
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้ รำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับ รำคำท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. 472,400.00  475,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นำวิน 472,400.00  บริษัท นำวิน 472,400.00  คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 14/2564

บ้ำนโคกกลำง ม.9 บ้ำนขำมป้อม อินดัสตร้ีฯ อินดัสตร้ีฯ 1 มีนำคม  2564
ม.12 ไปบ้ำนกอก ม.14
บ้ำนโคกกลำง หมู๋ท่ี 9

2 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. 395,500.00  396,600.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นำวิน 395,500.00  บริษัท นำวิน 395,500.00  คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 15/2564
สำยบ้ำนนำงเพียยรทอง นำเหล็ก อินดัสตร้ีฯ อินดัสตร้ีฯ 1 มีนำคม  2564
บ้ำนสวนหม่อน หมู่ท่ี 1

3 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. 473,400.00  476,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นำวิน 473,400.00  บริษัท นำวิน 473,400.00  คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 16/2564
สำยบ้ำนกอก ถึงบ้ำนโคกกลำง อินดัสตร้ีฯ อินดัสตร้ีฯ 1 มีนำคม  2564
บ้ำนกอก หมู่ท่ี 14

4 โครงกำรก่อสร้ำงลำนเอนกประสงค์ 374,400.00  375,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นำวิน 374,400.00  บริษัท นำวิน 374,400.00  คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 17/2564
คสล. บ้ำนโคกกลำง หมู่ท่ี 9 อินดัสตร้ีฯ อินดัสตร้ีฯ 1 มีนำคม  2564

5 โครงกำรก่อสร้ำงลำนเอนกประสงค์ 389,800.00  391,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นำวิน 389,800.00  บริษัท นำวิน 389,800.00  คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 18/2564
คสล. บ้ำนโนนพยอม หมู่ท่ี 10 อินดัสตร้ีฯ อินดัสตร้ีฯ 1 มีนำคม  2564

(ลงช่ือ)                                    ผู้จัดท ำ

 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มีนำคม  2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสวนหม่อน

วันท่ี  31  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564

     (นำงสำววรำวรรณ  เชิดชู)
   เจ้ำหน้ำท่ี



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้ รำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับ รำคำท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
6 โครงกำรก่อสร้ำงลำนเอนกประสงค์ 389,800.00  391,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นำวิน 389,800.00  บริษัท นำวิน 389,800.00  คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 19/2564

คสล. บ้ำนขำม  หมู่ท่ี 5 อินดัสตร้ีฯ อินดัสตร้ีฯ 1 มีนำคม  2564

7 โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินเข้ำออก 168,000.00  192,800.00 เฉพำะเจำะจง หจก.รุ่งเจริญ ฯ 168,000.00  หจก.รุ่งเจริญ ฯ 168,000.00  คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 20/2564 
พ้ืนท่ีกำรเกษตร บ้ำนกอก หมู่ท่ี 3 1 มีนำคม  2564

8 โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์ปฏิบัติงำน 499,700.00  499,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิริวิชญ์ ฯ 499,700.00  บริษัท ศิริวิชญ์ ฯ 499,700.00  คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 21/2564
กู้ชีพ อบต.สวนหม่อน 2 มีนำคม  2564

9 โครงกำรซ่อมแซมถนนดินเข้ำสู่พ้ืนท่ี 161,900.00  163,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิริวิชญ์ ฯ 161,900.00  บริษัท ศิริวิชญ์ ฯ 161,900.00  คุณสมบบัติครบตำมก ำหนด22/2564
กำรเกษตร เส้นหนองปอแดง 2 มีนำคม  2564
บ้ำนสว่ำง หมู่ท่ี 8

10 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบรรทุกขยะ 28,020.00    28,020.00   เฉพำะเจำะจง น.ส.บุณยำนุช 28,020.00    น.ส.บุณยำนุช 28,020.00    คุณสมบบัติครบตำมก ำหนด50/2564
ทะเบียน 84-3259 ขอนแก่น มีค ำ มีค ำ 2 มีนำคม  2564

11 จ้ำงเหมำไถเกรดปรับปรุงบ่อขยะ 10,300.00    10,300.00   เฉพำะเจำะจง นำยรักษ์ 10,300.00    นำยรักษ์ 10,300.00    คุณสมบบัติครบตำมก ำหนด51/2564
ต ำบลสวนหม่อน ค้อมค ำพันธ์ ค้อมค ำพันธ์ 2 มีนำคม  2564

12 จัดซ้ืออุปกรณ์โครงกำรอบรมเพ่ิม 10,500.00    10,500.00   เฉพำะเจำะจง นำยสมโภชน์ 10,500.00    นำยสมโภชน์ 10,500.00    คุณสมบบัติครบตำมก ำหนด52/2564
ประสิทธิภำพอำสำสมัครป้องกันไฟป่ำ สุทธะมำ สุทธะมำ 2 มีนำคม  2564
และหมอกควัน ประจ ำปี 2564

(ลงช่ือ)                                    ผู้จัดท ำ
     (นำงสำววรำวรรณ  เชิดชู)

   เจ้ำหน้ำท่ี



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้ รำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับ รำคำท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
13 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 1,040.00      1,040.00     เฉพำะเจำะจง นำยร ำไพ 1,040.00      นำยร ำไพ 1,040.00      คุณสมบบัติครบตำมก ำหนด53/2564

ทะเบียน กท 1587 นูสีหำ นูสีหำ 9 มีนำคม  2564

14 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. 499,800.00  499,900.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิริวิชญ์ ฯ 499,800.00  บริษัท ศิริวิชญ์ ฯ 466,800.00  คุณสมบบัติครบตำมก ำหนด23/2564
บ้ำนขำม หมู่ท่ี 5 10 มีนำคม  2564

15 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.เส้นใต้ 490,800.00  490,900.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิริวิชญ์ ฯ 490,800.00  บริษัท ศิริวิชญ์ ฯ 490,800.00  คุณสมบบัติครบตำมก ำหนด24/2564
หมู่บ้ำน บ้ำนโนนเขวำ หมู่ท่ี 6 10 มีนำคม  2564

16 โครงกำรซ่อมแซมถนนดินเข้ำ ออก 144,000.00  144,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.รุ่งเจริญฯ 144,000.00  หจก.รุ่งเจริญฯ 144,000.00  คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 25/2564
พ้ืนท่ีกำรเกษตร บ้ำนกอก หมู่ท่ี 3 10 มีนำคม  2564
จัดซ้ือเก้ำอ้ีท ำงำนเบำะหนังมีพนักพิง 8,800.00      8,800.00     เฉำพะเจำะจง บ.เบสเทค โอเอฯ 8,800.00      บ.เบสเทค โอเอฯ 8,800.00      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 12/2564
จ ำนวน 2 ตัว 12 มีนำคม 2564

17 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 29,000.00    29,000.00   เฉำพะเจำะจง บ.เบสเทค โอเอฯ 29,000.00    บ.เบสเทค โอเอฯ 29,000.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 13/2564
จ ำนวน 3 รำยกำร 17 มีนำคม 2564

18 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือซ่อมแซมวำตภัย 21,000.00    21,000.00   เฉำพะเจำะจง หจก.เอิร์ธคอนกรีต 21,000.00    หจก.เอิร์ธคอนกรีต 21,000.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 14/2564
22 มีนำคม  2564

19 จัดซ้ือถังขยะยำงรถยนต์ 500 ถัง 150,000.00  150,000.00 เฉำพะเจำะจง นำงอุษรำภรณ์ 150,000.00  นำงอุษรำภรณ์ 150,000.00  คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 15/2564
ภูครองจิตร ภูครองจิตร 23 มีนำคม  2564

(ลงช่ือ)                                    ผู้จัดท ำ
     (นำงสำววรำวรรณ  เชิดชู)

   เจ้ำหน้ำท่ี



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้ รำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับ รำคำท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
20 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,000.00      3,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.เบสท์เทค โอเอฯ 3,000.00      บ.เบสท์เทค โอเอฯ 3,000.00      คุณสมบบัติครบตำมก ำหนด16/2564

30 มี.ค. 2564

21 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือซ่อมแซมวำตภัย 25,240.00    25,240.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิตรเจริญ 25,240.00    ร้ำนจิตรเจริญ 25,240.00    คุณสมบบัติครบตำมก ำหนด17/2564
วัสดุก่อสร้ำง วัสดุก่อสร้ำง 30 มี.ค. 2564

22 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน 6,120.00      6,120.00     เฉพำะเจำะจง นำงเข็มพร 6,120.00      นำงเข็มพร 6,120.00      คุณสมบบัติครบตำมก ำหนด55/2564
เด็กเล็ก ศพด. เดือนเมษำยน 64 คุณทะวงษ์ คุณทะวงษ์ 31 มี.ค. 2564

23 จ้ำงเหมำรถรับ - ส่ง เด็กเล็ก 9,520.00      9,520.00     เฉพำะเจำะจง นำยประจวบ 9,520.00      นำยประจวบ 9,520.00      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 56/2564
ศพด. เดือน เมษำยน 64 ศรีรุ่งเรือง ศรีรุ่งเรือง 31 มี.ค. 2564

(ลงช่ือ)                                    ผู้จัดท ำ
     (นำงสำววรำวรรณ  เชิดชู)

   เจ้ำหน้ำท่ี



หมายเหตุ : เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล

(1) ระบุล ำดับท่ีเรียงตำมล ำดับวันท่ีท่ีมีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

(2) ระบุเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีหรือเลขประจ ำตัวประชำชนของผู้ประกอบกำร

(3) ระบุช่ือผู้ประกอบกำร

(4) ระบุรำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำงในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง จ้ำงซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(5) ระบุจ ำนวนเงินรวมท่ีมีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลำยรำยกำรให้รวมจ ำนวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำงทุกรำยกำร

(6) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐำนกำรจำยเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้ำงอิง ดังน้ี

     1 หมำยถึง กำรจัดซ้ือจ้ดจ้ำงตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 สิงหำคม 2560

                    ยกเว้นกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

     2 หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

     3 หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ

                    ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนำคม 2561

     4 หมำยถึง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจำก 1 - 3

รวมรายการ 23 รายการ ยอดรวมท้ังหมด 



สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มีนำคม  2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสวนหม่อน

วันท่ี  31  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564


