
 
 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม พ.ศ.2562 

กองคลัง (งานพัสดุ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 

 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจ้าง 

1 จ้างเหมาจัดท าพวงมาลา
ดอกไม้สด (วันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช) 
(ส านักปลัด) 

1,000.- เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ลัดดา พลาวเวอร์ 
ราคาที่เสนอ 
1,000.-บาท 

ร้าน ลัดดา พลาวเวอร์ 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
1,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัด

จ้างได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 1/2563 
ลงวันที่ 10/ต.ค./2562 

2 จ้างเหมาจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ (จัดเก็บ
รายได้) 
(กองคลัง) 

432.- เฉพาะเจาะจง 
ร้าน เอส.ที อิงค์เจ็ทรา
ราคาที่เสนอ 
432.-บาท 

ร้าน เอส.ที อิงค์เจ็ทรา
ราคาที่ตกลงจ้าง 
432.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัด

จ้างได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 2/2563 
ลงวันที่ 10/ต.ค./2562 

3 จ้างเหมาจัดท าพวงมาลา
ดอกไม้สด (วันปิยมหาราช) 
(ส านักปลัด) 

1,000.- เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ลัดดา พลาวเวอร์ 
ราคาที่เสนอ 
1,000.-บาท 

ร้าน ลัดดา พลาวเวอร์ 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
1,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัด
จ้างได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 3/2563 
ลงวันที่ 21/ต.ค./2562 

 

 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  พ.ศ.2562 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจ้าง 

1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง (ส านักปลัด) 
-ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 
ทะเบียน กค 1121 บร 

3,000.- 

เฉพาะเจาะจง 

ร้าน ทรัพย์ ทวี 
ยางยนต์  
ราคาที่เสนอ 
3,000.-บาท 

ร้าน ทรัพย์ ทวี 
ยางยนต์  
ราคาที่ตกลงจ้าง 
3,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัด
จ้างได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 4/2563 
ลงวันที่ 4/ธ.ค./2562 

2 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ
ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
(ส านักปลัด) 

9,315.- 

เฉพาะเจาะจง 
ร้าน เอส.ที อิงค์เจ็ท
ราคาที่เสนอ 
9,315.-บาท 

ร้าน เอส.ที อิงค์เจ็ท
ราคาที่ตกลงจ้าง 
9,315.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัด
จ้างได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 5/2563 
ลงวันที่ 19/ต.ค./2562 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  พ.ศ.2563 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจ้าง 

1 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ
ประชุมประชาคมฯ 
(ส านักปลัด) 

432.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.ที อิงค์เจ็ท
ราคาที่เสนอ 
432.-บาท 

ร้าน เอส.ที อิงค์เจ็ท
ราคาที่ตกลงจ้าง 
432.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัด
จ้างได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 6/2563 
ลงวันที่ 24/ม.ค./2563 

2 จ้างเหมาท าป้ายโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ (กิจกรรมท า
สบู่) 
(กองสวัสดิการสังคม) 

450.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.ที อิงค์เจ็ท
ราคาที่เสนอ 
450.-บาท 

ร้าน เอส.ที อิงค์เจ็ท
ราคาที่ตกลงจ้าง 
450.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัด
จ้างได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 7/2563 
ลงวันที่ 24/ม.ค./2563 

3 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง
สว่าง 
(กองช่าง) 

3,600.- เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร สมไพร 
ราคาที่เสนอ 
3,600.-บาท 

นายเสกสรร สมไพร 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
3,600.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัด
จ้างได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 8/2563 
ลงวันที่ 24/ม.ค./2563 

4 จ้างเหมาโครงการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ 
อบต.สระทอง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
(ส านักปลัด) 

15,000.- เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สารคาม 
ราคาที่เสนอ 
15,000.-บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สารคาม 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
15,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัด
จ้างได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 9/2563 
ลงวันที่ 31/ม.ค./2563 

ล 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่

ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจ้าง 

1 จ้างเหมาติดพัดลมโคจร 
ภายใน อบต.สระทอง 
-จ านวน 2 ตัว 
(ส านักปลัด) 

1,300.- เฉพาะเจาะจง นายใหญ่ จุฬาพงษร์าคา
ที่เสนอ 
1,300.-บาท 

นายใหญ่ จุฬาพงษ์
ราคาที่ตกลงจ้าง 
1,300.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัด
จ้างได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 10/2563 
ลงวันที่ 4/ก.พ./2563 

2 จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่
พืชผลทางการเกษตร 
(กองการศึกษาฯ) 

20,000.- เฉพาะเจาะจง นางค าตัน ปัตนาเตราคา
ที่เสนอ 
20,000.-บาท 

นางค าตัน ปัตนาเต
ราคาที่ตกลงจ้าง  
20,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัด
จ้างได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 11/2563 
ลงวันที่ 11/ก.พ./2563 

3 จ้างเหมาชุดนางร าพร้อม
แต่งหน้า 
-จ านวน 20 คน 
(กองการศึกษาฯ) 

10,000.- เฉพาะเจาะจง นายณัฐชนกนันท์ 
พิมพ์โคตร  
ราคาที่เสนอ 
10,000.-บาท 

นายณัฐชนกนันท์ 
พิมพ์โคตร  
ราคาที่ตกลงจ้าง  
10,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัด
จ้างได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 12/2563 
ลงวันที่ 11/ก.พ./2563 

4 จ้างเหมาชุดพร้อมแต่งหน้า 
ผู้นั่งขบวนรถแห่ 
ผู้ถือป้ายหน้างาน 
ผู้ถือป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ 
(กองการศึกษาฯ) 

3,500.- เฉพาะเจาะจง นายณัฐชนกนันท์ 
พิมพ์โคตร  
ราคาที่เสนอ 
3,500.-บาท 

นายณัฐชนกนันท์ 
พิมพ์โคตร  
ราคาที่ตกลงจ้าง  
3,500.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัด
จ้างได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 13/2563 
ลงวันที่ 11/ก.พ./2563 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจ้าง 

5 จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อม
ประดับตกแต่ง 
(กองการศึกษาฯ) 

3,000.- เฉพาะเจาะจง นางประดิภา พงษ์สวัสดิ์ 
ราคาที่เสนอ 
3,000.-บาท 

นางประดิภา พงษ์สวัสดิ์ 
ราคาที่ตกลงจ้าง  
3,000.-บาท 
 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 14/2563 
ลงวันที่ 11/ก.พ./2563 

6 จ้างเหมาท าป้ายโครงปลูกผัก
สวนครัวริมรั้ว 
(กองสวัสดิการสังคม) 

450.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.ที อิงค์เจ็ท 
ราคาที่เสนอ 
450.-บาท 

ร้าน เอส.ที อิงค์เจ็ท
ราคาที่ตกลงจ้าง 
450.-บาท 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 15/2563 
ลงวันที่ 17/ก.พ./2563 

7 จ้างเหมาจัดท าตรายาง 
(ส านักปลัด) 
-จ านวน 4 อัน 

1,690.- เฉพาะเจาะจง ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่เสนอ 
1,690.-บาท 

ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่ตกลงจ้าง
1,690.-บาท 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 16/2563 
ลงวันที่ 27/ก.พ./2563 

 

 

 

 

  

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  พ.ศ.2563 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่

ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจ้าง 

1 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ
อบรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  
(ส านักปลัด) 

432.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.ที อิงค์เจ็ท 
ราคาที่เสนอ 
432.-บาท 

ร้าน เอส.ที อิงค์เจ็ท
ราคาที่ตกลงจ้าง 
432.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัด
จ้างได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 17/2563 
ลงวันที่ 4/มี.ค./2563 

2 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถบรรทุก
น้ าดับเพลิงฯ 
(ส านักปลัด) 

7,276.- เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์รวมช่าง 
ราคาที่เสนอ 
7,276.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์รวมช่าง 
ราคาที่ตกลงจ้าง  
7,276.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัด
จ้างได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 18/2563 
ลงวันที่ 4/มี.ค./2563 

3 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ
เชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID - 19) 
และการจัดท าหน้ากาก
อนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง 
(กองสาธารณสุข) 
 

432.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.ที อิงค์เจ็ท 
ราคาที่เสนอ 
432.-บาท 

ร้าน เอส.ที อิงค์เจ็ท
ราคาที่ตกลงจ้าง 
432.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัด
จ้างได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 19/2563 
ลงวันที่ 10/มี.ค./2563 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  พ.ศ.2563 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่

ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจ้าง 

4 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ
ส่งเสริมโภชนาการและการ
เจริญเติบโตของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดบ้านบุ่งช้าง  
(กองการศึกษา) 

300.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.ที อิงค์เจ็ท 
ราคาที่เสนอ 
300.-บาท 

ร้าน เอส.ที อิงค์เจ็ท
ราคาที่ตกลงจ้าง 
300.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดจ้าง
ได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 20/2563 
ลงวันที่ 11/มี.ค./2563 

5 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากใน
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดหนองโคลน 
(กองการศึกษา) 

300.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.ที อิงค์เจ็ท 
ราคาที่เสนอ 
300.-บาท 

ร้าน เอส.ที อิงค์เจ็ท
ราคาที่ตกลงจ้าง 
300.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดจ้าง
ได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 21/2563 
ลงวันที่ 11/มี.ค./2563 

6  จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากใน
เด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดบ้านบุ่งช้าง  
ขนาด 1 x 2 เมตร 
(กองการศึกษา) 

300.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.ที อิงค์เจ็ท 
ราคาที่เสนอ 
300.-บาท 

ร้าน เอส.ที อิงค์เจ็ท
ราคาที่ตกลงจ้าง 
300.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดจ้าง
ได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 22/2563 
ลงวันที่ 16/มี.ค./2563 

7 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ
จิตอาสา 
(ส านักปลัด) 

1,350.- เฉพาะเจาะจง ร้าน ห้วยหิน ดิจิตอล 
ราคาที่เสนอ  
1,350.-บาท 
 

ร้าน ห้วยหิน ดิจิตอล 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
1,350.-บาท 
 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดจ้าง
ได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 23/2563 
ลงวันที่ 16/มี.ค./2563 



 
 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  พ.ศ.2563 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่

ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจ้าง 

8 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน  
กค 1121 บร 
(ส านักปลัด) 

4,200.- เฉพาะเจาะจง ร้าน ฟองรักแอร์ 
ราคาที่เสนอ 
4,200.-บาท 

ร้าน ฟองรักแอร์ 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
4,200.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดจ้าง
ได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 24/2563 
ลงวันที่ 20/มี.ค./2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  พ.ศ.2563 

กองคลัง (งานพัสดุ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 

 
 

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจ้าง 

1 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถบรรทุก
น้ าดับเพลิงฯ 
(ส านักปลัด) 

6,955.- เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์รวมช่าง 
ราคาที่เสนอ 
6,955.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์รวมช่าง 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
6,955.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดจ้าง
ได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 25/2563 
ลงวันที่ 3/เม.ย./2563 

2 จ้างเหมาท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ โรค COVID-
19 
(กองสาธารณสุข) 

1,617.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.ที อิงค์เจ็ท 
ราคาที่เสนอ 
1,617.-บาท 

ร้าน เอส.ที อิงค์เจ็ท
ราคาที่ตกลงจ้าง 
1,617.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดจ้าง
ได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 26/2563 
ลงวันที่ 7/เม.ย./2563 

3 จ้างเหมาท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ โรค COVID-
19 (กักตัว) 
(กองสาธารณสุข) 

1,050.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.ที อิงค์เจ็ท 
ราคาที่เสนอ 
1,050.-บาท 

ร้าน เอส.ที อิงค์เจ็ท
ราคาที่ตกลงจ้าง 
1,050.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดจ้าง
ได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 27/2563 
ลงวันที่ 30/เม.ย./2563 

4 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องปริ้นเตอร์ 
(กองคลัง) 
-จ านวน 1 เครื่อง 

1,500.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พี คอมพิวเตอร์ 
ราคาที่เสนอ 
1,500.-บาท 

ร้าน เอส.พี คอมพิวเตอร์ 
ราคาที่ตกลงจ้าง
1,500.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดจ้าง
ได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 28/2563 
ลงวันที่ 30/เม.ย./2563 

 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2563 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจ้าง 

1 จ้างเหมาซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
(ส านักปลัด) 

8,090.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พี คอมพิวเตอร์ 
ราคาที่เสนอ 
8,090.-บาท 

ร้าน เอส.พี คอมพิวเตอร์ 
ราคาที่ตกลงจ้าง
8,090.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดจ้าง
ได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 29/2563 
ลงวันที่ 14/พ.ค./2563 

2 จ้างเหมาซ่อม
เครื่องปรับอากาศ 
-จ านวน 5 เครื่อง 
(ส านักปลัด) 

19,439.- เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามการไฟฟ้า 
ล าปลายมาศ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 
19,439.-บาท 

บริษัท สยามการไฟฟ้า 
ล าปลายมาศ จ ากัด 
ราคาที่ตกลงจ้าง
19,439.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดจ้าง
ได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 30/2563 
ลงวันที่ 14/พ.ค./2563 

3 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
-จ านวน ๑ เครื่อง 
(กองคลัง) 

1,490.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พี คอมพิวเตอร์ 
ราคาที่เสนอ 
1,490.-บาท 

ร้าน เอส.พี คอมพิวเตอร์ 
ราคาที่ตกลงจ้าง
1,490.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดจ้าง
ได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 31/2563 
ลงวันที่ 18/พ.ค./2563 

4 จ้างเหมาซ่อม
เครื่องปรับอากาศ 
-จ านวน 2 เครื่อง 
(กองช่าง) 

1,200.- เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามการไฟฟ้า 
ล าปลายมาศ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 
1,200.-บาท 

บริษัท สยามการไฟฟ้า 
ล าปลายมาศ จ ากัด 
ราคาที่ตกลงจ้าง
1,200.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดจ้าง
ได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 32/2563 
ลงวันที่ 18/พ.ค./2563 

5 จ้างเหมาซ่อม
เครื่องปรับอากาศ 
-จ านวน 2 เครื่อง 
(กองคลัง) 

1,400.- เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามการไฟฟ้า 
ล าปลายมาศ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 
1,400.-บาท 

บริษัท สยามการไฟฟ้า 
ล าปลายมาศ จ ากัด 
ราคาที่ตกลงจ้าง
1,400.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดจ้าง
ได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 33/2563 
ลงวันที่ 26/พ.ค./2563 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดเช่าในรอบเดือน  ตุลาคม พ.ศ.2562 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดเช่า 

วงเงิน
งบประมาณ 

(ราคา
กลาง) 

ราคากลาง วิธีเช่า 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงเช่า 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การเช่า 

1 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
 
(ส านักปลัด) 

28,800.- 28,800.- เฉพาะเจาะจง 

บุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 
28,800.-บาท 

บุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 
28,800.-บาท 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดเช่าได้ 

สัญญาเช่าเลขที่ 
1/2563 
ลงวันที่ 1/ต.ค./2562 

2 เช่าพ้ืนที่เก็บข้อมูลระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(ส านักปลัด) 

6,500.- 6,500.- เฉพาะเจาะจง 
บ.บิ๊กบีโซลูชั่นราคาที่
เสนอ 6,500.- บาท 

บ.บิ๊กบีโซลูชั่นราคาที่
เสนอ 6,500.- บาท 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดเช่าได้ 

สัญญาเช่าเลขที่ 
2/2563 
ลงวันที่ 1/ต.ค./2562 

3 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(ส านักปลัด) 5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง 

หจก.แอดไวน์ 
ราคาที่เสนอ 5,000.- 
บาท 

หจก.แอดไวน์ 
ราคาที่เสนอ 5,000.- 
บาท 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดเช่าได้ 

สัญญาเช่าเลขที่ 
3/2563 
ลงวันที่ 1/ต.ค./2562 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดเช่าในรอบเดือน  เมษายน พ.ศ.2563 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดเช่า 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

ราคากลาง วิธีเช่า 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงเช่า 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการเช่า 

1 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
 
(ส านักปลัด) 

28,800.- 28,000.- เฉพาะเจาะจง 

บุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 
28,000.-บาท 

บุรีรัมย์เซอร์วิสโอเอ 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 
28,800.-บาท 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดเช่าได้ 

สัญญาเช่าเลขที่ 4/2563 
ลงวันที่ 1/เม.ย./2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน  ตุลาคม พ.ศ.2562 

กองคลัง (งานพัสดุ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ ผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

    1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์    
หมึกพิมพ์เลเซอร์ 
 
(ส านักปลัด) 

13,760.- เฉพาะเจาะจง 

หจก. ธงชัย โอเอ เซลล์
แอนเซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ 
13,760.-บาท 

หจก. ธงชัย โอเอ เซลล์
แอนเซอร์วิส 
ราคาที่ตกลงซื้อ 
13,760.-บาท 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดซื้อได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 1/2563 
ลงวันที่ 25/ต.ค./2562 

2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน
(จัดเก็บรายได้) 
(กองคลัง) 

590.- เฉพาะเจาะจง 
ร้าน แอ็ดวิทยา  
ราคาที่เสนอ 
 590.-บาท 

ร้าน แอ็ดวิทยา  
ราคาที่ตกลงซื้อ 
 590.-บาท 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดซื้อได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 2/2563 
ลงวันที่ 31/ต.ค./2562 

3 
 
 

จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน ศพด.วัด
หนองโคลน 
(กองการศึกษา) 

25,777.52 

 
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ 
โปรดักส์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ
25,777.52 บาท 

บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ 
โปรดักส์ จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ 
25,777.52 บาท 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดซื้อได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 3/2563 
ลงวันที่ 31/ต.ค./2562 

4 จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน ศพด.วัด
บ้านบุ่งช้าง 
(กองการศึกษา) 

35,555.20 

 
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ 
โปรดักส์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ
35,555.20 บาท 

บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ 
โปรดักส์ จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ 
35,555.20 บาท 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดซื้อได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 4/2563 
ลงวันที่ 31/ต.ค./2562 

 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

5 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบ้านหนองโคลน 
(กองการศึกษา) 87,999.12 เฉพาะเจาะจง 

บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปร
ดักส์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 87,999.12 
บาท 

บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปร
ดักส์ จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ 
87,999.12 บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 5/2563 
ลงวันที่ 31/ต.ค./2562 

6 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  
โรงเรียนเบญจมาศกุญชร 
(กองการศึกษา) 111,988.88 เฉพาะเจาะจง 

บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปร
ดักส์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ
111,988.88 บาท 

บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปร
ดักส์ จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ 
111,988.88 บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 6/2563 
ลงวันที่ 31/ต.ค./2562 

7 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 
(กองสาธารณสุขฯ) 

3,300.- เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ทรัพย์ทวี ยางยนต์ 
ราคาที่เสนอ          
3,300.-บาท 

ร้าน ทรัพย์ทวี ยางยนต์ 
ราคาที่ตกลงซื้อ   
3,300.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 7/2563 
ลงวันที่ 31/ต.ค./2562 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

1 วัสดุคอมพิวเตอร์ 
(กองการศึกษา) 
-หมึกพิมพ์เลเซอร์ 
จ านวน 2 ชุด 

27,520.- เฉพาะเจาะจง 

หจก. ธงชัย โอเอ เซลล์
แอนเซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ  
27,520.-บาท 

หจก. ธงชัย โอเอ เซลล์แอน
เซอร์วิส 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
27,520.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 8/2563 
ลงวันที่ 8/พ.ย./2562 

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(กองการศึกษา) 
-เครื่องส ารองไฟ    
จ านวน 2 เครื่อง 

4,800.- เฉพาะเจาะจง 

หจก. ธงชัย โอเอ เซลล์
แอนเซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ  
4,800.-บาท 

หจก. ธงชัย โอเอ เซลล์แอน
เซอร์วิส 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
4,800.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 9/2563 
ลงวันที่ 8/พ.ย./2562 

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(กองคลัง) 
-เครื่องส ารองไฟ  
จ านวน 6 เครื่อง 

14,400.- เฉพาะเจาะจง 

หจก. ธงชัย โอเอ เซลล์
แอนเซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ  
14,400.-บาท 

หจก. ธงชัย โอเอ เซลล์แอน
เซอร์วิส 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
14,400.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 10/2563 
ลงวันที่ 8/พ.ย./2562 

4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(ส านักปลัด) 
-เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค 
จ านวน 1 เครื่อง 

15,900.- เฉพาะเจาะจง 

หจก. ธงชัย โอเอ เซลล์
แอนเซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ  
15,900.-บาท 

หจก. ธงชัย โอเอ เซลล์แอน
เซอร์วิส 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
15,900.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 11/2563 
ลงวันที่ 11/พ.ย./2562 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(กองคลัง) 
-เครื่องคอมพิวเตอร์
ส านักงาน จ านวน 1 
เครื่อง 

16,900.- เฉพาะเจาะจง 

หจก. ธงชัย โอเอ เซลล์
แอนเซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ  
16,900.-บาท 

หจก. ธงชัย โอเอ เซลล์แอน
เซอร์วิส 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
16,900.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 12/2563 
ลงวันที่ 14/พ.ย./2562 

6 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(กองสาธารณสุขฯ) 
-ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
จ านวน 1 หลัง 

5,500.- เฉพาะเจาะจง 

ร้าน พลอย เฟอร์นิเจอร์ 
เซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ  
5,500.-บาท 

ร้าน พลอย เฟอร์นิเจอร์ 
เซอร์วิส 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
5,500.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 13/2563 
ลงวันที่ 18/พ.ย./2562 

7 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(กองคลัง) 
-โต๊ะเหล็กท างาน 4 ฟุต  
จ านวน 1 ตัว 

4,700.- เฉพาะเจาะจง 

ร้าน พลอย เฟอร์นิเจอร์ 
เซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ  
4,700.-บาท 

ร้าน พลอย เฟอร์นิเจอร์ 
เซอร์วิส 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
4,700.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 14/2563 
ลงวันที่ 18/พ.ย./2562 

8 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(ส านักปลัด) 
-ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
จ านวน 3 หลัง 

16,500.- เฉพาะเจาะจง 

ร้าน พลอย เฟอร์นิเจอร์ 
เซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ  
16,500.-บาท 

ร้าน พลอย เฟอร์นิเจอร์ 
เซอร์วิส 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
16,500.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 15/2563 
ลงวันที่ 19/พ.ย./2562 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

10 วัสดุส านักงาน 
(กองการศึกษา) 
จ านวน  28 รายการ 

18,419.- เฉพาะเจาะจง 

ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่เสนอ  
18,419.-บาท 

ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
18,419.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 17/2563 
ลงวันที่ 19/พ.ย./2562 

11 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(กองสวัสดิการสังคม) 
-เครื่องส ารองไฟ  
จ านวน 3 เครื่อง 
 

7,200.- เฉพาะเจาะจง 

หจก. ธงชัย โอเอ เซลล์
แอนเซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ  
7,200.-บาท 

หจก. ธงชัย โอเอ เซลล์แอน
เซอร์วิส 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
7,200.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 18/2563 
ลงวันที่ 20/พ.ย./2562 

12 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(กองสวัสดิการสังคม)    
-เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค จ านวน 1 เครื่อง 
 

21,500.- เฉพาะเจาะจง 

หจก. ธงชัย โอเอ เซลล์
แอนเซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ  
21,500.-บาท 

หจก. ธงชัย โอเอ เซลล์แอน
เซอร์วิส 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
21,500.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 19/2563 
ลงวันที่ 20/พ.ย./2562 

13 วัสดุส านักงาน 
(กองคลัง) 
จ านวน 14 รายการ 

9,692.- เฉพาะเจาะจง 
ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่เสนอ  
9,692.-บาท 

ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
9,692.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 20/2563 
ลงวันที่ 26/พ.ย./2562 

 

 
 



 
 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 

กองคลัง (งานพัสดุ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 

 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(กองช่าง) 
-เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว – ด า) 
จ านวน  1 เครื่อง 

39,900.- เฉพาะเจาะจง หจก. ธงชัย โอเอ เซลล์
แอนเซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ 
39,900.-บาท 

หจก. ธงชัย โอเอ เซลล์แอน
เซอร์วิส 
ราคาที่ตกลงซื้อ 
39,900.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 21/2563 
ลงวันที่ 06/ธ.ค./2562 

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(กองการศึกษา)    
-ตู้บานเลื่อนกระจก
จ านวน 1 ตู ้

5,500.- เฉพาะเจาะจง ร้าน พลอย 
เฟอร์นิเจอร์ เซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ  
5,500.-บาท 

ร้าน พลอย เฟอร์นิเจอร์ 
เซอร์วิส 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
5,500.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 23/2563 
ลงวันที่ 17/ธ.ค./2562 

3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(กองการศึกษา)    
-เก้าอ้ีส านักงาน     
จ านวน 1 ตัว 

2,700.- เฉพาะเจาะจง ร้าน พลอย 
เฟอร์นิเจอร์ เซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ  
2,700.-บาท 

ร้าน พลอย เฟอร์นิเจอร์ 
เซอร์วิส 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
2,700.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 24/2563 
ลงวันที่ 17/ธ.ค./2562 

4 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(กองสาธารณสุขฯ)    
-เก้าอ้ีส านักงาน     
จ านวน 2 ตัว 

5,400.- เฉพาะเจาะจง 

ร้าน พลอย 
เฟอร์นิเจอร์ เซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ  
5,400.-บาท 

ร้าน พลอย เฟอร์นิเจอร์ 
เซอร์วิส 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
5,400.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 25/2563 
ลงวันที่ 17/ธ.ค./2562 

 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

5 วัสดุส านักงาน 
(กองสาธารณสุขฯ) 
จ านวน 14 รายการ 

9,999.- เฉพาะเจาะจง ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่เสนอ  
9,999.-บาท 

ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
9,999.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 26/2563 
ลงวันที่ 17/ธ.ค./2562 

6 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
(ส านักปลัด) 

1,330.- เฉพาะเจาะจง ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่เสนอ  
1,330.-บาท 

ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
1,330.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 28/2563 
ลงวันที่ 17/ธ.ค./2562 

 
7 
 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 
(ส านักปลัด) 
-เมาส์ จ านวน 2 อัน 
-แฟลชไดร์ฟ         
จ านวน 2 อัน 

1,550.- เฉพาะเจาะจง 
ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่เสนอ 
1,550.-บาท 

ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่ตกลงซื้อ 
1,550.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 29/2563 
ลงวันที่ 17/ธ.ค./2562 

8 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(ส านักปลัด) 
-เครื่องโทรสาร  
จ านวน 1 เครื่อง 

4,800.- เฉพาะเจาะจง 
ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่เสนอ  
4,800.-บาท 

ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
4,800.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 30/2563 
ลงวันที่ 17/ธ.ค./2562 

9 
 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(กองคลัง) 
-เก้าอ้ีส านักงาน  
จ านวน 3 ตัว 

8,100.- เฉพาะเจาะจง ร้าน พลอย เฟอร์นิเจอร์ 
เซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ  
8,100.-บาท 

ร้าน พลอย เฟอร์นิเจอร์ 
เซอร์วิส 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
8,100.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 31/2563 
ลงวันที่ 19/ธ.ค./2562 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

10 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(กองคลัง) 
-ตู้เต้ียบานเปดิ  
จ านวน 3 ตัว 

7,500.- เฉพาะเจาะจง 

ร้าน พลอย เฟอร์นิเจอร์ 
เซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ  
7,500.-บาท 

ร้าน พลอย เฟอร์นิเจอร์ 
เซอร์วิส 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
7,500.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 32/2563 
ลงวันที่ 19/ธ.ค./2562 

11 วัสดุส านักงาน 
 (กองสวัสดิการสังคม) 
 จ านวน 14 รายการ 

11,151.- เฉพาะเจาะจง 
ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่เสนอ  
11,151.-บาท 

ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
11,151.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 33/2563 
ลงวันที่ 19/ธ.ค./2562 

12 วัสดุคอมพิวเตอร์ 
(กองสวัสดิการสังคม) 
-หมึกพิมพ์เลเซอร์ 
จ านวน 3 ตลับ 

11,070.- เฉพาะเจาะจง 

หจก. ธงชัย โอเอ เซลล์
แอนเซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ  
11,070.-บาท 

หจก. ธงชัย โอเอ เซลล์แอน
เซอร์วิส 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
11,070.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 34/2563 
ลงวันที่ 19/ธ.ค./2562 

13 
 
 

วัสดุงานบ้านงานครัว 
(ส านักปลัด)  
จ านวน 25 รายการ 

11,436.- เฉพาะเจาะจง 
ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่เสนอ  
11,436.-บาท 

ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
11,436.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 35/2563 
ลงวันที่ 19/ธ.ค./2562 

14 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(กองคลัง) 
-ตู้เหล็ก 18 ช่อง  
จ านวน 1 ตู ้

7,900.- เฉพาะเจาะจง 

ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่เสนอ  
7,900.-บาท 

ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
7,900.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 36/2563 
ลงวันที่ 26/ธ.ค./2562 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

15 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
(ส านักปลัด) 
-เลื่อยยนต์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

3,200.- เฉพาะเจาะจง ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่เสนอ  
3,200.-บาท 

ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
3,200.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 37/2563 
ลงวันที่ 26/ธ.ค./2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2563 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(กองสาธารณสุขฯ) 
-ตู้เหล็ก 18 ช่อง  
จ านวน 1 ตู ้

7,900.- เฉพาะเจาะจง ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่เสนอ  
7,900.-บาท 

ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
7,900.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 38/2563 
ลงวันที่ 2/ม.ค./2563 

2 วัสดุส านักงาน 
(ส านักปลัด) 
จ านวน 40 รายการ 

50,577.- เฉพาะเจาะจง ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่เสนอ  
50,577.-บาท 

ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
50,577.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 39/2563 
ลงวันที่ 2/ม.ค./2563 

3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(ส านักปลัด) 
-พัดลมโคจร  
จ านวน 2 ตัว 

2,400.- เฉพาะเจาะจง ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่เสนอ  
2,400.-บาท 

ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
2,400.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 40/2563 
ลงวันที่ 3/ม.ค./2563 

4 ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 
(ส านักปลัด)  
ไมค์ส าหรับการประชุม 
จ านวน 5 ตัว 

15,500.- เฉพาะเจาะจง ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่เสนอ  
15,500.-บาท 

ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
15,500.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 41/2563 
ลงวันที่ 3/ม.ค./2563 

 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2563 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

5 วัสดุส ารวจ 
(กองช่าง) 
-เวปวัดระยะ   
จ านวน 1 อัน 

1,550.- เฉพาะเจาะจง ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่เสนอ  
1,550.-บาท 

ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
1,550.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 42/2563 
ลงวันที่ 3/ม.ค./2563 

6 วัสดุส านักงาน 
(กองช่าง) 
จ านวน 23 รายการ 

18,389.- เฉพาะเจาะจง ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่เสนอ  
18,389.-บาท 

ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
18,389.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 43/2563 
ลงวันที่ 8/ม.ค./2563 

7 วัสดุส านักงาน 
(ส านักปลัด) 
-รูปพระบรมฉายาลักษณ์  
จ านวน 1 อัน 

1,650.- เฉพาะเจาะจง ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่เสนอ  
1,650.-บาท 

ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
1,650.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 44/2563 
ลงวันที่ 9/ม.ค./2563 

8 วัสดุไฟฟ้า 
(กองช่าง)  
จ านวน 4 รายการ 

13,054.- เฉพาะเจาะจง ร้าน สยามการไฟฟ้า 
ล าปลายมาศ 
ราคาที่เสนอ  
13,054.-บาท 

ร้าน สยามการไฟฟ้า  
ล าปลายมาศ 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
13,054.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 45/2563 
ลงวันที่ 9/ม.ค./2563 

 

 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2563 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

9 วัสดุส าหรับพิธีรับ
พระราชทานพระบรม
ฉายาลักษณ์ 
(ส านักปลัด) 
จ านวน 8 รายการ 

18,585.- เฉพาะเจาะจง ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่เสนอ  
18,585.-บาท 

ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
18,585.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 46/2563 
ลงวันที่ 15/ม.ค./2563 

10 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(กองสวัสดิการสังคม) 
-เครื่องปรับอากาศแยก
ชิ้นแบบติดผนัง 
จ านวน 1 เครื่อง 

27,000.- เฉพาะเจาะจง ร้าน สยามการไฟฟ้า 
ราคาที่เสนอ  
27,000.-บาท 

ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
27,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 47/2563 
ลงวันที่ 22/ม.ค./2563 

11 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(กองสวัสดิการสังคม) 
-พัดลมติดผนัง 
จ านวน 2 เครื่อง 

3,600.- เฉพาะเจาะจง ร้าน สยามการไฟฟ้า 
ราคาที่เสนอ  
3,600.-บาท 

ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
3,600.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 48/2563 
ลงวันที่ 22/ม.ค./2563 
 

12 วัสดุอุปกรณ์ส าหรับ
โครงการฝึกบรมอาชีพ 
(กิจกรรมท าสบู่) 
(กองสวัสดิการสังคม) 
จ านวน  4 รายการ 

2,450.- เฉพาะเจาะจง ร้าน การเกษ 
ราคาที่เสนอ  
2,450.-บาท 

ร้าน การเกษ 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
2,450.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 49/2563 
ลงวันที่ 24/ม.ค./2563 
 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

1 ซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
(กองสวัสดิการสังคม) 
-เครื่องปรับอากาศ 
ระบบ Inverter 
จ านวน ๑ ตัว 

29,000.- เฉพาะเจาะจง ร้าน สยามการไฟฟ้า 
ราคาที่เสนอ  
บาท 

ร้าน สยามการไฟฟ้า 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 50/2563 
ลงวันที่ 3/ก.พ./2563 

2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(กองช่าง) 
-หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 
ขาว – ด า 
จ านวน 4 กล่อง 

11,600.- เฉพาะเจาะจง ร้าน หจก.ธงชัย โอเอ 
ราคาที่เสนอ  
11,600.-บาท 

ร้าน หจก.ธงชัย โอเอ 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
11,600.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 51/2563 
ลงวันที่ 12/ก.พ./2563 

3 ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม
โครงการปลูกผักสวนครัว
ริมรั้ว 
(กองสวัสดิการสังคม) 

900.- เฉพาะเจาะจง ร้าน การเกษ 
ราคาที่เสนอ  
900.-บาท 

ร้าน การเกษ 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
900.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 52/2563 
ลงวันที่ 17/ก.พ./2563 

4 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(กองสาธารณสุขฯ) 
-เครื่องปริ้นเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

4,200.- เฉพาะเจาะจง ร้าน หจก.ธงชัย โอเอ 
ราคาที่เสนอ  
4,200.-บาท 

ร้าน หจก.ธงชัย โอเอ 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
4,200.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 53/2563 
ลงวันที่ 26/ก.พ./2563 

 

 



 
 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 

กองคลัง (งานพัสดุ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 

 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

1 ซื้อวัสดุอุปกรณโ์ครงการ
อบรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใน
การปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล  
(ส านักปลัด) 

1,530.- เฉพาะเจาะจง ร้าน การเกษ 
ราคาที่เสนอ  
1,530.-บาท 

ร้าน การเกษ 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
1,530.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 54/2563 
ลงวันที่ 4/มี.ค./2563 

2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ปี2563 
(กองสาธารณสุข) 

20,000.- เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนอง
หงส์ 
ราคาที่เสนอ  
20,000.-บาท 

สหกรณ์การเกษตรหนอง
หงส์ 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
20,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 55/2563 
ลงวันที่ 4/มี.ค./2563 

3 จัดซื้อพัดลมติดผนัง 
(กองการศึกษา) 
-จ านวน 1 ตัว 

1,800.- เฉพาะเจาะจง บ.สยามการไฟฟ้า จ ากัด 
ราคาที่เสนอ  
1,800.-บาท 

บ.สยามการไฟฟ้า จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
1,800.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 56/2563 
ลงวันที่ 5/มี.ค./2563 

4 จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  
เครื่องปริ้นเตอร์ 
-จ านวน 1 เครื่อง 
 

4,200.- เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโอเอ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ  
4,200.-บาท 

หจก.ธงชัยโอเอ จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
4,200.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 57/2563 
ลงวันที่ 5/มี.ค./2563 



 
 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 

กองคลัง (งานพัสดุ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 

 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

5 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
(กองการศึกษา) 
เก้าอ้ีแบบมีผนักพิง 
-จ านวน 1 ตัว 

5,400.- เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ 
ราคาที่เสนอ  
5,400.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
5,400.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 58/2563 
ลงวันที่ 5/มี.ค./2563 

6 จัดซื้ออุปกรณ์สร้างสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา  
ศพด.หนองโคลน 

5,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านการเกษ 
ราคาที่เสนอ  
5,000.-บาท 

ร้านการเกษ 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
5,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 59/2563 
ลงวันที่ 5/มี.ค./2563 

7 จัดซื้ออุปกรณ์สร้างสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา  
ศพด.บุ่งช้าง 

5,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านการเกษ 
ราคาที่เสนอ  
5,000.-บาท 

ร้านการเกษ 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
5,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 60/2563 
ลงวันที่ 5/มี.ค./2563 

8 จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
(กองคลัง) 
-จ านวน 1 เครื่อง 

4,200.- เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโอเอ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ  
4,200.-บาท 

หจก.ธงชัยโอเอ จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
4,200.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 61/2563 
ลงวันที่ 5/มี.ค./2563 

9 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
(กองคลัง) 
ตู้บานเลื่อนกระจก 
-จ านวน 1 ตู ้

6,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ 
ราคาที่เสนอ  
6,000.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
6,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 62/2563 
ลงวันที่ 9/มี.ค./2563 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

10 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
(กองคลัง) 
ตู้บานเลื่อนเปิดทึบ 
-จ านวน 1 ตู ้

4,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ 
ราคาที่เสนอ  
4,000.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
4,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 63/2563 
ลงวันที่ 9/มี.ค./2563 

11 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
โครงการ COVID – 19 
(กองสาธารณสุข) 

24,230.- เฉพาะเจาะจง ร้าน ประณิตา 
ราคาที่เสนอ  
24,230.-บาท 

ร้าน ประณิตา 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
24,230.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 64/2563 
ลงวันที่ 9/มี.ค./2563 

12 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
(ส านักปลัด) 
ตู้เหล็กแบบสองบาน 
-จ านวน 1 ตู ้

5,400.- เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ 
ราคาที่เสนอ  
5,400.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
5,400.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 65/2563 
ลงวันที่ 10/มี.ค./2563 

13 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
(ส านักปลัด) 
เก้าอ้ีส านักงาน 
-จ านวน 2 ตัว 

11,600.- เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ 
ราคาที่เสนอ  
11,600.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
11,600.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 66/2563 
ลงวันที่ 10/มี.ค./2563 

14 จัดซื้อวัสดุโครงการ
ส่งเสริมโภชนาการและ
การเจริญเติบโต 
(กองการศึกษา) 

3,450.- เฉพาะเจาะจง ร้านการเกษ 
ราคาที่เสนอ  
3,450.-บาท 

ร้านการเกษ 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
3,450.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 67/2563 
ลงวันที่ 10/มี.ค./2563 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

15 จัดซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริม
สุขภาพภายในช่องปาก (ศพด.
หนองโคลน และ ศพด.บุ่งช้าง) 
(กองการศึกษา) 

4,935.- เฉพาะเจาะจง ร้านการเกษ 
ราคาที่เสนอ  
4,935.-บาท 

ร้านการเกษ 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
4,935.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 68/2563 
ลงวันที่ 11/มี.ค./2563 

16 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
(กองช่าง) 
พัดลมตั้งโต๊ะขนาด 16 นิ้ว 
-จ านวน 1 ตัว 

2,990.- เฉพาะเจาะจง บ.สยามการไฟฟ้า 
ราคาที่เสนอ  
2,990.-บาท 

บ.สยามการไฟฟ้า 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
2,990.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 69/2563 
ลงวันที่ 11/มี.ค./2563 

17 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
(กองช่าง) 
โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีส านักงาน 
-จ านวน 1 ชุด 

7,600.- เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ 
ราคาที่เสนอ  
7,600.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
7,600.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 70/2563 
ลงวันที่ 11/มี.ค./2563 

18 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
(กองช่าง) 
ชุดรับแขก 
-จ านวน 1 ชุด 

7,900.- เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ 
ราคาที่เสนอ  
7,900.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
7,900.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 71/2563 
ลงวันที่ 11/มี.ค./2563 

 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

19 จัดซื้อวัสดุโครงการ สปสช. 
(กองการศึกษา) 

4,600.- เฉพาะเจาะจง ร้าน แอ็ท วิทยา 
ราคาที่เสนอ 
4,600.-บาท 

 

ร้าน แอ็ท วิทยา 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
4,600.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 72/2563 
ลงวันที่ 16/มี.ค./2563 

20 จัดซื้อวัสดุโครงการ สปสช. 
หนองโคลน  
(กองการศึกษา) 

8,520.- เฉพาะเจาะจง ร้าน แอ็ท วิทยา 
ราคาที่เสนอ 
8,520.-บาท 

 

ร้าน แอ็ท วิทยา 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
8,520.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 73/2563 
ลงวันที่ 16/มี.ค./2563 

21 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
(ส านักปลัด) 

3,120.- เฉพาะเจาะจง ร้าน แอ็ท วิทยา 
ราคาที่เสนอ 
3,120.-บาท 

 

ร้าน แอ็ท วิทยา 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
3,120.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 74/2563 
ลงวันที่ 18/มี.ค./2563 

22 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 
(ส านักปลัด) 

6,600.- เฉพาะเจาะจง ร้าน แอ็ท วิทยา 
ราคาที่เสนอ 
6,600.-บาท 

 

ร้าน แอ็ท วิทยา 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
6,600.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 75/2563 
ลงวันที่ 18/มี.ค./2563 

 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

23 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(กองคลัง) 
-เครื่องส ารองไฟ 
จ านวน 1 เครื่อง 

2,400.- เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโอเอ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ  
2,400.-บาท 

หจก.ธงชัยโอเอ จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
2,400.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 76/2563 
ลงวันที่ 19/มี.ค./2563 

24 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(กองคลัง) 
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังเครื่อง Ink Tank 
Printer )  
จ านวน 1 เครื่อง 

4,300.- เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโอเอ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ  
4,300.-บาท 

หจก.ธงชัยโอเอ จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
4,300.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 77/2563 
ลงวันที่ 19/มี.ค./2563 

25 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
(ส านักปลัด) 
-เก้าอ้ีส านักงาน 
จ านวน 4 ตัว 

11,600.- เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ 
ราคาที่เสนอ  
11,600.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
11,600.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 78/2563 
ลงวันที่ 20/มี.ค./2563 

26 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
(กองคลัง) 
-ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
จ านวน 1 ตู ้

5,400.- เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ 
ราคาที่เสนอ  
5,400.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
5,400.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 79/2563 
ลงวันที่ 20/มี.ค./2563 

‘ 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

27 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท า
หน้ากากอนามัยในการด าเนิน
โครงการพลังคนไทยร่วมใจ
ป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 
19) 
(กองสาธารณสุขฯ) 

25,920.- เฉพาะเจาะจง ร้าน ประณีต 
ราคาที่เสนอ  
25,920.-บาท 

ร้าน ประณีต 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
25,920.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 80/2563 
ลงวันที่ 25/มี.ค./2563 

28 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
(กองสวัสดิการสังคม) 
-เก้าอ้ีส านักงาน  
จ านวน 1 ตัว 

1,800.- เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ 
ราคาที่เสนอ  
1,800.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
1,800.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 81/2563 
ลงวันที่ 30/มี.ค./2563 

 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2563 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า ปี2563 
(กองสาธารณสุข) 

21,500.- เฉพาะเจาะจง หจก.คีรีวราพงศ์ 9898 
ราคาที่เสนอ  
21,500.-บาท 

หจก.คีรีวราพงศ์ 9898 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
21,500.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 82/2563 
ลงวันที่ 2/เม.ย./2563 

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า ปี2563 
(กองสาธารณสุข) 

5,800.- เฉพาะเจาะจง หจก.คีรีวราพงศ์ 9898 
ราคาที่เสนอ  
5,800.-บาท 

หจก.คีรีวราพงศ์ 9898 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
5,800.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 83/2563 
ลงวันที่ 2/เม.ย./2563 

3 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
(กองคลัง) 
-เก้าอ้ีส านักงาน 
-จ านวน 1 ตัว 

3,400.- เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ 
ราคาที่เสนอ  
3,400บาท 

หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
3,400บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 84/2563 
ลงวันที่ 7/เม.ย./2563 

4 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(กองคลัง) 
-เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ 
-จ านวน 1 เครื่อง 

8,900.- เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโอเอ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ  
8,900.-บาท 

หจก.ธงชัยโอเอ จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
8,900.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 85/2563 
ลงวันที่ 7/เม.ย./2563 

 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2563 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

5 จัดซื้ออุปกรณ์ DLTV ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดบุ่ง
ช้าง 
(กองการศึกษาฯ) 

30,700.- เฉพาะเจาะจง บ.มั่นคงทรัพย์ 2018 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ  
25,500.-บาท 

บ.มั่นคงทรัพย์ 2018 
จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
25,500.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 86/2563 
ลงวันที่ 15/เม.ย./2563 

6 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ 
(กองสาธารณสุข) 

168,435.- เฉพาะเจาะจง ร้าน สวนเกษตรสามปอ
พอเพียง 
ราคาที่เสนอ  
168,435.-บาท 

ร้าน สวนเกษตรสามปอ
พอเพียง 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
168,435.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 87/2563 
ลงวันที่ 22/เม.ย./2563 

7 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
(ส านักปลัด) 
-จ านวน 14 รายการ 

8,980.- เฉพาะเจาะจง ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่เสนอ 
8,980.-บาท 

ร้าน แอ็ท วิทยา 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
8,980.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 88/2563 
ลงวันที่ 23/เม.ย./2563 

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(ส านักปลัด) 
-จ านวน 2 รายการ 

990.- เฉพาะเจาะจง ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่เสนอ 
990.-.-บาท 

ร้าน แอ็ท วิทยา 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
990.-.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 89/2563 
ลงวันที่ 23/เม.ย./2563 

9 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 
(กองสาธารณสุข) 
-จ านวน 1 รายการ 

1,080.- เฉพาะเจาะจง ร้าน จ ารูญ 
ราคาที่เสนอ 
1,080.-บาท 

ร้าน จ ารูญ 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
1,080.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 90/2563 
ลงวันที่ 23/เม.ย./2563 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2563 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(กองคลัง) 
-จ านวน 2 รายการ 

560.- เฉพาะเจาะจง ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่เสนอ 
560.-บาท 

ร้าน แอ็ท วิทยา 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
560.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 91/2563 
ลงวันที่ 24/เม.ย./2563 

11 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
(กองคลัง) 
-จ านวน 11 รายการ 

23,019.- เฉพาะเจาะจง ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่เสนอ 
23,019.-บาท 

ร้าน แอ็ท วิทยา 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
23,019.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 93/2563 
ลงวันที่ 27/เม.ย./2563 

12 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุด
ปฏิบัติงานบุคลากรหรือ
เครื่องแบบ ตามมาตรฐาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 
(กองสาธารณสุข) 
-จ านวน 1 รายการ 

7,200.- เฉพาะเจาะจง ร้าน แอ็ด วิทยา 
ราคาที่เสนอ 
7,200.-บาท 

ร้าน แอ็ท วิทยา 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
7,200.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 94/2563 
ลงวันที่ 28/เม.ย./2563 

13 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 
(กองช่าง) 

6,839.- เฉพาะเจาะจง ร้าน สยามการไฟฟ้า 
ราคาที่เสนอ 
6,839.-บาท 

ร้าน สยามการไฟฟ้า 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
6,839.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 95/2563 
ลงวันที่ 30/เม.ย./2563 

 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

1 จัดซื้อนมให้แก่โรงเรียนเบญ
มาศกุญชร 
-จ านวน 4,064 กล่อง 
(กองการศึกษาฯ) 

31,780.48 เฉพาะเจาะจง บ. แมรี่ แอนด์ แดรี่ โปร
ดักส์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ  
31,780.48 บาท 

บ. แมรี่ แอนด์ แดรี่ โปร
ดักส์ จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
31,780.48 บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 96/2563 
ลงวันที่ 5/พ.ค./2563 

2 จัดซื้อนมให้แก่โรงเรียนบ้าน
หนองโคลน 
-จ านวน 3,136 กล่อง 
(กองการศึกษาฯ) 

24,523.52 เฉพาะเจาะจง บ. แมรี่ แอนด์ แดรี่ โปร
ดักส์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ  
24,523.52 บาท 

บ. แมรี่ แอนด์ แดรี่ โปร
ดักส์ จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
24,523.52 บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 97/2563 
ลงวันที่ 5/พ.ค./2563 

3 จัดซื้อนมให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดบ้านบุ่งช้าง 
-จ านวน 896 กล่อง 
(กองการศึกษาฯ) 

7,006.72 เฉพาะเจาะจง บ. แมรี่ แอนด์ แดรี่ โปร
ดักส์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ  
7,006.72 บาท 

บ. แมรี่ แอนด์ แดรี่ โปร
ดักส์ จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
7,006.72 บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 98/2563 
ลงวันที่ 5/พ.ค./2563 

4 จัดซื้อนมให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองโคลน 
-จ านวน 832 กล่อง 
(กองการศึกษาฯ) 

6,506.- เฉพาะเจาะจง บ. แมรี่ แอนด์ แดรี่ โปร
ดักส์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ  
6,506.-บาท 

บ. แมรี่ แอนด์ แดรี่ โปร
ดักส์ จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
6,506.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 99/2563 
ลงวันที่ 5/พ.ค./2563 

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(กองคลัง) 
-จ านวน 3 รายการ 

840.- เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโอเอ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ  
840.-บาท 

หจก.ธงชัยโอเอ จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
840.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 100/2563 
ลงวันที่ 18/พ.ค./2563 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

6 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(กองการศึกษา) 

1,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 
ราคาที่เสนอ  
1,000.-บาท 

ร้าน เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 
พอเพียง 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
1,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 101/2563 
ลงวันที่ 25/พ.ค./2563 

7 จัดซื้อวัสดุโครงการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก ปี2563 
(กองสาธารณสุขฯ) 

43,960.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เกษตรสามปอ 
พอเพียง 
ราคาที่เสนอ  
43,960.-บาท 

ร้าน เกษตรสามปอ 
พอเพียง 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
43,960.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

สัญญาซื้อเลขที่ 102/2563 
ลงวันที่ 25/พ.ค./2563 

 

 

 

 

 

\ 
 
 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ (บันทึกข้อตกลงซ้ือ) ในรอบเดือน  ตุลาคม พ.ศ.2562 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 

ล าดับที่ งานที่จัดตกลงซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการตกลงซื้อ 

    1 จัดซื้อน้ าดื่ม 
 
(ส านักปลัด) 

11,700.- เฉพาะเจาะจง 

นายเรื่องอ านาจ เรือง
อารยทรัพย์ 
ราคาที่เสนอ  
11,700.-บาท 

นายเรื่องอ านาจ เรือง
อารยทรัพย์ 
ราคาที่ตกลงซื้อ 
11,700.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

บันทึกข้อตกลงซื้อเลขท่ี1/2563 
ลงวันที่ 1/ต.ค./2562 

2 จัดซื้อน้ ามันรถดับเพลิง 
ทะเบียน บม.6973 
 
(ส านักปลัด) 

18,000.- เฉพาะเจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรหนอง
หงส์ 
ราคาที่เสนอ  
18,000.-บาท 

สหกรณ์การเกษตรหนอง
หงส์ 
ราคาที่ตกลงซื้อ 
18,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

บันทึกข้อตกลงซื้อเลขท่ี 2/2563 
ลงวันที่ 1/ต.ค./2562 

3 
 
 

จัดซื้อน้ ามันรถยนต์
ส่วนกลางทะเบียน กค 
๑๑๒๑ รถจักรยานยนต์
ส่วนกลาง  ทะเบียน 
กลว ๓๖๓ บุรีรัมย์ และ
เครื่องตัดหญ้า 
(ส านักปลัด) 

69,600.- 
 

เฉพาะเจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรหนอง
หงส์ 
ราคาที่เสนอ 
69,600.-บาท 

สหกรณ์การเกษตรหนอง
หงส์ 
ราคาที่ตกลงซื้อ 
69,600.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดซื้อ
ได้ 

บันทึกข้อตกลงซื้อเลขท่ี 3/2563 
ลงวันที่ 1/ต.ค./2562 

 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ (บันทึกข้อตกลงซ้ือ) ในรอบเดือน  ตุลาคม พ.ศ.2562 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 

 
 

ล าดับที่ งานที่จัดตกลงซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือ 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการตกลงซื้อ 

4 จัดซื้อน้ ามันรถยนต์
แพทย์ฉุกเฉิน 1669 
 
(กองสาธารณสุขฯ) 

30,000.- 

 
เฉพาะเจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรหนอง
หงส์ 
ราคาทีเ่สนอ  
30,000.-บาท 

สหกรณ์การเกษตรหนอง
หงส์ 
ราคาที่ตกลงซื้อ 
30,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดซื้อได้ 

บันทึกข้อตกลงซื้อเลขท่ี 4/2563 
ลงวันที่ 1/ต.ค./2562 

    5 จัดซื้อน้ ามัน
รถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน 1 กภ 2308 
บุรีรัมย์ 
(กองช่าง) 

6,000.- เฉพาะเจาะจง 

สหกรณ์การเกษตรหนอง
หงส์ 
ราคาทีเ่สนอ  
6,000.-บาท 

สหกรณ์การเกษตรหนอง
หงส์ 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
6,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดซื้อได้ 

บันทึกข้อตกลงซื้อเลขท่ี 5/2563 
ลงวันที่ 1/ต.ค./2562 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง(โครงการ) ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจ้าง 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่6 
บ้านม่วงเจริญ สายม่วง
เจริญการเกษตร 1 
(กองช่าง) 

457,800 เฉพาะเจาะจง 

หจก.บุรีรัมย์ กิจอนันต์ 
ราคาที่เสนอ  
457,300.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์ กิจอนันต์ 
ราคาที่ตกลงจ้าง  
457,300.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัด
จ้างได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 1/2563 
ลงวันที่ 27/พ.ย./2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง(โครงการ) ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจ้าง 

1 โครงการต่อเติม ปรับปรุง 
อาคารเอนกประสงค์ 
อบต.สระทอง 
(กองช่าง) 

495,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.จันทร์เจริญ วิศวกรรม 
ราคาที่เสนอ  
494,500.-บาท 

หจก.จันทร์เจริญ 
วิศวกรรม 
ราคาที่ตกลงจ้าง  
494,500.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัด
จ้างได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 2/2563 
ลงวันที่ 3/ธ.ค./2562 

2 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 2 
บ้านไทรทม 
(กองช่าง) 

116,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.มีรวยอุดมทรัพย์ 
ราคาที่เสนอ  
108,300.-บาท 

หจก.มีรวยอุดมทรัพย์ 
วิศวกรรม 
ราคาที่ตกลงจ้าง  
108,300.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัด
จ้างได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 3/2563 
ลงวันที่ 9/ธ.ค./2562 

3 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุก หมู่ 3   
บ้านไทยจาน 
สายสระหนองปรือ – 
หนองบัวลี 
(กองช่าง) 

27,200.- เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์ กิจอนันต์ 
ราคาที่เสนอ  
27,200.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์ กิจอนันต์ 
ราคาที่ตกลงจ้าง  
27,200.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัด
จ้างได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 4/2563 
ลงวันที่ 13/ธ.ค./2562 

 

 

 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง(โครงการ) ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจ้าง 

4 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก หมู่ 3 บ้านไทย
จาน สายนานายชัยวัฒน์ 
ใจสว่าง 
(กองช่าง) 

41,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์ กิจอนันต์ 
ราคาที่เสนอ  
40,500.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์ กิจอนันต์ 
ราคาที่ตกลงจ้าง  
40,500.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัด
จ้างได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 5/2563 
ลงวันที่ 17/ธ.ค./2562 

5 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก สายล าห้วยไทย
จาน หมู่ 3  
(กองช่าง) 

157,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์ กิจอนันต์ 
ราคาที่เสนอ  
156,500.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์ กิจอนันต์ 
ราคาที่ตกลงจ้าง  
156,500.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัด
จ้างได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 6/2563 
ลงวันที่ 17/ธ.ค./2562 

6 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก สายนาหนูจร แสง
แสงฮาด หมู่ 9 บ้านสุข
ส าราญ 
(กองช่าง) 

57,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์ กิจอนันต์ 
ราคาที่เสนอ  
56,300.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์ กิจอนันต์ 
ราคาที่ตกลงจ้าง  
56,300.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัด
จ้างได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 7/2563 
ลงวันที่ 23/ธ.ค./2562 

 

 

 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง(โครงการ) ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2563 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจ้าง 

1 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุกสายบ้านนาย    
ทองพูน แสงลุน –ล าห้วย
ตะโก หมู่ที่1 บ้านสระทอง 
(กองช่าง) 

142,000 เฉพาะเจาะจง 

หจก.บุรีรัมย์ กิจอนันต์ 
ราคาที่เสนอ  
136,000.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์ กิจอนันต์ 
ราคาที่ตกลงจ้าง  
136,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัด
จ้างได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 8/2563 
ลงวันที่ 27/ม.ค./2563 

 

 

 

 

 

 

] 

 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง(โครงการ) ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจ้าง 

1 โครงการติดตั้งระบบสูบ
น้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
หมู่ 9 บ้านสุขส าราญ 
(กองช่าง) 

116,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.จันทร์เจริญ วิศวกรรม 
ราคาที่เสนอ  
109,000.-บาท 

หจก.จันทร์เจริญ 
วิศวกรรม 
ราคาที่ตกลงจ้าง  
109,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดจ้าง
ได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 9/2563 
ลงวันที่ 7/ก.พ./2563 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนางหนูจร 
แสงฮาด หมู่ 9  
บ้านสุขส าราญ 
(กองช่าง) 

156,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์ กิจอนันต์ 
ราคาที่เสนอ  
155,500.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์ กิจอนันต์ 
ราคาที่ตกลงจ้าง  
155,500.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดจ้าง
ได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 10/2563 
ลงวันที่ 14/ก.พ./2563 

3 โครงการขุดลอกล าห้วย
ตะโก หมู่ 2 บ้านไทรทม
(กองช่าง) 

246,000.- เฉพาะเจาะจง บ.มหาเจริญทรัพย์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ  
242,000.-บาท 

บ.มหาเจริญทรัพย์ จ ากัด 
ราคาที่ตกลงจ้าง  
242,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดจ้าง
ได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 11/2563 
ลงวันที่ 14/ก.พ./2563 

 

 

 

 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง(โครงการ) ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจ้าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยบ้านนางอารี
รัตน์ พงษ์สนิท หมู่ 3 
บ้านไทยจาน 
(กองช่าง) 

180,000.- เฉพาะเจาะจง บ.มหาเจริญทรัพย์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ  
175,000.-บาท 

บ.มหาเจริญทรัพย์ จ ากัด 
ราคาที่ตกลงจ้าง  
175,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดจ้าง
ได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 12/2563 
ลงวันที่ 20/ก.พ./2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง(โครงการ) ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจ้าง 

1 โครงการขุดลอกล าห้วย
ตะโก หมู่1 บ้านสระทอง 
(กองช่าง) 

214,000.- เฉพาะเจาะจง บ.มหาเจริญทรัพย์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ  
211,000.-บาท 

บ.มหาเจริญทรัพย์ จ ากัด 
ราคาที่ตกลงจ้าง  
211,000.-บาทบาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดจ้าง
ได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 13/2563 
ลงวันที่ 4/ก.พ./2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง(โครงการ) ในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจ้าง 

1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 7 บ้านบุ่งเจริญ 
สายหนองสระกง 
(กองช่าง) 

486,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์ กิจอนันต์ 
ราคาที่เสนอ  
460,400.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์ กิจอนันต์ 
ราคาที่ตกลงจ้าง  
460,400.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัด
จ้างได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 14/2563 
ลงวันที่ 7/พ.ค./2563 

2 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก หมู่ 9 บ้านสุข
ส าราญ สายนานายจันที 
(กองช่าง) 

51,600.- เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์ กิจอนันต์ 
ราคาที่เสนอ  
49,000.-บาท 

หจก.บุรีรัมย์ กิจอนันต์ 
ราคาที่ตกลงจ้าง  
49,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัด
จ้างได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 15/2563 
ลงวันที่ 8/พ.ค./2563 

3 โครงการก่อสร้างธนาคาร
น้ าใต้ดิน 
(กองช่าง) 

20,000.- เฉพาะเจาะจง นายทองจันทร์ ปะนามะทัง 
ราคาที่เสนอ  
18,300.-บาท 

นายทองจันทร์ ปะนามะทัง 
ราคาที่ตกลงจ้าง  
18,300.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัด
จ้างได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 16/2563 
ลงวันที่ 8/พ.ค./2563 

4 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อ
พักหมู่ 5 บ้านโนนสวรรค์ 
สามแยกบ้านโนนสวรรค์
บ้านไทยจาน 
(กองช่าง) 

250,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.ยูเจ การโยธา 
ราคาที่เสนอ  
249,000.-บาท 

หจก.ยูเจ การโยธา 
ราคาที่ตกลงจ้าง  
249,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัด
จ้างได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 17/2563 
ลงวันที่ 21/พ.ค./2563 

 

 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง(โครงการ) ในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจ้าง 

5 โครงการก่อสร้างวาง
ระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อ
พัก หมู่ 8 บ้านบุ่งช้าง
สายบ้านนายชัยกมล ปะ
นาเต นายชัยชาญ ปะนา
ทัง 
(กองช่าง) 

316,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.ยูเจ การโยธา 
ราคาที่เสนอ  
310,000.-บาท 

หจก.ยูเจ การโยธา 
ราคาที่ตกลงจ้าง  
310,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัด
จ้างได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 18/2563 
ลงวันที่ 21/พ.ค./2563 

6 โครงการขุดลอกล าห้วย
หนองโคลน – ฝายตลาด
ควาย หมู่ 4 บ้านหนอง
โคลน 
(กองช่าง) 

201,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.ลักษณะดี 
ราคาที่เสนอ  
175,000.-บาท 

หจก.ลักษณะดี 
ราคาที่ตกลงจ้าง  
175,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณท่ีจัด
จ้างได้ 

สัญญาจ้างเลขที่ 19/2563 
ลงวันที่ 25/พ.ค./2563 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง(บันทึกข้อตกลงจ้าง)ในรอบเดือน ตุลาคม  พ.ศ.2562 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจ้าง 

1 จ้างเหมาพนักงานขับ
รถยนต์บริการแพทย์
ฉุกเฉิน 1669 
(กองสาธารณสุขฯ) 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 

นายกฤษฎา พรคลัง 
ราคาที่เสนอ 
54,000.-บาท 

นายกฤษฎา พรคลัง 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
54,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้ 

บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ 1/2563 
ลงวันที่ 1/ต.ค./2562 
 

2 จ้างเหมาพนักงานประจ า
รถยนต์บริการแพทย์
ฉุกเฉิน 1669 
(กองสาธารณสุขฯ) 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 

นายสุผล สันงูเหลือม 
ราคาที่เสนอ  
54,000.-บาท 

นายสุผล สันงูเหลือม 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
54,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้ 

บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ 2/2563 
ลงวันที่ 1/ต.ค./2562 

 

3 จ้างเหมาพนักงานประจ า
รถยนต์บริการแพทย์
ฉุกเฉิน 1669 
(กองสาธารณสุขฯ) 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 

นายพรมมา พรคลัง 
ราคาที่เสนอ  
54,000.-บาท 

นายพรมมา พรคลัง 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
54,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่จัดจ้าง
ได ้

บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ 3/2563 
ลงวันที่ 1/ต.ค./2562 
 

4 จ้างเหมาพนักงานขับ
รถยนต์บริการแพทย์
ฉุกเฉิน 1669 
(กองสาธารณสุขฯ) 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 

นายอภิสิทธิ์  บุระดา 
ราคาที่เสนอ  
54,000.-บาท 

นายอภิสิทธิ์  บุระดา 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
54,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้ 

บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ 4/2563 
ลงวันที่ 1/ต.ค./2562 
 

5 จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน
ทั่วไป 
(กองการศึกษาฯ) 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 
นายไชยา  บัวภา 
ราคาที่เสนอ  
54,000.-บาท 

นายไชยา  บัวภา 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
54,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้ 

บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ 5/2563 
ลงวันที่ 1/ต.ค./2562 
 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง(บันทึกข้อตกลงจ้าง)ในรอบเดือน ตุลาคม  พ.ศ.2562 



 
 

กองคลัง (งานพัสดุ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจ้าง 

6 จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน
ทั่วไป 
(กองคลัง) 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 

นางสาวภัทรวดี ภูเฮียง
แก้ว 
ราคาที่เสนอ  
54,000.-บาท 

นางสาวภัทรวดี ภูเฮียง
แก้ว 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
54,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้ 

บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ 6/2563 
ลงวันที่ 1/ต.ค./2562 
 

7 จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน
ทั่วไป 
(กองช่าง) 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 
นายถวิล จันทร์ดอก 
ราคาที่เสนอ  
54,000.-บาท 

นายถวิล จันทร์ดอก 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
54,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้ 

บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ 7/2563 
ลงวันที่ 1/ต.ค./2562 

 
8 จ้างเหมาพนักงานขับ

รถบรรทุกน้ าดับเพลิง 
(ส านักปลัด) 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 
นายณัฐพงศ์ ชาญโพธิ์ 
ราคาที่เสนอ  
54,000.-บาท 

ยณัฐพงศ์ ชาญโพธิ์ 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
54,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้ 

บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ 8/2563 
ลงวันที่ 1/ต.ค./2562 
 

9 จ้างเหมาพนักงานประจ า
รถบรรทุกน้ าดับเพลิง 
(ส านักปลัด) 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 
นายสมุด ปักเคทาติ 
ราคาที่เสนอ  
54,000.-บาท 

นายสมุด ปักเคทาติ 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
54,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้ 

บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ 9/2563 
ลงวันที่ 1/ต.ค./2562 
 

10 จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน
ธุรการ 
(ส านักปลัด) 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางสาวสุวนิดา  วรยศ 
ราคาที่เสนอ  
54,000.-บาท 

นางสาวสุวนิดา  วรยศ 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
54,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้ 

บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ 10/2563 
ลงวันที่ 1/ต.ค./2562 
 

 

 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง(บันทึกข้อตกลงจ้าง)ในรอบเดือน ตุลาคม  พ.ศ.2562 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจ้าง 

11 จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน
ทั่วไป 
 
(ส านักปลัด) 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 

นายเสถียน ปักขาจัง 
ราคาที่เสนอ 
54,000.-บาท 

นายเสถียน ปักขาจัง 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
54,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้ 

บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ 
11/2563 
ลงวันที่ 1/ต.ค./2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง(บันทึกข้อตกลงจ้าง)ในรอบเดือน เมษายน  พ.ศ.2563 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจ้าง 

1 จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน
ทั่วไป 
-จ านวน 1 คน 
(กองช่าง) 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 

นายถวิล จันทร์ดอก 
ราคาที่เสนอ  
54,000.-บาท 

นายถวิล จันทร์ดอก 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
54,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้ 

บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ 13/2563 
ลงวันที่ 1/เม.ย./2563 

 

2 จ้างเหมาพนักงานขับ
รถยนต์บริการแพทย์
ฉุกเฉิน 1669 
-จ านวน 1 คน 
(กองสาธารณสุขฯ) 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 

นายอภิสิทธิ์  บุระดา 
ราคาที่เสนอ  
54,000.-บาท 

นายอภิสิทธิ์  บุระดา 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
54,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้ 

บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ 14/2563 
ลงวันที่ 1/เม.ย./2563 

 

3 จ้างเหมาพนักงานขับ
รถยนต์บริการแพทย์
ฉุกเฉิน 1669 
-จ านวน 1 คน 
(กองสาธารณสุขฯ) 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 

นายกฤษฎา พรคลัง 
ราคาที่เสนอ 
54,000.-บาท 

นายกฤษฎา พรคลัง 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
54,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้ 

บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ 15/2563 
ลงวันที่ 1/เม.ย./2563 

 

4 จ้างเหมาพนักงานประจ า
รถยนต์บริการแพทย์
ฉุกเฉิน 1669 
-จ านวน 1 คน 
(กองสาธารณสุขฯ) 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 

นายพรมมา พรคลัง 
ราคาที่เสนอ  
54,000.-บาท 

นายพรมมา พรคลัง 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
54,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้ 

บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ 16/2563 
ลงวันที่ 1/เม.ย./2563 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง(บันทึกข้อตกลงจ้าง)ในรอบเดือน เมษายน  พ.ศ.2563 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 

ล าดับที่ งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจ้าง 

5 จ้างเหมาพนักงานประจ า
รถยนต์บริการแพทย์
ฉุกเฉิน 1669 
-จ านวน 1 คน 
(กองสาธารณสุขฯ) 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 

นายสุผล สันงูเหลือม 
ราคาที่เสนอ  
54,000.-บาท 

นายสุผล สันงูเหลือม 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
54,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้ 

บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ 17/2563 
ลงวันที่ 1/เม.ย./2563 

 

6 จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน
ทั่วไป 
-จ านวน 1 คน 
(ส านักปลัด) 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 

นายเสถียน ปักขาจัง 
ราคาที่เสนอ 
54,000.-บาท 

นายเสถียน ปักขาจัง 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
54,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้ 

บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ 18/2563 
ลงวันที่ 1/เม.ย./2563 

 

7 จ้างเหมาพนักงานขับ
รถบรรทุกน้ าดับเพลิง 
-จ านวน 1 คน 
(ส านักปลัด) 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 

นายณัฐพงศ์ ชาญโพธิ์ 
ราคาที่เสนอ  
54,000.-บาท 

ยณัฐพงศ์ ชาญโพธิ์ 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
54,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้ 

บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ 19/2563 
ลงวันที่ 1/เม.ย./2563 

 

8 จ้างเหมาพนักงานประจ า
รถบรรทุกน้ าดับเพลิง 
-จ านวน 1 คน 
(ส านักปลัด) 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 

นายสมุด ปักเคทาติ 
ราคาที่เสนอ  
54,000.-บาท 

นายสมุด ปักเคทาติ 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
54,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้ 

บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ 20/2563 
ลงวันที่ 1/เม.ย./2563 

 

 

 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง(บันทึกข้อตกลงจ้าง)ในรอบเดือน เมษายน  พ.ศ.2563 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจ้าง 

9 จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน
ทั่วไป 
-จ านวน 1 คน 
(กองการศึกษาฯ) 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 

นายไชยา  บัวภา 
ราคาที่เสนอ  
54,000.-บาท 

นายไชยา  บัวภา 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
54,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้ 

บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ 21/2563 
ลงวันที่ 1/เม.ย./2563 

 

10 จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน
ทั่วไป 
-จ านวน 1 คน 
(กองคลัง) 

54,000.- เฉพาะเจาะจง 

นางสาวภัทรวดี ภูเฮียง
แก้ว 
ราคาที่เสนอ  
54,000.-บาท 

นางสาวภัทรวดี ภูเฮียง
แก้ว 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
54,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้ 

บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ 22/2563 
ลงวันที่ 1/เม.ย./2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง(บันทึกข้อตกลงจ้าง)ในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 
กองคลัง (งานพัสดุ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจ้าง 

1 จ้างเหมาบุคคลบริการ
ปฏิบัติงานทั่วไป 
(ส านักปลัด) 

45,000.- เฉพาะเจาะจง 
นางสาวพาขวัญ เขตคาม 
ราคาที่เสนอ  
45,000.-บาท 

นางสาวพาขวัญ เขตคาม 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
45,000.-บาท 

ราคาที่อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้ 

บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ 23/2563 
ลงวันที่ 1/พ.ค./2563 

 
 

 


