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ท่ี

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ/จัด

จ้ำง รำคำกลำง วิธีท่ีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำและรำคท่ีเสนอ ผู้ท่ีรับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
ซ้ือวัสดุ โครงการอบรมให้

ความรู้แนวทางการจัดอบรม
แหล่งท่อเท่ียว

3,714.00           3,714.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค พี สระแก้ว 3,714.-บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค พี สระแก้ว 3,714.-บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

ถูกต้องตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 91/2563 ลว. 3 ก.ค. 63

2 ซ้ือแบบพิมพ์และค่าขนส่ง 10,308.19         10,308.19         เฉพาะเจาะจง
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 

10,308.19 บาท
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 10,308.19 บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 91.1/2563 ลว. 8 ก.ค. 63

3
ซ้ือวัสดุเคร่ืองสูบน้ า จ านวน ๑ 

รายการ
10,000.00         10,000.00         เฉพาะเจาะจง

ร้าน เค.เอส. เทรดด้ิง แอนด์ คอนสตัรคช่ัน 
10,000.- บาท

ร้าน เค.เอส. เทรดด้ิง แอนด์ คอนสตัรคช่ัน 10,000.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

ถูกต้องตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 92/2563 ลว. 14 ก.ค. 63

4

ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

10,240.00         10,240.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน 999 อิงค์เจ็ท 10,240.- บาท ร้าน 999 อิงค์เจ็ท 10,240.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

ถูกต้องตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 93/2563 ลว. 22 ก.ค. 63

5
จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เพ่ือ
ประดับไฟในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

20,750.00         20,750.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน จ ารัสการค้า 20,750.- บาท ร้าน จ ารัสการค้า 20,750.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

ถูกต้องตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 94/2563 ลว.  22 ก.ค. 63

6
 ซ้ือค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)

45,400.00         45,400.00         เฉพาะเจาะจง เรณู เคมี ไฟร์ และส่ือสาร 45,400.-บาท เรณู เคมี ไฟร์ และส่ือสาร 45,400.-บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

ถูกต้องตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 95/2563 ลว.  23 ก.ค. 63

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน กองช่าง 13,910.00         13,910.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท 304 ออโต้เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 

13,910.- บาท
บริษัท 304 ออโต้เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 13,910.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 96/2563 ลว. 23 ก.ค. 63

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 88,052.00         88,052.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค พี สระแก้ว 88,052.-บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค พี สระแก้ว 88,052.-บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

ถูกต้องตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 97/2563 ลว. 31 ก.ค. 63

9 ซ้ือน้ าด่ืม ศพด. 2,250.00           2,250.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน จ าเรียงการค้า 2,550.- บาท ร้าน จ าเรียงการค้า 2,250.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

ถูกต้องตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 98/2563 ลว. 31 ก.ค. 63

10
 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง
ห้องประชุม องค์การบริหารส่วน

ต าบลสระขวัญ
112,500.00       112,500.00       เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.เอ.โอ.คอนสทรัคชัน 
112,500.- บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.เอ.โอ.คอนสทรัคชัน 112,500.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

ถูกต้องตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 149/2563 ลว. 13 ก.ค. 63

11
จ้างเหมาบริการก าจัดขยะมูล
ฝอย เดือนสิงหาคม - เดือน

กันยายน ๒๕๖๓
93,780.50         93,780.50         เฉพาะเจาะจง

บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ย่ี โซลูชัน จ ากัด 
93,780.50.- บาท

บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ย่ี โซลูชัน จ ากัด 93,780.50.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

ถูกต้องตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 150/2563 ลว. 31 ก.ค. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระขวัญ
วันท่ี 3  สิงหำคม  พ.ศ. 2563



12
จ้างเหมาบริการช่วยงานผู้ช่วย
นักวิชาการเงินและบัญชี เดือน 

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

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 151/2563 ลว. 31 ก.ค. 63

13
จ้างเหมาบริการเพ่ือมาปฏิบัติงาน
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน
เนินผาสุก เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

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

ถูกต้องตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 152/2563 ลว. 31 ก.ค. 63

14
จ้างเหมาบริการเพ่ือมาปฏิบัติงาน
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน

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

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 153/2563 ลว. 31 ก.ค. 63

15
จ้างเหมาบริการเพ่ือมาปฏิบัติงาน
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน

น้ าซับเจริญ เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓
9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาภรณ์ ตินะรักษ์ 9,000.- บาท นางสาวสุภาภรณ์ ตินะรักษ์ 9,000.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 154/2563 ลว. 31 ก.ค. 63

16
จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงาน 
ห้องสมุด เดือนสิงหาคม  2563

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวธัญญานุช ธ ารงธนาวรเมธ      10,000.- 

บาท
นางสาวธัญญานุช ธ ารงธนาวรเมธ      10,000.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 155/2563 ลว. 31 ก.ค. 63


