
ล ำดับ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
ที่ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือพวงมำลำ ดอกไม้สดเพื่อวำงพวงมำลำ 1,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวศรีไพร ไชยโย นำงสำวศรีไพร ไชยโย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

1,000.00 1,000.00
2 จัดซ้ือพวงมำลำดอกไม้สด เพื่อวำงพวงมำลำ 1,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวศรีไพร ไชยโย นำงสำวศรีไพร ไชยโย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

1,000.00 1,000.00
3 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ SVOA 680.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

หมำยเลขครุภัณฑ์ 416-54-020 680.00 680.00
4 จัดซ้ือค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน คือน้ ำมัน 2,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดมกลกำร ร้ำนอุดมกลกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

ไฮดรอลิค 18 ลิตร 2 ถัง 2,400.00 2,400.00

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช ำผักแพว อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/วิธีจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
ที่ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
1 จ้ำงเหมำซ่อมแซมไฟฟ้ำและกิจกำรประปำ 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ ร่ืนพล นำยสุชำติ ร่ืนพล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

9,000.00 9,000.00
2 จ้ำงเหมำซ่อมแซมไฟฟ้ำและกิจกำรประปำ 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยภัทรกร นำสำรี นำยภัทรกร นำสำรี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

9,000.00 9,000.00
3 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ คือหมึกเคร่ืองปร้ิน 3,920.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

4 รำยกำร 3,920.00 3,920.00
4 จ้ำงเหมำคนงำนจัดเก็บขยะภำยในต ำบล 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมพร วิชำธรรม นำยสมพร วิชำธรรม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

10 หมู่บ้ำน 9,000.00 9,000.00
5 จ้ำงเหมำคนงำนจัดเก็บขยะภำยในต ำบล 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบวอนศักด์ิ สิทธิพรม นำยบวอนศักด์ิ สิทธิพรม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

10 หมู่บ้ำน 9,000.00 9,000.00
6 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,100.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท หมูทองออยล์สระบุรี จ ำกัด บริษัท หมูทองออยล์สระบุรี จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

งำนบริหำรงำนคลัง 4,100.00 4,100.00
7 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,948.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท หมูทองออยล์สระบุรี จ ำกัด บริษัท หมูทองออยล์สระบุรี จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

แผนงำนบริหำรทั่วไป 2,948.40 2,948.40
8 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 12,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท หมูทองออยล์สระบุรี จ ำกัด บริษัท หมูทองออยล์สระบุรี จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

งำนก ำจัดขยะมูลฝอย 12,000.00 12,000.00
9 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท หมูทองออยล์สระบุรี จ ำกัด บริษัท หมูทองออยล์สระบุรี จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

งำนเคหะและชุมชน 1,200.00 1,200.00
10 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำรสืบสำนประเพณีลอย 2,700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหินกองโฆษนำ ร้ำนหินกองโฆษนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

กระทง 2562 2,700.00 2,700.00
11 จ้ำงเหมำเคร่ืองปั่นกระแสไฟฟ้ำ พร้อมไฟประดับ 20,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประเทือง ธรรมนุดี นำยประเทือง ธรรมนุดี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

ส่องสว่ำง ตำมโครงกำรสืบสำนประเพณี 20,000.00 20,000.00
ลอยกระทง

12 จ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนที่ส ำหรับจัดงำนตำม 20,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.วิรัตน์ อ้นหอม น.ส.วิรัตน์ อ้นหอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง 20,000.00 20,000.00

13 จัดซ้ือน้ ำแข็งตำมโครงกำรสืบสำนประเพณี 2,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมพร รอดรักษำ นำยสมพร รอดรักษำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ลอยกระทง 2,000.00 2,000.00

14 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 12,390.60 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีสุขเซอร์วิส ร้ำนศรีสุขเซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
หมำยเลขทะเบียน 85-4980 12,390.60 12,390.60

15 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ Brother 4 รำยกำร 18,250.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
จ ำนวน 8 กล่อง 18,250.00 18,250.00

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช ำผักแพว อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/วิธีจ้ำง



ล ำดับ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
ที่ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

16 จัดซ้ือค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ คือหมึกพิมพ์ 8,950.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
จ ำนวน 4 รำยกำร 8,950.00 8,950.00

17 โครงกำรก่อสร้ำง คสล.สำยโรงเรียนวัดสุนทริกำวำส 921,900.00 e-bidding บริษัท สเคป เทเลคอม แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ำกัด บริษัท จุฑำทัศน์ จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ม.6 ต.ช ำผักแพว 780,000.00 717,500.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ข้ำวเม่ำข้ำวตอก
720,000.00

บริษัท จุฑำทัศน์ จ ำกัด
717,500.00

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปงำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/วิธีจ้ำง



ล ำดับ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
ที่ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือแบบพิมพ์และค่ำจัดซ้ือส่งแบบพิมพ์ 2,810.20 เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดนกรมกำรปกครอง โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดนกรมกำรปกครอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

2,810.20 2,810.20
2 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมรภบรรทุกน้ ำ 10,849.80 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีสุขเซอร์วิส ร้ำนศรีสุขเซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

เลขทะเบียน ป 2178 10,849.80 10,849.80
3 โครงกำรขุดลอกคลองช ำผักแพว หมู่ที่ 1 เฉพำะเจำะจง นำยสมพร เชยกล่ิน นำยสมพร เชยกล่ิน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

(ฝำยบ้ำนนำยนิล-ฝำยบ้ำนนำยนิพนธ์) 460,000.00 460,000.00
4 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 98,000.00 เฉพำะเจำะจง ฉลองก่อสร้ำง ฉลองก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

98,000.00 98,000.00
5 จ้ำงเหมำจัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์ผลงำนในรูป 140,000.00 เฉพำะเจำะจง พรประธำนกำรค้ำ พรประธำนกำรค้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

แบบปฏิทิน งบ 2563 140,000.00 140,000.00
6 จ้ำงเหมำจัดท ำตรำยำงกองคลัง 1,660.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชี่ยวชำญ ร้ำนเชี่ยวชำญ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

จ ำนวน 4 รำยกำร 1,660.00 1,660.00
7 จ้ำงเหมำซ่อมแซมไฟฟ้ำและกิจกำรประปำ 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยภัทรกร นำสำรี นำยภัทรกร นำสำรี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

หมู่ที่ 3 9,000.00 9,000.00
8 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนฯ 4,100.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท หมูทองออยล์สระบุรี จ ำกัด บริษัท หมูทองออยล์สระบุรี จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

งำนบริหำรงำนคลัง 4,100.00 4,100.00
9 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนฯ 1,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท หมูทองออยล์สระบุรี จ ำกัด บริษัท หมูทองออยล์สระบุรี จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

งำนบริหำรฯเคหะและชุมชน 1,200.00 1,200.00
10 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนฯ 3,600.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท หมูทองออยล์สระบุรี จ ำกัด บริษัท หมูทองออยล์สระบุรี จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

งำนบริหำรทั่วไป 3,600.00 3,600.00
11 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนฯ 4,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท หมูทองออยล์สระบุรี จ ำกัด บริษัท หมูทองออยล์สระบุรี จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

งำนป้องกันฯ 4,000.00 4,000.00
12 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนฯ 10,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท หมูทองออยล์สระบุรี จ ำกัด บริษัท หมูทองออยล์สระบุรี จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

งำนก ำจัดขยะมูลฝอย 10,000.00 10,000.00
13 จัดซ้ือค่ำวัสดุอำหำรเสริม (นม) เฉพำะเจำะจง บริษัท เทียนข ำ แดร่ีคอร์ปอร์เรชั่น จ ำกัด บริษัท เทียนข ำ แดร่ีคอร์ปอร์เรชั่น จ ำกัด

โรงเรียนวัดโคกกรุง 33,163.20 33,163.20 33,163.20 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
โรงเรียนวัดช ำผักแพว 28,603.26 28,603.26 28,603.26 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
โรงเรียนวัดบ้ำนดง 8,428.98 8,428.98 8,428.98 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
โรงเรียนสัดสุนทริกำวำส 11,054.40 11,054.40 11,054.40 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ศพด.โรงเรียนวัดโคกกรุง 4,559.94 4,559.94 4,559.94 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ศพด.โรงเรียนวัดช ำผักแพว 7,185.36 7,185.36 7,185.36 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช ำผักแพว อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/วิธีจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
ที่ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

14 จ้ำงเหมำซ่อมแซมกล้องวงจรปิดภำยในต ำบล 58,208.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนต้นแก้วส่ือสำร ร้ำนต้นแก้วส่ือสำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
58,208.00 58,208.00

15 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรำวสะพำน ม.2-7 50,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประเทือง ธรรมนุดี นำยประเทือง ธรรมนุดี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
50,000.00 50,000.00

16 จ้ำงเหมำจัดท ำคู่มือกำรช ำระภำษีท้องถิ่น 60,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนต่อทรัพย์กำรค้ำ ร้ำนต่อทรัพย์กำรค้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
จ ำนวน 2,000 เล่ม 60,000.00 60,000.00

17 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน คือพำนดอกไม้สีเหลือง 4,500.00 เฉพำะเจำะจง สหกิจเทรดด้ิง สหกิจเทรดด้ิง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
พระบรมฉำยำลักษณ์ ร.9 ร.10 4,500.00 4,500.00

18 จ้ำงเหมำรถโดยสรปรับอำกำศ 2 ชั้น เพื่อเดินทำง 64,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สระบุรีสมบูรณ์ทรัพย์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สระบุรีสมบูรณ์ทรัพย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ไปฝึกอบรมศึกษำดูงำน 64,000.00 64,000.00

19 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์กำรช ำระ 7,560.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหินกองโฆษนำ ร้ำนหินกองโฆษนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ภำษี จ ำนวน 11 ป้ำย 7,560.00 7,560.00

20 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำรฝึกอบรมสัมมนำ 450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหินกองโฆษนำ ร้ำนหินกองโฆษนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ศึกษำดูงำน งบ 2563 450.00 450.00

21 จัดซ้ือเอกสำรประกอบกำรอบรมโครงกำรฝึก 1,060.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชี่ยวชำญ ร้ำนเชี่ยวชำญ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
อบรมสัมมนำศึกษำดูงำน งบ 2563 1,060.00 1,060.00

22 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 1 เคร่ือง 4,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนประเทืองแอร์ ร้ำนประเทืองแอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
เลขครุภัณฑ์ 420-54-0014 4,500.00 4,500.00

23 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่มรำยงำนผลกำร 2,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็ม พี ก็อปปี้ ร้ำนเอ็ม พี ก็อปปี้ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ อบต.ช ำผักแพว 2,000.00 2,000.00

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/วิธีจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
ที่ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
1 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำเพื่อท ำหน้ำที่ซ่อมแซม 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ ร่ืนพล นำยสุชำติ ร่ืนพล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

ไฟฟ้ำ 9,000.00 9,000.00
2 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำท ำหน้ำที่ดูแลกิจกำร 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยภัทรกร นำสำรี นำยภัทรกร นำสำรี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

ประปำหมู่บ้ำน 9,000.00 9,000.00
3 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำเพื่อท ำหน้ำที่จัดเก็บขยะ 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมพร วิชำธรรม นำยสมพร วิชำธรรม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

ภำยในต ำบลช ำผักแพว หมู่ 1-10 9,000.00 9,000.00
4 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำเพื่อท ำหน้ำที่จัดเก็บขยะ 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบวอนศักด์ิ สิทธิพรม นำยบวอนศักด์ิ สิทธิพรม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

ภำยในต ำบลช ำผักแพว หมู่ 1-10 9,000.00 9,000.00
6 จัดซ้ือน้ ำด่ืมพร้อมน้ ำแข็งตำมโครงกำรป้องกันและ 3,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยส ำอำงค์ แก้วประดับ นำยส ำอำงค์ แก้วประดับ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

ลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงปีใหม่ 2563 3,500.00 3,500.00
7 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำรป้องกันและลดอุบัติ- 3,690.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหินกองโฆษนำ ร้ำนหินกองโฆษนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

เหตุทำงถนนในช่วงปีใหม่ 2563 3,690.00 3,690.00
8 จ้ำงเหมำบริกำรประดับไฟฟ้ำแสงสว่ำงและเต้นท์ 9,800.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนฤมล หร่ังแร่ นำงสำวนฤมล หร่ังแร่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

ตำมโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 9,800.00 9,800.00
9 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 14 รำยกำร 171,225.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกิจเจริญ ร้ำนกิจเจริญ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

171,225.00 171,225.00
10 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนฯ 2,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท หมูทองออยล์สระบุรี จ ำกัด บริษัท หมูทองออยล์สระบุรี จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

แผนงำนเคหะและชุมชน 2,400.00 2,400.00
11 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนฯ 8,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท หมูทองออยล์สระบุรี จ ำกัด บริษัท หมูทองออยล์สระบุรี จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

งำนรักษำควำมสงบภำยใน 8,000.00 8,000.00
12 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงหล่อล่ืนฯ 10,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท หมูทองออยล์สระบุรี จ ำกัด บริษัท หมูทองออยล์สระบุรี จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

งำนก ำจัดขยะมูลฝอย 10,000.00 10,000.00
13 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงหล่อล่ืนฯ 3,600.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท หมูทองออยล์สระบุรี จ ำกัด บริษัท หมูทองออยล์สระบุรี จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

งำนบริหำรงำนคลัง 3,600.00 3,600.00
14 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงหล่อล่ืนฯ 3,484.80 เฉพำะเจำะจง บริษัท หมูทองออยล์สระบุรี จ ำกัด บริษัท หมูทองออยล์สระบุรี จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

แผนงำนบริหำรทั่วไป 3,484.80 3,484.80
15 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน ผงหมึกด ำ 19,800.00 เฉพำะเจำะจง เมืองทองก็อปปี้เซอร์วิส เมืองทองก็อปปี้เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

shap MX-235AT จ ำนวน 4 กล่อง 19,800.00 19,800.00
16 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยใน 467,000.00 เฉพำะเจำะจง ตะโกหวำนก่อสร้ำง ตะโกหวำนก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

สวน หมู่ที่ 4 บ้ำนดอนจำน 467,000.00 467,000.00
17 จ้ำงเหมำจัดสถำนที่พร้อมประดับตกแต่งดอกไม้สด 15,900.00 เฉพำะเจำะจง นำยประยูร คุ้มจอหอ นำยประยูร คุ้มจอหอ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

จัดพิธีรับพระรำชทำนพระบรมฉำยำลักษณ์ฯ 15,900.00 15,900.00

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช ำผักแพว อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/วิธีจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
ที่ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

18 โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตปูยำงแอสฟัลท์ติก 430,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อริยสิน จ ำกัด บริษัท อริยสิน จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
คอนกรีตหนำ 5ซม. หมู่ 7 บ้ำนรังแร้ง 430,000.00 430,000.00

19 จัดซ้ือค่ำวัสดุอำหำรเสริม(นม) บริษัท เทียนข ำ แดร่ีคอร์ปอร์เรชั่น จ ำกัด บริษัท เทียนข ำ แดร่ีคอร์ปอร์เรชั่น จ ำกัด
ศูนยพัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง 3,790.08 เฉพำะเจำะจง 3,790.08 3,790.08 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดช ำผักแพว 6,158.88 เฉพำะเจำะจง 6,158.88 6,158.88 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
โรงเรียนวัดโคกกรุง 28,425.60 เฉพำะเจำะจง 28,425.60 28,425.60 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
โรงเรียนวัดช ำผักแพว 24,517.08 เฉพำะเจำะจง 24,517.08 24,517.08 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
โรงเรียนวัดบ้ำนดง 7,224.84 เฉพำะเจำะจง 7,224.84 7,224.84 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
โรงเรียนวัดสุนทริกำวำส 9,475.20 เฉพำะเจำะจง 9,475.20 9,475.20 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

20 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำสำยข้ำงวัดบ้ำนดง 420,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.พี คอนสตรัคชั่น แอนด์สตีล จ ำกัด บริษัท เอส.พี คอนสตรัคชั่น แอนด์สตีล จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
หมู่ที่ 1 ต.ช ำผักแพว 420,000.00 420,000.00

21 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน คือ ผงหมึก TK 4109 8,988.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอโฟเทค จ ำกัด บริษัท ไอโฟเทค จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ส ำหรับเคร่ือง Kyocera TASKalfa 1800/2200 8,988.00 8,988.00
จ ำนวน 3 กล่อง

22 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รำยกำร คือ หมึกปร้ิน 4,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชี่ยวชำญ ร้ำนเชี่ยวชำญ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
Toner Brother TN-2280 จ ำนวน 2 กล่อง 4,500.00 4,500.00

23 จ้ำงเหมำด ำเนินกำรสร้ำงสนำมเด็กเล่นสร้ำงปัญญำ 6,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยเกษมศักด์ิ จันพำงำม นำยเกษมศักด์ิ จันพำงำม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
และปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.รร.วัดช ำผักแพว 6,300.00 6,300.00

24 โครงกำรปรับปรุงท่อเมนประปำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 4 497,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ท.รุ่งไพศำลถังเหล็ก ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ท.รุ่งไพศำลถังเหล็ก เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
บ้ำนดอนจำน ต.ช ำผักแพว 497,000.00 497,000.00

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/วิธีจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
ที่ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียนที่ใช้ในโครงกำรธรรมะ 2,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพัฒนำภัณฑ์ ร้ำนพัฒนำภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

กับผู้สูงอำยุ งบ 2563 2,500.00 2,500.00
2 จ้ำงเหมำจัดสถำนที่ตำมโครงกำรธรรมะกับผู้สูง 2,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำววำสนำ บุญมำนันท์ นำงสำววำสนำ บุญมำนันท์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

อำยุ งบประมำณ 2563 2,000.00 2,000.00
3 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลที่ใช้ในโครงกำรธรรมะกับ 450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพรอซเพอร์ มีเดีย ร้ำนพรอซเพอร์ มีเดีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

ผู้สูงอำยุ 450.00 450.00
4 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลตำมโครงกำรประชุมประ 675.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพรอซเพอร์ มเีดีย โดย นำยชัยวัฒน์ อชัรีวงศ์ไพศำล ร้ำนพรอซเพอร์ มเีดีย โดย นำยชัยวัฒน์ อชัรีวงศ์ไพศำล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

ชุมประฃำคมแผนพัฒนำท้องถิ่น 2563 675.00 675.00
5 จ้ำงเหมำคนงำนจัดเก็บขยะภำยในต ำบลช ำผักแพว 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมพร วิชำธรรม นำยสมพร วิชำธรรม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

9,000.00 9,000.00
6 จ้ำงเหมำคนงำนจัดเก็บขยะภำยในต ำบลช ำผักแพว 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบวอนศักด์ิ สิทธิพรม นำยบวอนศักด์ิ สิทธิพรม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

9,000.00 9,000.00
7 จัดซ้ือวัสดุอำหำรเสริม (นม) บริษัท เทียนข ำ แดร่ีคอร์ปอร์เรชั่น จ ำกัด บริษัท เทียนข ำ แดร่ีคอร์ปอร์เรชั่น จ ำกัด

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง 4,421.76 เฉพำะเจำะจง 4,421.76 4,421.76 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดช ำผักแพว 7,185.36 เฉพำะเจำะจง 7,185.36 7,185.36 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
โรงเรียนวัดโคกกรุง 33,163.20 เฉพำะเจำะจง 33,163.20 33,163.20 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
โรงเรียนวัดช ำผักแพว 28,603.23 เฉพำะเจำะจง 28,603.23 28,603.23 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
โรงเรียนวัดบ้ำนดง 8,428.98 เฉพำะเจำะจง 8,428.98 8,428.98 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
โรงเรียนวัดสุนทริกำวำส 11,054.40 เฉพำะเจำะจง 11,054.40 11,054.40 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

8 จัดซ้ือครุภัณฑ์คือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 148,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
เลเซอร์ หรือ LED 1 เคร่ือง 14,800.00 14,800.00

9 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 6 รำยกำร 690.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกิจเจริญ ร้ำนกิจเจริญ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
690.00 690.00

10 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 20,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
กองกำรศึกษำจ ำนวน 1 เคร่ือง 20,500.00 20,500.00

11 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 29,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
กองคลัง จ ำนวน 1 เคร่ือง 29,500.00 29,500.00

12 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 10,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอโฟเทค จ ำกัด บริษัท ไอโฟเทค จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
 Kyocera TASKalfa 1800/2200 กองช่ำง 10,000.00 10,000.00

13 จ้ำงเหมำตรวจเช็คระยะและเปล่ียนถ่ำยน้ ำมัน 5,086.35 เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำสระบุรี จ ำกัด บริษัท โตโยต้ำสระบุรี จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
เคร่ือง รถยนต์ส่วนกลำง ทะเบียน 638 สระบุรี 5,086.35 5,086.35

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช ำผักแพว อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/วิธีจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
ที่ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

14 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำสำยบ้ำนนำยบัวลำ 424,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส พี คอนสตรัคชั่น แอนด์ สตีล จ ำกัด บริษัท เอส พี คอนสตรัคชั่น แอนด์ สตีล จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
หมู่ที่ 6 มะขำมป้อมใหม่ 424,000.00 424,000.00

15 จัดซ้ือวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อล่ืนฯ บริษัท หมูทองออยล์ สระบุรี จ ำกัด บริษัท หมูทองออยล์ สระบุรี จ ำกัด
งำนบริหำรงำนทั่วไป 3,600.00 เฉพำะเจำะจง 3,600.00 3,600.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
แผนงำนรักษำควำมสงบ 4,000.00 เฉพำะเจำะจง 4,000.00 4,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
งำนก ำจัดขยะมูลฝอย 10,000.00 เฉพำะเจำะจง 10,000.00 10,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
แผนงำนบริหำรงำนคลัง 4,800.00 เฉพำะเจำะจง 4,800.00 4,800.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

16 จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองช่ำง 1,850.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ยี่ห้อ Lenovo 1 เคร่ือง เปล่ียน harddisk 1,850.00 1,850.00

17 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์คือ อุปกรณ์อ่ำนบัตร 4,550.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
แบบเอนกประสงค์ 7 เคร่ือง 4,550.00 4,550.00

18 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คือ เคร่ือง 1,980.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
คอมพิวเตอร์ เปล่ียน card vga gt 730 1,980.00 1,980.00

19 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ืองรถน้ ำ 3,905.50 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีสุขเซอร์วิส ร้ำนศรีสุขเซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ดับเพลิง เลขทะเบียน บว 406 3,905.50 3,905.50

20 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ คือ ปล๊ัก 3 เมตร 3 อัน 1,850.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชี่ยวชำญ ร้ำนเชี่ยวชำญ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ปล๊ัก 5 เมตร 1 อัน 1,850.00 1,850.00

21 จ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพ 450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพรอซเพอร์มีเดีย ร้ำนพรอซเพอร์มีเดีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
กลุ่มสตรี ต.ช ำผักแพว 450.00 450.00

22 จ้ำงเหมำจัดท ำเอกสำรคู่มือกองทุนพัฒนำสตรี 3,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ็ม พี ก็อปปี้เซ็นเตอร์ ร้ำน เอ็ม พี ก็อปปี้เซ็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพกลุ่มสตรี 3,000.00 3,000.00

23 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณืเคร่ืองเขียน โครงกำรอบรม 2,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพัฒนำภัณฑ์ ร้ำนพัฒนำภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
พัฒนำศักยภำพกลุ่มสตรี 2,000.00 2,000.00

24 จ้ำงเหมำจัดท ำสถำนที่ตำมโครงกำรอบรม 2,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำววำสนำ บุญมำนันท์ นำงสำววำสนำ บุญมำนันท์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
พัฒนำศักยภำพกลุ่มสตรี 2,000.00 2,000.00

25 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยบ้ำน 466,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส พี คอนสตรัคชั่น แอนด์ สตีล จ ำกัด บริษัท เอส พี คอนสตรัคชั่น แอนด์ สตีล จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
นำยเกรียวศักด์ิ (ช่วงที่ 2) บ้ำนธำรน้ ำตก 466,000.00 466,000.00

26 จัดซ้ือวัสดุ ส ำนักงำนส ำนักปลัด 25,075.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชี่ยวชำญ ร้ำนเชี่ยวชำญ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
จ ำนวน 16 รำยกำร 25,075.00 25,075.00

27 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รำยกำร 19,660.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
19,660.00 19,660.00

28 จัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผบแพร่ 1 รำยกำร 680.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
680.00 680.00

29 จ้ำงเหมำรถบัสปรับอำกำศผู้โดยสำร จ ำนวน 2 คัน 36,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สระบุรีสมบูรณ์ทรัพย์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สระบุรีสมบูรณ์ทรัพย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
พร้อมพนักงำนขับรถ ฯ 36,000.00 36,000.00

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/วิธีจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
ที่ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

30 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับท ำแหนมและท ำแยม 1,750.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวดวงใจ อุบลเชื้อ นำงสำวดวงใจ อุบลเชื้อ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ผลไม้ตำมโครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพสตรี 1,750.00 1,750.00

31 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนกองคลัง 15 รำยกำร 11,790.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชี่ยวชำญ ร้ำนเชี่ยวชำญ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
11,790.00 11,790.00

32 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ SVOA 850.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ส ำนักปลัด 850.00 850.00

33 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ HP 850.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ชพ. 416-52-0017 850.00 850.00

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/วิธีจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
ที่ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
1 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ SVOA 850.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

ส ำนักปลัด 850.00 850.00
2 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ HP 850.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

ชพ. 416-52-0017 850.00 850.00
3 จ้ำงเหมำเดินสำยปล๊ักไฟพร้อมติดต้ังหลอดไฟฯ 2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย เทศทอง นำยสมชำย เทศทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

ข้ำงสนำมเด็กเล่น ศพด.รร.วัดช ำผักแพว 2,500.00 2,500.00
4 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 20,650.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

20,650.00 20,650.00
5 โครงกำรปรับปรุงท่อเมนประปำ สำยบ้ำน 138,000.00 เฉพำะเจำะจง ฉลองก่อสร้ำง ฉลองก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

นำยสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 138,000.00 138,000.00
6 จัดซ้ือค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนฯ บริษัท หมูทองออยล์ สระบุรี จ ำกัด บริษัท หมูทองออยล์ สระบุรี จ ำกัด

งำนรักษำควำมสงบ ฯ 10,000.00 เฉพำะเจำะจง 10,000.00 10,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
แผนงำนบริหำรทั่วไป 4,100.00 เฉพำะเจำะจง 4,100.00 4,100.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
งำนก ำจัดขยะมูลฝอย 8,000.00 เฉพำะเจำะจง 8,000.00 8,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
แผนงำนเคหะและชุมชน 1,200.00 เฉพำะเจำะจง 1,200.00 1,200.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
แผนงำนบริหำรงำนคลัง 3,600.00 เฉพำะเจำะจง 3,600.00 3,600.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

7 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 4,800.00 เฉพำะเจำะจง เจบีก็อปปี้ ซัพพลำย แอนด์ เซอร์วิส เจบีก็อปปี้ ซัพพลำย แอนด์ เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
หมำยเลขครุภัณฑ์ 417-53-003 4,800.00 4,800.00

8 จ้ำงเหมำเปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเบรค รถน้ ำดับเพลิง 1,091.40 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีสุขเซอร์วิส ร้ำนศรีสุขเซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
เลขทะเบียน บว 406 1,091.40 1,091.40

9 โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูยำงแอสฟัลท์ 240,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อริยสิน จ ำกัด บริษัท อริยสิน จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ติกคอนกรีตสำยบ้ำนนำยใบ ฮุยจันทำ 240,000.00 240,000.00

10 โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูยำงแอสฟัลท์ 452,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อริยสิน จ ำกัด บริษัท อริยสิน จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ติกคอนกรีตสำยทำงเข้ำประปำ หมู่ที่ 2 452,000.00 452,000.00

11 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองเขียนที่ใช้ในโครงกำรฝึกอบรม 1,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพัฒนำภัณฑ์ ร้ำนพัฒนำภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
และศึกำพัฒนำอำชีพฯ 1,200.00 1,200.00

12 จัดซ้ือวัสดุอำหำรเสริม (นม) บริษัท เทียนข ำ แดร่ีคอร์ปอร์เรชั่น จ ำกัด บริษัท เทียนข ำ แดร่ีคอร์ปอร์เรชั่น จ ำกัด
ศพด.รร.วัดโคกกรุง 4,000.64 เฉพำะเจำะจง 4,000.64 4,000.64 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ศพด.รร.วัดช ำผักแพว 6,501.04 เฉพำะเจำะจง 6,501.04 6,501.04 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
โรงเรียนวัดโคกกรุง 30,004.80 เฉพำะเจำะจง 30,004.80 30,004.80 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
โรงเรียนวัดช ำผักแพว 25,879.14 เฉพำะเจำะจง 25,879.14 25,879.14 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
โรงเรียนวัดบ้ำนดง 7,626.22 เฉพำะเจำะจง 7,626.22 7,626.22 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช ำผักแพว อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/วิธีจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
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ที่ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

โรงเรียนวัดสุนทริกำวำส 10,001.60 เฉพำะเจำะจง 10,001.60 10,001.60 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
13 จัดซ้ือวัสดุอำหำรเสริมนม (ปิดเทอม) บริษัท เทียนข ำ แดร่ีคอร์ปอร์เรชั่น จ ำกัด บริษัท เทียนข ำ แดร่ีคอร์ปอร์เรชั่น จ ำกัด

ศพด.รร.วัดช ำผักแพว 23,585.12 เฉพำะเจำะจง 23,585.12 23,585.12 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ศพด.รร.วัดโคกกรุง 14,513.92 เฉพำะเจำะจง 14,513.92 14,513.92 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
โรงเรียนวัดโคกกรุง 108,854.40 เฉพำะเจำะจง 108,854.40 108,854.40 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
โรงเรียนวัดช ำผักแพว 93,886.92 เฉพำะเจำะจง 93,886.92 93,886.92 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
โรงเรียนวัดบ้ำนดง 27,667.16 เฉพำะเจำะจง 27,667.16 27,667.16 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
โรงเรียนวัดสุนทริกำวำส 36,284.80 เฉพำะเจำะจง 36,284.80 36,284.80 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

14 จ้ำงเหมำค่ำป้ำยไวนิลโครงกำรฝึกอบรมและศึกษำ 450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหินกองโฆษนำ ร้ำนหินกองโฆษนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
พัฒนำอำชีพต ำบลช ำผักแพว 450.00 450.00

15 จ้ำงเหมำค่ำป้ำยไวนิลโครงกำรฝึกอบรมพัฒนำ 950.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหินกองโฆษนำ ร้ำนหินกองโฆษนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 950.00 950.00

16 จัดวื้อวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับท ำดอกไม้จันทร์โครง 5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวดวงใจ อุบลเชื้อ นำงสำวดวงใจ อุบลเชื้อ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
กำรฝึกอบรมและศึกษำพัฒนำอำชีพของต ำบล 5,000.00 5,000.00

17 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณืส ำหรับท ำหน้ำกำกอนำมัย 10,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวดวงใจ อุบลเชื้อ นำงสำวดวงใจ อุบลเชื้อ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำพัฒนำอำชีพของต ำบล 10,000.00 10,000.00

18 จ้ำงเหมำจัดสถำนที่โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำ 2,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำววำสนำ บุญมำนันท์ นำงสำววำสนำ บุญมำนันท์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
พัฒนำอำชีพต ำบลช ำผักแพว 2,000.00 2,000.00

19 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกำรจัดท ำหน้ำกำก 23,166.00 เฉพำะเจำะจง นำยชุมพล นิพล นำยชุมพล นิพล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
อนำมัยตำมโครงกำรพลังคนไทยร่วมใจป้องกัน 23,166.00 23,166.00
ไวรัส (COVID-19)

20 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองกำรศึกษำ 1,405.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
จ ำนวน 5 รำยกำร 1,405.00 1,405.00

21 จ้ำงเหมำซ่อมแซมผนังฝ้ำ เพดำน อบต. 5,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยชุมพล นิพล นำยชุมพล นิพล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
5,300.00 5,300.00

22 จ้ำงเหมำติดต้ังวำล์ว เปิด-ปิดน้ ำ บริเวณอำคำร 6,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยชุมพล นิพล นำยชุมพล นิพล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
กักเก็บน้ ำประปำ หมู่ที่ 2 6,400.00 6,400.00

23 ค่ำจัดซ้ือครุภัณฑ์เชื้อเพลิง 3 รำยกำร 93,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสำมพี่น้องไฟร์แมน ร้ำนสำมพี่น้องไฟร์แมน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
93,000.00 93,000.00

24 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล 11 ป้ำย 7,740.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหินกองโฆษนำ ร้ำนหินกองโฆษนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
7,740.00 7,740.00

25 จ้ำงเหมำเคร่ืองจักรตักตีนตะขำบเพื่อใช้ขุดลอก 12,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประเทือง ธรรมนุดี นำยประเทือง ธรรมนุดี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ทำงระบำยน้ ำ หมู่ที่ 2 บ้ำนโคกกรุง 12,000.00 12,000.00

26 โครงกำรก่อสร้ำง คสล. สำยบ้ำนนำงทุเรียน 368,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ ำนำจก่อสร้ำง ร้ำนอ ำนำจก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ดำสุข ม.9 ต.ช ำผักแพว 368,000.00 368,000.00

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/วิธีจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
ที่ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

27 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 4,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนประเทืองแอร์ ร้ำนประเทืองแอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ศพด.รร.วัดช ำผักแพว 4,000.00 4,000.00

28 จ้ำงเหมำล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศภำยใน 2,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนประเทืองแอร์ ร้ำนประเทืองแอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ศพด.รร.วัดช ำผักแพว 2,000.00 2,000.00

29 จ้ำงเหมำล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศภำยใน 1,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนประเทืองแอร์ ร้ำนประเทืองแอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ศพด.รร.วัดโคกกรุง 1,000.00 1,000.00

30 จัดซ้ือทรำยอะเบททรำยก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย 135,000.00 เฉพำะเจำะจง โปรเกรส โปรเกรส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ชนิดซอง 45 ถัง ตำมโครงกำรก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย 135,000.00 135,000.00

31 จัดซ้ืออุปกร์เพื่อใช้ในกำรจัดท ำหน้ำกำกอนำมัย 20,260.00 เฉพำะเจำะจง นำยชุมพล นิพล นำยชุมพล นิพล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ตำมโครงกำรพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัส 20,260.00 20,260.00
โคโรน่ำ COVID-19

32 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมเปล่ียนถ่ำยน้ ำมัน 1,968.80 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีสุขเซอร์วิส ร้ำนศรีสุขเซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
เคร่ือง เลขทะเบียน กต 2343 1,968.80 1,968.80

33 จ้ำงเหมำซ่อมแซมล้อเล่ือนตัวอัดขยะและชุดกระ 16,371.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีสุขเซอร์วิส ร้ำนศรีสุขเซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
บอกไฮดรอลิครถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-4980 16,371.00 16,371.00

34 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลโครงกำรรณรงค์ลูกน้ ำ 4,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหินกองโฆษนำ ร้ำนหินกองโฆษนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ยุงลำย 4,500.00 4,500.00

35 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ คือเจล 6,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชี่ยวชำญ ร้ำนเชี่ยวชำญ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ล้ำงมือแอลกอฮอล์ 6,000.00 6,000.00

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/วิธีจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
ที่ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนฯ บริษัท หมูทองออยล์สระบุรี จ ำกัด บริษัท หมูทองออยล์สระบุรี จ ำกัด

แผนงำนเคหะและชุมชน 1,200.00 เฉพำะเจำะจง 1,200.00 1,200.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
งำนก ำจัดขยะมูลฝอย 12,910.00 เฉพำะเจำะจง 12,910.00 12,910.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
งำนบริหำรงำนคลัง 2,820.10 เฉพำะเจำะจง 2,820.10 2,820.10 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
งำนป้องกันฝ่ำยพลเรือน 6,000.00 เฉพำะเจำะจง 6,000.00 6,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
งำนบริหำรงำนทั่วไป 5,300.00 เฉพำะเจำะจง 5,300.00 5,300.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

2 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว คือโวดำไฟ 12 ถุง 780.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจรีณ ร้ำนเจรีณ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
780.00 780.00

3 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 16 รำยกำร 18,430.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจรีณ ร้ำนเจรีณ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ศพด.รร.วัดช ำผักแพว 18,430.00 18,430.00

4 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 9 รำยกำร 3,930.00 เฉพำะเจำะจง พัฒนำภัณฑ์ พัฒนำภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ศพด.รร.วัดช ำผักแพว 3,930.00 3,930.00

5 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม 7,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มพี ก็อปปี้เซ็นเตอร์ ร้ำนเอ็มพี ก็อปปี้เซ็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
7,000.00 7,000.00

6 จ้ำงเหมำด ำเนินกำรซ่อมแซมปรับปรุงกล้อง 66,019.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนต้นแก้วส่ือสำร ร้ำนต้นแก้วส่ือสำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
วงจรปิดที่ช ำรุด 66,019.00 66,019.00

7 โครงกำรก่อสร้ำงทำงเท้ำ คสล.ซอยบ้ำนนำง 42,000.00 เฉพำะเจำะจง ฉลองก่อสร้ำง ฉลองก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
วันเพ็ญ รุ่งเรือง หมู่ที่ 7 ต.ช ำผักแพว 42,000.00 42,000.00

8 โครงกำรปรับปรุงถนนดินลูกรังสำยบ้ำนนำงหวน 64,000.00 เฉพำะเจำะจง ฉลองก่อสร้ำง ฉลองก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
แสงแก้ว หมู่ที่ 7 ต.ช ำผักแพว 64,000.00 64,000.00

9 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20 รำยกำร 6,070.00 เฉพำะเจำะจง พัฒนำภัณฑ์ พัฒนำภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ศพด.รร.วัดโคกกรุง 6,070.00 6,070.00

10 จ้ำงเหมำเปล่ียนยำงรถบรรทุกขยะ 36,720.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โชคพัฒนำ บริษัท โชคพัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ทะเบียน 85-4980 สระบุรี 36,720.00 36,720.00

11 จัดซ้ือค่ำวัสดุก่อสร้ำง 25 รำยกำร 71,378.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกิจเจริญ ร้ำนกิจเจริญ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
71,378.00 71,378.00

12 ดครงกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำเอนกประสงค์ 369,000.00 เฉพำะเจำะจง ตะโกหวำนก่อสร้ำง ตะโกหวำนก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ศพด.รร.วัดช ำผักแพว 369,000.00 369,000.00

13 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยบ้ำนนำย 332,000.00 เฉพำะเจำะจง ตะโกหวำนก่อสร้ำง ตะโกหวำนก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ศุภเศรษฐ์ แสงทองสุวรรณ หมู่ที่ 3 332,000.00 332,000.00

14 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนนำงสมคิด 105,000.00 เฉพำะเจำะจง ตะโกหวำนก่อสร้ำง ตะโกหวำนก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
สุดสำลี หมู่ที่ 3 ต.ช ำผักแพว 105,000.00 105,000.00

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช ำผักแพว อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/วิธีจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
ที่ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

15 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ Toner Brother 6,750.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
TN-2280 จ ำนวน 3 กล่อง 6,750.00 6,750.00

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/วิธีจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
ที่ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
1 จ้ำงเหมำซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,680.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

หมำยเลขครุภัณฑ์ 480-61-0035 1,680.00 1,680.00
2 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 12 รำยกำร 2,264.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชี่ยวชำญ ร้ำนเชี่ยวชำญ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

2,264.00 2,264.00
3 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ลงทะเบียน 4,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหินกองโฆษนำ ร้ำนหินกองโฆษนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

ผู้สูงอำยุ จ ำนวน 10 ป้ำย 4,500.00 4,500.00
4 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ 450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหิยกองโฆษนำ ร้ำนหิยกองโฆษนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

1x3เมตร กำรจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 450.00 450.00
5 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน บริษัท หมูทองออยล์ สระบุรี จ ำกัด บริษัท หมูทองออยล์ สระบุรี จ ำกัด

งำนป้องกัน 3,000.00 เฉพำะเจำะจง 3,000.00 3,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
งำนบริหำรงำนทั่วไป 3,087.20 เฉพำะเจำะจง 3,087.20 3,087.20 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
งำนก ำจัดขยะมูลฝอย 8,417.80 เฉพำะเจำะจง 8,417.80 8,417.80 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,200.00 เฉพำะเจำะจง 1,200.00 1,200.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
งำนบริหำรงำนคลัง 2,400.00 เฉพำะเจำะจง 2,400.00 2,400.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

6 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 29 รำยกำร 16,570.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจรีณ ร้ำนเจรีณ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ศพด.รร.วัดโคกกรุง 16,570.00 16,570.00

7 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำสำยบ้ำน 333,000.00 เฉพำะเจำะจง ตะโกหวำนก่อสร้ำง ตะโกหวำนก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
นำงณิชำดำ ศรีจันทุม ม.3 ต.ช ำผักแพว 333,000.00 333,000.00

8 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำนักงำน 1,850.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
กองคลัง หมำยเลข 416-42-0019 1,850.00 1,850.00

9 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยถังประปำหมู่ที่ 4 105,000.00 เฉพำะเจำะจง ตะโกหวำนก่อสร้ำง ตะโกหวำนก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ต.ช ำผักแพว 105,000.00 105,000.00

10 โครงกำรเปล่ียนฝำรำงระบำยน้ ำสำยบ้ำนนำย 150,000.00 เฉพำะเจำะจง ตะโกหวำนก่อสร้ำง ตะโกหวำนก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ประเสริฐ-คลองระบำยน้ ำ หมู่ที่ 8 150,000.00 150,000.00

11 โครงกำรปรับปรุงถนนยำงพำรำแอสฟัลท์ติกส์ 315,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อริยสิน จ ำกัด บริษัท อริยสิน จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ซอยบ้ำนนำยชุมพล แก้วมณี ม.6 315,000.00 315,000.00

12 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลพระบรมฉำยำลักษณ์ 840.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหินกองโฆษนำ ร้ำนหินกองโฆษนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
รัชกำลที่ 10 จ ำนวน 2 ป้ำย 840.00 840.00

13 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 4,320.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจรีณ ร้ำนเจรีณ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
4,320.00 4,320.00

14 จ้ำงเหมำบุคคลให้ส ำรวจประชำกรสุนัข แมว พร้อม 5,439.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพิกุล พุทธสริน นำงสำวพิกุล พุทธสริน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ขึ้นทะเบียนสัตว์ 10 หมู่บ้ำน 5,439.00 5,439.00

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช ำผักแพว อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/วิธีจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
ที่ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

15 โครงกำรขุดลอกคลองหลังฝำย หมู่ที่ 2 347,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงบังอร ทองศรีม่วง นำงบังอร ทองศรีม่วง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ต.ช ำผักแพว 347,000.00 347,000.00

16 โครงกำรจ้ำงปรับปรุงเสำธงรวมงำนทำสีร้ัวด้ำน 66,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยชุมพล แก้วมณี นำยชุมพล แก้วมณี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
หน้ำส ำนักงำน อบต.ช ำผักแพว 66,000.00 66,000.00

17 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยบ้ำนนำยเจริญ 483,000.00 เฉพำะเจำะจง ตะโกหวำนก่อสร้ำง ตะโกหวำนก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
พันธ์ธิกำร หมู่ที่ 8 ต.ช ำผักแพว 483,000.00 483,000.00

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/วิธีจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
ที่ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
1 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน บริษัท หมูทองออยล์ สระบุรี จ ำกัด บริษัท หมูทองออยล์ สระบุรี จ ำกัด

แผนงำนบริหำรงำนคลัง 2,180.00 เฉพำะเจำะจง 2,180.00 2,180.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
งำนบริหำรงำนทั่วไป 2,000.00 เฉพำะเจำะจง 2,000.00 2,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
งำนก ำจัดขยะมูลฝอย 6,575.40 เฉพำะเจำะจง 6,575.40 6,575.40 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
แผนงำนรักษำควำมสงบ 3,500.00 เฉพำะเจำะจง 3,500.00 3,500.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

2 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำสำยโคกศำลำ 485,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ ำนำจก่อสร้ำง ร้ำนอ ำนำจก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
หมู่ที่ 9 บ้ำนวังแพ 485,000.00 485,000.00

3 จ้ำงเหมำซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 535.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
เลขครุภัณฑ์ 416-55-0022 535.00 535.00

4 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน คือผงหมึกด ำ Shap MX- 19,800.00 เฉพำะเจำะจง เจบีก็อปปี้ ซัพพลำย แอนด์ เซอร์วิส เจบีก็อปปี้ ซัพพลำย แอนด์ เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
234AT จ ำนวน 4 กล่อง 19,800.00 19,800.00

5 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนกองสวัสดิกำร 20,729.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชี่ยวชำญ ร้ำนเชี่ยวชำญ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
จ ำนวน 20 รำยกำร 20,729.00 20,729.00

6 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำในสัตว์ให้กับ 49,950.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อำณำจักรสหอินเตอร์ จ ำกัด บริษัท อำณำจักรสหอินเตอร์ จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
สุนัขและแมว 10 หมู่บ้ำน 49,950.00 49,950.00

7 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้เหล็กทึบ ชนิด 2 บำน 11,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกวงพำนิช 3 ร้ำนกวงพำนิช 3 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
เปิด จ ำนวน 2 หลัง 11,000.00 11,000.00

8 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้เหล็กทึบ ชนิด 2 บำน 5,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกวงพำนิช 3 ร้ำนกวงพำนิช 3 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
เปิด จ ำนวน 1 หลัง 5,500.00 5,500.00

9 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 10,582.30 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีสุขเซอร์วิส ร้ำนศรีสุขเซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
เลขทะเบียน 85-4980 สระบุรี 10,582.30 10,582.30

10 โครงกำรก่อสร้ำง คสล.สำยบ้ำน ผู้ใหญ่ หมู่ที่ 5 276,635.51 เฉพำะเจำะจง ตะโกหวำนก่อสร้ำง ตะโกหวำนก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
บ้ำนป่ำไผ่ ต.ช ำผักแพว 276,635.51 276,635.51

11 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนคือผ้ำม่ำนหน้ำต่ำงในห้อง 4,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยชุมพล นิพล นำยชุมพล นิพล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ส ำนักงำนกองคลัง พร้อมติดต้ัง 4,500.00 4,500.00

12 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลโครงกำรเสริมสร้ำง 450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพรอซเพอร์มีเดียว ร้ำนพรอซเพอร์มีเดียว เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ครอบครัวอบอุ่น งบ 2563 450.00 450.00

13 จ้ำงเหมำจัดท ำเอกสำรคู่มือที่ใช้ส ำหรับกำรอบรม 2,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ็ม พี ก็อปปี้ ร้ำน เอ็ม พี ก็อปปี้ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ตำมโครงกำรเสริมสร้ำงครอบครัวอบอุ่น งบ 2563 2,800.00 2,800.00

14 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศกองช่ำง 4,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนประเทืองแอร์ ร้ำนประเทืองแอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
1 เคร่ือง 4,000.00 4,000.00

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช ำผักแพว อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/วิธีจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
ที่ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

15 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน งำนบ้ำนงำนครัว 80,000.00 เฉพำะเจำะจง คิดดี ซัพพลำย คิดดี ซัพพลำย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
คือ ถังขยะ 100 ใบ 80,000.00 80,000.00

16 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ คือ หมึกพิมพ์ Toner 9,300.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
Brother 2 รำยกำร 9,300.00 9,300.00

17 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ คือ หมึกปร้ิน Brother 4,900.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
จ ำนวน 4 รำยกำร 4,900.00 4,900.00

18 ค่ำวัสดุอำหำรเสริมนม บริษัท เทียนข ำ แดร่ีคอร์ปอร์เรชั่น จ ำกัด บริษัท เทียนข ำ แดร่ีคอร์ปอร์เรชั่น จ ำกัด
โรงเรียนวัดโคกกรุง 57,211.12 เฉพำะเจำะจง 57,211.12 57,211.12 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
โรงเรียนวัดช ำผักแพว 47,999.16 เฉพำะเจำะจง 47,999.16 47,999.16 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
โรงเรียนวัดบ้ำนดง 13,817.94 เฉพำะเจำะจง 13,817.94 13,817.94 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
โรงเรียนวัดสุนทริกำวำส 18,423.92 เฉพำะเจำะจง 18,423.92 18,423.92 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ศพด.รร.วัดช ำผักแพว 13,090.68 เฉพำะเจำะจง 13,090.68 13,090.68 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข
ศพด.รร.วัดโคกกรุง 7,515.02 เฉพำะเจำะจง 7,515.02 7,515.02 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำมเง่ือนไข

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/วิธีจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป








