
วงเงินที่ซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก/ เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ 53/2563
ในโครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิก อพปร. ตามท้องตลาด 14 พฤศจิกายน 2562
จ้างเหมาเคร่ืองเสียง มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ 52/2563
ในโครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิก อพปร. ตามท้องตลาด 14 พฤศจิกายน 2562

นายเกรียงไกรศักด์ิ มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ 3/2563
จิตตรีงาม ตามท้องตลาด 4 ตุลาคม 2562
นายเกรียงไกรศักด์ิ มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ 32/2563
จิตตรีงาม ตามท้องตลาด 1 พฤศจิกายน 2562

มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ 32/2563
ตามท้องตลาด 1 พฤศจิกายน 2562

ป้ายโครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกอาสา มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ 50/2563
สมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน ตามท้องตลาด 13 พฤศจิกายน 2562
จ้างท าพวงมาลาเพื่อใช้ในงานรัฐพิธี มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ 19/2563
เพื้อใช้ในวนัคล้ายวนัสวรรคต ร.5 ตามท้องตลาด 1 พฤศจิกายน 2562

มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ 47/2563
ตามท้องตลาด 12 พฤศจิกายน 2562

น้ าด่ืมและผ้าเย็นใช้ในโครงการจิตอาสา มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ 31/2563
ท าความดีด้วยหัวใจซ่อมฝายชะลอน้ า ตามท้องตลาด 29 ตุลาคม 2562

ร้านเฟอร่าอารต์

8 ซ้ือวสัดุใช้ในงานรัฐพิธี 2,184      ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.เค.ทวภีณัฑ์ จ ากัด

9 2,480      ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นางดวงภรณ์ สิทธพิร

7 1,000      ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง
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5 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์

6 850        

นางดวงภรณ์ สิทธพิร

นางดวงภรณ์ สิทธพิร

หจก.ไอที แอนด์ ซอฟต์เทค

ร้านนพรัตน์อิงค์เจ็ท-สปอต

3

4

จัดท าตรายาง

จัดท าตรายาง

3,825      

3,000      

400        

2,700      

848        

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ส านักงานคลังจังหวดัสระแก้ว

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง

1

2



วงเงินที่ซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก/ เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ค่าผูกผ้าตกแต่งสถานที่ในโครงการจิตอาสา มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ 24/2563
อาสาท าความดีด้วยหัวใจซ่อมฝายชะลอน้ า ตามท้องตลาด 28 ตุลาคม 2562
ค่าน้ าแก้วและน้ าแข็งในโครงการจิตอาสา มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ 32/2563
อาสาท าความดีด้วยหัวใจซ่อมฝายชะลอน้ า ตามท้องตลาด 29 ตุลาคม 2562
ค่าอาหารกลางวนัเพื่อใช้ในวนัสวรรคต มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ 20/2563
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว ตามท้องตลาด 22 ตุลาคม 2562
ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืมและอาหาร มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ 28/2563
กลางวนัเพื่อใช้ในโครงการจิตอาสา(ฝาย) ตามท้องตลาด 29 ตุลาคม 2562

มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ 63/2563
ตามท้องตลาด 26 พฤศจิกายน 2562
มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ 61/2563
ตามท้องตลาด 26 พฤศจิกายน 2562
มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ 60/2563
ตามท้องตลาด 26 พฤศจิกายน 2562
มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ 63/2563
ตามท้องตลาด 25 พฤศจิกายน 2562
มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ 46/2563
ตามท้องตลาด 11 พฤศจิกายน 2562

นางดวงภรณ์ สิทธพิร

10 2,600      ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ไมตรีฟลอริสท์

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ส านักงานคลังจังหวดัสระแก้ว

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง

13 17,078    ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง

12 9,300      ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง

11 3,000      ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง

10,996    ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.เค.ทวภีณัฑ์ จ ากัด

บริษัท วี.เค.ทวภีณัฑ์ จ ากัด

15 25,108    ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.เค.ทวภีณัฑ์ จ ากัด

14 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 2 รายการ 22,339    ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง

นางดวงภรณ์ สิทธพิร

นางดวงภรณ์ สิทธพิร

สวสัดุส านักงาน จ านวน 18 รายการ

ซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ิน

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ บง 1207 สระแก้ว

บริษัท วี.เค.ทวภีณัฑ์ จ ากัด

18 20,978    ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง ก.สมบูรณ์ การช่าง

17 จ้างซ่อมแซมรถยนต์  กข 5603 สระแก้ว 9,531      ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง

16



วงเงินที่ซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก/ เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ซ้ือวสัดุและเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกฮอล์ มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ 136/2563
โครงการแข็งขันกีฬา ตามท้องตลาด 16 มกราคม 2563

มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ 143/2563
ตามท้องตลาด 21 มกราคม  2563

จ้างเหมาผูกผ้าตกแต่งสถานที่เพื่อใช้ในโครง มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ 81/2563
การจิตอาสาพัฒนาภมูิทัศน์ ท าความสะอาด ตามท้องตลาด 3 ธนัวาคม 2562

มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ 199/2563
ตามท้องตลาด 9 มกราคม  2562

จ้างเหมาเต๊นท์เพื่อใช้ในโครงจิตอาสาพัฒนา มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ 84/2563
 ภมูิทัศน์ท าความสะอาด ล าน้ า ตามท้องตลาด 4 ธนัวาคม 2562
จ้างเหมาเวทีและเคร่ืองเสียง เพื่อใช้ในโครงจิต มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ 86/2563
อาสาพัฒนาภมูิทัศน์ ท าความสะอาด ล าน้ า ตามท้องตลาด 4 ธนัวาคม  2562
ซ้ืออุปกรณ์ท าความสะอาด เพื่อใช้ในโครงจิต มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ 80/2563
อาสาพัฒนาภมูิทัศน์ ท าความสะอาด ล าน้ า ตามท้องตลาด 29 พฤศจิกายน 2562
จ้างเหมาท าป้ายโครงการ เพื่อใช้ในโครงจิต มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ 80/2563
อาสาพัฒนาภมูิทัศน์ ท าความสะอาด ล าน้ า ตามท้องตลาด 3 ธนัวาคม 2562

มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ 28/2563
ตามท้องตลาด 22 ตุลาคม 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ส านักงานคลังจังหวดัสระแก้ว

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง

20 92,642    ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง ร้านดี ดี กรุ๊ปโปรดักส์ จ ากัด

19 16,088    ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง ร้านดี ดี กรุ๊ปโปรดักส์ จ ากัด

22 3,477      ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.เค.ทวภีณัฑ์ จ ากัด

21 5,000      ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ไมตรีฟลอริสท์

เฉพาะเจาะจง

ร้าน รุ่งการช่าง

24 9,900      ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา ละมุน

23 7,200      ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง

นางดวงภรณ์ สิทธพิร

ซ้ือชุดกีฬา โครงการปกครองส่วนท้างถิน่

ค่าวสัดุส านักงาน กองคลัง จ านวน 2 รายการ

27 ซ้ือน้ าด่ืมและน้ าแข็งเพื่อใช้ในโครงการจิตอาสา 2,880      ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง

บริษัท วี.เค.ทวภีณัฑ์ จ ากัด

26 4,650      ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง ร้านนพรัตน์อิงค์เจ็ท-สปอต

25 3,225      ราคาตลาด



วงเงินที่ซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก/ เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ 110/2563
ตามท้องตลาด 16 มกราคม 2563

จ้างเหมาอาหาร ตามโครงการแข็งขัน กีฬา มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่166/2563
ของการปกครองส่วนท้องถิน่ ตามท้องตลาด 27 มกราคม  2563
ค่าน้ าแก้ว ผ้าเย็น น้ าด่ืม เพื่อใช้ในโครงจิต มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ 83/2563
อาสาพัฒนาภมูิทัศน์ ท าความสะอาด ล าน้ า ตามท้องตลาด 4 ธนัวาคม 2562
อาหารกลางวนั อาหารวา่ง เพื่อใช้ในโครงจิต มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ 85/2563
อาสาพัฒนาภมูิทัศน์ ท าความสะอาด ล าน้ า ตามท้องตลาด 4 ธนัวาคม 2562
ซ้ือกรอบรูป เพื่อใช้ในโครงการพระราชทาน มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ 126/2563
พระบรมฉายลักษณ์ ตามท้องตลาด 14 มกราคม 63
ค่าตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการพระราช มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ 161/2563
ทานพระบรมฉายลักษณ์ ตามท้องตลาด 14 มกราคม 2563

มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ CNTR-0045/63
ตามท้องตลาด 23 มีนาคม 2563
มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ CNTR-0043/63
ตามท้องตลาด 13 มีนาคม 2563

ซ้ืออุปกรณ์ท าหน้ากาก มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ CNTR-0041/63
โครงการป้องกันโควดิ 2019 ตามท้องตลาด 13 มีนาคม 2563

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ส านักงานคลังจังหวดัสระแก้ว

นางดวงภรณ์ สิทธพิร

30 6,093      ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.เค.ทวภีณัฑ์ จ ากัด

29

ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 5 รายการ

30,096    ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง

28 13,019    ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นายอนุภาพ  อิ่มอ้วน

33 19,318    ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง หจก.จุน่เจริญสระแก้ว

นางดวงภรณ์ สิทธพิร

21 10,098    ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง ส.รุ่งเรืองซัพพลาย

31 18,068    ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง

35 9,900      ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นางดวงภรณ์ สิทธพิร

บริษัท วี.เค.ทวภีณัฑ์ จ ากัด

ค่าวสัดุส านักงานกองการศึกษา

อาหารกลางวนั โครงการป้องกันโควดิ 2019

36 20,242    ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง

34 9,714      ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.เค.ทวภีณัฑ์ จ ากัด



วงเงินที่ซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก/ เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

มีความสะดวก/ราคา สัญญาเลขที่ CNTR-0039/63
ตามท้องตลาด 26 มีนาคม 2563

ล าดับ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
ส านักงานคลังจังหวดัสระแก้ว

นางสาวอุบล  บัวศรี37 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 43,511    ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง


