
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้ รำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับ รำคำท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล. บ้ำนโนนเขวำ 493,200.00      495,636.27     เฉพำะเจำะจง หจก.สุรเตโช กำรช่ำง 493,200.00      หจก.สุรเตโช 495,636.27     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 42/2564

สำยทำงบ้ำนโนนเขวำ ไปบ้ำนป่ำผุ กำรช่ำง 2 ก.ย. 2564

บ้ำนโนนเขวำ หมู่ท่ี 6

2 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยทำง 491,500.00   493,903.29     เฉพำะเจำะจง หจก.สุรเตโช กำรช่ำง 491,500.00    หจก.สุรเตโช 491,500.00   คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 43/2564

บ้ำนเหล่ำกกหุ่ง หมู่ท่ี 7 กำรช่ำง 2 ก.ย. 2564

3 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ 420,000.00   430,874.62     เฉพำะเจำะจง บ.มหำสำรคำม 420,000.00    บ.มหำสำรคำม 420,000.00   คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 44/2564

บ้ำนสวนหม่อน หมู่ท่ี 11 กำรช่ำง กำรช่ำง 16 ก.ย. 2564

4 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ 140,000.00   151,371.26     เฉพำะเจำะจง บ.มหำสำรคำม 140,000.00    บ.มหำสำรคำม 140,000.00   คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 45/2564

บ้ำนสวนหม่อน หมู่ท่ี 1 กำรช่ำง กำรช่ำง 16 ก.ย. 2564

5 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 4,634.00      4,634.00       เฉพำะเจำะจง บ.เบสท์เทค โอเอฯ 4,634.00      บ.เบสท์เทค โอเอ ฯ 4,634.00      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 40/2564

จ ำนวน 10 รำยกำร 6 ก.ย. 2564

6 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองคอมฯ 2,500.00      2,500.00       เฉพำะเจำะจง บ.เบสท์เทค โอเอฯ 2,500.00      บ.เบสท์เทค โอเอฯ 2,500.00      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 87/2564

กองช่ำง 9 ก.ย.2564

(ลงช่ือ)                                    ผู้จัดท ำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   กันยำยน  2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสวนหม่อน

วันท่ี  30  เดือน กันยำยน พ.ศ. 2564

     (นำงสำววรำวรรณ  เชิดชู)
เจ้ำหน้ำท่ี



งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้ รำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับ รำคำท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
7 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองคอมฯ 800.00         800.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีวัน โอเอ ฯ 800.00         ร้ำนวีวัน โอเอ ฯ 800.00        คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 88/2564

ส ำนักปลัด 9 ก.ย.2564

8 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองคอมฯ 2,500.00      2,500.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีวัน โอเอ ฯ 2,500.00      ร้ำนวีวัน โอเอ ฯ 2,500.00      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 89/2564
ส ำนักปลัด 9 ก.ย.2564

9 จ้ำงเหมำซ่อมแซมคลองส่งน้ ำไฟฟ้ำ 3,100.00      3,100.00       เฉพำะเจำะจง นำงวำรุณี ปำนด้วง 3,100.00      นำงวำรุณี ปำนด้วง 3,100.00      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 90/2564
บ้ำนมูลตุ่น 9 ก.ย.2564

10 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รำยกำร 3,860.00      3,860.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีวัน โอเอ ฯ 3,860.00      ร้ำนวีวัน โอเอ ฯ 3,860.00      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 41/2564
ส ำนักปลัด 10 ก.ย.2564

11 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 17 รำยกำร 9,970.00      9,970.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิตรเจริญฯ 9,970.00      ร้ำนจิตรเจริญฯ 9,970.00      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 42/2564
จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,350.00      3,350.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนลีโอเกมส์ ฯ 3,350.00      ร้ำนลีโอเกมส์ ฯ 3,350.00      คุณสมบัตครบตำมก ำหนด 91/2564
กองกำรศึกษำฯ 13 ก.ย. 2564

12 จ้ำงเหมำซ่อมระบบไฟฟ้ำอำคำรฯ 95,100.00    95,100.00     เฉพำะเจำะจง นำยภำนุมำส 95,100.00    นำยภำนุมำส 95,100.00    คุณสมบัตครบตำมก ำหนด 92/2564
อบต.สวนหม่อน พรมมำ พรมมำ 13 ก.ย. 2564

13 จัดซ้ือหนังสือเรียนส ำหรับเด็กปฐมวัย 3,200.00      3,200.00       เฉพำะเจำะจง บ.กรีนวรินทร์ฯ 3,200.00      บ.กรีนวรินทร์ฯ 3,200.00      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 43/2564
ศพด.อบต.สวนหม่อน 15 ก.ย. 2564

14 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 14,500.00    14,500.00     เฉพำะเจำะจง บ.เบสท์เทค โอเอฯ 14,500.00    บ.เบสท์เทค โอเอฯ 14,500.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 44/2564
จ ำนวน 3 รำยกำร กองคลัง 15 ก.ย. 2564

(ลงช่ือ)                                    ผู้จัดท ำ
     (นำงสำววรำวรรณ  เชิดชู)

เจ้ำหน้ำท่ี



งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้ รำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับ รำคำท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

15 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 6,450.00      6,450.00       เฉพำะเจำะจง บ.เบสท์เทค โอเอฯ 6,450.00      บ.เบสท์เทค โอเอฯ 6,450.00      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 45/2564
จ ำนวน 2 รำยกำร กองคลัง 15 ก.ย. 2564

16 จัดซ้ือส่ือกำรเรียนกำรสอนและ 47,600.00     47,600.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนม่ังมีทรัพย์กำรค้ำ 47,600.00      ร้ำนม่ังมีทรัพย์กำรค้ำ 47,600.00     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 46/2564
วัสดุกำรศึกษำ จ ำนวน 56 รำยกำร 16 ก.ย. 2564

17 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือปรับสภำพแวดล้อมท่ีอยู่ 20,000.00    20,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยธวัช นำขำม 20,000.00    นำยธวัช นำขำม 20,000.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 47/2564
อำศัยส ำหรับคนพิกำร 17 ก.ย. 2564

18 จ้ำงเหมำปรับพ้ืนท่ีโครงกำรส่งเสริม 12,000.00    12,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยเพ็ง มอญขำม 12,000.00    นำยเพ็ง มอญขำม 12,000.00    คุณสมบัตครบตำมก ำหนด 93/2564
กำรเรียนรู้ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 17 ก.ย. 2564
ประจ ำปี 2564

19 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับ 4,400.00      4,400.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวปรำงณิตำ 4,400.00      นำงสำวปรำงณิตำ 4,400.00      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 94/2564
อำกำศ ส ำนักปลัด ญวงใย ญวงใย 17 ก.ย. 2564

20 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 34,920.00    34,920.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนมัญจำสเตช่ันฯ 34,920.00    ร้ำนมัญจำสเตช่ันฯ 34,920.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 48/2564
จ ำนวน 3 รำยกำร ส ำนักปลัด 20 ก.ย. 2564

21 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,368.00     10,368.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนมัญจำสเตช่ันฯ 10,368.00      ร้ำนมัญจำสเตช่ันฯ 10,368.00     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 49/2564
จ ำนวน 7 รำยกำร ส ำนักปลัด 20 ก.ย. 2564

(ลงช่ือ)                                    ผู้จัดท ำ
     (นำงสำววรำวรรณ  เชิดชู)

   เจ้ำหน้ำท่ี



งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้ รำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับ รำคำท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

22 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือปรับสภำพแวดล้อมท่ีอยู่ 100,000.00   100,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอิร์ธ คอนกรีต 100,000.00    ร้ำนเอิร์ธ คอนกรีต 100,000.00   คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 50/2564
อำศัยส ำหรับคนพิกำร ส ำหรับโครงกำร 21 ก.ย. 2564
ส่งเสริมสนับสนุนปรับสภำพแวดล้อม
ท่ีอยู่อำศัย ปี 2564

23 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,200.00        3,200.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีวัน โอเอฯ 3,200.00        ร้ำนวีวัน โอเอฯ 3,200.00       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 51/2564
จ ำนวน 4 รำยกำร ส ำนักปลัด 21 ก.ย. 2564
จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 8,860.00        8,860.00         เฉพำะเจำะจง บ.เบสท์เทค โอเอฯ 8,860.00        บ.เบสท์เทค โอเอฯ 8,860.00       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 52/2564
จ ำนวน 5 รำยกำร กองคลัง 23 ก.ย. 2564

24 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมีกพิมพ์) 12,600.00    12,600.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีวัน โอเอฯ 12,600.00      ร้ำนวีวัน โอเอฯ 12,600.00     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 53/2564
จ ำนวน 1 รำยกำร ส ำนักปลัด 23 ก.ย. 2564

25 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตำมโครงกำรส่งเสรืม 30,140.00    30,140.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพลินพำณิชย์ 30,140.00      ร้ำนเพลินพำณิชย์ 30,140.00     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 54/2564
กำรคัดแยกขยะต้นทำง ประจ ำปี 2564 23 ก.ย. 2564

26 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตำมโครงกำรส่งเสรืม 17,635.00    17,635.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพลินพำณิชย์ 17,635.00    ร้ำนเพลินพำณิชย์ 17,635.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 55/2564
กำรคัดแยกขยะต้นทำง ประจ ำปี 2564 23 ก.ย. 2564

27 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,600.00      1,600.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีวัน โอเอฯ 1,600.00      ร้ำนวีวัน โอเอฯ 1,600.00      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 56/2564
จ ำนวน 4 รำยกำร กองช่ำง 27 ก.ย. 2564

(ลงช่ือ)                                    ผู้จัดท ำ
     (นำงสำววรำวรรณ  เชิดชู)

   เจ้ำหน้ำท่ี


