
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการคนงานจัดเกบ็ขยะมลูฝอยภายในต าบล 9,000.00      เฉพาะเจาะจง นายบวอนศักด์ิ สิทธิพรม นายบวอนศักด์ิ สิทธิพรม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เดือน มิ.ย. 63 9,000.00                                          9,000.00                                          

2 จ้างเหมาบริการคนงานจัดเกบ็ขยะมลูฝอยภายในต าบล 9,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสมพร  วิชาธรรม นายสมพร  วิชาธรรม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เดือน มิ.ย. 63 9,000.00                                          9,000.00                                          

3 จ้างเหมาเดินสายสัญญาณอนิเตร์เนต็พร้อมอปุกรณ์ติด 88,061.00   เฉพาะเจาะจง ร้านต้นแกว้ส่ือสาร ร้านต้นแกว้ส่ือสาร เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

ต้ังโปรแกรม 88,061.00                                        88,061.00                                        

4 จ้างท าปา้ยถวายเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ 3,240.00      เฉพาะเจาะจง ร้านหนิกองโฆษนา ร้านหนิกองโฆษนา เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 3,240.00                                          3,240.00                                          

5 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 3 รายการ ของกองคลัง 39,750.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

39,750.00                                        39,750.00                                        

6 จ้าท าตรายางกองคลัง จ านวน 3 รายการ 840.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเชี่ยวชาญ ร้านเชี่ยวชาญ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

840.00                                             840.00                                             

7 จ้างท าปา้ยไวนลิที่ใช้โครงการฝึกอบรมแกนน าและชุมชน 9,550.00      เฉพาะเจาะจง ร้านหนิกองโฆษนา ร้านหนิกองโฆษนา เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

คัดแยกขยะ งบ 2563 9,550.00                                          9,550.00                                          

8 ซ้ือถังขยะเปยีกที่ใช้ในโครงการฝึกอบรมแกนน าและ 1,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจรีณ ร้านเจรีณ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

ชุมชนคัดแยกขยะ งบ 2563 1,600.00                                          1,600.00                                          

9 ซ้ือชุดคู่มอืการอบรมแกนน าและชุมชนคัดแยกขยะ 2,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสุระชัยการช่าง ร้านสุระชัยการช่าง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

งบ 2563 2,500.00                                          2,500.00                                          

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอรานคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทางขึ้นศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 24,000.00     เฉพาะเจาะจง นายชุมพล นพิล นายชุมพล นพิล เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

โรงเรียนวัดช าผักแพว 24,000.00                                        24,000.00                                      

2 โครงการสร้างถนน คสล. สายบา้นนายค าไผ่ อนิทร์สาท 459,000.00   เฉพาะเจาะจง ตะโกหวานกอ่สร้าง ตะโกหวานกอ่สร้าง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

หมู่ 10 บา้นธารน้ าตก 459,000.00                                      459,000.00                                    

3 จ้างเหมาบริการคนงานจัดเกบ็ขยะมลูฝอยภายในต าบล 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายบวอนศักด์ิ สิทธิพรม นายบวอนศักด์ิ สิทธิพรม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เดือน ก.ค. 63 9,000.00                                          9,000.00                                        

4 จ้างเหมาบริการคนงานจัดเกบ็ขยะมลูฝอยภายในต าบล 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสมพร  วิชาธรรม นายสมพร  วิชาธรรม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เดือน ก.ค. 63 9,000.00                                          9,000.00                                        

5 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ของส านกัปลัด จ านวน 4 รายการ 18,550.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัดบริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัดเปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

18,550.00                                        18,550.00                                      

6 จ้างถ่ายเอกสารญัติ (ร่าง) ข้อบญัญัติงบประมาณ 1,260.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เอม็ พ ีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ร้าน เอม็ พ ีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

รายจ่าย งบ 2564 จ านวน 28 ชุด 1,260.00                                          1,260.00                                        

7 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ คือ แบตเตอร่ี 2,800.00       เฉพาะเจาะจง โปรเกรส โปรเกรส เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

พร้อมที่ชาจเคร่ืองพน่ยุง 2,800.00                                          2,800.00                                        

8 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง คือแบตรถยนต์ 3K 3,424.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุขเซอร์วิส ร้านศรีสุขเซอร์วิส เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

HBX145L 1 ลูก 3,424.00                                          3,424.00                                        

9 จ้างท าปา้ยโครงการในการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 900.00          เฉพาะเจาะจง ร้านหนิกองโฆษนา ร้านหนิกองโฆษนา เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

ภยัพบิติั 2563 900.00                                             900.00                                           

10 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ 45,924.40     เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุขเซอร์วิส ร้านศรีสุขเซอร์วิส เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

85-4980 สระบรีุ 45,924.40                                        45,924.40                                      

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอรานคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

11 จ้างเหมาท าปา้ยไวนลิ 1 ปา้ย เนื่องในวันเฉลิมพระ 3,240.00       เฉพาะเจาะจง ร้านหนิกองโฆษณา ร้านหนิกองโฆษณา เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิฯพระพนัปหีลวง 3,240.00                                          3,240.00                                        

12 จ้างถ่ายเอกสารข้อบญัญัติด้านสารณสุขและรายงาน 864.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน เอม็พ ีกอ็ปปี้เซ็นเตร์ ร้าน เอม็พ ีกอ็ปปี้เซ็นเตร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

การสอบสวนวิยัย 864.00                                             864.00                                           

13 ซ้ือวัสดุเคร่ืองเขียนที่ใช้ในการด าเนนิโครงการผู้สูงวัย 2,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพฒันาภณัฑ์ ร้านพฒันาภณัฑ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

ใส่ใจสุขภาพ งบ 2563 2,500.00                                          2,500.00                                        

14 โครงการเปล่ียนถังกรองน้ าบาดาลหมู่ 4 ต.ช าผักแพว 65,000.00     เฉพาะเจาะจง ห้างห่นส่วนจ ากัด ท.รุ่งไพศาสถังเหล็ก ห้างห่นส่วนจ ากัด ท.รุ่งไพศาสถังเหล็ก เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

65,000.00                                        65,000.00                                      

15 จ้างท าปา้ยไวนลิโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ 450.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพรอซเพอร์ มเีดีย ร้านพรอซเพอร์ มเีดีย เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

งบประมาณ 2563 450.00                                             450.00                                           

16 จ้างจัดสถานที่โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ 2,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา บญุมานนัท์ นางสาววาสนา บญุมานนัท์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

งบประมาณ 2563 2,000.00                                          2,000.00                                        

17 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร หมยเลข 417 53 0003 7,300.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวกณุญา เกตุคง นางสาวกณุญา เกตุคง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

7,300.00                                          7,300.00                                        

18 จ้างซ่อมเคร่ืองควบคุมและส่งสัญญาณออกอากาศ 199,800.00   เฉพาะเจาะจง ร้านประทาน ซาวด์ แอนด์เซอร์วิส ร้านประทาน ซาวด์ แอนด์เซอร์วิส เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

(เคร่ืองแมข่่าย) 19,800.00                                        19,800.00                                      

19 ซ้ือวัสดุส านกังาน ผงหมกึด า Sharp MX-235T 19,800.00     เฉพาะเจาะจง เจบ ีกอ๊ปี้ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส เจบ ีกอ๊ปี้ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

จ านวน 4 กล่อง 19,800.00                                        19,800.00                                      

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอรานคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือครุภณัฑ์ ส านกังาน คือตู้เอกสารบานเลือนกระจก 4,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกวงพานิช 3 ร้านกวงพานิช 3 เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

1 ตู้ ของ ศพด.รร.วัดช าผักแพว 4,200.00                                       4,200.00                                          

2 ซ้ือครุภณัฑ์ ส านกังาน คือตู้เหล็ก 2 บานเปดิกระจก 9,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกวงพานิช 3 ร้านกวงพานิช 3 เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

2 ตู้ 9,600.00                                       9,600.00                                          

3 โครงการจ้างขุดเจาะบอ่บาดาลบริเวณวัดช าผักแพว 314,000.00   เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ท.รุ่งไพศาลถังเหล็ก หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ท.รุ่งไพศาลถังเหล็ก เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

อ.แกง่คอย จ.สระบรีุ 314,000.00                                  314,000.00                                      

4 จ้างเหมาบริการคนงานจัดเกบ็ขยะมลูฝอยภายในต าบล 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายบวอนศักด์ิ สิทธิพรม นายบวอนศักด์ิ สิทธิพรม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เดือน ส.ค. 63 9,000.00                                       9,000.00                                          

5 จ้างเหมาบริการคนงานจัดเกบ็ขยะมลูฝอยภายในต าบล 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสมพร  วิชาธรรม นายสมพร  วิชาธรรม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เดือน ส.ค. 63 9,000.00                                       9,000.00                                          

6 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า สายบา้นนางพยอม 455,000.00   เฉพาะเจาะจง ตะโกหวานกอ่สร้าง ตะโกหวานกอ่สร้าง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

ทอขวัญ ม.1 ต าบลช าผักแพว 455,000.00                                  455,000.00                                      

7 โครงการขุดลอกคลองช าผักแพว (ช่วงสะพานวัดวังแพ 471,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสมพร  เชยกล่ิน นายสมพร  เชยกล่ิน เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

ฝายโคกกรุง) ม.5 ต าบลช าผักแพว 471,000.00                                  471,000.00                                      

8 ซ้ือวัสดุส านกังาน 16 รายการ 16,096.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเชี่ยวชาญ ร้านเชี่ยวชาญ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

16,096.00                                     16,096.00                                        

9 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานนครัว 16 รายการ 18,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเจรีณ ร้านเจรีณ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

18,400.00                                     18,400.00                                        

10 จ้างท าปา้ยโครงการปอ้งกนัและเฝ้าระวังไฟปา่ 900.00          เฉพาะเจาะจง ร้านหนิกองโฆษนา ร้านหนิกองโฆษนา เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

งบ 2563 900.00                                         900.00                                             

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอรานคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

11 ซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โปรเจคเตอร์ 1 เคร่ือง 14,000.00     เฉพาะเจาะจงบริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัดบริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

14,000.00                                     14,000.00                                        

12 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 21,500.00     เฉพาะเจาะจงบริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัดบริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

ส าหรับประมานผล Lenovo 1 เคร่ือง 21,500.00                                     21,500.00                                        

13 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 21,500.00     เฉพาะเจาะจงบริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัดบริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

ส าหรับประมานผล Lenovo v 530 1 เคร่ือง 21,500.00                                     21,500.00                                        

14 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ คือ หมกึพมิพ ์จ านวน 21,990.00     เฉพาะเจาะจงบริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัดบริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

4 รายการ 21,990.00                                     21,990.00                                        

15 ซ้ือส่ือการเรียนการสอน (มมุโรงละคร 1 ชุด) 5,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามครีเอท อนิเตอร์เทรด จ ากดั บริษทั สยามครีเอท อนิเตอร์เทรด จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

จ านวน 3 รายการ 5,000.00                                       5,000.00                                          

16 ซ้ือวัสดุส านกังานกองช่าง 27 รายากร 16,302.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเชี่ยวชาญ ร้านเชี่ยวชาญ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

16,302.00                                     16,302.00                                        

17 จ้างจัดท าปา้ยไวนลิ ศพด.รร.วัดช าผักแพว 366.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพรอชเพอร์มเีเดีย ร้านพรอชเพอร์มเีเดีย เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

366.00                                         366.00                                             

18 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทกุขะ 85-4980 11,580.00     เฉพาะเจาะจง ร้านทบักวางคาร์เพน้ ร้านทบักวางคาร์เพน้ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

สระบรีุ 11,580.00                                     11,580.00                                        

19 ซ้ือวัสดุส านกังานกองการศึกษา 26 รายการ 16,673.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเชี่ยวชาญ ร้านเชี่ยวชาญ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

16,673.00                                     16,673.00                                        

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอรานคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

20 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแกผู้่พกิาร 4 ราย 80,000.00     เฉพาะเจาะจง นายชุมพล นิพล นายชุมพล นิพล เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

80,000.00                                     80,000.00                                        

21 ซ้ือแบบพมิพ ์คือ ใบเสร็จค่าน้ าประปา/ใบก ากบัภาษี 5,395.90       เฉพาะเจาะจง โรงพิมอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง โรงพิมอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

5,395.90                                       5,395.90                                          

22 จ้างซ่อมแซมตู้คอลโทรของระบบ ประปา ม.3 6,000.00       เฉพาะเจาะจง นายพงศักด์ิ สังคะโห นายพงศักด์ิ สังคะโห เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

6,000.00                                       6,000.00                                          

23 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 5 รายการ 27,180.00     เฉพาะเจาะจง ร้านกิจเจริญ ร้านกิจเจริญ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

27,180.00                                     27,180.00                                        

24 จ้างต่ออายุเว็บไซต์ของ อบต. 8,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทมม์เีดีย เว็บดีไซน ์จ ากดั บริษทั ไทมม์เีดีย เว็บดีไซน ์จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

8,000.00                                       8,000.00                                          

25 ซ้ือวัสดุส านกังานของกองคลัง จ านวน 9 รายการ 5,790.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเชี่ยวชาญ ร้านเชี่ยวชาญ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

5,790.00                                       5,790.00                                          

26 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ คือสารส้มใสกอ้น 83,058.75     เฉพาะเจาะจง บริษทั ศักด์ิศรีอตุสาหกรรม จ ากดั บริษทั ศักด์ิศรีอตุสาหกรรม จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

ขนาดเบอร์ 3 83,058.75                                     83,058.75                                        

27 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศและเติมน้ ายา 2 เคร่ือง 2,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านประเทอิงแอร์ ร้านประเทอิงแอร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

2,000.00                                       2,000.00                                          

28 จ้างด าเนนิการปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปดิ 78,110.00     เฉพาะเจาะจง ร้านต้นแกว้ส่ือสาร ร้านต้นแกว้ส่ือสาร เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

12 จุด 78,110.00                                     78,110.00                                        

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอรานคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

29 ซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 50,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านประเทืองแอร์ ร้านประเทืองแอร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

40000 BTU 50,000.00                                     50,000.00                                        

30 จ้างเติมน้ ายาถังดับเพลิงเคมแีหง้ขนาด 15 ปอนด์ 10,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสามพี่น้องไฟร์แมน ร้านสามพี่น้องไฟร์แมน เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

15 ถัง 10,500.00                                     10,500.00                                        

31 ซ้ือวัสดุถังดับเพลิงชนดิผงเคมแีหง้ 15 ปอนด์ 17,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสามพี่น้องไฟร์แมน ร้านสามพี่น้องไฟร์แมน เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

10 ถัง 17,000.00                                     17,000.00                                        

32 จ้างติดต้ังขาแขวนเคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ 3,400.00       เฉพาะเจาะจงบริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัดบริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

พร้อมอปุกรณ์ 3,400.00                                       3,400.00                                          

33 ซ้ือวัสดึอมพวิเตอร์ หมกึพมิ 9 รายการ 29,200.00     เฉพาะเจาะจงบริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัดบริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

29,200.00                                     29,200.00                                        

34 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 4 รายการ 980.00          เฉพาะเจาะจง ร้านกจิเจริญ ร้านกจิเจริญ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

980.00                                         980.00                                             

35 จ้างเหมาบริการคนงานจัดเกบ็ขยะมลูฝอยภายในต าบล 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายบวอนศักด์ิ สิทธิพรม นายบวอนศักด์ิ สิทธิพรม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เดือน ก.ย. 63 9,000.00                                       9,000.00                                          

36 จ้างเหมาบริการคนงานจัดเกบ็ขยะมลูฝอยภายในต าบล 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสมพร  วิชาธรรม นายสมพร  วิชาธรรม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เดือน ก.ย. 63 9,000.00                                       9,000.00                                          

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอรานคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบญัญัติ งบประมาณรายจ่าย 1,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอท็ พ ีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ร้านเอท็ พ ีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

2564 จ านวน 17 ชุด 1,200.00                                          1,200.00                                      

2 ซ้ือพวงมาลาและถวายบงัคม พระบาทสมเด็จพระชนกา 1,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวศรีไพร ไชยโย นางสาวศรีไพร ไชยโย เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

ธิเบศรฯ 13 ต.ค.64 1,000.00                                          1,000.00                                      

3 จ้างเหมาปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์ใหผู้้สูงอายุฯ 4,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านหนิกองโฆษนา ร้านหนิกองโฆษนา เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

ยื่นค าร้องขอลงทะเบยีน 64 4,500.00                                          4,500.00                                      

4 จ้างซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ 85-4980 สระบรีุ 39,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านทบักวางคาร์เพน้ท์ ร้านทบักวางคาร์เพน้ท์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

39,000.00                                        39,000.00                                    

5 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน คือ น้ ามนั ไฮดรอลิค 1,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมกลการ ร้านอุดมกลการ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

18 ลิตร 1,200.00                                          1,200.00                                      

6 ซ้ือพวงมาลาดอกไมส้ดเพื่อวางพานพุ่ม ในวันที่ 1,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวศรีไพร ไชยโย นางสาวศรีไพร ไชยโย เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

21-ต.ค.-63 1,000.00                                          1,000.00                                      

7 ซ้ือพวงมาลาดอกไมส้ดเพื่อวางพวงมาลาถวาย 1,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวศรีไพร ไชยโย นางสาวศรีไพร ไชยโย เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

ความเคารพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 1,000.00                                          1,000.00                                      

8 โครงการกอ่สร้างต่อเติมอาคารหอ้งครัว อบต. 330,000.00    เฉพาะเจาะจง ตะโกหวานกอ่สร้าง ตะโกหวานกอ่สร้าง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

330,000.00                                      330,000.00                                  

9 โครงการขุดลอกคลองวัชพชืคองชลประทาน ม.9 138,000.00    เฉพาะเจาะจง คันทากอ่สร้าง คันทากอ่งสร้าง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

(ช่วงที่ 2) 138,000.00                                      138,000.00                                  

10 จ้างเหมาบริการก าจัดส่ิงปฏกิลูหอ้งสุขา กองลช่าง 3,500.00        เฉพาะเจาะจง นายคมสันต์ ประตาทะโย นายคมสันต์ ประตาทะโย เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

2 บอ่ 3,500.00                                          3,500.00                                      

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอรานคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

11 จ้างซ่อมแซมปั้มน้ าและติดต้ังตู้คอลโทรประปา 31,441.95      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ่นส่วนจ ากดั เศรษฐี มอเตอร์ หา้งหุ่นส่วนจ ากดั เศรษฐี มอเตอร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

ม.3 31,441.95                                        31,441.95                                    

เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอรานคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างท าปา้ยไวนลิโครงการต้ังครรภก์อ่นวันอนัควร 450.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพรอซเพอร์ มเีดีย ร้านพรอซเพอร์ มเีดีย เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

450.00                                             450.00                                         

2 ซ้ือวัสดุเคร่ืองเขียนโครงการต้ังครรภก์อ่นวันอนัควร 1,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพฒันาภณัฑ์ ร้านพฒันาภณัฑ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

1,500.00                                          1,500.00                                      

3 จ้างจัดสถานที่ครงการต้ังครรภก์อ่นวันอนัควร 3,000.00        เฉพาะเจาะจง นางพมิพสุ์ดา ด าเนนิทรัพย์ นางพมิพสุ์ดา ด าเนนิทรัพย์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

3,000.00                                          3,000.00                                      

4 จ้างจัดท าปา้ยไวนลิโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 2,700.00        ร้านหนิกองโฆษนา ร้านหนิกองโฆษนา เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

2564 2,700.00                                          2,700.00                                      

5 จ้างเหมาบริการคนงานจัดเกบ็ขยะมลูฝอยภายในต าบล 9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายบวอนศักด์ิ สิทธิพรม นายบวอนศักด์ิ สิทธิพรม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เดือน ต.ค. 64 9,000.00                                          9,000.00                                      

6 จ้างเหมาบริการคนงานจัดเกบ็ขยะมลูฝอยภายในต าบล 9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสมพร  วิชาธรรม นายสมพร  วิชาธรรม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เดือน ต.ค. 64 9,000.00                                          9,000.00                                      

7 จ้างเหมาบริการคนงานจัดเกบ็ขยะมลูฝอยภายในต าบล 9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสมคิด พาสมบรูณ์ นายสมคิด พาสมบรูณ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เดือน ต.ค. 64 9,000.00                                          9,000.00                                      

8 จ้างเหมาบริการคนงานจัดเกบ็ขยะมลูฝอยภายในต าบล 9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายประทปี  ทองมาก นายประทปี  ทองมาก เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เดือน ต.ค. 64 9,000.00                                          9,000.00                                      

9 จ้างเหมาบริการดูดส้วมและแกไ้ขทอ่อดุตัน 1,500.00        เฉพาะเจาะจง นายบญุทวิ กิ้งการจร นายบญุทวิ กิ้งการจร เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

ศพด.วัดโคกกรุง 1,500.00                                          1,500.00                                      

10 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิโครงการพฒันาศักยภาพ 450.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพรอซเพอร์ มเีดีย ร้านพรอซเพอร์ มเีดีย เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

กลุ่มสตรี 450.00                                             450.00                                         

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอรานคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

11 ซ้ือวัสดุเคร่ืองเขียนโครงการพฒันาศักยภาพ 15,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพฒันา่ภณัฑ์ ร้านพฒันา่ภณัฑ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

กลุ่มสตรี 1,500.00                                          1,500.00                                      

12 จัดสถานที่โครงการพฒันาศักยภาพ 1,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา บญุมานนัท์ นางสาววาสนา บญุมานนัท์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

กลุ่มสตรี 1,000.00                                          1,000.00                                      

13 ซ้ือกระเปา๋พร้อมชุดเอกสารประกอบการอบรม 3,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสุระชัยการช่าง นายสุระชัยการช่าง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

ดูงาน 64 3,000.00                                          3,000.00                                      

14 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองปล้ิน 2,250.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัดบริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัดเปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

2,250.00                                          2,250.00                                      

เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอรานคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการคนงานจัดเกบ็ขยะมลูฝอยภายในต าบล 9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายบวอนศักด์ิ สิทธิพรม นายบวอนศักด์ิ สิทธิพรม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เดือน พ.ย. 64 9,000.00                                          9,000.00                                      

2 จ้างเหมาบริการคนงานจัดเกบ็ขยะมลูฝอยภายในต าบล 9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสมพร  วิชาธรรม นายสมพร  วิชาธรรม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เดือน พ.ย. 64 9,000.00                                          9,000.00                                      

3 จ้างเหมาบริการคนงานจัดเกบ็ขยะมลูฝอยภายในต าบล 9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสมคิด พาสมบรูณ์ นายสมคิด พาสมบรูณ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เดือน พ.ย. 64 9,000.00                                          9,000.00                                      

4 จ้างเหมาบริการคนงานจัดเกบ็ขยะมลูฝอยภายในต าบล 9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายประทปี  ทองมาก นายประทปี  ทองมาก เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เดือน พ.ย. 64 9,000.00                                          9,000.00                                      

5 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 10 รายการ 37,250.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัดบริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัดเปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

37,250.00                                        37,250.00                                    

6 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภณัฑ์ 4,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้นประเทอืงแอร์ ร้นประเทอืงแอร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

420 54 001 4,000.00                                          4,000.00                                      

7 จ้างท าส่ือประชาสัทพนัธ์ปฏทินิ ป ี2564 140,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั พมิพไ์ทย โอเค จ ากดั บริษทั พมิพไ์ทย โอเค จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

140,000.00                                      140,000.00                                  

8 จ้างเหมารถบสัโครงการัฒนาศักยภาพดูแลผู้สูงอายุ 15,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก. สระบรีุสมบรูณ์ทรัพย์ หจก. สระบรีุสมบรูณ์ทรัพย์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

และผู้พกิาร 15,000.00                                        15,000.00                                    

9 จ้างท าปา้ยไวนลิโครงการัฒนาศักยภาพดูแลผู้สูงอายุ 450.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพรอซเพอร์ มเีดีย ร้านพรอซเพอร์ มเีดีย เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

และผู้พกิาร 450.00                                             450.00                                         

10 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอรานคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุส านกังาน หมกึพมิพ ์ผงหมกึด า 19,800.00      เฉพาะเจาะจง เมอืงทอง กอ๊ปปี้ เซ็นเตอร์ เมอืงทอง กอ๊ปปี้ เซ็นเตอร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

19,800.00                                        19,800.00                                    

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในสวน 467,000.00    ตะโกหวานกอ่สร้าง ตะโกหวานกอ่สร้าง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

ม.4 บา้นดอนจาน 467,000.00                                      467,000.00                                  

3 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตปยูางแอสฟสัติกคอน 430,000.00    บริษทั อริยสิน จ ากดั บริษทั อริยสิน จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

กรีต หนา 5 ซม. ม.7 430,000.00                                      430,000.00                                  

4 จ้างเหมาบริการคนงานจัดเกบ็ขยะมลูฝอยภายในต าบล 9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายบวอนศักด์ิ สิทธิพรม นายบวอนศักด์ิ สิทธิพรม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เดือน ธ.ค. 64 9,000.00                                          9,000.00                                      

5 จ้างเหมาบริการคนงานจัดเกบ็ขยะมลูฝอยภายในต าบล 9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสมพร  วิชาธรรม นายสมพร  วิชาธรรม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เดือน ธ.ค. 64 9,000.00                                          9,000.00                                      

6 จ้างเหมาบริการคนงานจัดเกบ็ขยะมลูฝอยภายในต าบล 9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสมคิด พาสมบรูณ์ นายสมคิด พาสมบรูณ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เดือน ธ.ค. 64 9,000.00                                          9,000.00                                      

7 จ้างเหมาบริการคนงานจัดเกบ็ขยะมลูฝอยภายในต าบล 9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายประทปี  ทองมาก นายประทปี  ทองมาก เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เดือน ธ.ค. 64 9,000.00                                          9,000.00                                      

8 จ้างจัดสถานที่ ประดับตกแต่งดอกไมส้ด พธิีพระราขทา 15,900.00      เฉพาะเจาะจง นายประยูร คุ้มจอหอ นายประยูร คุ้มจอหอ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

พระบรมฉายาลักษณ์ ฯ 15,900.00                                        15,900.00                                    

9 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าสายข้างวัดบา้นดง 420,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส พ ีคอนสตรัคชั่น แอนสตีล จ ากดั บริษทั เอส พ ีคอนสตรัคชั่น แอนสตีล จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

ม.1 ต.ช าผักแพว 420,000.00                                      420,000.00                                  

10 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ หมกึพมิพ ์2 กล่อง 8,988.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอโฟเทค จ ากดั บริษทั ไอโฟเทค จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

8,988.00                                          8,988.00                                      

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอรานคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

11 จ้างด าเนนิการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปญัญา 6,300.00        เฉพาะเจาะจง นายเกษมศักด์ิ จันพางาม นายเกษมศักด์ิ จันพางาม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

ศพด. รร. ช าผักแพว 6,300.00                                          6,300.00                                      

เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอรานคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการธรรมมะกบัผู้สูงอายุ 2,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา บญุมานนัท์ นางสาววาสนา บญุมานนัท์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

2,000.00                                          2,000.00                                      

2 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิโครงการธรรมมะกบัผู้สูงอายุ 450.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพรอซเพอร์ มเีดีย ร้านพรอซเพอร์ มเีดีย เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

450.00                                             450.00                                         

3 จ้างท าปา้ยไวนลิโครงการประชาคมแผนพฒันาทอ้งถิ่น 675.00           ร้านพรอซเพอร์ มเีดีย ร้านพรอซเพอร์ มเีดีย เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

675.00                                             675.00                                         

4 จ้างเหมาบริการคนงานจัดเกบ็ขยะมลูฝอยภายในต าบล 9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายบวอนศักด์ิ สิทธิพรม นายบวอนศักด์ิ สิทธิพรม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เดือน ม.ค. 64 9,000.00                                          9,000.00                                      

5 จ้างเหมาบริการคนงานจัดเกบ็ขยะมลูฝอยภายในต าบล 9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสมพร  วิชาธรรม นายสมพร  วิชาธรรม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เดือน ม.ค. 64 9,000.00                                          9,000.00                                      

6 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 6 รายการ 690.00           เฉพาะเจาะจง ร้านกจิเจริญ ร้านกจิเจริญ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

690.00                                             690.00                                         

7 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 4 รายการ 980.00           เฉพาะเจาะจง ร้านกจิเจริญ ร้านกจิเจริญ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

980.00                                             980.00                                         

8 จ้างเหมาบริการคนงานจัดเกบ็ขยะมลูฝอยภายในต าบล 9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายบวอนศักด์ิ สิทธิพรม นายบวอนศักด์ิ สิทธิพรม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เดือน ก.ย. 63 9,000.00                                          9,000.00                                      

9 จ้างเหมาบริการคนงานจัดเกบ็ขยะมลูฝอยภายในต าบล 9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสมพร  วิชาธรรม นายสมพร  วิชาธรรม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เดือน ก.ย. 63 9,000.00                                          9,000.00                                      

10 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอรานคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุส านกังาน ผงหมกึด า Sharp AR-020ST 14,850.00      เฉพาะเจาะจง เจบ ีกอ๊ปี้ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส เจบ ีกอ๊ปี้ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

จ านวน 3 กล่อง 14,850.00                                        14,850.00                                    

2 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบยีน 8,481.30        เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้าสระบรีุ จ ากดั บริษทั โตโยต้าสระบรีุ จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

กพ 638 สระบรีุ 8,481.30                                          8,481.30                                      

3 จ้างเหมาบริการคนงานจัดเกบ็ขยะมลูฝอยภายในต าบล 9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายบวอนศักด์ิ สิทธิพรม นายบวอนศักด์ิ สิทธิพรม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เดือน ก.พ. 63 9,000.00                                          9,000.00                                      

4 จ้างเหมาบริการคนงานจัดเกบ็ขยะมลูฝอยภายในต าบล 9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสมพร  วิชาธรรม นายสมพร  วิชาธรรม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

เดือน ก.พ. 63 9,000.00                                          9,000.00                                      

5 จ้างเหมาเดินสายไฟพร้อมติดต้ังปล๊ัก 2,500.00        เฉพาะเจาะจง นายสมชาย เทศทอง นายสมชาย เทศทอง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

2,500.00                                          2,500.00                                      

6 จ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย พกิาร 4 ราย 80,000.00      เฉพาะเจาะจง ฉลองกอ่สร้าง ฉลองกอ่สร้าง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

80,000.00                                        80,000.00                                    

7 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามนัเคร่ือง น้ ามนัเบรค รถดับเพลิง 1,091.40        เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุขเซอร์วิส ร้านศรีสุขเซอร์วิส เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

บว 406 1,091.40                                          1,091.40                                      

8 เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

9 เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

10 เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไข

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/วิธีจ้าง รายชื่อผู้เสนอรานคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป


