
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 
 

รานนานาภัณฑ 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




