
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม  2564 
สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

วันที่  1 – 31 ตุลาคม  2564 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจาง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการคดัเลือกและ                     
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง 
ในการซื้อหรือจาง 

1 คาเชาเครื่องถายเอกสาร 31,200.- 31,200.- เฉพาะเจาะจง หจก. สระบุร ีโอเอ เซอรวิส 
เสนอราคา  31,200.- บาท 

หจก. สระบุร ีโอเอ เซอรวิส 
ราคาที่ตกลงจาง  31,200.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 1/2565 
1  ตุลาคม  2564 

2 จางเหมากำจัดปลวก และกำจัดหนูบริเวณ             
รอบอาคารสำนกังาน อบจ. สระบุร ี

60,000.- 60,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท กูดเพสท คอนโทรล จำกัด 
เสนอราคา  60,000.- บาท  

บริษัท กูดเพสท คอนโทรล จำกัด 
ราคาที่ตกลงจาง  60,000.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 1/2565 
1  ตุลาคม  2564 

3 จางเหมาจัดประดับตกแตงสถานท่ี 
การจัดงานรัฐพิธวีันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกลาเจาอยูหัว ประจำป 2564  

97,156.- 97,156.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโปรครีเอชั่น จำกัด 
เสนอราคา 97,156.- บาท 

บริษัท ซีโปรครีเอชั่น จำกัด 
ราคาที่ตกลงจาง 97,156.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 
 

เลขที่ 2/2565 
1  ตุลาคม  2564 

4 จางเหมาเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย (1 เดือน) 209,720.- 209,720.- เฉพาะเจาะจง บจก. รักษาความปลอดภยั 
ศุภวิชญอิเลคทริค   
เสนอราคา 209,720.- บาท 

บจก. รักษาความปลอดภยั 
ศุภวิชญอิเลคทริค   
ราคาที่ตกลงจาง 209,720.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที ่4/2564 
 1   ตุลาคม  2564 

5 จางเหมาตกแตงสถานที่งานพิธมีอบของ
พระราชทานใหผูประสบภัย 
 

99,938.- 99,938.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโปรครีเอช่ัน จำกัด 
เสนอราคา 99,938.- บาท 

บริษัท ซีโปรครีเอชั่น จำกัด 
ราคาที่ตกลงจาง 99,938.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที ่3 /2564 
6  ตุลาคม  2564 

6 
 

จางเหมาประดับตกแตงสถานท่ีการจัดกจิกรรม
นอมรำลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
13 ตุลาคม 2564 

187,571.- 187,571.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโปรครีเอช่ัน จำกัด 
เสนอราคา  187,571.- บาท 

บริษัท ซีโปรครีเอชั่น จำกัด 
ราคาที่ตกลงจาง 187,571.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 4/2564 
8 ตุลาคม 2564 

7 จางเหมาประดับตกแตงสถานท่ีการจัดกจิกรรม
นอมรำลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
23 ตุลาคม 2564 

97,156.- 97,156.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโปรครีเอชั่น จำกัด 
เสนอราคา 97,156.-บาท 

บริษัท ซีโปรครีเอชั่น จำกัด 
ราคาที่ตกลงจาง 97,156.-บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 
 

เลขที่ 8/2564 
19  ตุลาคม  2564 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2564 
สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
วันที่  1 – 30  พฤศจิกายน  2564 

 

ลำดั
บที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะ 
ซื้อหรือจาง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือ
จาง 

รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจาง 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง 

ในการซื้อหรือจาง 

1 จางเหมาจัดทำอาหารบรรจุกลองพรอมน้ำดื่ม              
ในการเสร็จพระราชดำเนินแทนพระองค              
ของพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑา
ภรณ ทรงบำเพ็ญกุศลถวายผาพระกฐิน 

101,450.- 101,450.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา  เมืองเงิน 
เสนอราคา  101,450.- บาท 

นางสาวสุจิตรา  เมืองเงนิ 
ราคาที่ตกลงจาง  101,450.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที ่19/2565 
5 พฤจกิายน  2564 

2 จางเหมาจัดทำตรายาง 2,568.- 2,568.- เฉพาะเจาะจง บจก. พิชิต พริ้นติ้ง แอนด ออแกไนซ  
เสนอราคา 2,568.- บาท 

บจก. พิชิต พริ้นติ้ง แอนด ออแกไนซ  
ราคาที่ตกลงจาง 2,568.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 20/2565 
5 พฤจกิายน  2564 

3 จางเหมาจัดทำอาหารกลางวันบรรจุกลองพรอม
น้ำดื่ม ในการเสร็จพระราชดำเนินแทนพระองค 
ของพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑา
ภรณ ทรงบำเพ็ญกุศลถวายผาพระกฐิน (วัดพัชร
บรรพต) 

63,000.- 63,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา  เมืองเงนิ 
เสนอราคา 63,000.- บาท 

นางสาวสุจิตรา  เมืองเงิน 
ราคาที่ตกลงจาง 63,000.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 24/2565 
11 พฤจกิายน  2564 

4 จางเหมาเตนท เครื่องปนไฟ และรถสุขา ในการ
เสร็จพระราชดำเนินแทนพระองค ของพระเจาว
รวงศเธอ พระองคเจาสิรภิาจุฑาภรณ ทรงบำเพ็ญ
กุศลถวายผาพระกฐิน 
 (วัดพัชรบรรพต) 

276,500.- 276,500.- เฉพาะเจาะจง นางสาวอารยา  หอมวัน 
เสนอราคา  276,500.- บาท 

นางสาวอารยา  หอมวัน 
ราคาที่ตกลงจาง  276,500.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 25/2565 
11 พฤจกิายน  2564 

5 จางเหมาประดับตกแตงสถานที่การจัดกิจกรรม
นอมรำลึกเน่ืองในวันคลายวันสวรรคตแหง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั “วัน
สมเด็จพระมหาธีรราชเจา” 
25 พฤศจิกายน 2564 

92,876.- 92,876.- เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซีโปรครเีอชั่น จำกัด 
เสนอราคา 92,876.-บาท 

บริษัท ซีโปรครเีอชั่น จำกัด 
ราคาที่ตกลงจาง 92,876.-บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 36/2565 
23 พฤจิกายน  2564 

6 จางเหมาประดับไฟตกแตง การจัดกิจกรรมนอม
รำลึกเนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
5 ธันวาคม 2564 

187,000.- 
 

187,000.- เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย  เฉียบแหลม 
เสนอราคา 187,000.-  บาท 

นายสุวิทย  เฉียบแหลม 
ราคาที่ตกลงจาง 187,000.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่  44/2565 
30 พฤจิกายน  2564 

 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2564 
สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
วันที่  1 – 30  พฤศจิกายน  2564 

 

ลำดั
บที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะ 
ซื้อหรือจาง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือ
จาง 

รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการคดัเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรปุ 

เลขที่และวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง 

ในการซื้อหรือจาง 

7 จางเหมาประดับตกแตงถานที่ในการจัดกิจกรรม
เน่ืองในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ             
และวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2564 

286,091.25 286,091.25 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน  ไทยศิร ิ
เสนอราคา  286,091.25.- บาท 

นางสาวฐิติรัตน  ไทยศริิ 
ราคาที่ตกลงจาง  286,091.25.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที ่45/2565 
30 พฤจกิายน  2564 

8 จางเหมาจัดทำภัตตาหาร การจัดกิจกรรม         
เน่ืองในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ     
และวันพอแหงชาติ  5 ธันวาคม 2564 

35,310.- 35,310.- เฉพาะเจาะจง นางสนม  บุญเลิศ 
เสนอราคา 35,310.- บาท 

นางสนม  บุญเลิศ 
ราคาที่ตกลงจาง 35,310.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 46/2565 
30 พฤจกิายน  2564 

9 จัดซ้ือธงตราสัญลักษณ ธงชาติ และอุปกรณท่ีใช
ในการประดับธง 

43,250.- 43,250.- เฉพาะเจาะจง รานนานาภัณฑ 
เสนอราคา  43,250.-บาท 

รานนานาภัณฑ 
ราคาที่ตกลงจาง  43,250.-บาท  

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 17 /2565      
4 พฤศจิกายน 2564 

10 จัดซื้อครุภัณฑสำนักงาน 119,500.- 119,500.- เฉพาะเจาะจง บจก. แตนำ่ไถ เฟอรนิเจอร 2001 
เสนอราคา  119,500.-บาท 

บจก. แตนำ่ไถ เฟอรนิเจอร 2001 
ราคาที่ตกลงจาง  119,500.-บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที ่ 25/2565 
15 พฤจกิายน  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  2564 
สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

วันท่ี  1 – 31  ธันวาคม  2564 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจาง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง 

1 
 

งานจางเหมาปรับปรุงระบบประปา  33,000.- 33,000.- เฉพาะเจาะจง นายธนภณ สองจันทร 
เสนอราคา  33,000.-  บาท 

นายธนภณ สองจันทร 
ราคาที่ตกลงจาง  33,000.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 55/2565 
20  ธันวาคม  2564 

2 
 

จางเหมาจัดสถานท่ีจัดกิจกรรม โครงการสงเสริม
ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
จังหวัดสระบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
4 แหง 

94,550.- 94,550.- เฉพาะเจาะจง นางสาวอารยา  หอมวนั 
เสนอราคา 94,550.-บาท  

นางสาวอารยา  หอมวัน 
ราคาที่ตกลงจาง  94,550.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 56/2565 
21  ธันวาคม  2564 

3 จางเหมาจัดทำอาหารบรรจุกลอง อาหารวางและ
เครื่องดื่ม งานรับเสดจ็ วันที่ 4 มกราคม 2565 

102,000.- 102,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา  เมืองเงนิ 
เสนอราคา 102,000.- บาท 

นางสาวสุจิตรา  เมืองเงิน 
ราคาที่ตกลงจาง 102,000.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 71/2565 
30  ธันวาคม  2564 

4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 36,258.-  36,258.- เฉพาะเจาะจง รานนานาภัณฑ 
เสนอราคา  36,258.-บาท 

รานนานาภัณฑ 
ราคาที่ตกลงจาง  36,258.-บาท  

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 56/2565 
9  ธันวาคม  2564 
 

5 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 19,560.-  19,560.- เฉพาะเจาะจง รานนานาภัณฑ 
เสนอราคา  19,560.-บาท 

รานนานาภัณฑ 
ราคาที่ตกลงจาง  19,560.-บาท  

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 57/2565 
9  ธันวาคม  2564 
 

6 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทย ุ 94,118.27 94,118.27 เฉพาะเจาะจง รานชาญเจริญพานิช  
เสนอราคา 94,118.27 บาท 
 

รานชาญเจริญพานิช 
ราคาที่ตกลงจาง 94,118.27 บาท  

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 58/2565 
9  ธันวาคม  2564 
 

7 คาจัดซ้ือวัดสุอุปกรณ สำหรับใชในโครงการสงเสริม
ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
จังหวัดสระบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ณ ที่วาการอำเภอวหิารแดง 

4,585.- 4,585.- เฉพาะเจาะจง นางสาวจีรภา  สละสวัสด์ิ 
เสนอราคา 4,585.-  บาท 

นางสาวจีรภา  สละสวัสด์ิ 
ราคาที่ตกลงจาง  4,585.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 68/2565 
21  ธันวาคม  2564 
 

 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  2564 
สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

วันท่ี  1 – 31  ธันวาคม  2564 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจาง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการคดัเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง 

8 คาจัดซ้ือวัดสุอุปกรณ สำหรับใชในโครงการสงเสริม
ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
จังหวัดสระบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ณ เทศบาลตำบลดอนพุด 
 

4,140.- 4,140.- เฉพาะเจาะจง นางอนัญญา  เอ่ียมสุวรรณ
เสนอราคา 4,140.-  บาท 

นางอนัญญา  เอ่ียมสวุรรณ 
ราคาที่ตกลงจาง  4,140-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขท่ี 69/2565 
21  ธันวาคม  2564 
 

9 คาจัดซ้ือวัดสุอุปกรณ สำหรับใชในโครงการสงเสริม
ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
จังหวัดสระบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ณ เทศบาลตำบลกุดนกเปลา 
 

4,597.- 4,597.- เฉพาะเจาะจง นายธีรชยั  เจริญสุข 
เสนอราคา 4,597.-  บาท 

นายธีรชยั  เจริญสุข 
ราคาที่ตกลงจาง  4,597-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขท่ี 70/2565 
21  ธันวาคม  2564 
 

10 คาจัดซ้ือวัดสุอุปกรณ สำหรับใชในโครงการสงเสรมิ
ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
จังหวัดสระบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ณ เทศบาลตำบลคำพราน 
 

4,597.- 4,597.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตตรา  โพธิ์วิฑูรย
เสนอราคา 4,597.-  บาท 

นางสาวสุพัตตรา  โพธิ์วิฑูรย 
ราคาที่ตกลงจาง  4,597-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขท่ี 71/2565 
21  ธันวาคม  2564 
 

11 จัดซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร 50,250.- 50,250.- เฉพาะเจาะจง หจก. สระบุร ีโอเอ เซอรวิส 
เสนอราคา  50,250.- บาท 

หจก. สระบุร ีโอเอ เซอรวิส 
ราคาที่ตกลงจาง  50,250.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขท่ี 87/2565 
30  ธันวาคม  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  2565 
สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

วันท่ี  1 – 31  มกราคม  2565 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจาง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง 

1 
 

จัดซื้อไสกรองเครื่องฟอกอากาศ 30,000.- 30,000.- เฉพาะเจาะจง บจก. ภูมิกฤตยิาดา 
เสนอราคา  30,000.- บาท 

บจก. ภูมิกฤติยาดา 
ราคาที่ตกลงจาง  30,000.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 99/2565 
13  มกราคม  2565 
 

2 
 

จางเหมาซอมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 4,975.- 4,975.- เฉพาะเจาะจง หจก. วานิชย อินเตอร คูลลิ่ง 
เสนอราคา 4,975.- บาท 

หจก. วานิชย อินเตอร คูลลิ่ง 
ราคาที่ตกลงจาง 4,975.- บาท 
 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 84/2565 
13  มกราคม  2565 
 

3 จางเหมาจัดสถานท่ี วันพอขุนรามคำแหง 17 
มกราคม 2565  

97,156.- 97,156.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ซโีปรครีเอชั่น จำกัด 
เสนอราคา 97,156.-บาท 

บริษัท ซีโปรครีเอช่ัน จำกัด 
ราคาที่ตกลงจาง 97,156.-บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 85/2565 
14  มกราคม  2565 

4 คาจางเหมาเต็นท เกาอี้ ในการจัดกิจกรรม 
วันยุทธหัตถ ี

20,000.- 20,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวอารยา  หอมวัน 
เสนอราคา  20,000.-บาท  

นางสาวอารยา  หอมวัน 
ราคาที่ตกลงจาง  20,000.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 86/2565 
14  มกราคม  2565 
 

5 คาจางเหมาจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรม 
วันยุทธหัตถ ี

93,500.- 93,500.- เฉพาะเจาะจง นายเถกิงเกียรติ  เกิดสืบมา 
เสนอราคา  93,500.-บาท  

นายเถกิงเกียรติ  เกิดสืบมา 
ราคาที่ตกลงจาง  93,500.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 87/2565 
14  มกราคม  2565 
 

6 จางเหมาจัดทำภัตตาหาร การจัดกิจกรรม         
วันยุทธหัตถ ี

8,500.- 8,500.- เฉพาะเจาะจง นางสนม  บุญเลิศ 
เสนอราคา 8,500.- บาท 

นางสนม  บุญเลิศ 
ราคาที่ตกลงจาง 8,500.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

  เลขที่ 88/2565 
  14  มกราคม  2565 
 

7 จางเหมาซอมแซมปรับปรุงรั้งบานพักฯ 
 
 

470,300.- 470,300.- เฉพาะเจาะจง หจก. รุงเพชรคอนสตรคัช่ัน  
เสนอราคา 470,300.- บาท 

หจก. รุงเพชรคอนสตรัคชั่น 
ราคาที่ตกลงจาง 470,300.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

  เลขที่ 94/2565 
  21  มกราคม  2565 

 
8 
 

จางเหมาซอมแซมจอ LED ปายประชาสัมพันธ 13,589.- 13,589.- เฉพาะเจาะจง บจก. แซปบีลีโอโซลูช่ัน 
เสนอาคา 13,589.- บาท 

บจก. แซปบีลีโอโซลูช่ัน 
เสนอาคา 13,589.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

  เลขที่ 99/2565 
  24  มกราคม  2565 

 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ  2565 
สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
วันท่ี  1 – 28  กุมภาพันธ  2565 

 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจาง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง 

1 
 

จางเหมาจัดประดับตกแตงสถานที่การจัดพิธี
ถวายราชสักการะเน่ืองในวันคลายวันพระบรม
ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย พุทธศกัราช 2565 
  

97,156.- 97,156.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ซโีปรครีเอชั่น จำกัด 
เสนอราคา 97,156.-บาท 

บริษัท ซีโปรครีเอช่ัน จำกัด 
ราคาที่ตกลงจาง 97,156.-บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 123/2565 
18 กุมภาพันธ  2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม  2565 
สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

วันท่ี  1 – 31 มีนาคม  2565 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจาง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง 

1 
 

จางเหมาจัดประดับตกแตงสถานที่การจัดงาน
วนัทองถิ่นไทย ปงบประมาณ 2565  

99,831.- 99,831.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโปรครเีอชั่น จำกัด 
เสนอราคา 97,156.- บาท 

บริษัท ซีโปรครเีอชั่น จำกัด 
ราคาที่ตกลงจาง 97,156.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 136/2565 
14  มีนาคม 2565 
 

2 
 
 

จางเหมาจัดทำพานพุมดอกไมประดิษฐ 4,500.- 4,500.- เฉพาะเจาะจง นางสาวปรียาพร  สีตะสุต 
เสนอราคา 4,500.-บาท  

นางสาวปรียาพร  สีตะสุต 
ราคาที่ตกลงจาง 4,500.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 140/2565 
15  มีนาคม 2565 
 

3 จางเหมาซอมแซมบานพกัราชการฯ 73,000.- 73,000.- เฉพาะเจาะจง นายธนภณ  สองจันทร 
เสนอราคา 73,000.-บาท  

นายธนภณ  สองจันทร 
ราคาที่ตกลงจาง  73,000.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 141/2565 
15  มีนาคม 2565 
 

4 จางเหมาปรับปรุงระบบสื่อสารภายใน 468,477.53 468,477.53 เฉพาะเจาะจง บมจ. โทรคมนาคมแหงชาต ิ
เสนอราคา 468,477.53 บาท 
 

บมจ. โทรคมนาคมแหงชาต ิ
ราคาที่ตกลงจาง 468,477.53 บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 144/2565 
23  มีนาคม 2565 
 

5 จางเหมาจัดประดับตกแตงสถานที่การจดัพิธี
วนัที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลา
เจาอยูหัว 
  

97,156.- 97,156.- เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซีโปรครเีอชั่น จำกัด 
เสนอราคา 97,156.-บาท 

บริษัท ซีโปรครเีอชั่น จำกัด 
ราคาที่ตกลงจาง 97,156.-บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 145/2565 
24  มีนาคม 2565 
 

6 จางเหมาดำเนินโครงการเสริมสรางบทบาทและ
ภาวะผูนำสตรจีังหวัดสระบุรี 

58,850.- 58,850.- เฉพาะเจาะจง บจก. อินโนเวทพอยท แพลนนิ่ง  
เสนอราคา  58,850.- บาท 

บริษัท อินโนเวทพอยท แพลนนิ่ง จำกัด
ราคาที่ตกลงจาง 58,580.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 149/2565 
25 มีนาคม 2565 
 

7 จางเหมาจัดทำปายและใบประกาศนียบตัร 
โครงการเสริมสรางบทบาทและภาวะผูนำ
จังหวัดสระบุร ี

3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง บจก. พิชิตพริ้นติ้ง แอนออแกไนซ 
เสนอราคา  3,000.- บาท 

บจก. พิชิตพริ้นติ้ง แอนออแกไนซ 
ราคาที่ตกลงจาง 3,000.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 150/2565 
25 มีนาคม 2565 

 
8 จางเหมาจัดทำตรายาง 13,589.- 13,589.- เฉพาะเจาะจง หจก. โรงพิมพสระบุร ี

เสนอราคา  3,000.- บาท 
หจก. โรงพิมพสระบุร ี
ราคาที่ตกลงจาง 3,000.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 151/2565 
25 มีนาคม 2565 
 

 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน  2565 
สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

วันท่ี  1 – 30 เมษายน  2565 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจาง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง 

1 จางเหมาจัดประดับตกแตงสถานที่วัน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราชและวันที่ระลึกมหาจกัรีบรมราชวงศ  

97,156.- 97,156.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโปรครเีอชั่น จำกัด 
เสนอราคา 97,156.- บาท 

บริษัท ซีโปรครเีอชั่น จำกัด 
ราคาที่ตกลงจาง 97,156.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 156/2565 
4  เมษายน 2565 

 

2 
 

จางเหมาซอมเคร่ืองปรับอากาศ  65,623.10 65,623.10 เฉพาะเจาะจง หจก.วานิช อินเตอรคูลลิ่ง 
เสนอราคา 65,623.10 บาท 

หจก.วานิช อินเตอรคูลลิ่ง 
ราคาที่ตกลงจาง 65,623.10 บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 157/2565 
4 เมษายน 2565 
 

3 
 
 

จางเหมาซอมแซมเครื่องตัดแตงพุมไม  1,209.10 1,209.10 เฉพาะเจาะจง บจก.ยนตรกจิแมชีนเนอร่ี (1991) 
เสนอราคา  1,209.10 บาท 

บจก.ยนตรกิจแมชีนเนอรี่ (1991) 
ราคาที่ตกลงจาง 1,209.10 บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 158/2565 
4 เมษายน 2565 
 

4 จางเหมาทำความสะอาดและทำตาขายก้ันนก 284,000.- 284,000.- เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎิพงศ  เหลืองศิรินภา 
เสนอราคา  284,000.- บาท 

นายกฤษฎิพงศ  เหลืองศิรินภา 
ราคาที่ตกลงจาง  284,000.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 159/2565 
4 เมษายน 2565 
 

5 จางเหมาซอมรถยนตสวนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กค 9900 

34,000.- 34,000.- เฉพาะเจาะจง รานทูไฟเบอรริซซิ่ง 
เสนอราคา  34,000.- บาท 

รานทูไฟเบอรริซซิ่ง 
ราคาที่ตกลงจาง  34,000.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 160/2565 
4 เมษายน 2565 
 

6 จางเหมาซอมแซมทอประปา 3,300.- 3,300.- เฉพาะเจาะจง นายธนภณ  สองจันทร 
เสนอราคา 3,300.- บาท  

นายธนภณ  สองจันทร 
ราคาที่ตกลงจาง  3,300.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 161/2565 
4  เมษายน 2565 
 

7 จางเหมาซอมแซมหองน้ำภายในหอง
ปฏิบัติงานเลขานุการนายกฯ หองท่ีปรกึษา
นายกฯ หองประธานสภาฯ  

171,000.- 171,000.- เฉพาะเจาะจง นายธนภณ  สองจันทร 
เสนอราคา 171,000.- บาท  

นายธนภณ  สองจันทร 
ราคาที่ตกลงจาง  171,000.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 169/2565 
7  เมษายน 2565 
 

8  จางเหมาจัดพิธีรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายของ
จังหวัดสระบุร ีประจำป พ.ศ. 2564  

161,152.70 161,152.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโปรครเีอชั่น จำกัด 
เสนอราคา 161,152.70 บาท 

บริษัท ซีโปรครเีอชั่น จำกัด 
ราคาที่ตกลงจาง 161,152.70 บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 170/2565 
7  เมษายน 2565 

 
9  จางเหมาจัดทำภัตตาหาร เคร่ืองไทยธรรม และ

ดอกไมธูปเทียน สำหรับพระสงฆในการจัดพิธี
รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้น
สายสะพายจังหวัดสระบุรี   

4,650.- 4,6580.- เฉพาะเจาะจง นางสุจิตรา  เมืองเงนิ 
เสนอราคา  4,650.- บาท 

นางสุจิตรา  เมืองเงนิ 
ราคาที่ตกลงจาง 4,650.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 171/2565 
7  เมษายน 2565 
 

10 จางเหมาซอมรถยนตสวนกลาง หมายเลข
ทะเบียน นข 5904 

1,950.- 1,950.- เฉพาะเจาะจง บจก. โชคพัฒนา ไทร เซอรวิส 
เสนอราคา  1,950.- บาท 

บจก. โชคพัฒนา ไทร เซอรวิส 
ราคาที่ตกลงจาง  1,850.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 173/2565 
18  เมษายน 2565 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน  2565 
สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

วันท่ี  1 – 30 เมษายน  2565 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจาง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง 

11 จางเหมาซอมรถยนตสวนกลาง หมายเลข
ทะเบียน 1 กฉ 258 สระบุร ี

4,580.- 4,850.- เฉพาะเจาะจง รานประสิทธิ์  ยานยนต 
เสนอราคา  4,850.- บาท 

รานประสิทธิ์  ยานยนต 
ราคาที่ตกลงจาง  4,850.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 174/2565 
18  เมษายน 2565 

12 จางเหมาจัดทำปายโครงการฯ จัดทำ
ประกาศนียบัตร จัดทำคูมือเอกสารและ 
ส่ิงตีพิมพ โครงการสงเสริมศักยภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุจังหวัดสระบุร ี 

52,216.- 52,216.- เฉพาะเจาะจง บจก. พิชิต พริ้นติ้ง แอน ออแกไนซ 
เสนอราคา  52,216.- บาท 

บจก. พิชิต พริ้นติ้ง แอน ออแกไนซ
ราคาที่ตกลงจาง  52,216.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 175/2565 
20  เมษายน 2565 
 

13 จางเหมาจัดทำกระเปาผา โครงการสงเสริม
ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
จังหวัดสระบุร ี 

12,000.- 12,000.- เฉพาะเจาะจง ลานดำสกรีน 
เสนอราคา  12,000.- บาท 

รานดำสกรีน 
ราคาที่ตกลงจาง  12,000.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 176/2565 
20  เมษายน 2565 
 

14 จัดซื้อวัดสุและอุปกรณ เพ่ือใชในโครงการ
สงเสริมศกัยภาพและพัฒนาคุณภาพชวีติ
ผูสูงอายุจังหวัดสระบุร ี 

2,560.- 2,560.- เฉพาะเจาะจง รานนานาภัณฑ 
เสนอราคา  2,560.- บาท 

รานนานาภัณฑ 
ราคาที่ตกลงจาง  2,560.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 177/2565 
20  เมษายน 2565 
 

15 จางเหมาจัดประดับตกแตงสถานที่วันทีร่ะลึก
คลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

64,200.- 64,200.- เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซีโปรครเีอชั่น จำกัด 
เสนอราคา 64,200.- บาท 

บริษัท ซีโปรครเีอชั่น จำกัด 
ราคาที่ตกลงจาง 64,200.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 179/2565 
21  เมษายน 2565 
 

16 
 

จางเหมาจัดทำปายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ
พรอมติดตั้ง  

58,636.- 58,636.- เฉพาะเจาะจง บจก. พิชิต พริ้นติ้ง แอน ออแกไนซ 
เสนอราคา  58,636.- บาท 

บจก. พิชิต พริ้นติ้ง แอน ออแกไนซ
ราคาที่ตกลงจาง  58,636.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 188/2565 
26  เมษายน 2565 

17 
 
 

จางเหมาซอมรถยนตสวนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กค 9900 

12,860.- 12,860.- เฉพาะเจาะจง รานมีนาเซอรวิส 
เสนอราคา  12,860.- บาท 

รานทูไฟเบอรริซซิ่ง 
ราคาที่ตกลงจาง  12,860.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 189/2565 
26 เมษายน 2565 

18 
 
 

จางเหมาซอมแซมเกาอีส้ำนักงาน 5,800.- 5,800.- เฉพาะเจาะจง บจก. แตนำ่ไถ เฟอรนิเจอร 2001 
เสนอราคา  5,800.-บาท 

บจก. แตนำ่ไถ เฟอรนิเจอร 2001 
ราคาที่ตกลงจาง  5,800.-บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 191/2565 
27 เมษายน 2565 

19 จางเหมาปรับปรุงเวที (วันฉัตรมงคล) 
 

150,527.60 150,527.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโปรครเีอชั่น จำกัด 
เสนอราคา 150,527.60 บาท 

บริษัท ซีโปรครเีอชั่น จำกัด 
ราคาที่ตกลงจาง 150,527.60 บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 193/2565 
29  เมษายน 2565 
 

20 จางเหมาผูกผาระบายศูนยราชการ 
(วันฉัตรมงคล) 
 

90,190.- 90,190.- เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย  ปนทรายมูล 
เสนอราคา  90,190.-  บาท 

นายอาทิตย  ปนทรายมูล 
ราคาที่ตกลงจาง  90,190.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 194/2565 
29  เมษายน 2565 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน  2565 
สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

วันท่ี  1 – 30 เมษายน  2565 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจาง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง 

21 จางเหมาประดับไฟ (วันฉัตรมงคล) 180,000.- 180,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมใจ  จำวัน 
เสนอราคา  180,000.-  บาท 

นายสมใจ   จำวัน 
ราคาที่ตกลงจาง  180,000.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 195/2565 
29  เมษายน 2565 

22 จางเหมาผูกผาระบาย (วนัฉัตรมงคล) (อบจ) 27,600.- 27,600.- เฉพาะเจาะจง นายประพรี  เชี่ยวชาญ 
เสนอราคา  27,600.-  บาท 

นายประพีร  เชี่ยวชาญ 
ราคาที่ตกลงจาง  27,600.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 196/2565 
29  เมษายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม  2565 
สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
วันที่  1 – 31  พฤษภาคม  2565 

 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจาง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง 

1 จางเหมาจัดทำปายโครงการฯ  
(โครงการพัฒนาความรวมมือและพัฒนาคุณภาพชีวติ
เด็กและเยาวชน) 

1,177.- 1,177.- เฉพาะเจาะจง บจก. พิชิต พริ้นติ้ง แอน ออแกไนซ 
เสนอราคา  1,177.- บาท 

บจก. พิชิต พริ้นติ้ง แอน ออแกไนซ
ราคาที่ตกลงจาง  1,177.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 199/2565 
3  พฤษภาคม 2565 

2 จางเหมาจัดทำกระเปาผาสำหรับใสเอกสาร
(โครงการพัฒนาความรวมมอืและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน) 

7,200.- 7,200.- เฉพาะเจาะจง ลานดำสกรีน 
เสนอราคา  7,200.- บาท 

รานดำสกรีน 
ราคาที่ตกลงจาง  7,200.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 200/2565 
3  พฤษภาคม 2565 
 

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องเขียน 
(โครงการพัฒนาความรวมมอืและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน) 

1,500.- 1,500.- เฉพาะเจาะจง รานนานาภัณฑ 
เสนอราคา  1,500.- บาท 

รานนานาภัณฑ 
ราคาที่ตกลงจาง  1,500.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 215/2565 
3  พฤษภาคม 2565 
 

4 จางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศ ชนดิ 2 
ช้ัน (โครงการพัฒนาความรวมมือและพฒันา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน) 

72,000.- 72,000.- เฉพาะเจาะจง หจก. นองเบียรเซอรวิส 
เสนอราคา  72,000.- บาท 

หจก. นองเบียรเซอรวิส 
ราคาที่ตกลงจาง  72,000.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 201/2565 
3 พฤษภาคม 2565 
 

5 จางเหมาปรับปรุงซอมแซมหองหัวหนา 
สำนักปลัดฯ หองยาเสพติดฯ หองเก็บของฯ  

262,100.- 262,100.- เฉพาะเจาะจง นายธนภณ  สองจันทร 
เสนอราคา 262,100.- บาท  

นายธนภณ  สองจันทร 
ราคาที่ตกลงจาง  262,100.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 206/2565 
11  พฤษภาคม 2565 
 

6 
 

จางเหมาปรับปรุงซอมแซมประตู บริเวณชั้น 2 65,000.- 65,000.-   เฉพาะเจาะจง  พี อลูมินั่ม 
เสนอราคา  65,000.-  บาท 

พี อลูมินั่ม 
ราคาที่ตกลงจาง  65,000.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 208/2565 
17  พฤษภาคม 2565 

7 จางเหมาจัดทำกระเปาผาสำหรับใสเอกสาร  
(โครงการรณรงคเพ่ือยุติความรุนแรงตอผูหญิง
ในประเทศไทย ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565) 

12,000.- 
 

12,000.- เฉพาะเจาะจง ลานดำสกรีน 
เสนอราคา  12,000.- บาท 

รานดำสกรีน 
ราคาที่ตกลงจาง  12,000.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 210/2565 
18 พฤษภาคม 2565 
 

8 จางเหมาจัดทำปายและวัสดุอปุกรณ 
(โครงการรณรงคเพ่ือยุติความรุนแรงตอผูหญิง
ในประเทศไทย ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565) 

70,830.- 
 

70,830.- เฉพาะเจาะจง บจก. พิชิต พริ้นติ้ง แอน ออแกไนซ 
เสนอราคา  70,830.- บาท 

บจก. พิชิต พริ้นติ้ง แอน ออแกไนซ
ราคาที่ตกลงจาง  70,830.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 211/2565 
18  พฤษภาคม 2565 

9 จางเหมาจัดทำสปอรตประชาสัมพันธ พรอมรถ
และเครื่องเสียง (โครงการรณรงคเพื่อยุติความ
รุนแรงตอผูหญิงในประเทศไทย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565) 

4,500.- 4,500.- เฉพาะเจาะจง ทริปเปลสตาร สตูดิโอ 
เสนอราคา  4,500.- บาท 

ทริปเปลสตาร สตูดิโอ 
ราคาที่ตกลงจาง  4,500.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 212/2565 
18  พฤษภาคม 2565 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม  2565 

สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
วันที่  1 – 31  พฤษภาคม  2565 

 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจาง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง 

10 จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน (โครงการรณรงคเพื่อยุติ
ความรุนแรงตอผูหญิงในประเทศไทย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565) 

1,000.- 1,000.- เฉพาะเจาะจง รานนานาภัณฑ 
เสนอราคา  1,000.- บาท 

รานนานาภัณฑ 
ราคาที่ตกลงจาง  1,000.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 234/2565 
18  พฤษภาคม 2565 

11 จัดซื้อครุภัณฑสำนักงาน 45,560- 45,560 เฉพาะเจาะจง บจก. แตนำ่ไถ เฟอรนิเจอร 2001 
เสนอราคา  45,560.-บาท 

บจก. แตนำ่ไถ เฟอรนิเจอร 2001 
ราคาที่ตกลงจาง  45,560.-บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 235/2565 
19 พฤษภาคม 2565 

12 จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 23,000.- 23,000.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชัยการไฟฟาสระบุร ี
เสนอราคา  23,000.- บาท 

หจก. วิชัยการไฟฟาสระบุร ี
ราคาที่ตกลงจาง  23,000.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 236/2565 
19 พฤษภาคม 2565 

13 จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนอุปกรณ และวัสดุทางการ
แพทย (โครงการครอบครัวสัมพันธสรางสรรค
สังคมดีจังหวัดสระบุร ีประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 

11,050.- 11,050.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิลาผาแดง จำกัด 
เสนอราคา 11,050.- บาท  

บริษัท ศิลาผาแดง จำกัด 
ราคาที่ตกลงจาง  11,050.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 249/2565 
23  พฤษภาคม 2565 
 

14 จางเหมาจัดทำปายโครงการฯ และกระเปา
สำหรับ ใสเอกสาร (โครงการครอบครัวสัมพันธ
สรางสรรคสังคมดีจังหวดัสระบุรี ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565) 

17,900.- 17,900.- เฉพาะเจาะจง บจก. พิชิต พริ้นติ้ง แอน ออแกไนซ
เสนอราคา  17,900.- บาท 

บจก. พิชิต พริ้นติ้ง แอน ออแกไนซ
ราคาที่ตกลงจาง  17,900.- บาท 
 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 220/2565 
23  พฤษภาคม 2565 
 

15 จัดซื้อครุภัณฑสำนักงาน 135,000.- 
 

135,000.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชัยการไฟฟาสระบุร ี
เสนอราคา  135,000.- บาท 

หจก. วิชัยการไฟฟาสระบุร ี
ราคาที่ตกลงจาง  135,000.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 247/2565 
23 พฤษภาคม 2565 

16 
 

จางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศ ชนิด 2 
ช้ัน จำวน 3 คัน (โครงการครอบครัวสัมพันธ
สรางสรรคสังคมดีจังหวดัสระบุรี ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565) 

144,000.- 144,000.-   เฉพาะเจาะจง หจก. นองเบียรเซอรวิส 
เสนอราคา  144,000.-  บาท 

หจก. นองเบียรเซอรวิส 
ราคาที่ตกลงจาง  144,000.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 223/2565 
25  พฤษภาคม 2565 

17 จางเหมาจัดประดับตกแตงสถานที่วัน
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  

83,246.- 83,246.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโปรครเีอชั่น จำกัด 
เสนอราคา 83,246.- บาท 

บริษัท ซีโปรครเีอชั่น จำกัด 
ราคาที่ตกลงจาง 83,246.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 224/2565 
25  พฤษภาคม 2565 
 

18 จางเหมาจัดประดับตกแตงสถานที่วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินี 
3 มิ.ย. 65 

314,997.30 314,997.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโปรครเีอชั่น จำกัด 
เสนอราคา 314,997.30 บาท 

บริษัท ซีโปรครเีอชั่น จำกัด 
ราคาที่ตกลงจาง 314,997.30 บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่  227/2565 
30  พฤษภาคม 2565 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม  2565 
สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
วันที่  1 – 31  พฤษภาคม  2565 

 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจาง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง 

19 จางเหมาประดับไฟ (3 มิ.ย. 65) 
 

293,000.- 293,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมใจ  จำวัน 
เสนอราคา  293,000.-  บาท 

นายสมใจ   จำวัน 
ราคาที่ตกลงจาง  293,000.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่  228/2565 
30  พฤษภาคม 2565 
 

20 จางเหมาผูกผาระบายศูนยราชการ 
(3 มิ.ย.65) 
 

102,730.- 102,730.- เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย  ปนทรายมูล 
เสนอราคา  102,730.-  บาท 

นายอาทิตย  ปนทรายมูล 
ราคาที่ตกลงจาง  102,730.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่  229/2565 
30  พฤษภาคม 2565 

21  จางเหมาจัดทำภัตตาหาร เคร่ืองไทยธรรม  
และดอกไมธูปเทยีน ( 3 มิ.ย.65) 

18,300.- 18,300.- เฉพาะเจาะจง นางสุจิตรา  เมืองเงิน 
เสนอราคา  18,300.- บาท 

นางสุจิตรา  เมืองเงนิ 
ราคาที่ตกลงจาง 18,300.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่  230/2565 
30  พฤษภาคม 2565 

22 จางเหมาผูกผาระบาย (3 มิ.ย.65) (อบจ) 18,400.- 18,400.- เฉพาะเจาะจง นายประพีร  เชี่ยวชาญ 
เสนอราคา  18,400.-  บาท 

นายประพีร  เชี่ยวชาญ 
ราคาที่ตกลงจาง  18,400.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่  231/2565 
30  พฤษภาคม 2565 

23 
 
 

จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน  
(โครงการสงเสริมอาชีพตางๆ) 

2,700.- 2,700.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิลาผาแดง จำกัด 
เสนอราคา 2,700.- บาท  

บริษัท ศิลาผาแดง จำกัด 
ราคาที่ตกลงจาง  2,700.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่  257/2565 
31  พฤษภาคม 2565 

24 จางเหมาจัดทำปายโครงการฯ และกระเปา
สำหรับใสเอกสาร  
(โครงการสงเสริมอาชีพตาง ๆ ) 

12,650.- 12,650.- เฉพาะเจาะจง บจก. พิชิต พริ้นติ้ง แอน ออแกไนซ
เสนอราคา  12,650.- บาท 

บจก. พิชิต พริ้นติ้ง แอน ออแกไนซ
ราคาที่ตกลงจาง  12,650.- บาท 
 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่  232/2565 
31  พฤษภาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  2565 
สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
วันที่  1 – 30  มิถุนายน  2565 

 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจาง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง 

1 จางเหมาจัดทำปายถวายพระพร (3 มิ.ย.65) 12,531.90 12,531.90 เฉพาะเจาะจง บจก. พิชิต พริ้นติ้ง แอน ออแกไนซ
เสนอราคา  12,531.90 บาท 

บจก. พิชิต พริ้นติ้ง แอน ออแกไนซ
ราคาที่ตกลงจาง  12,531.90 บาท 
 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 234/2565 
1 มิถุนายน 2565 
 

2 จัดซื้อธงชาติ และธงตราสัญลักษณ 68,800.- 68,800.- เฉพาะเจาะจง รานนานาภัณฑ 
เสนอราคา  68,800.- บาท 

รานนานาภัณฑ 
ราคาที่ตกลงจาง  68,800.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 260/2565 
1  มิถุนายน  2565 

3 จางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศ ชนดิ 2 
ช้ัน จำวน 2 คัน  
(โครงการสงเสริมอาชีพตาง ๆ) 

144,000.- 144,000.-   เฉพาะเจาะจง หจก. นองเบียรเซอรวิส 
เสนอราคา  144,000.-  บาท 

หจก. นองเบียรเซอรวิส 
ราคาที่ตกลงจาง  144,000.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 235/2565 
2  มิถุนายน  2565 

4 จางเหมาจัดประดับตกแตงสถานที่วันทีร่ะลึก 
วนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
อนันทมหิดล (รชัการที ่8) 
 

83,246.- 83,246.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโปรครเีอชั่น จำกัด 
เสนอราคา 83,246.- บาท 

บริษัท ซีโปรครเีอชั่น จำกัด 
ราคาที่ตกลงจาง 83,246.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 239/2565 
7  มิถุนายน  2565 

5 จางเหมาปรับปรุงซอมแซมจอ LED  
ปายประชาสัมพันธ 

52,430.- 52,430.- เฉพาะเจาะจง บจก. แซปบีลโีอโซลูชั่น 
เสนอาคา 52,430.- บาท 

บจก. แซปบีลโีอโซลูชั่น 
เสนอาคา 52,430.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 240/2565 
8  มิถุนายน  2565 

6 จางเหมาปรับปรุงและซอมแซมระบบสัญญาณ
โทรทัศนผานระบบดาวเทียม 

7,750.- 7,750.- เฉพาะเจาะจง รานเบริ์ดดาวเทียม 
เสนอาคา 7,750.- บาท 

รานเบิรดดาวเทียม 
เสนอาคา 7,750.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 251/2565 
17  มิถุนายน  2565 

7 จางเหมาติดตั้งกระจกกันรอยโตะทำงาน
ผูบรหิาร 

8,000.- 8,000.- เฉพาะเจาะจง นายธนภณ  สองจันทร 
เสนอราคา 8,000.- บาท  

นายธนภณ  สองจันทร 
ราคาที่ตกลงจาง  8,000.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 253/2565 
17  มิถุนายน  2565 

8 จางเหมาผลิตสื่อวีดีทัศนผลการดำเนินงาน 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุร ี 

30,000.- 30,000.- เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  เพ็ชรกิจ 
เสนอราคา  30,000.- บาท 

นายเจริญ  เพ็ชรกิจ 
ราคาที่ตกลงจาง  30,000.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 254/2565 
20  มิถุนายน  2565 

9 จางเหมาจัดทำปายโครงฯ และกระเปาผา  
โครงการสงเสริมการเรียนรูยุวเกษตรกรตาม 
แนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

13,482.- 13,482.- เฉพาะเจาะจง บจก. พิชิต พริ้นติ้ง แอน ออแกไนซ
เสนอราคา  13,482.- บาท 

บจก. พิชิต พริ้นติ้ง แอน ออแกไนซ
ราคาที่ตกลงจาง  13,482.- บาท 

 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 255/2565 
21 มิถุนายน 2565 
 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  2565 
สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
วันที่  1 – 30  มิถุนายน  2565 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจาง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง 

10 จางเหมารถยนตโดยสารปรบัอากาศ  
ชนิด 2 ชั้น จำวน 2 คัน  
โครงการสงเสริมการเรียนรูยุวเกษตรกรตาม 
แนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

56,000.- 56,000.-   เฉพาะเจาะจง หจก. สระบุร ีสมบูรณ ทรัพย 
เสนอราคา  56,000.-  บาท 

หจก. สระบุร ีสมบูรณ ทรัพย 
ราคาที่ตกลงจาง  56,000.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 256/2565 
21  มิถุนายน  2565 

11 จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน  
(โครงการสงเสริมอาชีพตางๆ) 

2,800.- 2,800.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิลาผาแดง จำกัด 
เสนอราคา 2,800.- บาท  

บริษัท ศิลาผาแดง จำกัด 
ราคาที่ตกลงจาง  2,800.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 287/2565 
21  มิถุนายน  2565 

12 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 108,793.- 108,793.- เฉพาะเจาะจง รานนานาภัณฑ 
เสนอราคา  108,793.- บาท 

รานนานาภัณฑ 
ราคาที่ตกลงจาง  108,793.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 288/2565 
21  มิถุนายน  2565 

13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 77,560.- 77,560.- เฉพาะเจาะจง หจก. สระบุร ีโอเอ เซอรวิส 
เสนอราคา  77,560.- บาท 

หจก. สระบุร ีโอเอ เซอรวิส 
ราคาที่ตกลงจาง  77,560.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 293/2565 
23  มิถุนายน  2565 

14 จัดซื้อบัตรแสดงตนของเจาหนาที่พรอมสกรีน
สายคลองคอตราสัญลักษณ อบจ. สระบุร ี

51,000.- 51,000.- เฉพาะเจาะจง รานนานาภัณฑ 
เสนอราคา  51,000.- บาท 

รานนานาภัณฑ 
ราคาที่ตกลงจาง  51,000-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 307/2565 
30  มิถุนายน  2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กรกฎาคม  2565 
สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
วันที่  1 – 31  กรกฎาคม  2565 

 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจาง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง 

1 จางเหมาจัดทำตรายาง 13,589.- 13,589.- เฉพาะเจาะจง หจก. โรงพิมพสระบุร ี
เสนอราคา  3,000.- บาท 

หจก. โรงพิมพสระบุร ี
ราคาที่ตกลงจาง 3,000.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่  270/2565 
1  กรกฎาคม  2565 

2 จางเหมาทำอาหารวางและเครื่องด่ืม 
(รับเสด็จทูลกระหมอมฯ) 

201,000.- 201,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา  เมืองเงนิ 
เสนอราคา  201,000.- บาท 

นางสาวสุจิตรา  เมืองเงนิ 
ราคาที่ตกลงจาง  201,000.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที ่272/2565 
4  กรกฎาคม 2565 

3 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 83,880.- 83,880.- เฉพาะเจาะจง รานนานาภัณฑ 
เสนอราคา  83,880.- บาท 

รานนานาภัณฑ 
ราคาที่ตกลงจาง  83,880.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่  309/2565 
4  กรกฎาคม  2565 

4 จัดซื้อ(เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,500 บีทีย ู
จำนวน 2 เครื่อง 
 

108,391.- 108,391.- เฉพาะเจาะจง หจก. วานิชย อินเตอร คูลลิ่ง 
เสนอราคา 108,391.- บาท 

หจก. วานิชย อินเตอร คูลลิ่ง 
ราคาที่ตกลงจาง 108,391.- บาท 
 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่  313/2565 
5 กรกฎาคม 2565 

5 จางเหมาติดตั้งทอทองแดงไปกลับหุมฉนวน 
สวนที่เกินบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ 

8,988.- 8,988.- เฉพาะเจาะจง หจก. วานิชย อินเตอร คูลลิ่ง 
เสนอราคา 8,988.- บาท 

หจก. วานิชย อินเตอร คูลลิ่ง 
ราคาที่ตกลงจาง 8,988.- บาท 
 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่  275 /2565 
5  กรกฎาคม  2565 

6 จางเหมาปรับปรุงซอมแซมซุมเฉลิมพระเกียรติฯ 469,000.- 469,000.- เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซีโปรครีเอชั่น จำกัด 
เสนอราคา  469,000.- บาท 

บริษัท ซีโปรครเีอชั่น จำกัด 
ราคาที่ตกลงจาง 469,000.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่  276 /2565 
7  กรกฎาคม  2565 

7 จางเหมาประดับไฟ (วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ) 249,200.- 249,200.- เฉพาะเจาะจง นายครินทร  เหล็กกลา 
เสนอราคา 232,000.- บาท 

นายครินทร  เหล็กกลา 
ราคาที่ตกลงจาง 232,000.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่  277 /2565 
7  กรกฎาคม  2565 

8 จางเหมาประดับตกแตงสถานที่ฯ (วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ) 

104,970.- 104,970.- เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย  ปนทรายมูล 
เสนอราคา  104,970.- บาท 

นายอาทติย  ปนทรายมูล 
ราคาที่ตกลงจาง  104,970.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่  278 /2565 
7  กรกฎาคม  2565 

9 จางเหมาจัดทำปายเฉลิมพระเกียรติฯ (วันเฉลิม
พระชนมพรรษาฯ) 

12,531.84 12,531.84 เฉพาะเจาะจง บจก. พิชิต พริ้นติ้ง แอน ออแกไนซ 
เสนอราคา  12.531.84  บาท 

บจก. พิชิต พริ้นติ้ง แอน ออแกไนซ 
ราคาที่ตกลงจาง  12,531.84 บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่  279 /2565 
7  กรกฎาคม  2565 

10 จางเหมาจัดสถานทีว่นัสมเด็จพระนารายณ  
ป 2565 

83,246.- 83,246.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโปรครเีอชั่น จำกัด 
เสนอราคา  83,246.-  บาท 

บริษัท ซีโปรครเีอชั่น จำกัด 
ราคาที่ตกลงจาง  83,246.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่  280 /2565 
7  กรกฎาคม  2565 

11 จางเหมาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 2,100.- 2,100.- เฉพาะเจาะจง หจก. สระบุรี โอเอ เซอรวิส 
เสนอราคา  2,160.- บาท 

หจก. สระบุร ีโอเอ เซอรวิส 
ราคาที่ตกลงจาง  2,100.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่  281 /2565 
11 กรกฎาคม 2565 
 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กรกฎาคม  2565 
สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
วันที่  1 – 31  กรกฎาคม  2565 

 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจาง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง 

12 จางเหมาจัดทำปายไวนิล โครงการฯ และ 
ปายศูนยการเรียนรู พรอมติดตั้งโครงการ
สงเสริมในการบำบัด แกไข ฟนฟู เด็กและ
เยาวชน ในสถานพินิจและคุมครองและ
เยาวชนจังหวัดสระบุร ี

 

6,080.- 6,080.- เฉพาะเจาะจง บจก. พิชิต พริ้นติ้ง แอน ออแกไน
เสนอราคา  6,080.- บาท 

บจก. พิชิต พริ้นติ้ง แอน ออแกไนซ
ราคาที่ตกลงจาง  6,080.- บาท 

 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่  283 /2565 
11 กรกฎาคม 2565 

13 จางเหมาปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร
สำนักงาน อบจ. 

499,000.- 499,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบบุญการชาง จำกัด 
เสนอราคา  499,000.- บาท 

บริษัท ใบบุญการชาง จำกัด 
ราคาที่ตกลงจาง 499,000.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่  286 /2565 
12 กรกฎาคม 2565 

14 จัดซื้ออุปกรณสำหรับทำกระชัง  
โครงการสงเสริมในการบำบัด แกไข ฟนฟู  
เด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุมครอง
และเยาวชนจังหวัดสระบุร ี
 

120,000.- 120,000.- เฉพาะเจาะจง รานบำรุงพาณิชย 
เสนอราคา  120,000.- บาท 

รานบำรุงพาณิชย 
ราคาที่ตกลงจาง  120,000.- บาท 
 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่  328 /2565 
19 กรกฎาคม 2565 

15 จัดซื้อวัสดุอุปกรณทำการเกษตรฯ  
โครงการสงเสริมในการบำบัด แกไข ฟนฟู  
เด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุมครอง
และเยาวชนจังหวัดสระบุร ี
 

99,475.- 99,475.- เฉพาะเจาะจง รานคุณตน 
เสนอราคา  99,475.- บาท 

รานคุณตน 
ราคาที่ตกลงจาง  99,475.- บาท 
 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่  329 /2565 
19 กรกฎาคม 2565 

16 
 

จางเหมาจัดทำปายเฉลิมพระเกียรติฯ  
(งาน 28 ก.ค.65) 

12,531.84 12,531.84 เฉพาะเจาะจง บจก. พิชิต พริ้นติ้ง แอน ออแกไนซ 
เสนอราคา  12.531.84  บาท 

บจก. พิชิต พริ้นติ้ง แอน ออแกไนซ 
ราคาที่ตกลงจาง  12,531.84 บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่  300 /2565 
25 กรกฎาคม 2565 

17 จางเหมาจัดภัตตาหารถวายพระสงฆ 
(งาน 28 ก.ค. 65) 

20,850.- 20,850.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา  เมืองเงนิ 
เสนอราคา  20,850.- บาท 

นางสาวสุจิตรา  เมืองเงนิ 
ราคาที่ตกลงจาง  20,850.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที ่301/2565 
25  กรกฎาคม 2565 

18 จางเหมาจัดประดับตกแตงสถานที ่
(งาน 28 ก.ค. 65) 

365,212.40 365,212.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโปรครเีอชั่น จำกัด 
เสนอราคา  365,212.40  บาท 

บริษัท ซีโปรครเีอชั่น จำกัด 
ราคาที่ตกลงจาง 365,212.40 บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที ่302/2565 
25  กรกฎาคม 2565 

19 จัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพบัตรพลาสติก 10,000.- 
 

10,000.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชัยการไฟฟาสระบุร ี
เสนอราคา  10,000.- บาท 

หจก. วิชัยการไฟฟาสระบุร ี
ราคาที่ตกลงจาง  10,000.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที ่345/2565 
27 กรกฎาคม 2565 

 


