
ล ำดับ
ท่ี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ/จัด

จ้ำง รำคำกลำง วิธีท่ีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีรับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

ซ้ือคร่ืองอุปโภค-บริโภค 
โครงการสังคมสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้
ยากไร้ประจ าปี ๒๕๖๓

500,000.00      500,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน F&O กาแฟสด 500,000.- บาท ร้าน F&O กาแฟสด 500,000.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 76/2563 ลว. 2 มิ.ย 63

2
ซ้ือพัดลมติดผนังหอประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลสระขวัญ
 จ านวน ๑๖ ตัว

47,840.00        47,840.00                                                                 ร้าน จ ารัส การค้า 47,840.- บาท ร้าน จ ารัส การค้า 47,840.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 77/2563 ลว. 4 มิ.ย. 63 

3
จัดซ้ือแท่นชาร์ทแบตเตอร่ีกล้อง
ดิจิตอล Canon EOS Kissx3

3,500.00          3,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน สตาร์ อิเตอร์ 3,500.- บาท ร้าน สตาร์ อิเตอร์ 3,500.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 78/2563 ลว. 5 มิ.ย. 63 

4

ซ้ือจัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ย่ีห้อ canon iRadvC5035 
หมายเลขครุภัณฑ์ 
417-59-0006

41,730.00        41,730.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท 304ออโต้เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด 41,730.- บาท
บริษัท 304ออโต้เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 41,730.- 

บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 79/2563 ลว. 8 มิ.ย. 63 

5
ซ้ือวัสดุเกษตร ให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ท้ัง ๕ ศูนย์

30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง นายกัญญารัตน์ สระชมภู 30,000.- บาท นายกัญญารัตน์ สระชมภู 30,000.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 80/2563 ลว. 19 มิ.ย. 63 

6
ซ้ือสารเคมี ใช้ในระบบผลิตน้ าด่ืม 
อบต. สระขวัญ

80,200.00        80,200.00       เฉพาะเจาะจง
	บริษัท แอคเซ็ป โปรดักส์ จ ากัด 80,200 

บาท
	บริษัท แอคเซ็ป โปรดักส์ จ ากัด 80,200 บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 81/2563 ลว. 19 มิ.ย. 63 

7
ซ้ือวัสดุส านักงาน กองคลัง 12 

รายการ
6,035.00          6,035.00         เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค พี สระแก้ว 6,035.-
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค พี สระแก้ว 6,035.-บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 82/2563 ลว. 19 มิ.ย. 63 

8

ซ้ือส่ือการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเคร่ืองเล่น
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนบ้านเนินผาสุก 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

45,900.00        45,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ก๊ิฟเฮ้าส์ 45,900.- บาท ร้าน ก๊ิฟเฮ้าส์ 45,900.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 83/2563 ลว. 25 มิ.ย. 63 

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



9

 ซ้ือส่ือการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเคร่ืองเล่น
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านใหม่ถาวร 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

61,200.00        61,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ก๊ิฟเฮ้าส์ 61,200.- บาท ร้าน ก๊ิฟเฮ้าส์ 61,200.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 84/2563 ลว. 25 มิ.ย. 63 

10

ซ้ือส่ือการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเคร่ืองเล่น
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ส่ือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านน้ าซับ
เจริญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

83,300.00        83,300.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ก๊ิฟเฮ้าส์ 83,300.- บาท ร้าน ก๊ิฟเฮ้าส์ 83,300.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 85/2563 ลว. 25 มิ.ย. 63 

11

 ซ้ือส่ือการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเคร่ืองเล่น
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหินโคน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

78,200.00        78,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ก๊ิฟเฮ้าส์ 78,200.- บาท ร้าน ก๊ิฟเฮ้าส์ 78,200.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 86/2563 ลว. 25 มิ.ย. 63 

12

 ซ้ือส่ือการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเคร่ืองเล่น
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองมะละกอ
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

62,900.00        62,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ก๊ิฟเฮ้าส์ 62,900.- บาท ร้าน ก๊ิฟเฮ้าส์ 62,900.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 87/2563 ลว. 25 มิ.ย. 63 

13

 ซ้ือข้ีผ้ึงแผ่น ไส้เทียน ผ้าผูก
ประดับงาน และขาต้ังเทียน 
โครงการจัดงานประเพณีวัน
เข้าพรรษา ประจ าปี ๒๕๖๓

16,290.00        16,290.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ก๊ิฟเฮ้าส์ 16,290.- บาท ร้าน ก๊ิฟเฮ้าส์ 16,290.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 88/2563 ลว. 29 มิ.ย. 63 

14

ซ้ือวัสดุก่อสร้างการปรับ
สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยให้แก่คน
พิการ รายเด็กชายเกียรติศักด์ิ เพีย
ซุย อายุ ๑๑ ปี บ้านเลขท่ี ๒๕๑ 
หมู่ท่ี ๑

20,000.00        20,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งเรืองทรัพย์ 20,000. บาท ร้าน รุ่งเรืองทรัพย์ 20,000. บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 89/2563 ลว. 15 พ.ค. 63

15
ซ้ือเคร่ืองโทรสาร เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

18,000.00        18,000.00       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยอีเล็คโทรนิคส์ 

18,000.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยอีเล็คโทรนิคส์ 18,000.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 90/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63 



16
จ้างเหมาบริการเพ่ือมาปฏิบัติงาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน
เนินผาสุก เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร แสงเทพ  9,000.- บาท นางสาวจิราพร แสงเทพ  9,000.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 135/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63 

17

จ้างเหมาบริการเพ่ือมาปฏิบัติงาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน
ใหม่ถาวร เดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๓ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชามญ์ เด็ดกล้า 9,000.- บาท นางสาวพิชามญ์ เด็ดกล้า 9,000.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 136/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63 

18

จ้างเหมาบริการเพ่ือมาปฏิบัติงาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน
น้ าซับเจริญ เดือนกรกฎาคม  
๒๕๖๓

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาภรณ์ ตินะรักษ์ 9,000.- บาท นางสาวสุภาภรณ์ ตินะรักษ์ 9,000.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 137/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63 

19

จ้างเหมาบริการเพ่ือมาปฏิบัติงาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน
น้ าทุ่งหินโคน เดือน กรกฎาคม 
๒๕๖3

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรยา ต้นทอง 9,000.- บาท นางสาวอรยา ต้นทอง 9,000.-
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 138/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63 

20
จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงาน 
ห้องสมุด เดือนกรกฎาคม  2563

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวธัญญานุช ธ ารงธนาวรเมธ      

10,000.- บาท
นางสาวธัญญานุช ธ ารงธนาวรเมธ      10,000.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 139/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63

21
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านพัสดุ 
เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563

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

 บาท
นางสาวกัญจนา รักษาชาติ  30,000.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 140/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63

22
จ้างเหมาบริการช่วยงานผู้ช่วย
นักวิชาการเงินและบัญชี เดือน 

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

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 141/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63

23
จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วย
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายใน
เขตต าบลสระขวัญ

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

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 142/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63

24
จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลืองาน

นายช่างโยธา
27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายสุริยะ พูนวงศ์ 27,000.- บาท  นายสุริยะ พูนวงศ์ 27,000.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 143/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63

25
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพ่ือปฏิบัติงานเก่ียวกับงานประจ า
รถบรรทุกน้ า

27,000.00 27,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธ์ิ กงไกรศาล 27,000.- บาท นายอภิสิทธ์ิ กงไกรศาล 27,000.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 144/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63



26
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพ่ือปฏิบัติงานเก่ียวกับงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

27,000.00 27,000.00       เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ กงไกรศาล 27,000.- บาท นายชูชาติ กงไกรศาล 27,000.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 145/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63

27
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพ่ือปฏิบัติงานเก่ียวกับงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระกิจ เฉลิมศรี 27,000.- บาท นายธีระกิจ เฉลิมศรี 27,000.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 146/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63

28
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพ่ือปฏิบัติงานเก่ียวกับงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัมรินทร์  ฐิโนทัย 27,000.- บาท นายอัมรินทร์  ฐิโนทัย 27,000.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 147/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63

27
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพ่ือปฏิบัติงานเก่ียวกับงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภอัชณ์ พนมสัย 27,000.- บาท นายศุภอัชณ์ พนมสัย 27,000.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 148/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63


