
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564        
องค์การบริหารส่วนต าบลสระขวัญ        

วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564        

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วิธีท่ีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้ท่ีเสนอราคาและราคท่ีเสนอ ผู้ท่ีรับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1

ซ้ืออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยา
เกษตรกรผู้เล้ียงโคนมและผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นม พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจภาคการเล้ียง
โคนมและผลิตภัณฑ์นม ส าหรับโรงเรียนในสังกัด
 สพฐ. จ านวน ๑๐ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระขวัญ 
จ านวน ๕ ศูนย์ จ านวน ๒๔ กล่อง

233,352.00          233,352.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท คันทรีเฟรชแดร่ี จ ากัด 233,352.- บาท บริษัท คันทรีเฟรชแดร่ี จ ากัด 233,352.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 12/2564 ลว.  15 มิ.ย. 64

2

 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. จ านวน ๑๐ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระขวัญ 
จ านวน ๕ ศูนย์ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จ านวน
 ๒๒ วัน (ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์)

277,953.00          277,953.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด 277,953.- บาท สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด 277,953.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 13/2564 ลว.  30 มิ.ย. 64

3 ซ้ือดร้ัมส าหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์ 8,700.00              8,700.00         เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไลอ้อนคิงส์ เซลแอนด์เซอร์วิส 

8,700.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไลอ้อนคิงส์ เซลแอนด์เซอร์วิส 

8,700.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 58/2564 ลว. 2 มิ.ย. 64

4 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 400,000.00          400,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน จ ารัสการค้า 400,000.- บาท ร้าน จ ารัสการค้า 400,000.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 59/2564 ลว. 4 มิ.ย. 64

5
ซ้ือผ้าม่านทึบแสงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
64,000.00            64,000.00       เฉพาะเจาะจง  ร้าน ธานินทร์ผ้าม่าน 64,000.- บาท  ร้าน ธานินทร์ผ้าม่าน 64,000.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 60/2564 ลว. 9 มิ.ย. 64

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในกองการศึกษาฯ 22,508.00            22,508.00       เฉพาะเจาะจง
             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค พี สระแก้ว           

       22,508.-บาท
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค พี สระแก้ว 22,508.-บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 61/2564 ลว. 22 มิ.ย. 64

7 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 49,400.00            49,400.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแสงจันทร์ก่อสร้าง 49,400-บาท ร้านแสงจันทร์ก่อสร้าง 49,400-บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 62/2564 ลว. 23 มิ.ย. 64

8

ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร่ี
รถบรรทุกน้ า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๕๖๙ 
สระแก้วรถบรรทุกน้ า หมายเลขทะเบียน ๘๑-

๘๑๓๓ สระแก้ว

11,600.00            11,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เทพการช่าง 11,600.- บาท ร้าน เทพการช่าง 11,600.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 63/2564 ลว. 28 มิ.ย. 64

9
 จ้างเหมาบริการเพ่ือมาปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กโรงเรียนบ้านน้ าซับเจริญ  เดือน 
กรกฎาคม 2564

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

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 119/2564 ลว. 30 มิ.ย. 64

10
 จ้างเหมาบริการเพ่ือมาปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านใหม่ถาวร  เดือน  กรกฎาคม 2564
9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชามญ์ เด็ดกล้า 9,000.-บาท นางสาวพิชามญ์ เด็ดกล้า 9,000.-บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 120/2564 ลว. 30 มิ.ย. 64



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564        
องค์การบริหารส่วนต าบลสระขวัญ        

วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564        

11
 จ้างเหมาบริการเพ่ือมาปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเนินผาสุก  เดือน  กรกฎาคม2564

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชามญ์ เด็ดกล้า 9,000.-บาท นางสาวพิชามญ์ เด็ดกล้า 9,000.-บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 121/2564 ลว. 30 มิ.ย. 64

12

 จ้างเหมาบริการเพ่ือมาปฏิบัติงาน ด้านบัญชี
และการเงิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การ
บริหารส่วนต าบลสระขวัญ เดือน กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน์ เคนค า 10,000.-บาท นางสาวสุดารัตน์ เคนค า 10,000.-บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 122/2564 ลว. 30 มิ.ย. 64

13 จ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้านพัสดุ กองคลัง 10,000.00            10,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญจนา รักษาชาติ 10,000.- บาท นางสาวกัญจนา รักษาชาติ 10,000.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 123/2564 ลว. 30 มิ.ย. 64

14 จ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้านพัสดุ กองคลัง 10,000.00            10,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาววิมลศิริ จิตเกษม 10,000.- บาท นางสาววิมลศิริ จิตเกษม 10,000.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 124/2564 ลว. 30 มิ.ย. 64

15 จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านบัญชี กองคลัง 10,000.00            10,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ์ ปาสาจะ 10,000.-บาท นางสาวกรรณิการ์ ปาสาจะ 10,000.-บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 125/2564 ลว. 30 มิ.ย. 64 

16
จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลืองานนายช่างโยธา 

เดือนกรกฎาคม 2564 -กันยายน 2564
27,000.00            27,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพิน โทอุดทาา 27,000.- บาท นางสาวอรพิน โทอุดทาา 27,000.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 126/2564 ลว.  30 มิ.ย. 64 

17
จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลืองานนายช่างโยธา 

เดือนกรกฎาคม 2564 -กันยายน 2564
27,000.00            27,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ แก้วหาวงษ์  27,000.- บาท นายอาทิตย์ แก้วหาวงษ์  27,000.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 127/2564 ลว.  30 มิ.ย. 64 

18
จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยซ่อมแซมไฟฟ้า

สาธารณะภายในเขตต าบลสระขวัญ เดือน
กรกฎาคม 2564 -กันยายน 2564

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

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 128/2564 ลว.  30 มิ.ย. 64  

19
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน

ท่ัวไป  ดือนกรกฎาคม 2564 -กันยายน 2564
27,000.00            27,000.00       เฉพาะเจาะจง  นางสาวศิริลักษ์ ค าสวัสด์ิ 27,000.- บาท  นางสาวศิริลักษ์ ค าสวัสด์ิ 27,000.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 129/2564 ลว. 30 มิ.ย. 64   

20
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน

ประจ ารถบรรทุกน้ า  เดือนกรกฎาคม - 
กันยายน 2564

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

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 130/2564 ลว. 30 มิ.ย 64

21
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน

ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือน
กรกฎาคม - กันยายน 2564

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

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 131/2564 ลว. 30 มิ.ย 64

22
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน

ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือน
กรกฎาคม - กันยายน 2564

27,000.00 27,000.00       เฉพาะเจาะจง นายธีระกิจ เฉลิมศรี27,000.-บาท นายธีระกิจ เฉลิมศรี  27,000.-บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 132/2564 ลว. 30 มิ.ย 64



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564        
องค์การบริหารส่วนต าบลสระขวัญ        

วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564        

23
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน

ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือน
กรกฎาคม - กันยายน 2564

27,000.00 27,000.00       เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์  ชมดี  27,000.-บาท นายจักรพงษ์  ชมดี  27,000.-บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 133/2564 ลว. 30 มิ.ย 64

24
 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน
ประจ ารถขยะ ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันต์พงษ์ นาชัยลาน 9,000.- บาท นายอนันต์พงษ์ นาชัยลาน 9,000.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 134/2564 ลว.  30 มิ.ย 64

25
 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ

ปฏิบัติงานประจ ารถขยะ เดือนเมษายน - 
มิถุนายน 2564

27,000.00 27,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ สามเรือง 27,000.-บาท นายณรงค์ สามเรือง 27,000.-บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 135/2564 ลว. 30 มิ.ย 64

26
 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ

ปฏิบัติงานประจ ารถขยะ เดือนเมษายน - 
มิถุนายน 2564

27,000.00 27,000.00       เฉพาะเจาะจง นายนาม ลงลายชาติ 27,000.-บาท นายนาม ลงลายชาติ 27,000.-บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 136/2564 ลว. 30 มิ.ย 64

27
 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ

ปฏิบัติงานประจ ารถขยะ เดือนเมษายน - 
มิถุนายน 2564

27,000.00 27,000.00       เฉพาะเจาะจง นายคง สองแสง  27,000.-บาท นายคง สองแสง 27,000.-บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 137/2564 ลว. 30 มิ.ย 64

28
  จ้างงานซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ท่ี ๑๖ 
บ้านคลองจานน้อย ต าบลสระขวัญ อ าเภอ

เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
16,260.00 16,260.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ประกายเพชร 16,260.- บาท ร้าน ประกายเพชร 16,260.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 69/2564 ลว. 20 มิ.ย 64

29
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเนินผาสุก 
ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

6,500.00 6,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ ละครชัย 13,320 บาท นางสาวศิริวรรณ ละครชัย 13,320 บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 68/2564 ลว.  11 มิ.ย 64

30
 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็ก

เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ถาวร
ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

8,840.00 8,840.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ ละครชัย 10,800 บาท นางสาวศิริวรรณ ละครชัย 10,800 บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 69/2564 ลว.  11 มิ.ย 64

31
	 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็ก

เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านน้ าซับเจริญ
 ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

9,620.00 9,620.00         เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี ทานะมัย  18,360.- บาท นางสุมาลี ทานะมัย  18,360.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 70/2564 ลว. 11 มิ.ย 64

32
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหินโคน ประจ าเดือน

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
7,800.00 7,800.00         เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี ทานะมัย  15,840.- บาท นางสุมาลี ทานะมัย  15,840.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 71/2564 ลว. 11 มิ.ย 64

33
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 

ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
9,100.00 9,100.00         เฉพาะเจาะจง นางกัญจณา สายบัว 14,400.- บาท นางกัญจณา สายบัว 14,400.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 72/2564 ลว. 17 มิ.ย 64

34
 จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการ

ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
13,228.00 13,228.00       เฉพาะเจาะจง ร้านจ ารัสการค้า 13,228.- บาท ร้านจ ารัสการค้า 13,228.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 73/2564 ลว. 24 มิ.ย 64



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564        
องค์การบริหารส่วนต าบลสระขวัญ        

วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564        

35
จ้างเกมาท าป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ร.
10 และพระราชนี จ านวน 1 ป้าย

2,804.00 2,804.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน 999 อิงค์เจ็ท 2,804.- บาท ร้าน 999 อิงค์เจ็ท 2,804.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 74/2564 ลว. 28 มิ.ย 64

36
จ้างซ่อมแซมป๊ัมดูดน้ ารถน้ าอเนกประสงค์ 
หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๘๕๖๙ สระแก้ว

22,363.00 22,363.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เพชรแพรว มอเตอร์ จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 

22,363.- บาท
บริษัท เพชรแพรว มอเตอร์ จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 

22,363.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 75/2564 ลว. 30 มิ.ย 64

37
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเนินผาสุก 
ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

13,600.00            13,600.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ ละครชัย 13,600 บาท นางสาวศิริวรรณ ละครชัย 13,600 บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 76/2564 ลว. 30 มิ.ย 64

38
 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็ก

เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ถาวร
ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

14,400.00 14,400.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ ละครชัย 14,400 บาท นางสาวศิริวรรณ ละครชัย 14,400 บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 77/2564 ลว.  30 มิ.ย 64

39
	 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็ก

เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านน้ าซับเจริญ
 ประจ าเดือนกรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๖๔

16,800.00 16,800.00       เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี ทานะมัย  16,800.- บาท นางสุมาลี ทานะมัย  16,800.- บาท
เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 78/2564 ลว. 30 มิ.ย 64

40
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหินโคน ประจ าเดือน

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
18,400.00 18,400.00       เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี ทานะมัย  18,400.- บาท นางสุมาลี ทานะมัย  18,400.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 79/2564 ลว. 30 มิ.ย 64

41
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 

ประจ าเดือนกรกฎาคมน พ.ศ. ๒๕๖๔
18,000.00            18,000.00       เฉพาะเจาะจง นางกัญจณา สายบัว 18,000.- บาท นางกัญจณา สายบัว 18,000.- บาท

เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขท่ี 80/2564 ลว. 30 มิ.ย 64


