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

1
จัดซ้ือเก้าอ้ีรับแขกพร้อมพ
นัคพิงมีท่ีวางเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 3 ตัว

18,000.00        318,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ป. ดีไซน์เนอร์ 18,000.- บาท ร้าน ป. ดีไซน์เนอร์ 18,000.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 113/2563 ลว. 1 ก.ย. 63

2
จัดซ้ือเก้าอ้ีโซฟาไม้พร้อมโต๊ะ

กลาง จ านวน 1 ชุด
19,000.00        19,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ป. ดีไซน์เนอร์ 19,000.- บาท ร้าน ป. ดีไซน์เนอร์ 19,000.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 114/2563 ลว. 1 ก.ย. 63

3
จัดซ้ือเก้าอ้ีเหล็กบุนวม จ านวน 

100 ตัว
60,000.00        60,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน มีดีพลาส 60,000.- บาท ร้าน มีดีพลาส 60,000.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 115/2563 ลว. 1 ก.ย. 63

4
ซ้ือโต๊ะประชุมเพ่ือใช้ใน
ส านักงาน อบต. โต๊ะพิง

อเนกประสงค์ จ านวน 20 ตัว
50,000.00        50,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน มีดีพลาส 50,000.- บาท ร้าน มีดีพลาส 50,000.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 116/2563 ลว. 1 ก.ย. 63

5 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 12,030.00        12,030.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน บุญเพ่ิม 12,030.- บาท ร้าน บุญเพ่ิม 12,030.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 117/2563 ลว. 11 ก.ย. 63

6
ซ้ือเคร่ืองมัลติมีเด่ียมโปรเจค

เตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง
29,700.00        29,700.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเจอาร์ คอมพิวเตอร์ 29,700.- บาท ร้านเจอาร์ คอมพิวเตอร์ 29,700.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 118/2563 ลว. 17 ก.ย. 63

7
ซ้ือตู้เอกสารรางเล่ือนแบบ

อเนกประสงค์ จ านวน 1 หลัง 
กองคลัง

195,000.00      195,000.00      เฉพาะเจาะจง บจก. ไอ.ที.ออฟฟิศ อีควิพเม็นท์ 195,000.- บาท บจก. ไอ.ที.ออฟฟิศ อีควิพเม็นท์ 195,000.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 119/2563 ลว. 22 ก.ย. 63

8
ซ้ือถังน้ าสแตนเลสขนาดความจุ
 2,000 ลิตรให้กับ 5 ศพด.

71,500.00        71,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน เข็มทองการช่าง 71,500.- บาท ร้าน เข็มทองการช่าง 71,500.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 120/2563 ลว. 24 ก.ย. 63

9
ซ้ือหนังสือการเรียนปฐมวัย 
ศพด. ร.ร. บ้านเนินผาสุก

4,400.00          4,400.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็นดุเคช่ันแนลเทคโนโลยี (เช็ค-

เท็ค) จ ากัด 4,400.- บาท
บริษัท เอ็นดุเคช่ันแนลเทคโนโลยี (เช็ค-เท็ค) จ ากัด 

4,400.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 121/2563 ลว. 25 ก.ย. 63

10
ซ้ือหนังสือการเรียนปฐมวัย 

ศพด. บ้านใหม่ถาวร
3,800.00          3,800.00           เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นดุเคช่ันแนลเทคโนโลยี (เช็ค-
เท็ค) จ ากัด 3,800.- บาท

บริษัท เอ็นดุเคช่ันแนลเทคโนโลยี (เช็ค-เท็ค) จ ากัด 
3,800.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 122/2563 ลว. 26 ก.ย. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระขวัญ

วันท่ี 1 ตุลำคม  พ.ศ. 2563



11
ซ้ือหนังสือการเรียนปฐมวัย 
ศพด. ร.ร. บ้านน้ าซับเจริญ

8,000.00          8,000.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็นดุเคช่ันแนลเทคโนโลยี (เช็ค-

เท็ค) จ ากัด 8,000.- บาท
บริษัท เอ็นดุเคช่ันแนลเทคโนโลยี (เช็ค-เท็ค) จ ากัด 

8,000.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 123/2563 ลว. 25 ก.ย. 63

12
ซ้ือหนังสือการเรียนปฐมวัย 

ศพด. บ้านทุ่งหินโคน
5,000.00          5,000.00           เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นดุเคช่ันแนลเทคโนโลยี (เช็ค-
เท็ค) จ ากัด 5,000.- บาท

บริษัท เอ็นดุเคช่ันแนลเทคโนโลยี (เช็ค-เท็ค) จ ากัด 
5,000.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 124/2563 ลว. 25 ก.ย. 63

13
ซ้ือหนังสือการเรียนปฐมวัย 

ศพด. ร.ร. บ้านคลองมะละกอ
4,200.00          4,200.00           เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นดุเคช่ันแนลเทคโนโลยี (เช็ค-
เท็ค) จ ากัด 4,200.- บาท

บริษัท เอ็นดุเคช่ันแนลเทคโนโลยี (เช็ค-เท็ค) จ ากัด 
4,200.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 125/2563 ลว. 25 ก.ย. 63

14
จ้างเหมาท าป้ายไว้อาลัย 
วันหยุดชดเชยสงสกรานต์

3,024.00          3,024.00           เฉพาะเจาะจง 999 อิงเจ็ท 3,024.- บาท 999 อิงเจ็ท 3,024.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 126.1/2563 ลว. 1 ก.ย. 63

15 ซ้อมหลังคา ศพด. น้ าซับเจริญ 6,500.00          6,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน เข็มทองการช่าง 6,500.- บาท ร้าน เข็มทองการช่าง 6,500.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 127/2563 ลว. 9 ก.ย. 63

16

จ้างซ่อมแซมสายไฟเบอเอ่อฟติท
 2 คอร์ ส าหรับกล้องวงจรปิด 
จ านวน 12 ตั หมู่ 1 บ้านน้ าซับ

เจริญ ต. สระขวัญ

35,000.00        35,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน จ ารัสการค้า 35,000.- บาท ร้าน จ ารัสการค้า 35,000.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 128/2563 ลว. 19 ก.ย. 63

17
จ้างเหมาตรวจเช็ค เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ กองคลัง 2 เคร่ือง
800.00             800.00             เฉพาะเจาะจง ร้าน เจอาร์ คอมพิวเตอร์ 800.- บาท ร้าน เจอาร์ คอมพิวเตอร์ 800.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 129/2563 ลว. 21 ก.ย. 63

18
จ้างเหมารถแมคโฮปรับเกล่ีย

ถนนลูกรัง ในซอยบ้านยายป้อม
 หมู่ 11 บ้านโคกส าราญ

13,600.00        13,600.00        เฉพาะเจาะจง หจก. โชคอนันต์ 2016 13,600.- บาท หจก. โชคอนันต์ 2016 13,600.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 130/2563 ลว. 21 ก.ย. 63

19
จ้างเหมาจ าครุภัณฑ์ส านักงาน ท่ี
ได้รับจากคร้ังท่ี 2 กทม.-อบต.

สระขวัญ
52,500.00        52,500.00        เฉพาะเจาะจง

บจก.พีโอ รุ่งเรือง ทรานสปอร์ต 52,500.-
 บาท

บจก.พีโอ รุ่งเรือง ทรานสปอร์ต 52,500.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 131/2563 ลว. 24 ก.ย. 63

20
จ้างเหมาท าป้ายไวนิลพระบรม

ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10

2,205.00          2,205.00           เฉพาะเจาะจง
บจก. ไทยทราฟฟิค ประเทศไทย 2,205.-

 บาท
บจก. ไทยทราฟฟิค ประเทศไทย 2,205.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 132/2563 ลว. 24 ก.ย. 63



21

จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้า
เล่มข้อบัยญัติ อบต. เร่ือง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2563

13,426.00 13,426.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ณัฐวัฒน์ 13,426.- บาท ร้าน ณัฐวัฒน์ 13,426.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 133/2563 ลว. 24 ก.ย. 63

22
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟส่องสว่าง
แบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ท่ี 
3,4,7,13,17, จ านวน 19 ต้น

233,000.00 233,000.00 เฉพาะเจาะจง
บจก. ไทยทราฟฟิค ประเทศไทย 

233,000.- บาท
บจก. ไทยทราฟฟิค ประเทศไทย 233,000.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 134/2563 ลว. 24 ก.ย. 63


