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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จ้ำงพนักงำนกู้ชีพ จ ำนวน 6 เดือน 39,000.00    39,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยอมรเทพ สิมมำ 39,000.00    นำยอมรเทพ สิมมำ 39,000.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 57/2564

เดือนละ 6,500 (เม.ย. - ก.ย. 64) 1 เม.ย. 2564

2 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลป้องกันและ 9,384.00      9,384.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนแชมป์แอนด์ฯ 9,384.00      ร้ำนแชมป์แอนด์ฯ 9,384.00      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 58/2564
ลดอุบัติเหตุ ช่วงสงกรำนต์ 2564 8 เม.ย. 2564

3 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำงช่วยเหลือผู้ประสบ 58,870.00    58,870.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เอิร์ทคอนกรีต 58,870.00    หจก.เอิร์ทคอนกรีต 58,870.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 18/2564
วำตภัย 19 เม.ย. 2564

4 โครงกำรก่อสร้ำงคลองส่งน้ ำไฟฟ้ำ 29,100.00    302,751.47   เฉพำะเจำะจง บ.เจเอสเอ็นจิเนียฯ 291,000.00  บ.เจเอสเอ็นจิเนียฯ 291,000.00  คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 27/2564
แบบตัววี บ้ำนมูลตุ่น หมู่ท่ี 2 23  เม.ย. 2564

5 โครงกำรก่อสร้ำงคลองส่งน้ ำดำด 380,178.00  380,178.57   เฉพำะเจำะจง บ.เจเอสเอ็นจิเนียฯ 380,178.00  บ.เจเอสเอ็นจิเนียฯ 380,178.00  คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 28/2564
คอนกรีต บ้ำนขำม หมู่ท่ี 5 23 เม.ย. 2564

6 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ 479,000.00      ########### เฉพำะเจำะจง บ.ศิริวิชญ์ พัฒนำ ฯ 479,000.00  บ.ศิริวิชญ์ พัฒนำ ฯ 479,000.00  คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 29/2564

บ้ำนสวนหม่อน หมู่ท่ี 11 23 เม.ย. 2564

(ลงช่ือ)                                    ผู้จัดท ำ

 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  เมษำยน  2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสวนหม่อน

วันท่ี  30  เดือน เมษำยน 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

7 ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ ำเอนกประสงค์ 8,800.00      8,800.00       เฉพำะเจำะจง น.ส.บุณยำนุช 8,800.00      น.ส.บุณยำนุช 8,800.00      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 59/2564
ผจ 7778 ขก มีค ำ มีค ำ 27 เม.ย. 2564

8 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับ 2,200.00      2,200.00       เฉพำะเจำะจง นำยสรำวุธ สิมดี 2,200.00      นำยสรำวุธ สิมดี 2,200.00      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 60/2564
อำกำศ 29 เม.ย. 64

9 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 6,209.00      6,209.00       เฉพำะเจำะจง บ.เบสท์เทคฯ 6,209.00      บ.เบสท์เทคฯ 6,209.00      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 19/2564
จ ำนวน 10 รำยกำร 29 เม.ย. 2564

10 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน 9,360.00      9,360.00       เฉพำะเจำะจง นำงเข็มพร 9,360.00      นำงเข็มพร 9,360.00      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 61/2564
ศพด. เดือน พฤษภำคม 2564 คุณทะวงษ์ คุณทะวงษ์ 30 เม.ย. 64

(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 10 รายการ ยอดรวมท้ังหมด 



สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  เมษำยน  2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสวนหม่อน

วันท่ี  30  เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564


