
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินจัดซื้อ/จัดจาง ราคากลาง วิธีที่ซื้อ/จาง รายชื่อผูที่เสนอราคาและราคที่เสนอ ผูที่รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1        
ซื้อโคมไฟฟา แบบ LED ขนาด ๕๐ วัตต จํานวน

 ๑๒๖ โคม
497,700.00 497,700.00 เฉพาะเจาะจง

     บริษัท ไทย อินโนเวชั่น บิซ แอนด               

  เดเวลลอปเมนท จํากัด 497,700.- บาท

บริษัท ไทย อินโนเวชั่น บิซ แอนด เดเวลลอปเมนท 

จํากัด 497,700.- บาท

เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขในการ

เฉพาะเจาะจง

เลขที่ 7/2564 ลว. 18 ก.พ. 64

2        

ซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

จํานวน ๑๐ แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ จํานวน ๕ ศูนย 

ม.ีค. 64

210,211.26 210,211.26 เฉพาะเจาะจง
     สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด              

210,211.26- บาท

            สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด              

210,211.26- บาท

 เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขในการ

เฉพาะเจาะจง

เลขที่ 8/2564 ลว. 25 ก.พ. 64

6

 ซื้อหนากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ และสบูเหลว

ลางมือ โครงการปองกันและควบคุมโรคระบาด

ติดตอในศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานคลอง

มะละกอ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน กิ๊ฟเฮาส 14,000.- บาท ราน กิ๊ฟเฮาส 14,000.- บาท
เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 18/2564 ลว. 2 ก.พ. 64

4        

  ซื้อหนากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ และสบู
เหลวลางมือ โครงการปองกันและควบคุมโรค

ระบาดติดตอในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหมถาวร
 ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔

13,200.00 13,200.00   เฉพาะเจาะจง ราน กิ๊ฟเฮาส 13,200.- บาท ราน กิ๊ฟเฮาส 13,200.- บาท

 เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขที่ 19/2564 ลว. 2 ก.พ. 64

5        

 ซื้อหนากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ และสบู
เหลวลางมือ โครงการปองกันและควบคุมโรค
ระบาดติดตอในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงหิน

โคน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน กิ๊ฟเฮาส 15,000.- บาท ราน กิ๊ฟเฮาส 15,000.- บาท

 เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขในการ

เฉพาะเจาะจง เลขที่ 20/2564 ลว. 2 ก.พ. 64

6        

 ซื้อหนากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ และสบู
เหลวลางมือ โครงการปองกันและควบคุมโรค

ระบาดติดตอในศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบาน
น้ําซับเจริญ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔

15,600.00 15,600.00   เฉพาะเจาะจง ราน กิ๊ฟเฮาส 15,600.- บาท ราน กิ๊ฟเฮาส 15,600.- บาท

 เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขในการ

เฉพาะเจาะจง เลขที่ 21/2564 ลว. 2 ก.พ. 64

7        
ซื้อหนากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ และสบูเหลว

ลางมือ โครงการปองกันและควบคุมโรคระบาด

ติดตอในศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานเนินผาสุก

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน กิ๊ฟเฮาส 14,000.- บาท ราน กิ๊ฟเฮาส 14,000.- บาท
เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 22/2563 ลว. 2 ก.พ. 64

8         ซื้อตรายางรันนิ่ง 6 หลัก 540.00 540.00        เฉพาะเจาะจง ศูนยตรายางสระแกว 540.- บาท ศูนยตรายางสระแกว 540.- บาท

 เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขในการ

เฉพาะเจาะจง

เลขที่ 23/2564 ลว. 8 ก.พ. 64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2564

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564



9         ซื้อเครื่องเจาะกระดาษ 4,500.00 4,500.00     เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เค พี สระแกว 4,500.- บาท หางหุนสวนจํากัด เค พี สระแกว 4,500.- บาท

 เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขที่ 24/2564 ลว. 9 ก.พ. 64

10       ซื้อเครื่องเย็บกระดาษ 1,900.00 1,900.00     เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เค พี สระแกว 1,900.- บาท หางหุนสวนจํากัด เค พี สระแกว 1,900.- บาท

 เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขที่ 25/2564 ลว. 8 ก.พ. 64

11      
 ซื้อสารเคมีปองกันตะกรันเพื่อใชในระบบผลิตน้ําดื่ม

 จํานวน ๓ รายกา
80,200.00 80,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคเซ็ป โปรดักส จํากัด 80,200.- บาท บริษัท แอคเซ็ป โปรดักส จํากัด 80,200.- บาท

 เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขที่ 26/2564 ลว. 11 ก.พ. 64

12      ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร กองการศึกษา 17,200.00 17,200.00 เฉพาะเจาะจง ราน กิ๊ฟเฮาส 17,200.- บาท ราน กิ๊ฟเฮาส 17,200.- บาท

 เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขที่ 27/2564 ลว. 16 ก.พ. 64

13      ซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด 51,020.00 51,020.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เค พี สระแกว 51,020.- บาท หางหุนสวนจํากัด เค พี สระแกว 51,020.- บาท

 เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขที่ 28/2564 ลว. 25 ก.พ. 64

14      
 จางเหมาบริการเพื่อมาปฏิบัติงาน ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กโรงเรียนบานเนินผาสุก เดือน มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๖๔

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

 เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขที่ 69/2564 ลว. 25 ก.พ. 64

15      
จางเหมาบริการเพื่อมาปฏิบัติงาน ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กโรงเรียนบานน้ําซับเจริญ  เดือน มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๖๔

9,000.00 9,000.00       เฉพาะเจาะจง  นางสาวสุภาภรณ ตินะรักษ 9,000.- บาท  นางสาวสุภาภรณ ตินะรักษ 9,000.- บาท

 เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขที่ 70/2564 ลว. 25 ก.พ. 64

17      
 จางเหมาบริการเพื่อมาปฏิบัติงาน ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานใหมถาวร เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
9,000.00 9,000.00     เฉพาะเจาะจง  นางสาวพิชามญ เด็ดกลา 9,000.- บาท  นางสาวพิชามญ เด็ดกลา 9,000.- บาท

 เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขที่ 71/2564 ลว. 25 ก.พ. 64

18      
 จางเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหองสมุด เดือน 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
10,000.00 10,000.00   เฉพาะเจาะจง  นางชัญญานุช ธํารงธนาวรเมธ  9,000.- บาท นางชัญญานุช ธํารงธนาวรเมธ 9,000.- บาท

 เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขที่ 72/2564 ลว. 25 ก.พ. 64

19      
จางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทั่วไป 

ระยะเวาลา 3 เดือน เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 

2564

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพรัตน กี่สงา 10,000.-บาท นายนพรัตน กี่สงา 10,000.-บาท

 เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขที่ 73/2564 ลว. 25 ก.พ. 64

20      

 จางเหมาทําเอกสารประกอบการอบรม
โครงการปองกันและควบคุมโรคระบาดติดตอใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานเนินผาสุก 
ปงบประมาณ 2564

1,850.00 1,850.00     เฉพาะเจาะจง ราน กิ๊ฟเฮาส 1,850.- บาท ราน กิ๊ฟเฮาส 1,850.- บาท

 เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขในการ

เฉพาะเจาะจง เลขที่ 39/2564 ลว. 3 ก.พ. 64

21      

 จางเหมาทําเอกสารประกอบการอบรม
โครงการปองกันและควบคุมโรคระบาดติดตอใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบานคลองมะละกอ 

ปงบประมาณ 2564

1,900.00 1,900.00     เฉพาะเจาะจง ราน กิ๊ฟเฮาส 1,900.- บาท ราน กิ๊ฟเฮาส 1,900.- บาท

 เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขในการ

เฉพาะเจาะจง เลขที่ 40/2564 ลว. 3 ก.พ.64



22      

 จางเหมาทําเอกสารประกอบการอบรม
โครงการปองกันและควบคุมโรคระบาดติดตอใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานใหมถาวร ปงบ

ประมมาณ 2564

1,650.00 1,650.00     เฉพาะเจาะจง ราน กิ๊ฟเฮาส 1,650.- บาท ราน กิ๊ฟเฮาส 1,650.- บาท

 เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขในการ

เฉพาะเจาะจง เลขที่ 41/2564 ลว. 3 ก.พ. 64

23      
 จางเหมาทําเอกสารประกอบการอบรม

โครงการปองกันและควบคุมโรคระบาดติดตอใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนทุงหินโคน

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ราน กิ๊ฟเฮาส 2,300.- บาท ราน กิ๊ฟเฮาส 2,300.- บาท

 เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขในการ

เฉพาะเจาะจง เลขที่ 42/2564 ลว. 3 ก.พ. 64

24      
 จางเหมาทําเอกสารประกอบการอบรม

โครงการปองกันและควบคุมโรคระบาดติดตอใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานน้ําซับเจริญ

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง ราน กิ๊ฟเฮาส 2,600.- บาท ราน กิ๊ฟเฮาส 2,600.- บาท

 เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขที่ 43/2564 ลว. 3 ก.พ. 64

25      
 จางเหมาทําตรายาง จํานวน 3 รายการ สํานัก

ปลัด
590.00 590.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยตรายางสระแกว 590.- บาท ศูนยตรายางสระแกว 590.- บาท

 เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขในการ

เฉพาะเจาะจง

เลขที่ 44/2564 ลว. 8 ก.พ. 64

26      
 จางซอมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลข

ทะเบียน ๘๑ - ๒๓๓๔ สระแกว
12,080.00 12,080.00 เฉพาะเจาะจง อูทรัพยไฟศาลเซอรวิส 12,080.- บาท อูทรัพยไฟศาลเซอรวิส 12,080.- บาท

 เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขที่ 45/2564 ลว. 9 ก.พ. 64

27      

 จางเหมารถแบคโฮถากถางปาและขุดตอไมริม
ถนนเสนหนาที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
สระขวัญ เริ่มตั้งแตริมรั้วดานขางสํานักงาน
อุตุนิยมวิทยา จํานวน ๑๖ ชั่วโมง

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง  รานประกายเพชร 24,000 บาท  รานประกายเพชร 24,000 บาท

 เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขในการ

เฉพาะเจาะจง เลขที่ 46/2564 ลว. 18 ก.พ. 64

28      
จางเหมาประกอบอาหารกลางวันใหกับเด็กเล็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานเนินผาสุก ประจําเดือน 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

17,020.00 17,020.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ ละครชัย 17,020 บาท นางสาวศิริวรรณ ละครชัย 17,020 บาท

 เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขที่ 47/2564 ลว. 25 ก.พ. 64

29      
 จางเหมาประกอบอาหารกลางวันใหกับเด็กเล็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานใหมถาวรประจําเดือน     มีนาคม

 พ.ศ. ๒๕๖๔

13,800.00 13,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ ละครชัย 13,800 บาท นางสาวศิริวรรณ ละครชัย 13,800 บาท

 เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขที่ 48/2564 ลว. 25 ก.พ. 64

30      
	 จางเหมาประกอบอาหารกลางวันใหกับเด็กเล็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานน้ําซับเจริญ ประจําเดือน

มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

23,460.00 23,460.00 เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี ทานะมัย  23,240.- บาท นางสุมาลี ทานะมัย  23,240.- บาท

 เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขในการ

เฉพาะเจาะจง เลขที่ 49/2564 ลว. 25 ก.พ.64

31      
จางเหมาประกอบอาหารกลางวันใหกับเด็กเล็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานทุงหินโคน ประจําเดือน          

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

20,240.00 20,240.00 เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี ทานะมัย  20,240.- บาท นางสุมาลี ทานะมัย  20,240.- บาท

 เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขที่ 50/2564 ลว. 25 ก.พ.64

32      
จางเหมาประกอบอาหารกลางวันใหกับเด็กเล็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานคลองมะละกอ 

ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

18,400.00 18,400.00 เฉพาะเจาะจง นางกัญจณา สายบัว 18,400.- บาท นางกัญจณา สายบัว 18,400.- บาท

 เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขในการ

เฉพาะเจาะจง
เลขที่ 51/2564 ลว. 25 ก.พ.64
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