
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีท่ีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำและรำคท่ีเสนอ ผู้ท่ีรับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1        

ซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
จ านวน ๑๐ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลสระขวัญ จ านวน ๕ ศูนย์ 
เม.ย. 64

467,065.14 467,065.14 เฉพาะเจาะจง
       สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด              

467,065.14- บาท
     สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด              

467,065.14- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 9/2564 ลว. 31 มี.ค. 64

2        ซ้ือวัสดุส านักงาน กองช่าง จ านวน ๔ รายการ 28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง
 ศูนย์ถ่ายเอกสารตะวันออก ก๊อปป้ี ปร้ินส์  

28,890.- บาท
 ศูนย์ถ่ายเอกสารตะวันออก ก๊อปป้ี ปร้ินส์  28,890.- 

บาท

 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 29/2564 ลว. 3 มี.ค. 64

3
    ซ้ือวัสดุส านักงาน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           

   ท้ัง ๕ ศูนย์
50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง

          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.พี. สระแก้ว              
      50,000.- บาท

          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.พี. สระแก้ว                   
 50,000.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 30/2564 ลว. 3 มี.ค. 64

4        
      ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง                

 จ านวน ๒ เคร่ือง
79,600.00 79,600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแสงอุทัยเคร่ืองเย็น 79,600.- บาท ร้านแสงอุทัยเคร่ืองเย็น 79,600.- บาท

 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 31/2564 ลว. 3 มี.ค.64

5        
      ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง                

 จ านวน 1 เคร่ือง
29,600.00 29,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงอุทัยเคร่ืองเย็น 29,600.- บาท ร้านแสงอุทัยเคร่ืองเย็น 29,600.- บาท

 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 32/2564 ลว. 3 มี.ค.64

6
 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ท้ัง ๕ ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระขวัญ

29,600.00 29,600.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ก๊ิฟเฮ้าส์ 29,600.- บาท ร้าน ก๊ิฟเฮ้าส์ 29,600.- บาท
 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 33/2564 ลว. 12 มี.ค.64

7        ซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ขาวด า จ านวน ๒ เคร่ือง เพ่ือใช้
ในกองการศึกษาฯ

5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ก๊ิฟเฮ้าส์ 5,200.- บาท ร้าน ก๊ิฟเฮ้าส์ 5,200.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 34/2564 ลว. 12 มี.ค. 64

8          ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน ๓ รายการ 39,920.00 39,920.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยอีเล็คโทรนิคส์ 39,920.- บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยอีเล็คโทรนิคส์ 39,920.- บาท
 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 35/2564 ลว. 19 มี.ค. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระขวัญ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2564



9
 ซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ส านักปลัด) จ านวน ๒ 

รายการ
21,150.00 21,150.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไลอ้อนคิงส์ เซลแอนด์เซอร์วิส 

21,150.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไลอ้อนคิงส์ เซลแอนด์เซอร์วิส 

21,150.- บาท

 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 36/2564 ลว. 19 มี.ค. 64

10      
 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุกน้ า หมายเลขทะเบียน

 ๘๐ - ๖๕๑๗ สระแก้ว
495,000.00 495,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรแพรว มอเตอร์ จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 

495,000.- บาท
บริษัท เพชรแพรว มอเตอร์ จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 

495,000.- บาท

 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 74/2564 ลว. 3 มี.ค. 64

11      จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายใน
เขตต าบลสระขวัญ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุขภชัย  ธรรมรักษา 27,000.- บาท นายสุขภชัย  ธรรมรักษา 27,000.- บาท

 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 78/2564 ลว. 31 มี.ค. 64

12
จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลืองานนายช่างโยธา เดือน

เมษายน - มิถุนายน 2564
27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพิน โทอุดทา 27,000.- บาท นางสาวอรพิน โทอุดทา 27,000.- บาท

 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 79/2564 ลว. 31 มี.ค. 64

13      จ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้านพัสดุ  เดือนเมษายน - 
มิถุนายน 2564

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญจนา  รักษาชาติ 30,000.-บาท นางสาวกัญจนา  รักษาชาติ 30,000.-บาท

 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 80/2564 ลว. 32 มี.ค. 64

14      จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานท่ัวไป 
เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564

27,000.00 27,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษ์ ค าสวัสด์ิ 27,000.-บาท นางสาวศิริลักษ์ ค าสวัสด์ิ 27,000.-บาท

 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 81/2564 ลว. 31 มี.ค. 64

15
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานด้าน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
27,000.00 27,000.00         เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์  ชมดี  27,000.-บาท นายจักรพงษ์  ชมดี  27,000.-บาท

 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 82/2564 ลว. 31 มี.ค. 64

16      
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนเมษายน - 

มิถุนายน 2564
27,000.00 27,000.00         เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ กงไกรลาศ 27,000.-บาท นายชูชาติ กงไกรลาศ 27,000.-บาท

 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 83/2564 ลว. 31 มี.ค. 64

17      
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนเมษายน - 

มิถุนายน 2564
27,000.00 27,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธีระกิจ เฉลิมศรี27,000.-บาท นายธีระกิจ เฉลิมศรี  27,000.-บาท

 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 84/2564 ลว. 31 มี.ค. 64

18
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานประจ า

รถบรรทุกน้ า  เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564
27,000.00 27,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธ์ิ กงไกรลาศ  27,000.-บาท นายอภิสิทธ์ิ กงไกรลาศ  27,000.-บาท

 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 85/2564 ลว. 31 มี.ค.64

19      
 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน
ประจ ารถขยะ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564

27,000.00 27,000.00         เฉพาะเจาะจง นายคง สองแสง 27,000.-บาท นายคง สองแสง 27,000.-บาท

 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง เลขท่ี 86/2564 ลว. 31 มี.ค. 64

20      
 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน
ประจ ารถขยะ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564

27,000.00 27,000.00         เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ สามเรือง 27,000.-บาท นายณรงค์ สามเรือง 27,000.-บาท

 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง เลขท่ี 87/2564 ลว. 31 มี.ค. 64



21
 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน
ประจ ารถขยะ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564

27,000.00 27,000.00         เฉพาะเจาะจง นายนาม ลงลายชาติ 27,000.-บาท นายนาม ลงลายชาติ  27,000.-บาท

 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง เลขท่ี 88/2564 ลว. 31 มี.ค. 64

22      
 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน
ประจ ารถขยะ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564

27,000.00 27,000.00         เฉพาะเจาะจง นายประมินทร์ กองทองนอก  27,000.-บาท นายประมินทร์ กองทองนอก  27,000.-บาท

 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง เลขท่ี 89/2564 ลว. 31 มี.ค. 64

23      
 จ้างเหมาบริการเพ่ือมาปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กโรงเรียนบ้านน้ าซับเจริญ  เดือน เมษายน 2564
9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาภรณ์  ตินะรักษ์ 9,000.-บาท นางสาวสุภาภรณ์  ตินะรักษ์ 9,000.-บาท

 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 90/2564 ลว. 31 มี.ค. 64

24
 จ้างเหมาบริการเพ่ือมาปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านใหม่ถาวร  เดือน เมษายน 2564
9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชามญ์ เด็ดกล้า 9,000.-บาท นางสาวพิชามญ์ เด็ดกล้า 9,000.-บาท

 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 91/2564 ลว. 31 มี.ค. 64

25      
 จ้างเหมาบริการเพ่ือมาปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กโรงเรียนบ้านเนินผาสุก เมษายน 2564
9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร แสงเทพ 9,000.-บาท นางสาวจิราพร แสงเทพ  9,000.-บาท

 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 92/2564 ลว. 31 มี.ค. 64

26      
 จ้างเหมาบริการก าจัดขยะมูลฝอย เดือนเมษายน 

๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔
374,928.00 374,928.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ย่ี โซลูชัน จ ากัด 
374,928.- บาท

บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ย่ี โซลูชัน จ ากัด 
374,928.- บาท

 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 93/2564 ลว. 31 มี.ค. 64

27
จ้างซ่อมแซมระบบท่อสูบน้ าดิบของประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี ๔ ต าบลสระขวัญ อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด

สระแก้ว
35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพบูลย์ 374,928.- บาท ร้านไพบูลย์ 374,928.- บาท

 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 52/2564 ลว. 26 มี.ค. 64

28      จ้างเหมาท าตรายางและป้ายอะคริลิค 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง  ศูนย์ตรายางสระแก้ว 374,928.- บาท  ศูนย์ตรายางสระแก้ว 374,928.- บาท

 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 53/2564 ลว. 26 มี.ค. 64

29      

 จ้างเหมาบริการงานถากถางและล้มต้นไม้ บริเวณ
คลองส่งน้ าของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า (บ้านท่ากระตุ้ม)
 หมู่ท่ี ๓ ต าบลสระขวัญ อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด

สระแก้ว

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง
ห้านหุ้นส่วนจ ากัด พลากรก่อสร้าง 

374,928.- บาท
ห้านหุ้นส่วนจ ากัด พลากรก่อสร้าง 374,928.- 

บาท

 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง เลขท่ี 54/2564 ลว. 26 มี.ค. 64


