
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประจ าปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2563

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

จ้างลูกจ้างช่ัวคราว 27,000.00         27,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.กมลวรรณ นุชน้อมเจริญสุข 27,000.00         น.ส.กมลวรรณ นุชน้อมเจริญสุข 27,000.00         ราคาท่ีเหมาะสม จ.01/2564 ลว. 1/10/2563
จ้างลูกจ้างช่ัวคราว 27,000.00         27,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสมัย  บุตรศรี 27,000.00         นายสมัย  บุตรศรี 27,000.00         ราคาท่ีเหมาะสม จ.02/2564 ลว. 1/10/2563
จ้างลูกจ้างช่ัวคราว 27,000.00         27,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธันยะ แก่นศิริ 27,000.00         นายธันยะ แก่นศิริ 27,000.00         ราคาท่ีเหมาะสม จ.03/2564 ลว. 1/10/2563
ซ้ือหนังสือพิมพ์ 3,640.00          3,640.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพิพัทรา 3,640.00          ร้านพิพัทรา 3,640.00          ราคาท่ีเหมาะสม ซ.01/2564 ลว. 1/10/2563
ซ้ือน้้าด่ืม 7,200.00          7,200.00          เฉพาะเจาะจง นายสมพร  มาณะน้อย 7,200.00          นายสมพร  มาณะน้อย 7,200.00          ราคาท่ีเหมาะสม ซ.03/2564 ลว. 1/10/2563ปูหญ้าสนาม
ฟุตบอล อบต. 640,000.00       640,000.00       e-bidding หจก.โภคประเสริฐ 640,000.00       หจก.โภคประเสริฐ 640,000.00       ราคาท่ีเหมาะสม  02/2564 ลว. 2/10/2563ท้าถนนแอสฟัลท์
ติก หมู่ 9-14 692,300.00       692,300.00       e-bidding ส.อรัญเจริญการโยธา 692,300.00       ส.อรัญเจริญการโยธา 692,300.00       ราคาท่ีเหมาะสม  01/2564 ลว. 14/10/2563
จ้างท้าอาหารประชุมสภา 7,350.00          7,350.00          เฉพาะเจาะจง นางจันทร์  สืบวงษ์ 7,350.00          นางจันทร์  สืบวงษ์ 7,350.00          ราคาท่ีเหมาะสม จ.04/2564 ลว. 14/10/2563
จ้างท้าพวงมาลา 1,000.00          1,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสิริกร  เจริญย่ิง 1,000.00          นางสิริกร  เจริญย่ิง 1,000.00          ราคาท่ีเหมาะสม จ.05/2564 ลว. 14/10/2563
จ้างท้าป้าย 600.00             600.00             เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเรือน เพ้นท์ศิล 600.00             ร้านศรีเรือน เพ้นท์ศิล 600.00             ราคาท่ีเหมาะสม จ.06/2564 ลว. 19/10/2563
ซ้ือน้้าด่ืม 1,100.00          1,100.00          เฉพาะเจาะจง นายสมพร  มาณะน้อย 1,100.00          นายสมพร  มาณะน้อย 1,100.00          ราคาท่ีเหมาะสม จ.07/2564 ลว. 19/10/2563
จ้างท้าอาหารว่าง 3,750.00          3,750.00          เฉพาะเจาะจง ร้านผัดไทเจ๊ทิพย์ 3,750.00          ร้านผัดไทเจ๊ทิพย์ 3,750.00          ราคาท่ีเหมาะสม จ.08/2564 ลว. 19/10/2563
จ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 1,310.00          1,310.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวรรณ  จันทร์แก้ว 1,310.00          น.ส.ดาวรรณ  จันทร์แก้ว 1,310.00          ราคาท่ีเหมาะสม จ.09/2564 ลว. 19/10/2563
จ้างตรวจสภาพรถ 8,883.59          8,883.59          เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า สระแก้ว 8,883.59          บจก.โตโยต้า สระแก้ว 8,883.59          ราคาท่ีเหมาะสม จ.10/2564 ลว. 19/10/2563
ซ้ือของช่วยเหลือน้้าท่วม 65,920.00         65,920.00         เฉพาะเจาะจง ร้านพิพัทรา 65,920.00         ร้านพิพัทรา 65,920.00         ราคาท่ีเหมาะสม ซ.04/2564 ลว. 22/10/2563
ซ้ือหมึกเคร่ืงถ่าย 28,355.00         28,355.00         เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่านเอกสารตะวันออก ก๊อปป้ี ปร้ิน 28,355.00         ศูนย์ถ่านเอกสารตะวันออก ก๊อปป้ี ปร้ิน 28,355.00         ราคาท่ีเหมาะสม ซ.05/2564 ลว. 30/10/2563
ซ้ืออาหารเสริมนม 160,325.64       160,325.64       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้้าเย็น 160,325.64       สหกรณ์โคนมวังน้้าเย็น 160,325.64       ราคาท่ีเหมาะสม  01/2564 ลว. 30/10/2563

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประจ าปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

จ้างซ่อมรถขยะ 12,390.00     12,390.00     เฉพาะเจาะจง อู่ ส.สมรักการช่าง 12,390.00    อู่ ส.สมรักการช่าง 12,390.00     ราคาท่ีเหมาะสม จ.11/2564 ลว. 2/11/2563
จ้างตรวจสภาพรถ 9,475.95       9,475.95       เฉพาะเจาะจง บจก.อีซูซุสระแก้ว 9,475.95      บจก.อีซูซุสระแก้ว 9,475.95       ราคาท่ีเหมาะสม จ.12/2564 ลว. 18/11/2563
ซ้ือวัสดุส านักงาน กองคลัง 6,705.00       6,705.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 6,705.00      บจก.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 6,705.00       ราคาท่ีเหมาะสม ซ.06/2564 ลว. 20/11/2563
ซ้ือวัสดุคอมฯ กองคลัง 2,590.00       2,590.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 2,590.00      บจก.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 2,590.00       ราคาท่ีเหมาะสม ซ.07/2564 ลว. 20/11/2563
ซ้ือวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 10,020.00     10,020.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 10,020.00    บจก.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 10,020.00     ราคาท่ีเหมาะสม ซ.08/2564 ลว. 20/11/2563
ซ้ือวัสดุคอมฯ ส านักปลัด 12,438.00     12,438.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 12,438.00    บจก.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 12,438.00     ราคาท่ีเหมาะสม ซ.09/2564 ลว. 20/11/2563
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,690.00       3,690.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 3,690.00      บจก.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 3,690.00       ราคาท่ีเหมาะสม ซ.10/2564 ลว. 20/11/2563
ซ้ือวัสดุส านักงาน กองการศึกษา 4,854.00       4,854.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 4,854.00      บจก.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 4,854.00       ราคาท่ีเหมาะสม ซ.11/2564 ลว. 20/11/2563
ซ้ือวัสดุคอมฯ กองการศึกษา 4,500.00       4,500.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 4,500.00      บจก.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 4,500.00       ราคาท่ีเหมาะสม ซ.12/2564 ลว. 20/11/2563
ซ้ืออาหารเสริมนม 158,709.60   158,709.60   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 158,709.60   สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 158,709.60   ราคาท่ีเหมาะสม  02/2564 ลว. 24/11/2563
ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่าย 9,260.00       9,260.00       เฉพาะเจาะจง วีทีที ซัพพลาย 9,260.00      วีทีที ซัพพลาย 9,260.00       ราคาท่ีเหมาะสม ซ.13/2564 ลว. 26/11/2563
จ้างซ่อมรถ 1,710.00       1,710.00       เฉพาะเจาะจง เล็กการช่าง 1,710.00      เล็กการช่าง 1,710.00       ราคาท่ีเหมาะสม จ.13/2564 ลว. 27/11/2563
จ้างซ่อมรถ 4,272.00       4,272.00       เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าสระแก้ว 4,272.00      บจก.โตโยต้าสระแก้ว 4,272.00       ราคาท่ีเหมาะสม จ.14/2564 ลว. 27/11/2563
จ้างท าป้าย 4,970.00       4,970.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนนพรัตน์ อิงค์เจ็ท 4,970.00      ร้านนพรัตน์ อิงค์เจ็ท 4,970.00       ราคาท่ีเหมาะสม จ.15/2564 ลว. 30/11/2563

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประจ าปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2563

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

จ้างจัดเตรียมสถานท่ี 6,000.00          6,000.00       เฉพาะเจาะจง ผัดไทเจ้ทิพย์ 6,000.00      ผัดไทเจ้ทิพย์ 6,000.00       ราคาท่ีเหมาะสม จ.16/2564 ลว. 1/12/2563
ซ้ือเคร่ืองไทยธรรม 14,460.00         14,460.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพิพัทรา 14,460.00    ร้านพิพัทรา 14,460.00     ราคาท่ีเหมาะสม ซ.14/2564 ลว. 2/12/2563
จ้างท าพานพุ่ม 3,000.00          3,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสิริกร  เจริญย่ิง 3,000.00      นางสิริกร  เจริญย่ิง 3,000.00       ราคาท่ีเหมาะสม จ.17/2564 ลว. 3/12/2563
ซ้ือน้ าด่ืม 1,450.00          1,450.00       เฉพาะเจาะจง นายสมพร มานะน้อย 1,450.00      นายสมพร มานะน้อย 1,450.00       ราคาท่ีเหมาะสม ซ.15/2564 ลว. 4/12/2563
จ้างท าแผนท่ีภาษี 300,000.00       300,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสิริพร  มุสิกกอง 300,000.00   นางสิริพร  มุสิกกอง 300,000.00   ราคาท่ีเหมาะสม จ.18/2564 ลว. 4/12/2563
ลงลูกรัง ม.1,2,4,5 314,000.00       314,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ณภัทรสุคณธ์ 314,000.00   หจก.ณภัทรสุคณธ์ 314,000.00   ราคาท่ีเหมาะสม  03/2564 ลว. 21/12/2563
ลงลูกรัง ม.6,7,8 247,000.00       247,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.สระแก้วน าโชค 247,000.00   หจก.สระแก้วน าโชค 247,000.00   ราคาท่ีเหมาะสม  04/2564 ลว. 21/12/2563
ซ้ืออาหารเสริมนม 548,130.40       548,130.40   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 548,130.40   สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 548,130.40   ราคาท่ีเหมาะสม  03/2564 ลว. 23/12/2563
จ้างซ่อมรถขยะ 7,925.00          7,925.00       เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง ศรีมี 7,925.00      นายบุญส่ง ศรีมี 7,925.00       ราคาท่ีเหมาะสม จ.19/2564 ลว. 23/12/2563
จ้างท าป้าย 6,336.00          6,336.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเรือน เพ้นท์ศิล 6,336.00      ร้านศรีเรือน เพ้นท์ศิล 6,336.00       ราคาท่ีเหมาะสม จ.20/2564 ลว. 24/12/2563
จ้างจัดเตรียมสถานท่ี 12,000.00         12,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสายชล  เข้ม 12,000.00    นายสายชล  เข้ม 12,000.00     ราคาท่ีเหมาะสม จ.21/2564 ลว. 24/12/2563
ซ้ือหน้ากาก,ถุงมือ 7,880.00          7,880.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพิพัทรา 7,880.00      ร้านพิพัทรา 7,880.00       ราคาท่ีเหมาะสม ซ.16/2564 ลว. 24/12/2563
ซ้ือน้ าด่ืม 4,000.00          4,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสมพร มานะน้อย 4,000.00      นายสมพร มานะน้อย 4,000.00       ราคาท่ีเหมาะสม ซ.17/2564 ลว. 25/12/2563
จ้างท าพานพุ่ม 2,050.00          2,050.00       เฉพาะเจาะจง นางสิริกร  เจริญย่ิง 2,050.00      นางสิริกร  เจริญย่ิง 2,050.00       ราคาท่ีเหมาะสม จ.22/2564 ลว. 25/12/2563
จ้างท าอาหารว่าง 12,500.00         12,500.00     เฉพาะเจาะจง ผัดไทเจ้ทิพย์ 12,500.00    ผัดไทเจ้ทิพย์ 12,500.00     ราคาท่ีเหมาะสม จ.23/2564 ลว. 25/12/2563
จ้างท าป้าย 3,152.00          3,152.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเรือน เพ้นท์ศิล 3,152.00      ร้านศรีเรือน เพ้นท์ศิล 3,152.00       ราคาท่ีเหมาะสม จ.24/2564 ลว. 28/12/2563
จ้างท าป้าย 600.00             600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเรือน เพ้นท์ศิล 600.00        ร้านศรีเรือน เพ้นท์ศิล 600.00         ราคาท่ีเหมาะสม จ.25/2564 ลว. 28/12/2563

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประจ าปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2564

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ส ำนักปลัด 4,573.00     4,573.00     เฉพำะเจำะจง บจก.ศรีกิจเครืองเขียน 4,573.00    บจก.ศรีกิจเครืองเขียน 4,573.00     รำคำท่ีเหมำะสม ซ.18/2564 ลว. 4/1/2564
ซ้ือวัสดุคอมฯ กองช่ำง 3,498.00     3,498.00     เฉพำะเจำะจง บจก.ศรีกิจเครืองเขียน 3,498.00    บจก.ศรีกิจเครืองเขียน 3,498.00     รำคำท่ีเหมำะสม ซ.19/2564 ลว. 4/1/2564
ซ้ือวัสดุส ำนักงำน กองคลัง 600.00       600.00       เฉพำะเจำะจง บจก.ศรีกิจเครืองเขียน 600.00      บจก.ศรีกิจเครืองเขียน 600.00       รำคำท่ีเหมำะสม ซ.20/2564 ลว. 4/1/2564
ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 1,510.00     1,510.00     เฉพำะเจำะจง บจก.ศรีกิจเครืองเขียน 1,510.00    บจก.ศรีกิจเครืองเขียน 1,510.00     รำคำท่ีเหมำะสม ซ.21/2564 ลว. 4/1/2564
จ้ำงท ำป้ำย 596.00       596.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีเรือน เพ้นท์ศิลป์ 596.00      ร้ำนศรีเรือน เพ้นท์ศิลป์ 596.00       รำคำท่ีเหมำะสม จ.26/2564 ลว. 13/1/2564
จ้ำงท ำป้ำย 4,088.00     4,088.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีเรือน เพ้นท์ศิลป์ 4,088.00    ร้ำนศรีเรือน เพ้นท์ศิลป์ 4,088.00     รำคำท่ีเหมำะสม จ.27/2564 ลว. 13/1/2564
ซ้ือหน้ำกำกอนำมัย 55,460.00   55,460.00   เฉพำะเจำะจง นิวกำรค้ำ 55,460.00  นิวกำรค้ำ 55,460.00   รำคำท่ีเหมำะสม ซ.22/2564 ลว. 14/1/2564
จ้ำงซ่อมกล้องวงจรปิด 11,500.00   11,500.00   เฉพำะเจำะจง บจก.โปรซีเคียว สยำมเทค 11,500.00  บจก.โปรซีเคียว สยำมเทค 11,500.00   รำคำท่ีเหมำะสม จ.28/2564 ลว. 15/1/2564
จ้ำงเข้ำเล่มเอกสำร 2,650.00     2,650.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยแก้ว 2,650.00    ร้ำนไทยแก้ว 2,650.00     รำคำท่ีเหมำะสม จ.29/2564 ลว. 20/1/2564
จ้ำงซ่อมรถน้ ำ 11,595.00   11,595.00   เฉพำะเจำะจง นำยบุญส่ง ศีลมี 11,595.00  นำยบุญส่ง ศีลมี 11,595.00   รำคำท่ีเหมำะสม จ.30/2564 ลว. 29/1/2564
ซ้ือวัสดุยำนยนต์ 4,312.10     4,312.10     เฉพำะเจำะจง ล้อฮวยหลี 4,312.10    ล้อฮวยหลี 4,312.10     รำคำท่ีเหมำะสม ซ.23/2564 ลว. 20/1/2564
ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ 1,225.15     1,225.15     เฉพำะเจำะจง ล้อฮวยหลี 1,225.15    ล้อฮวยหลี 1,225.15     รำคำท่ีเหมำะสม ซ.24/2564 ลว. 20/1/2564
ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 4,156.95     4,156.95     เฉพำะเจำะจง ล้อฮวยหลี 4,156.95    ล้อฮวยหลี 4,156.95     รำคำท่ีเหมำะสม ซ.25/2564 ลว. 20/1/2564
ซ้ือ DLTV 59,600.00   59,600.00   เฉพำะเจำะจง บจก.ซีเคียวลิงค์ (ประเทศไทย) 59,600.00  บจก.ซีเคียวลิงค์ (ประเทศไทย) 59,600.00   รำคำท่ีเหมำะสม ซ.26/2564 ลว. 25/1/2564

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประจ าปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

จ้างท าตรายาง 1,210.00       1,210.00       เฉพาะเจาะจง ศูนย์ตรายางสระแก้ว 1,210.00      ศูนย์ตรายางสระแก้ว 1,210.00       ราคาท่ีเหมาะสม จ.31/2564 ลว. 5/2/2564
จ้างท าอาหารประชุมสภา 7,350.00       7,350.00       เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  กล่ินหอม 7,350.00      นายสมยศ  กล่ินหอม 7,350.00       ราคาท่ีเหมาะสม จ.32/2564 ลว. 11/2/2564
ซ้ือโปรแกรมขยะ 495,000.00   495,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.บี.เอ็ม.ซี.ซี 495,000.00   หจก.บี.เอ็ม.ซี.ซี 495,000.00   ราคาท่ีเหมาะสม  04/2564 ลว. 18/2/2564
จ้างซ่อมเคร่ืองพ่นละอองฝอย 7,440.00       7,440.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.อาร์ เซอร์วิส 7,440.00      ร้าน เค.อาร์ เซอร์วิส 7,440.00       ราคาท่ีเหมาะสม จ.33/2564 ลว. 19/2/2564
ซ้ือวัสดุส านักงาน กองคลัง 2,260.00       2,260.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 2,260.00      บจก.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 2,260.00       ราคาท่ีเหมาะสม ซ.27/2564 ลว. 22/2/2564
ซ้ือวัสดุคอมฯ กองคลัง 10,960.00     10,960.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 10,960.00    บจก.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 10,960.00     ราคาท่ีเหมาะสม ซ.28/2564 ลว. 22/2/2564
ซ้ือวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 6,495.00       6,495.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 6,495.00      บจก.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 6,495.00       ราคาท่ีเหมาะสม ซ.29/2564 ลว. 22/2/2564
ซ้ือวัสดุคอมฯ ส านักปลัด 13,819.00     13,819.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 13,819.00    บจก.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 13,819.00     ราคาท่ีเหมาะสม ซ.30/2564 ลว. 22/2/2564
ซ้ือวัสดุคอมฯ กองการศึกษา 4,450.00       4,450.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 4,450.00      บจก.ศรีกิจเคร่ืองเขียน 4,450.00       ราคาท่ีเหมาะสม ซ.31/2564 ลว. 22/2/2564

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประจ าปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2564

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

ก่อสร้างถนน คสล.ม.4 170,000.00   170,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.สระแก้วน าโชคการช่าง 2000 170,000.00   หจก.สระแก้วน าโชคการช่าง 2000 170,000.00   ราคาท่ีเหมาะสม  05/2564 ลว. 4/3/2564
ก่อสร้างถนน คสล.ม.9 (สาย 1) 299,000.00   299,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ตระกูลสุข 299,000.00   หจก.ตระกูลสุข 299,000.00   ราคาท่ีเหมาะสม  06/2564 ลว. 4/3/2564
จ้างพนักงานยกขยะ 15,967.00     15,967.00     เฉพาะเจาะจง นายสมชาย นางงาม 15,967.00    นายสมชาย นางงาม 15,967.00     ราคาท่ีเหมาะสม จ.34/2564 ลว. 5/3/2564
ซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 71,400.00     71,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเคมีคอลโกลด์ 71,400.00    ร้านเคมีคอลโกลด์ 71,400.00     ราคาท่ีเหมาะสม ซ.32/2564 ลว. 9/3/2564
จ้างท าป้าย 1,440.00       1,440.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเรือน เพ้นท์ศิลป์ 1,440.00      ร้านศรีเรือน เพ้นท์ศิลป์ 1,440.00       ราคาท่ีเหมาะสม จ.36/2564 ลว. 16/3/2564
ก่อสร้างถนน คสล. ม.10 480,000.00   480,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ณภัทรสุคณธ์ 480,000.00   หจก.ณภัทรสุคณธ์ 480,000.00   ราคาท่ีเหมาะสม  07/2564 ลว. 17/3/2564
ก่อสร้างถนน คสล. ม.14 475,000.00   475,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ตระกูลสุข 475,000.00   หจก.ตระกูลสุข 475,000.00   ราคาท่ีเหมาะสม  08/2564 ลว. 17/3/2564
ซ้ือถุงมือ 828.00         828.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนบ้านแก้ง 828.00        ร้านเพือนบ้านแก้ง 828.00         ราคาท่ีเหมาะสม ซ.33/2564 ลว. 17/3/2564
จ้างพนักงานยกขยะ 20,903.00     20,903.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย ทองอร่าม 20,903.00    นายเอกชัย ทองอร่าม 20,903.00     ราคาท่ีเหมาะสม จ.35/2564 ลว. 19/3/2564
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 3,600.00       3,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านชีพ คอมพิวเตอร์ 3,600.00      ร้านชีพ คอมพิวเตอร์ 3,600.00       ราคาท่ีเหมาะสม จ.37/2564 ลว. 29/3/2564

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้าง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง


