
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีท่ีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำและรำคท่ีเสนอ ผู้ท่ีรับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

ซ้ือคร่ืองอุปโภค-บริโภค 
โครงการสังคมสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้
ยากไร้ประจ าปี ๒๕๖๓

500,000.00    500,000.00    เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอฟบีที สปอร์ต 2000 

500,000.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอฟบีที สปอร์ต 2000 

500,000.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 67/2563 ลว. 1 พ.ค. 63

2
ซ้ือสารก าจัดลูกน้ ายุงลายและ
น้ ายาพ่นยุงหมอกควันเดลต้า ๑
 %

348,000.00    348,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน จีเอ็ม เซอร์วิส 348,000.- บาท ร้าน จีเอ็ม เซอร์วิส 348,000.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 68/2563 ลว. 12 พ.ค. 63

3 ซ้ือน้ ามันดีเซล และน้ ามันเบนซิน 40,051.20      40,051.20      เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จ ากัด 

40,051.20
สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จ ากัด 

40,051.20
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 69/2563 ลว. 12 พ.ค. 63

4
ซ้ือผ้าห่มให้กับประชาชนท่ีได้รับ
การพิจารณาช่วยเหลือในการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

134,400.00    134,400.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน F&O กาแฟสด 134,400.- บาท ร้าน F&O กาแฟสด 134,400. บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 70/2563 ลว. 22 พ.ค. 63

5
ซ้ือถังกรองน้ าประปา หมู่ท่ี 1 
บ้านน้ าซับ จ านวน 1 ชุด

485,000.00    485,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัทแคเซ็ป โปรดักส์ 485,000.- บริษัทแคเซ็ป โปรดักส์ 485,000.-
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 13/2563 ลว. 22 พ.ค. 63

6
ซ้ืออาหารเสริม (นม) ศพด. และ
โรงเรียนสังกัด สพฐ เดือน
มิถุนายน 2563

225,716.48    225,716.48    เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 225,716.48 สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 225,716.48
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 14/2563 ลว. 29 พ.ค. 63

7
ซ้ืออุปกรณ์ประกอบการอบรม์ 
โครงการ PLC

1,500.00        1,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านก๊ิกเฮ้าส์ 1,500.- ร้านก๊ิกเฮ้าส์ 1,500.-
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 71/2563 ลว. 25 พ.ค. 63

8
ซ้ืออุปกรณ์ประกอบการอบรม์ 
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ 

ผลิตส่ือนรัตกรรม ฯ
3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านก๊ิกเฮ้าส์ 5,000.- ร้านก๊ิกเฮ้าส์ 5,000.-

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 69/2563 ลว. 12 พ.ค. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระขวัญ
วันท่ี 1  มิถุนำยน  พ.ศ. 2563



9

ซ้ือวัสดุก่อสร้างโครงการปรับ
สภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวย
ความสะดวกของผู้สูงอายุ ราย
นางสาวบุญตา กาละเกษ อายุ 
๗๔ ปี บ้านเลขท่ี ๑๗๙ หมู่ท่ี ๒๑

20,000.00      20,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ทรัพย์รุ่งเรือง 20,000.- ร้าน ทรัพย์รุ่งเรือง 20,000.-
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 73/2563 ลว. 25 พ.ค. 63

10
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 11 

รายการ
26,580.00      26,580.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน บุญเพ่ิมการช่าง 26,580.- ร้าน บุญเพ่ิมการช่าง 26,580.-

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 74/2563 ลว. 25 พ.ค. 63

11
จ้างเหมาตัดหญ้า ก าจัดมด และ
เปล่ียนท่อ ประปา ศพด. รร 

บ้านคลองมะละกอ
1,500.00        1,500.00        เฉพาะเจาะจง นายกัญญารัตน์ สระชมภู 1,500.- นายกัญญารัตน์ สระชมภู 1,500.-

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 74/2563 ลว. 12 พ.ค. 63

12

 จ้างเหมาท าบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลอง
มะละกอ และศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านใหม่ถาวร

122,800.00    122,800.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน เอฮ้น พี การช่าง 122,800.- ร้าน เอฮ้น พี การช่าง 122,800.-
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 75/2563 ลว. 12 พ.ค. 63

13
จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลข
ทะเบียน งข - ๑๗๕๖ สระแก้ว

30,000.00      30,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน อู่ทรัพย์ไฟศาลเซอร์วิส 30,000.- ร้าน อู่ทรัพย์ไฟศาลเซอร์วิส 30,000.-
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 76/2563 ลว. 13 พ.ค. 63

14

 จ้างงานซ่อมแซมสายไฟฟ้าแรง
ต่ าของประปาหมู่บ้านท่ี ๒๑ 
บ้านสารคาม ต าบลสระขวัญ 
อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด

สระแก้ว

25,100.00      25,100.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน จ ารัสการค้า 25,100.- ร้าน จ ารัสการค้า 25,100.-
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 77/2563 ลว. 15 พ.ค. 63

15
จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน
คลองมะละกอ

5,900.00        5,900.00        เฉพาะเจาะจง ร้านชัยพร แอร์ 5,900.- ร้านชัยพร แอร์ 5,900.-
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 78/2563 ลว. 25 พ.ค. 63

16

 จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้า (บ้านท่ากระตุ้ม) หมู่ท่ี ๓ 

ต าบลสระขวัญ อ าเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

98,800.00 98,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จ ารัสการค้า 98,800.- ร้าน จ ารัสการค้า 98,800.-
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 81/2563 ลว. 29 พ.ค. 63

17
จ้างงานซ่อมแซมประตูม้วน

หอประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลสระขวัญ

16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ประกายเพชร 16,500.- ร้าน ประกายเพชร 16,500.-
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 82/2563 ลว. 29 พ.ค. 63



18

จ้างเหมาบริการเพ่ือมา
ปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เดือน 
มิถุนายน ๒๕๖๓

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร แสงเทพ  9,000.- บาท นางสาวจิราพร แสงเทพ  9,000.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 120/2563 ลว. 29 พ.ค. 63

19

จ้างเหมาบริการเพ่ือมา
ปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร เดือน 
มิถุนายน  ๒๕๖๓

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชามญ์ เด็ดกล้า 9,000.- บาท นางสาวพิชามญ์ เด็ดกล้า 9,000.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 121/2563 ลว. 29 พ.ค. 63

20

จ้างเหมาบริการเพ่ือมา
ปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านน้ าซับเจริญ เดือน 
มิถุนายน  ๒๕๖๓

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาภรณ์ ตินะรักษ์ 9,000.- บาท นางสาวสุภาภรณ์ ตินะรักษ์ 9,000.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 122/2563 ลว. 29 พ.ค. 63

21

จ้างเหมาบริการเพ่ือมา
ปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านน้ าทุ่งหินโคน เดือน
 มิถุนายน  ๒๕๖๔

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรยา ต้นทอง 9,000.- บาท นางสาวอรยา ต้นทอง 9,000.-
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 123/2563 ลว. 29 พ.ค. 63

22
จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงาน 
ห้องสมุด เดือนมิถุนายน  2562

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวธัญญานุช ธ ารงธนาวรเมธ      

10,000.- บาท
นางสาวธัญญานุช ธ ารงธนาวรเมธ      

10,000.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 124/2563 ลว. 29 พ.ค. 63

23
 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพ่ือปฏิบัติงานประจ ารถขยะ 

เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๓
36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนาม ลงลายชาติ 36,000.-บาท นายนาม ลงลายชาติ 36,000.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 125/2563 ลว. 29 พ.ค. 63

24
 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพ่ือปฏิบัติงานประจ ารถขยะ 

เดือนมิถุนายน  ๒๕๖3
36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายคง สองแสง 36,000.- บาท  นายคง สองแสง 36,000.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 126/2563 ลว. 29 พ.ค. 70

25
 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพ่ือปฏิบัติงานประจ ารถขยะ 

เดือนมิถุนายน  ๒๕๖3
36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรวค์ สามเรือง 36,000.-บาท นายณรวค์ สามเรือง 36,000.-บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 127/2563 ลว. 29 พ.ค. 71

26
จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือ

งานนายช่างโยธา
9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายสุริยะ พูนวงศ์ 9,000.- บาท  นายสุริยะ พูนวงศ์ 9,000.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 82/2563 ลว. 29 พ.ค. 72



27
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพ่ือปฏิบัติงานเก่ียวกับงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภอัชณ์ พนมสัย 27,000.- บาท นายศุภอัชณ์ พนมสัย 27,000.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 82/2563 ลว. 29 พ.ค. 73

28
จ้างเหมาบริการช่วยงานผู้ช่วย
นักวิชาการเงินและบัญชี เดือน

มิถุนายน  ๒๕๖๓
9,000.00        9,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษ์ ค าสวัสด์ิ 9000.- บาท นางสาวศิริลักษ์ ค าสวัสด์ิ  9,000.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 82/2563 ลว. 29 พ.ค. 74


