒   
 

4 ัดดื้อจเนคร้่จใพนมพ์กจใคลดใ 
 

4,300 4,300 เนฉพาะเนัาะัใ เรนษดท ที.ัี คจมพนวเนตจร ์ เรนษดท ที.ัี คจมพนวเนตจร ์ เนป็ิผูามีคณุสมเดตนถูกตาจใ
ครเถาวิตามเนใ้่จิไข                  
ที่เนทศเาลก าหิด 

นเสด่ใื้อจเนลขท่ี 83/๒๕๖๒  
ลว. 2 พฤษภาคม  ๒๕๖๒   
 

5 ัดดื้อจเนคร้่จใพนมพ์ส าิดกปลดด 
 

4,300 4,300 เนฉพาะเนัาะัใ เรนษดท ที.ัี คจมพนวเนตจร ์ เรนษดท ที.ัี คจมพนวเนตจร ์ เนป็ิผูามีคณุสมเดตนถูกตาจใ
ครเถาวิตามเนใ้่จิไข                  
ที่เนทศเาลก าหิด 

นเสด่ใื้อจเนลขท่ี 83/๒๕๖๒  
ลว. 2 พฤษภาคม  ๒๕๖๒   
 

6 ัดดื้อจหมึกเนคร้่จใพนมพ ์
 

9,710 9,710 เนฉพาะเนัาะัใ เรนษดท ที.ัี คจมพนวเนตจร ์ เรนษดท ที.ัี คจมพนวเนตจร ์ เนป็ิผูามีคณุสมเดตนถูกตาจใ
ครเถาวิตามเนใ้่จิไข                  
ที่เนทศเาลก าหิด 

นเสด่ใื้อจเนลขท่ี 16/๒๕๖๒  
ลว. 15 พฤษภาคม  ๒๕๖๒   
 

7 ัดดื้อจวดสดุก่จสราาใเนหตุวาตภดย 
 

8,035 8,035 เนฉพาะเนัาะัใ หัก.ไทยรุ่ใเนร้จใคาาไมา 
แจิด์ คจิกรีต 

หัก.ไทยรุ่ใเนร้จใคาาไมา 
แจิด์ คจิกรีต  

เนป็ิผูามีคณุสมเดตนถูกตาจใ
ครเถาวิตามเนใ้่จิไข                  
ที่เนทศเาลก าหิด 

นเสด่ใื้อจเนลขท่ี 78/๒๕๖๒  
ลว. 23 เนมษายิ  ๒๕๖๒   
 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินิการัดดื้อจัดดัาาในิรจเเนด้จิมนถุิายิ  2562 

เนทศเาลต าเลสมเนด็ัเนัรนญ 
 

 
 

ล ำดบั 

 
 

งำนจดัซือ้จดัจ้ำง 

 

วงเงินจดัซือ้/
จดัจ้ำง 

 
 

รำคำกลำง 

 
 

วิธีซือ้จ้ำง 

 

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและ
รำคำ   ท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและ
รำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง 

 
 

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป 

 

เลขที่และวนัท่ีของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง 

 

1 ัดดื้อจเนคร้่จใตดดหญาาั าิวิ 3 เนคร้่จใ 25,680 25,680 เนฉพาะเนัาะัใ เรนษดท สยามิ าทจใ 
ั ากดด 

เรนษดท สยามิ าทจใ 
ั ากดด 

เนป็ิผูามีคณุสมเดตนถูกตาจใ
ครเถาวิตามเนใ้่จิไข            
ที่เนทศเาลก าหิด 

นเสด่ใื้อจเนลขท่ี 86/๒๕๖๒  
ลว. 10  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   
 

2 ัดดื้อจเนล้่จยยิต์ ั าิวิ 1 เนคร้่จใ 4,280 4,280 เนฉพาะเนัาะัใ เรนษดท สยามิ าทจใ 
ั ากดด 

เรนษดท สยามิ าทจใ 
ั ากดด 

เนป็ิผูามีคณุสมเดตนถูกตาจใ
ครเถาวิตามเนใ้่จิไข                  
ที่เนทศเาลก าหิด 

นเสด่ใื้อจเนลขท่ี 87/๒๕๖๒  
ลว. 10  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   
 

3 ัดดื้อจเนคร้่จใปั่ิไฟ ั าิวิ 1 เนคร้จ่ใ 9,000 9,000 เนฉพาะเนัาะัใ เรนษดท สยามิ าทจใ 
ั ากดด 

เรนษดท สยามิ าทจใ 
ั ากดด 

เนป็ิผูามีคณุสมเดตนถูกตาจใ
ครเถาวิตามเนใ้่จิไข                  
ที่เนทศเาลก าหิด 

นเสด่ใื้อจเนลขท่ี 85/๒๕๖๒  
ลว. 10 พฤษภาคม  ๒๕๖๒   
 

4 ัดดื้อจตูากระักเาิเนล้่จิ 5 ฟุต 
ั าิวิ 2 ตูา 

7,800 7,800 เนฉพาะเนัาะัใ เรนษดท กระต่าย ั ากดด เรนษดท กระต่าย ั ากดด  เนป็ิผูามีคณุสมเดตนถูกตาจใ
ครเถาวิตามเนใ้่จิไข                  
ที่เนทศเาลก าหิด 

นเสด่ใื้อจเนลขท่ี 83/๒๕๖๒  
ลว. 2 พฤษภาคม  ๒๕๖๒   
 

5 ัดดื้อจโตะ๊ท าใาิระดดเ 7-9 5,800 5,800 เนฉพาะเนัาะัใ เรนษดท กระต่าย ั ากดด เรนษดท กระต่าย ั ากดด  เนป็ิผูามีคณุสมเดตนถูกตาจใ
ครเถาวิตามเนใ้่จิไข                  
ที่เนทศเาลก าหิด 

นเสด่ใื้อจเนลขท่ี 98/๒๕๖๒  
ลว. 22 พฤษภาคม  ๒๕๖๒   
 

6 ัดดื้อจวดสดสุ าิดกใาิ 30,256 30,256 เนฉพาะเนัาะัใ เรนษดท กระต่าย ั ากดด เรนษดท กระต่าย ั ากดด  เนป็ิผูามีคณุสมเดตนถูกตาจใ
ครเถาวิตามเนใ้่จิไข                  
ที่เนทศเาลก าหิด 

นเสด่ใื้อจเนลขท่ี 96/๒๕๖๒  
ลว. 22 พฤษภาคม  ๒๕๖๒   
 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินิการัดดื้อจัดดัาาในิรจเเนด้จิกรกฎาคม  2562 
เนทศเาลต าเลสมเนด็ัเนัรนญ 

 
 
 

ล ำดบั 

 
 

งำนจดัซือ้จดัจ้ำง 

 

วงเงินจดัซือ้/
จดัจ้ำง 

 
 

รำคำกลำง 

 
 

วิธีซือ้จ้ำง 

 

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและ
รำคำ   ท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและ
รำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง 

 
 

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป 

 

เลขที่และวนัท่ีของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง 

 

1 ัดดัาาใื่จมเนปลี่ยิเนคร้่จใปรดเจากาศ
หาจใส าิดกปลดด 

2,500 2,500 เนฉพาะเนัาะัใ ทดศิ์ธร  จ่จิวนมล ทดศิ์ธร จ่จิวนมล เนป็ิผูามีคณุสมเดตนถูกตาจใ
ครเถาวิตามเนใ้่จิไข            
ที่เนทศเาลก าหิด 

นเสด่ใื้อจเนลขท่ี 103/๒๕๖๒  
ลว. 10  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   
 

2 ัดดื้อจคจมพนวเนตจร์โิ๊ตเุค๊ ั าิวิ 
1 เนคร้่จใ 

16,000 16,000 เนฉพาะเนัาะัใ เรนษดท ทีัีคจมพนวเนตจร์
2018 ั ากดด 

เรนษดท ทีัีคจมพนวเนตจร์
2018 ั ากดด 

เนป็ิผูามีคณุสมเดตนถูกตาจใ
ครเถาวิตามเนใ้่จิไข                  
ที่เนทศเาลก าหิด 

นเสด่ใื้อจเนลขท่ี 107/๒๕๖๒  
ลว. 27 มนถุิายิ  ๒๕๖๒   
 

3 ัดดื้อจเนกาาจีอส าิดกใาิ 4,400 4,400 เนฉพาะเนัาะัใ ราาิตาิจดกษร ราาิตาิจดกษร เนป็ิผูามีคณุสมเดตนถูกตาจใ
ครเถาวิตามเนใ้่จิไข                  
ที่เนทศเาลก าหิด 

นเสด่ใื้อจเนลขท่ี 118/๒๕๖๒  
ลว. 9 กรกฎาคม  ๒๕๖๒   
 

4 ัดดื้อจโตะ๊ท าใาิ 4,800 4,800 เนฉพาะเนัาะัใ เรนษดท กระต่าย ั ากดด เรนษดท กระต่าย ั ากดด 
 

เนป็ิผูามีคณุสมเดตนถูกตาจใ
ครเถาวิตามเนใ้่จิไข                  
ที่เนทศเาลก าหิด 

นเสด่ใื้อจเนลขท่ี 117/๒๕๖๒  
ลว. 9 กรกฎาคม  ๒๕๖๒   
 

5 ัดดัาาใื่จมเนปลี่ยิเนคร้่จใปรดเจากาศ
หาจใส าิดกใาิปลดด 

1,500 1,500 เนฉพาะเนัาะัใ ทดศิ์ธร จ่จิวนมล ทดศิ์ธร จ่จิวนมล เนป็ิผูามีคณุสมเดตนถูกตาจใ
ครเถาวิตามเนใ้่จิไข                  
ที่เนทศเาลก าหิด 

นเสด่ใื้อจเนลขท่ี 98/๒๕๖๒  
ลว. 22 พฤษภาคม  ๒๕๖๒   
 

 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินิการัดดื้อจัดดัาาในิรจเเนด้จิสนใหาคม  2562 
เนทศเาลต าเลสมเนด็ัเนัรนญ 

 
 
 

ล ำดบั 

 
 

งำนจดัซือ้จดัจ้ำง 

 

วงเงินจดัซือ้/
จดัจ้ำง 

 
 

รำคำกลำง 

 
 

วิธีซือ้จ้ำง 

 

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและ
รำคำ   ท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและ
รำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง 

 
 

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป 

 

เลขที่และวนัท่ีของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง 

 

1 ัดดื้อจวดสดุใาิเาาิใาิครดว 800 800 เนฉพาะเนัาะัใ เรนษดท กระต่าย ั ากดด เรนษดท กระต่าย ั ากดด เนป็ิผูามีคณุสมเดตนถูกตาจใ
ครเถาวิตามเนใ้่จิไข            
ที่เนทศเาลก าหิด 

นเสด่ใื้อจเนลขท่ี 116/๒๕๖๒  
ลว. 9 กรกฎาคม  ๒๕๖๒   
 

2 ัดดื้อจวดสดสุ าิดกใาิ 10,660 10,660 เนฉพาะเนัาะัใ เรนษดท กระต่าย ั ากดด เรนษดท กระต่าย ั ากดด เนป็ิผูามีคณุสมเดตนถูกตาจใ
ครเถาวิตามเนใ้่จิไข                  
ที่เนทศเาลก าหิด 

นเสด่ใื้อจเนลขท่ี 114/๒๕๖๒  
ลว. 9 กรกฎาคม  ๒๕๖๒   
 

3 ัดดื้อจโตะ๊ท าใาิ 4,800 4,800 เนฉพาะเนัาะัใ เรนษดท กระต่าย ั ากดด เรนษดท กระต่าย ั ากดด เนป็ิผูามีคณุสมเดตนถูกตาจใ
ครเถาวิตามเนใ้่จิไข                  
ที่เนทศเาลก าหิด 

นเสด่ใื้อจเนลขท่ี 112/๒๕๖๒  
ลว. 9 กรกฎาคม  ๒๕๖๒   
 

4 ัดดื้อจวดสดุใาิเาาิใาิครดว  4,800 4,800 เนฉพาะเนัาะัใ เรนษดท กระต่าย ั ากดด เรนษดท กระต่าย ั ากดด 
 

เนป็ิผูามีคณุสมเดตนถูกตาจใ
ครเถาวิตามเนใ้่จิไข                  
ที่เนทศเาลก าหิด 

นเสด่ใื้อจเนลขท่ี 115/๒๕๖๒  
ลว. 9 กรกฎาคม  ๒๕๖๒   
 

5 ัดดื้อจเนกาาจีอส าิดกใาิ 2,200 2,200 เนฉพาะเนัาะัใ ราาิตาิจดกษร ราาิตาิจดกษร เนป็ิผูามีคณุสมเดตนถูกตาจใ
ครเถาวิตามเนใ้่จิไข                  
ที่เนทศเาลก าหิด 

นเสด่ใื้อจเนลขท่ี 113/๒๕๖๒  
ลว. 9 กรกฎาคม  ๒๕๖๒   
 

 

 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินิการัดดื้อจัดดัาาในิรจเเนด้จิกดิยายิ  2562 
เนทศเาลต าเลสมเนด็ัเนัรนญ 

 
 
 

ล ำดบั 

 
 

งำนจดัซือ้จดัจ้ำง 

 

วงเงินจดัซือ้/
จดัจ้ำง 

 
 

รำคำกลำง 

 
 

วิธีซือ้จ้ำง 

 

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและ
รำคำ   ท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและ
รำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง 

 
 

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป 

 

เลขที่และวนัท่ีของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง 

 

1 ัดดื้อจและตนดตดอใเนคร้่จใปรดเจากาศ 28,500 28,500 เนฉพาะเนัาะัใ ทดศิ์ธร  จ่จิวนมล ทดศิ์  จ่จิวนมล เนป็ิผูามีคณุสมเดตนถูกตาจใ
ครเถาวิตามเนใ้่จิไข            
ที่เนทศเาลก าหิด 

นเสด่ใื้อจเนลขท่ี 223/๒๕๖๒  
ลว. 13 สนใหาคม  ๒๕๖๒   
 

2 ัดดัาาใื่จมเนปลี่ยิวดสดุโรใสีขาาว 6,200 6,200 เนฉพาะเนัาะัใ ราาิสมพใษ์การช่าใ  ราาิสมพใษ์การช่าใ เนป็ิผูามีคณุสมเดตนถูกตาจใ
ครเถาวิตามเนใ้่จิไข                  
ที่เนทศเาลก าหิด 

นเสด่ใื้อจเนลขท่ี 225/๒๕๖๒  
ลว. 21  สนใหาคม  ๒๕๖๒   
 

3 ัดดื้อจวดสดุก่จสราาใเนหตุวาตภดย 4,551.78 4,551.78 เนฉพาะเนัาะัใ หัก.ไทยรุ่ใเนร้จใคาาไมา หัก.ไทยรุ่ใเนร้จใคาาไมา เนป็ิผูามีคณุสมเดตนถูกตาจใ
ครเถาวิตามเนใ้่จิไข                  
ที่เนทศเาลก าหิด 

นเสด่ใื้อจเนลขท่ี 130/๒๕๖๒  
ลว. 6  สนใหาคม  ๒๕๖๒   
 

4 ัดดื้อจวดสดุจุปกรณ์(ส าหรดเปรดเปรใุ
หาจใิอ า)  

4,509 4,509 เนฉพาะเนัาะัใ ราาิจดกษรไทย ราาิจดกษรไทย 
 

เนป็ิผูามีคณุสมเดตนถูกตาจใ
ครเถาวิตามเนใ้่จิไข                  
ที่เนทศเาลก าหิด 

นเสด่ใื้อจเนลขท่ี 135/๒๕๖๒  
ลว. 21  สนใหาคม  ๒๕๖๒   
 

5 ัดดัาาใื่จมรถยิต์ส่วิกลาใ 9,310 9,310 เนฉพาะเนัาะัใ ราาิรุ่ใโรัิ์การยิต ์  ราาิรุ่ใโรัิ์การยิต ์ เนป็ิผูามีคณุสมเดตนถูกตาจใ
ครเถาวิตามเนใ้่จิไข                  
ที่เนทศเาลก าหิด 

นเสด่ใื้อจเนลขท่ี 226/๒๕๖๒  
ลว. 22 สนใหาคม  ๒๕๖๒   
 

 

 

 

 

 


