
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564        
องค์การบริหารส่วนต าบลสระขวัญ        

วันท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564        

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วิธีท่ีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้ท่ีเสนอราคาและราคท่ีเสนอ ผู้ท่ีรับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
 ซ้ือหมึกส ำหรับเคร่ืองถ่ำยเอกสำร Canon iRadv
 C๕๐๓๕ หมำยเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๙-๐๐๖

17,500.00            17,500.00          เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เค พี สระแก้ว 17,500.-บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เค พี สระแก้ว 17,500.-บำท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขในกำร
เฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 64/2564 ลว. 16 ก.ค. 64

2 ซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ ำนวน ๖ รำยกำร 13,680.00            13,680.00          เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เค พี สระแก้ว 13,680.-บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เค พี สระแก้ว 13,680.-บำท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขในกำร
เฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 65/2564 ลว.  20 ก.ค. 64

3
 ซ้ือข้ีผ้ึงแผ่น ไส้เทียน ผ้ำผูกประดับงำน และ

อุปกรณ์ในกำรจัดท ำแท่นเทียน โครงกำรจัดงำน
ประเพณีวันเข้ำพรรษำ ประจ ำปี ๒๕๖๔

13,020.00            13,020.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำน ก๊ิฟเฮ้ำส์  13,020-บำท ร้ำน ก๊ิฟเฮ้ำส์  13,020-บำท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขในกำร
เฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 66/2564 ลว.  20 ก.ค. 64

4

ซ้ือข้ำวสำร เพ่ือกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตประชำชนท่ีได้รับผลกระทบจำกโรคติดต่อ

ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ หรือ (COVID-๑๙) จ ำนวน 
๗,๐๐๐ ถุง

1,120,000.00       1,120,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน สุพัตรำกำรค้ำ 1,120,000.- บำท ร้ำน สุพัตรำกำรค้ำ 1,120,000.- บำท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขในกำร
เฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 67/2564 ลว.  23 ก.ค. 64

5
 ซ้ือปลำกระป๋อง เพ่ือกำรส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตประชำชนท่ีได้รับผลกระทบจำก

โรคติดต่อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ หรือ (COVID-๑๙)
542,500.00          542,500.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน F&O กำแฟสด 542,500.บำท ร้ำน F&O กำแฟสด 542,500.บำท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำร

เฉพำะเจำะจง
เลขท่ี 68/2564 ลว.  23 กค. 64

6

ซ้ือบะหม่ีก่ึงส ำเร็จรูป เพ่ือกำรส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตประชำชนท่ีได้รับผลกระทบจำก

โรคติดต่อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ หรือ (COVID-๑๙) 
จ ำนวน ๓,๕๐๐ แพ็ค

227,500.00 227,500.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน สุจินดำ 227,500.บำท ร้ำน สุจินดำ 227,500.บำท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขในกำร
เฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 69/2564 ลว.  23 ก.ค. 64

7 ซ้ือถุงพลำสติก จ ำนวน ๑ รำยกำร 15,840.00            15,840.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำน F&O กำแฟสด 15,840.บำท ร้ำน F&O กำแฟสด 15,840.บำท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขในกำร
เฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 70/2564 ลว.  23 ก.ค. 64

8 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองกำรศึกษำ 4,970.00              4,970.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน ก๊ิฟเฮ้ำส์  4,970-บำท ร้ำน ก๊ิฟเฮ้ำส์  4,970-บำท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขในกำร
เฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 71/2564 ลว.  20 ก.ค. 64

9
 จ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือมำปฏิบัติงำน ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กโรงเรียนบ้ำนเนินผำสุก เดือน สิงหำคม พ.ศ. 

๒๕๖๔
9000.- 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิรำพร แสงเทพ 9,000.- บำท นำงสำวจิรำพร แสงเทพ 9,000.- บำท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำร

เฉพำะเจำะจง
เลขท่ี 138/2564 ลว.  30 ก.ค. 64

10
 จ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือมำปฏิบัติงำน ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กโรงเรียนบ้ำนใหม่ถำวร เดือน สิงหำคม พ.ศ. 

๒๕๖๔
9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพิชำมญ์ เด็ดกล้ำ 9,000.- บำท นำงสำวพิชำมญ์ เด็ดกล้ำ 9,000.- บำท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำร

เฉพำะเจำะจง
เลขท่ี 139/2564 ลว.  30 กค. 64

11
 จ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือมำปฏิบัติงำน ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กโรงเรียนบ้ำนน้ ำซับเจริญ เดือนสิงหำคม พ.ศ. 

๒๕๖๔
9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุภำภรณ์ ตินะรักษ์ 9,000.- บำท นำงสำวสุภำภรณ์ ตินะรักษ์ 9,000.- บำท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำร

เฉพำะเจำะจง
เลขท่ี 140/2564 ลว.  30 กค. 64



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564        
องค์การบริหารส่วนต าบลสระขวัญ        

วันท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564        

12
 จ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือมำปฏิบัติงำน ด้ำนบัญชีและ
กำรเงิน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัด องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลสระขวัญ เดือนสิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔

10,000.00 10,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุดำรัตน์ เคนค ำ 10,000.- บำท นำงสำวสุดำรัตน์ เคนค ำ 10,000.- บำท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขในกำร
เฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 141/2564 ลว.  30 กค. 64

13
จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกเพ่ือปฏิบัติงำน

ประจ ำรถขยะ ประจ ำเดือนสิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
9,000.00              9,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยอนันต์พงษ์ นำชัยลำน 9,000.- บำท นำยอนันต์พงษ์ นำชัยลำน 9,000.- บำท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำร

เฉพำะเจำะจง
เลขท่ี 142/2564 ลว.  30 กค. 64

14 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลคัดแยกขยะ 2,160.00              2,160.00            เฉพำะเจำะจง  ร้ำน  99 อิงค์เจ็ท 2,160.บำท  ร้ำน  99 อิงค์เจ็ท 2,160.บำท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขในกำร
เฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 81/2564 ลว.  2 ก.ค. 64

15 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้ำ จ ำนวน 5 เคร่ือง 2,350.00              2,350.00            เฉพำะเจำะจง นำยล ำมะณี สงวนรักษ์ 2,350.- บำท นำยล ำมะณี สงวนรักษ์ 2,350.- บำท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขในกำร
เฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 82/2564 ลว.  6 ก.ค. 64

16
จ้ำงเหมำรถแบคโฮเพ่ือด ำเนินกำรโครงกำรอบรม

ให้ควำมรู้ธนำคำรใต้น้ ำ
4,500.00              4,500.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน ประกำยเพชร 4,500.บำท ร้ำน ประกำยเพชร 4,500.บำท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำร

เฉพำะเจำะจง
เลขท่ี 83/2564 ลว.  9 ก.ค. 64

17
จ้ำงซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด จ ำนวน ๑๒ ตัว

 หมู่ท่ี ๑ ต ำบลสระขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัด
สระแก้ว

31,770.00            31,770.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำน ฝนเทียมแอร์ 31,770.บำท ร้ำน ฝนเทียมแอร์ 31,770.บำท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขในกำร
เฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 84/2564 ลว.  9 ก.ค. 64

18
 จ้ำงปรับพ้ืนทรำยสนำมเด็กเล่นและรถแบคโฮล้ม
ต้นไม้และปรับเกล่ียพ้ืนท่ี ท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลสระขวัญ
6,480.00              6,480.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน จ ำรัสกำรค้ำ 6,480.-บำท ร้ำน จ ำรัสกำรค้ำ 6,480.-บำท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำร

เฉพำะเจำะจง
เลขท่ี 85/2564 ลว.  12 ก.ค. 64

19 จ้ำงเหมำท ำป้ำยห้ำมลงเล่นน้ ำ 360.00                 360.00               เฉพำะเจำะจง  ร้ำน  99 อิงค์เจ็ท 360 บำท  ร้ำน  99 อิงค์เจ็ท 360 บำท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขในกำร
เฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 86/2564 ลว.  13 ก.ค. 64

20
 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย 
หมำยเลขทะเบียน ๘๑-๒๓๓๔ สระแก้ว

11,000.00 11,000.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทพกำรช่ำง 11,000.- บำท ร้ำนเทพกำรช่ำง 11,000.- บำท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขในกำร
เฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 87/2564 ลว.  20 ก.ค. 64

21 จ้ำงตรวจเช็ครถยนต์ กองคัง 2,693.75 2,693.75            เฉพำะเจำะจง
บริษัท โตโยต้ำสระแก้ว ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด 

2,635.75 สตำงค์
บริษัท โตโยต้ำสระแก้ว ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด 

2,635.75 สตำงค์

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำร

เฉพำะเจำะจง
เลขท่ี 88/2564 ลว.  20 ก.ค. 64

22
จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลตอนรับนำยอ ำเภอเมือง

สระแก้ว ขนำด 122x252 cm
530.00 530.00               เฉพำะเจำะจง  ร้ำน  99 อิงค์เจ็ท 530 บำท  ร้ำน  99 อิงค์เจ็ท 530 บำท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำร

เฉพำะเจำะจง
เลขท่ี 89/2564 ลว.  21 ก.ค. 64

23
จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ ำ หมำยเลขครุภัณฑ์

 ๐๕๕-๖๐-๐๐๐๙
19,000.00 19,000.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำน อัคนี กำรช่ำง 19,000.- บำท ร้ำน อัคนี กำรช่ำง 19,000.- บำท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำร

เฉพำะเจำะจง
เลขท่ี 90/2564 ลว.  21 ก.ค. 64



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564        
องค์การบริหารส่วนต าบลสระขวัญ        

วันท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564        

24
 จ้ำงเหมำบริกำรพำดสำยไฟฟ้ำพร้อมติดต้ังโคมไฟ
ส่องสว่ำงหมู่ท่ี ๔, ๖, ๑๑, ๑๒ ต ำบลสระขวัญ 

อ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
89,100.00 89,100.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน จ ำรัสกำรค้ำ 89,100.-บำท ร้ำน จ ำรัสกำรค้ำ 89,100.-บำท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขในกำร

เฉพำะเจำะจง
เลขท่ี 91/2564 ลว.  22 ก.ค. 64

25   จ้ำงเหมำแพ็คถุงยังชีพ จ ำนวน ๓,๕๐๐ ชุด 14,000.00 14,000.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำน สุมำลีกำรค้ำ 14,000.-บำท ร้ำน สุมำลีกำรค้ำ 14,000.-บำท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขในกำร
เฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 92/2564 ลว.  27 กค. 64


