
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีท่ีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้ท่ีเสนอรำคำและรำคท่ีเสนอ ผู้ท่ีรับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กอง

สำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม) 
จ ำนวน ๒๓ รำยกำร

8,299.00          8,299.00         เฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เค พี สระแก้ว 

8,299.-บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เค พี สระแก้ว 8,299.-

บำท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 99/2563 ลว. 3 ส.ค. 63

2
ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร รุ่น 
Kyocera FS-๖๕๒๕ เพ่ือใช้

ภำยในกองกำรศึกษำ ฯ
7,400.00          7,400.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ก๊ิฟเฮำส์ 17,200.- บำท ร้ำน ก๊ิฟเฮำส์ 17,200.- บำท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 100/2563 ลว. 5 ส.ค. 63

3 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองกำรศึกษำ) 16,205.00        16,205.00       เฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เค พี สระแก้ว 

16,205.-บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เค พี สระแก้ว 

16,205.-บำท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 101/2563 ลว. 5 ส.ค. 63

4
ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองช่ำง) 

จ ำนวน 17 รำยกำร
10,000.00        10,000.00       เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เค พี สระแก้ว 
10,000.-บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เค พี สระแก้ว 
10,000.-บำท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 102/2563 ลว. 5 ส.ค. 63

5
ซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ เพ่ือใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนกองสำธำรณสุข

และส่ิงแวดล้อม
10,000.00        10,000.00       เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยอีเล็คโทรนิคส์ 
10,000.- บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยอีเล็คโทรนิคส์ 
10,000.- บำท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 103/2563 ลว. 7 ส.ค. 63

6 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 29,958.00        29,958.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ็น.พี. กำรช่ำง 29,958.- บำท ร้ำน เอ็น.พี. กำรช่ำง 29,958.- บำท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 104/2563 ลว. 13 ส.ค. 63

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ศพด. 28,060.00        28,060.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ก๊ิฟเฮำส์ 28,060.- บำท ร้ำน ก๊ิฟเฮำส์ 28,060.- บำท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 105/2563 ลว. 13 ส.ค. 63

8

ซ้ือวัสดุก่อสร้ำงโครงกำรปรับ
สภำพแวดล้อมและส่ิงอ ำนวย

ควำมสะดวกของผู้สูงอำยุ รำยนำง
เฮียง ผลบุญ อำยุ ๗๒ ปี บ้ำนเลขท่ี

 ๑๐๕ หมู่ท่ี ๒๑

20,000.00        20,000.00       เฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วน เล่ือนวัสดุภัณฑ์ 

20,000.- บำท
ห้ำงหุ้นส่วน เล่ือนวัสดุภัณฑ์ 20,000.- บำท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 106/2563 ลว. 24 ส.ค. 63

9 ซ้ือน้ ำด่ืม ศพด. 2,250.00          2,250.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน จ ำเรียงกำรค้ำ 2,550.- บำท ร้ำน จ ำเรียงกำรค้ำ 2,250.- บำท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 107/2563 ลว. 25 ส.ค. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระขวัญ

วันท่ี 1 กันยำยน  พ.ศ. 2563



10 ซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ (กองคลัง) 20,900.00        20,900.00       เฉพำะเจำะจง
ไลออนคิง เซลล์แอนด์ เซอร์วิส 

20,900.- บำท
ไลออนคิง เซลล์แอนด์ เซอร์วิส 20,900.- 

บำท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 108/2563 ลว. 26 ส.ค. 63

11
ซ้ือเก้ำอ้ีโซฟำบุนวมหนังพร้อม

  โต๊ะกลำง จ ำนวน ๑ ชุด
29,000.00        29,000.00       เฉพำะเจำะจง

บริษัท กบินทร์บุรีเฟอร์นิเจอร์ 
29,000.- บำท

บริษัท กบินทร์บุรีเฟอร์นิเจอร์ 29,000.- 
บำท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 109/2563 ลว. 28 ส.ค. 63

12
ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำย จ ำนวน 4 

รำยกำร
29,970.00        29,970.00       เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เค พี สระแก้ว 
29,970.-บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เค พี สระแก้ว 
29,970.-บำท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 110/2563 ลว. 28 ส.ค. 63

13
ซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ ำนวน 2

รำยกำร กองคลัง
8,800.00          8,800.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เค.พีสระแก้ว 8,800.- บำท หจก.เค.พีสระแก้ว 8,800.- บำท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 111/2563 ลว. 28 ส.ค. 63

14
ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร จ ำนวน

 4 รำยกำร
28,890.00        28,890.00       เฉพำะเจำะจง บจก.304 โอโตเซลล์ 28,890.- บำท บจก.304 โอโตเซลล์ 28,890.- บำท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 112/2563 ลว. 31 ส.ค. 63

15
จ้ำงเหมำเปล่ียนสำยดังเกียฝำกรถ

น้ ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 
81-8133 สระแก้ว

2,800.00          2,800.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน เทพ กำรช่ำง 2,800.- บำท ร้ำน เทพ กำรช่ำง 2,800.- บำท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 114/2563 ลว. 6 ส.ค. 63

16
จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ กอง

กำรศึกษำ
1,200.00          1,200.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ณิชำ 1,200.- บำท ร้ำน ณิชำ 1,200.- บำท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 115/2563 ลว. 13 ส.ค. 63

17
จ้ำงเหมำตรวจเช็คเคร่ืองคอมพิ

วเตอ จ ำนวน 5 เคร่ือง
2,000.00          2,000.00         เฉพำะเจำะจง

ร้ำน เจอำร์ คอมพิวเตอร์ 2,000.- 
บำท

ร้ำน เจอำร์ คอมพิวเตอร์ 2,000.- บำท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 116/2563 ลว. 19 ส.ค. 63

18
จ้ำงเหมำท ำป้ำยไว้พิธีพระบรม
ฉำยำลักณ์สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

รัชกำลท่ี 10
675.00 675.00 เฉพำะเจำะจง 999 อิงค์เจ็ท 2,000.- บำท 999 อิงค์เจ็ท 2,000.- บำท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 117/2563 ลว. 19 ส.ค. 63



19
จ้ำงเหมำเปล่ียนแบตเตอร์ร่ีรถน้ ำ

อเนกประสงค์  816751
6,500.00 6,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทพกำรช่ำง 6,500.- บำท ร้ำนเทพกำรช่ำง 6,500.- บำท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 118/2563 ลว. 20 ส.ค. 63

20
ล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ ศพด. ร.ร. 
บ้ำนน้ ำซับเจริญ ศพด. บ้ำนทุ่งหิน

โคน ศพด. ร.ร. บ้ำนเนินผำสุก
7,000.00 7,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยพรแอร์ 7,000.- บำท ร้ำนชัยพรแอร์ 7,000.- บำท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 119/2563 ลว. 25 ส.ค. 63

21
 จ้ำงซ่อมแซมหน้ำงต่ำง และประตู 

     ศพด.ร.ร. บ้ำนน้ ำซับเจริญ
16,000.00 16,000.00 เฉพำะเจำะจง นำย ธนำวุฒิ เทพรัตน์ 16,000.- บำท นำย ธนำวุฒิ เทพรัตน์ 16,000.- บำท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 120/2563 ลว. 25 ส.ค. 63

22
จ้ำงเหมำซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ

สถำนีสูบน้ ำไฟฟ้ำ บ้ำนใหม่ถำวร 
หมู่ 2 ต.สระขวัญ

25,760.00 25,760.00 เฉพำะเจำะจง
เค.เอส.เทรคด่ิงแอนด์ คอนสตัสคช่ัน 

25,760.- บำท
เค.เอส.เทรคด่ิงแอนด์ คอนสตัสคช่ัน 

25,760.- บำท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 121/2563 ลว. 26 ส.ค. 63

23
จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน  
     ศพด.ร.ร.บ้ำนเนินผำสุก ภำค

เรียนท่ี 1
46,360.00 46,360.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำว ศิริวรรณ ละครชัย 46,360.-
 บำท

นำงสำว ศิริวรรณ ละครชัย 46,360.- บำท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 122/2563 ลว. 31 ส.ค. 63

24
จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน  
     ศพด.ร.ร.บ้ำนใหม่ถำวร ภำค

เรียนท่ี 1
40,260.00 40,260.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำว ศิริวรรณ ละครชัย 40,260.-
 บำท

นำงสำว ศิริวรรณ ละครชัย 40,260.- บำท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 123/2563 ลว. 31 ส.ค. 63

25
จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน  
     ศพด.ร.ร.บ้ำนน้ ำซับเจริญ ภำค

เรียนท่ี 1
63,440.00 63,440.00 เฉพำะเจำะจง นำย สุมำลี ทำนะมัย 63,440.- บำท นำย สุมำลี ทำนะมัย 63,440.- บำท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 124/2563 ลว. 31 ส.ค. 63

26
จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน  

     ศพด.บ้ำนทุ่งหินโคน ภำค
เรียนท่ี 1

56,120.00 56,120.00 เฉพำะเจำะจง นำย สุมำลี ทำนะมัย 56,120.- บำท นำย สุมำลี ทำนะมัย 56,120.- บำท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 125/2563 ลว. 31 ส.ค. 63



27
จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน  
     ศพด.ร.ร.บ้ำนคลองมะละกอ 

ภำคเรียนท่ี 1
45,140.00 45,140.00 เฉพำะเจำะจง นำง กำญจนำ สำยบัว 45,140.- บำท นำง กำญจนำ สำยบัว 45,140.- บำท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เง่ือนไขในกำรเฉพำะเจำะจง

เลขท่ี 126/2563 ลว. 26 ส.ค. 63


