
















































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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


