
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565 
สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

วันท่ี  1 – 31  สิงหาคม  2565 
 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจาง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง 

1 จัดซื้อหมึกเครื่องถายแอกสาร  
 

27,600.- 27,600.- เฉพาะเจาะจง หจก. สระบุร ีโอเอ เซอรวิส 
เสนอราคา  27,600.- บาท 

หจก. สระบุร ีโอเอ เซอรวิส 
ราคาที่ตกลงจาง  27,600.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที ่352/2565 
2  สิงหาคม 2565 

2 จางเหมาปรับปรุงและซอมแซมบานพักราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 

297,000.- 297,000.- เฉพาะเจาะจง นายธนภณ  สองจันทร 
เสนอราคา 297,000.- บาท  

นายธนภณ  สองจันทร 
ราคาที่ตกลงจาง  297,000.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 312/2565 
5  สิงหาคม 2565 

3 จางเหมาจัดทำบอรดนิทรรศการ และปายไว
นิลเฉลิมพระเกียรติฯ พรอมติดตั้ง 

87,312.- 87,312.- เฉพาะเจาะจง บจก. พิชิต พริ้นติ้ง แอน ออแกไนซ 
เสนอราคา  87,312.-  บาท 

บจก. พิชิต พริ้นติ้ง แอน ออแกไนซ 
ราคาที่ตกลงจาง  87,312.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 313 /2565 
8  สิงหาคม 2565 

4 จางเหมาผูกผาระบายประดับอาคารสถานที่
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวง ในวันที ่12  สิงหาคม 2565 
 

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

นายอาทติย  ปนทรายมูล 
ราคาที่ตกลงจาง  104,970.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 314 /2565 
8  สิงหาคม 2565 

5 จางเหมาติดตั้งไฟประดับถานทีเ่น่ืองในโอกาส
มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 
พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันป
หลวง ในวันท่ี 12  สิงหาคม 2565 
 

249,200.- 249,200.- เฉพาะเจาะจง นายครินทร  เหล็กกลา 
เสนอราคา 249,200.- บาท 

นายครินทร  เหล็กกลา 
ราคาที่ตกลงจาง 249,200.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 315 /2565 
8  สิงหาคม 2565 

6 จางเหมาจัดสถานทีเ่นื่องในโอกาสมหามงคล
วนัเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระ
บรมราชชนนีพันปหลวง ในวนัท่ี 12  สงิหาคม 
2565 
 

428,984.40 428,984.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโปรครเีอชั่น จำกัด 
เสนอราคา  428,984.40  บาท 

บริษัท ซีโปรครเีอชั่น จำกัด 
ราคาที่ตกลงจาง 428,984.40 บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 316 /2565 
8  สิงหาคม 2565 

 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  สิงหาคม  2565 
สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

วันท่ี  1 – 31  สิงหาคม  2565 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจาง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง 

7 จางเหมาผูกผาระบาย (อบจ.) เน่ืองในโอกาส
มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 
พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ใน
วนัที่ 12  สิงหาคม 2565 
 

18,400 18,400 เฉพาะเจาะจง นายประพีร  เขี่ยวขาญ  
เสนอราคา 18,400.-  บาท 

 

นายประพีร  เขี่ยวขาญ 
ราคาที่ตกลงจาง  18,400.-  บาท  

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 318 /2565 
8  สิงหาคม 2565 

8 
 

จางบเหมาจัดทำภัคตาหาร เน่ืองในโอกาสมหา
มงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินนีารถ 
พระบรมราชชนนีพันปหลวง ในวันที่ 12  
สิงหาคม 2565 
 

20,500.- 20,500.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา  เมืองเงนิ 
เสนอราคา  20,500.- บาท 

นางสาวสุจิตรา  เมืองเงนิ 
ราคาที่ตกลงจาง  20,500.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 324 /2565 
9  สิงหาคม 2565 

9 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทย ุ 45,151.86 45,151.86 เฉพาะเจาะจง รานชาญเจริญพานิช  
เสนอราคา 45,151.86 บาท 

 

รานชาญเจริญพานิช 
ราคาที่ตกลงจาง 45,151.86 บาท  

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที ่369/2565 
10  สิงหาคม 2565 

10 จางเหมาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 10,282.70 10,282.70 เฉพาะเจาะจง หจก. วานิชย อินเตอร คูลลิ่ง 
เสนอราคา 10,282.70 บาท 

หจก. วานิชย อินเตอร คูลลิ่ง 
ราคาที่ตกลงจาง 10,282.70 บาท 
 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 334/2565 
17  สิงหาคม 2565 

11 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 9,990.- 9,990 เฉพาะเจาะจง รานมีนาเซอรวิส 
เสนอราคา  9,990.- บาท 

รานมีนาเซอรวิส 
ราคาที่ตกลงจาง 9,990.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 382/2565 
17  สิงหาคม 2565 

12 จัดซื้อปุย สำหรับใชในโครงการเกษตรอนิทรียฯ 110,250.- 110,250.- เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน  ศรีลานุช 
เสนอราคา  110,250.- บาท 

นายวิโรจน  ศรีลานุช 
ราคาที่ตกลงจาง 110,250.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 383/2565 
17  สิงหาคม 2565 
 

13 จัดซื้อขาวและรำ สำหรับใชในโครงการเกษตร
อินทรียฯ 

48,180.- 48,180.- เฉพาะเจาะจง บจก. โรงสี ส. ประเสริฐชัย 
เสนอราคา 48,180.- บาท 

บจก. โรงสี ส. ประเสริฐชัย 
ราคาที่ตกลงจาง 48,180.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 384/2565 
17  สิงหาคม 2565 
 

14 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ สำหรับใชในโครงการ
เกษตรอินทรียฯ 

52,152.- 52,152.- เฉพาะเจาะจง รานนานาภัณฑ 
เสนอราคา 52,152.- บาท 

รานนานาภัณฑ 
ราคาที่ตกลงจาง 52,152.- บาท  

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 385/2565 
17  สิงหาคม 2565 
 

15 จางเหมาจัดทำปายโครงการฯ และกระเปาผา 
สำหรับใชในโครงการเกษตรอินทรียฯ 

22,149.- 22,149.- เฉพาะเจาะจง บจก. พิชิต พริ้นติ้ง แอน ออแกไนซ 
เสนอราคา 22,149.- บาท 

บจก. พิชิต พริ้นติ้ง แอน ออแกไนซ 
ราคาที่ตกลงจาง 22,149.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 336/2565 
17  สิงหาคม 2565 
 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  สิงหาคม  2565 
สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

วันท่ี  1 – 31  สิงหาคม  2565 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจาง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง 

16 จัดซื้อครุภัณฑสำนักงาน 3 รายการ 129,204.- 129,204.- เฉพาะเจาะจง หจก. วานิชย อินเตอร คูลลิ่ง 
เสนอราคา  129,204.-  บาท 

 

หจก. วานิชย อินเตอร คูลลิ่ง 
ราคาที่ตกลงจาง 129,204.-  บาท  

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 413 /2565 
29  สิงหาคม 2565 

17 จัดซื้อครุภัณฑสำนักงาน 4 รายการ 248,670.- 248,670.- เฉพาะเจาะจง บจก. แตนำ่ไถ เฟอรนิเจอร 2001 
เสนอราคา  248,670.- บาท 

บจก. แตนำ่ไถ เฟอรนิเจอร 2001 
ราคาที่ตกลงจาง  248,670.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 414 /2565 
29  สิงหาคม 2565 

18 จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 158,000.- 158,000.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชัยการไฟฟาสระบุร ี
เสนอราคา 158,000.-  บาท 

 

หจก. วิชัยการไฟฟาสระบุร ี
ราคาที่ตกลงจาง  158,000.-  บาท  

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที ่415/2565 
29  สิงหาคม 2565 

19 จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ 9,500.- 9,500.- เฉพาะเจาะจง รานธีรพล ไลทแอนซาวด 
เสนอราคา 9,500.- บาท 

รานธีรพล ไลทแอนซาวด 
ราคาที่ตกลงจาง 9,500.-  บาท 
 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 416/2565 
29  สิงหาคม 2565 

20 จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว  1 รายการ 42,500.- 42,500.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชัยการไฟฟาสระบุร ี
เสนอราคา  42,500.-  บาท 

หจก. วิชัยการไฟฟาสระบุร ี
ราคาที่ตกลงจาง  42,500.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 417/2565 
29  สิงหาคม 2565 

21 จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว  2 รายการ 76,000.- 76,000.- เฉพาะเจาะจง บจก. แตนำ่ไถ เฟอรนิเจอร 2001
เสนอราคา  76,000.- บาท 

บจก. แตนำ่ไถ เฟอรนิเจอร 2001
ราคาที่ตกลงจาง 76,000.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 418/2565 
17  สิงหาคม 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กันยายน  2565 
สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

วันที่  1 – 30 กันยายน  2565 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ 
ซื้อหรือจาง 

ราคากลาง 
 

วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูที่ไดรับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง 

 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง 

1 
 

จัดซื้อวัสดุกอสราง 27,420.- 
 

27,420.- เฉพาะเจาะจง รานไทยโลหะภัณฑ (1994) 
เสนอราคา  27.420.- บาท 

รานไทยโลหะภัณฑ (1994) 
ราคาที่ตกลงจาง 27,420.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 434/2565 
1  กันยายน 2565 

2 จางเหมาตัดแตงตนไมบริเวณรอบอาคาร
สำนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุร ี

50,000.- 50,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาววรัณตภรณ  ศรีสรอย 
เสนอราคา  50.000.- บาท 

นางสาววรัณตภรณ  ศรสีรอย 
ราคาที่ตกลงจาง 50,000.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 567/2565 
2  กันยายน 2565 
 

3 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 20,400.- 20,400.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชัยการไฟฟาสระบุร ี
เสนอราคา  20,400.-  บาท 

หจก. วิชัยการไฟฟาสระบุร ี
ราคาที่ตกลงจาง  20,400.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 449/2565 
7  กันยายน 2565 

4 จางเหมาจัดทำสติ๊กเกอรสัญลักษณจังหวัด
สระบุร ี

32,100.- 32,100.- เฉพาะเจาะจง บจก. พิชิต พริ้นติ้ง แอน ออแกไนซ 
เสนอราคา 32,100.- บาท 

บจก. พิชิต พริ้นติ้ง แอน ออแกไนซ 
ราคาที่ตกลงจาง  32,100.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 569/2565 
8  กันยายน  2565 
 

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 122,365.- 122,365.- เฉพาะเจาะจง บจก. แอดไวซ เทคโนโลยี ซัคเซส 
เสนอราคา 122,365.- บาท 

บจก. แอดไวซ เทคโนโลยี ซัคเซส 
ราคาที่ตกลงจาง  122,365.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 469/2565 
9  กันยายน  2565 
 

6 จางเหมาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 98,771.70 98,771.70 เฉพาะเจาะจง หจก. วานิชย อินเตอร คูลลิ่ง 
เสนอราคา  98,771.70  บาท 
 

หจก. วานิชย อินเตอร คูลลิ่ง 
ราคาที่ตกลงจาง 98,771.70  บาท  

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 574/2565 
13  กันยายน  2565 
 

7 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 34,477.- 34,477.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชัยการไฟฟาสระบุร ี
เสนอราคา  34,477.-  บาท 

หจก. วิชัยการไฟฟาสระบุร ี
ราคาที่ตกลงจาง  34,477.-  บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 468/2565 
14 กันยายน  2565 
 

8 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 22,650.- 22,650.- เฉพาะเจาะจง รานไทยโลหะภัณฑ (1994) 
เสนอราคา  22.650.- บาท 

รานไทยโลหะภัณฑ (1994) 
ราคาที่ตกลงจาง 22,650.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 473/2565 
15  กันยายน 2565 
 

9 จางเหมาจัดทำวารสารประชาสัมพันธ 160,500.- 160,500.- เฉพาะเจาะจง บจก. พิชิต พริ้นติ้ง แอน ออแกไนซ 
เสนอราคา 160,500.- บาท 

บจก. พิชิต พริ้นติ้ง แอน ออแกไนซ 
ราคาที่ตกลงจาง  160,500.- บาท 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

เลขที่ 582/2565 
19  กันยายน  2565 
 

10 จางเหมารักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการฯ 380,250.- 380,250.- เฉพาะเจาะจง บจก. รักษาความปลอดภยั ซี เอช.
เอช เซฟตี้การด 
เสนอราคา 380,250.- บาท 

บจก. รักษาความปลอดภยั ซี เอช.เอช 
เซฟตี้การด 
ราคาที่ตกลงจาง 380,250.- บาท 
 

เปนผูประกอบการโดยตรง 
มีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง 

สัญญาเลขที ่87/2565 
30 กันยายน 2565 

 


