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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 10 รำยกำร 12,349         12,349         เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสท์เทค โอเอฯ 12,349         บริษัท เบสท์เทค โอเอฯ 12,349         คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 32/2565

กองคลัง 12 พ.ค. 2565

2 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับ 1,600           1,600           เฉพำะเจำะจง นำยสรำวุธ  สิมดี 1,600           นำยสรำวุธ  สิมดี 1,600           คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 56/2565
อำกำศ 12 พ.ค. 2565

3 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ือง 1,650           1,650           เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสท์เทค โอเอฯ 1,650           บริษัท เบสท์เทค โอเอฯ 1,650           คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 57/2565
คอมพิวเตอร์ 12 พ.ค. 2565

4 จ้ัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน 1,548.36      1,548.36      เฉพำะเจำะจง วิทยำลัยเกษตรและ 1,548.36      วิทยำลัยเกษตรและ 1,548.36      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 14/2565
ในสังกัด สพฐ. 1/2565 เทคโนโลยีขอนแกน เทคโนโลยีขอนแกน 12 พ.ค. 2565
วันท่ี 17 - 31 พฤษภำคม 2565

5 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ให้แก่ ศพด. 33,289.74    33,289.74    เฉพำะเจำะจง วิทยำลัยเกษตรและ 33,289.74    วิทยำลัยเกษตรและ 33,289.74    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 15/2565
อบต.สวนหม่อน  1/2565 เทคโนโลยีขอนแกน เทคโนโลยีขอนแกน 12 พ.ค. 2565
วันท่ี 17 - 31 พฤษภำคม 2565

6 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจค 29,900         29,900         เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสท์เทค โอเอฯ 29,900         บริษัท เบสท์เทค โอเอฯ 29,900         คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 16/2565
เตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง ส ำนักปลัด 12 พ.ค. 2565

(ลงช่ือ)                                      ผู้จัดท ำ
             (นำงสำววรำวรรณ  เชิดชู)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม  2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสวนหม่อน

วันท่ี  31  เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2565

                      เจ้ำหน้ำท่ี



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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
7 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 8,981           8,981           เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพลินพำนิชย์ 8,981           ร้ำนเพลินพำนิชย์ 8,981           คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 33/2565

จ ำนวน 15 รำยกำร ส ำนักปลัด 17 พ.ค. 2565

8 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับ 1,000           1,000           เฉพำะเจำะจง นำยสรำวุธ  สิมดี 1,000           นำยสรำวุธ  สิมดี 1,000           คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 58/2565
อำกำศ ส ำนักปลัด 17 พ.ค. 2565

9 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรปลูกต้นไม้ 23,528         23,528         เฉพำะเจำะจง นำงทวง  กมลหงษ์ 23,528         นำงทวง  กมลหงษ์ 23,528         คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 40/2565
เฉลิมพระเกียรติ ประจ ำปี 2565 23 พ.ค. 2565

10 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรคัดแยกขยะ 36,650         36,650         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพลินพำนิชย์ 36,650         ร้ำนเพลินพำนิชย์ 36,650         คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 41/2565
ต้นทำง 23 พ.ค. 2565

 
11 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำรเสริมสร้ำง 750              750              เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนินท์ อิงเจ็ท 750              ร้ำนธนินท์ อิงเจ็ท 750              คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 59/2565

ธรรมำภิบำลของ อบต.สวนหม่อน 23 พ.ค. 2565

12 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำรปลูกต้นไม้ 720              720              เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนินท์ อิงเจ็ท 720              ร้ำนธนินท์ อิงเจ็ท 720              คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 60/2565
เฉลิมพระเกียรติ ประจ ำปี 2565 23 พ.ค. 2565

13 จ้ำงเหมำไถปรับเกรดสถำนท่ีโครงกำร 2,000           2,000           เฉพำะเจำะจง นำยสุระเดช นวลกลม 2,000           นำยสุระเดช นวลกลม 2,000           คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 61/2565
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 23 พ.ค. 2565
ประจ ำปี 2565

14 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำรคัดแยกขยะ 750              750              เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนินท์ อิงเจ็ท 750              ร้ำนธนินท์ อิงเจ็ท 750              คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 62/2565
ต้นทำง 23 พ.ค. 2565

(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
15 จ้ำงเหมำจัดสถำนท่ีพร้อมเคร่ืองเสียง 1,500           1,500           เฉพำะเจำะจง นำงอุรนิตย์ กันยำโม้ 1,500           นำงอุรนิตย์ กันยำโม้ 1,500           คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 63/2565

โครงกำรส่งเสริมกำรคัดแยกขยะต้นทำง 23 พ.ค. 2565
ประจ ำปีงบประมำณ 2565

16 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำพร้อม 39,039         39,039         เฉพำะเจำะจง หจก.ท่ำพระ สัตวแพทย์ 39,039         หจก.ท่ำพระ สัตวแพทย์ 39,039         คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 42/2565
อุปกรณ์ฉีด 24 พ.ค. 2565

17 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 20,000         20,000         เฉพำะเจำะจง ร้ำนยำชุมชนมัญจำ 20,000         ร้ำนยำชุมชนมัญจำ 20,000         คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 43/2565
ส ำหรับงำนกู้ชีพและอุปกรณ์ส ำหรับ 24 พ.ค. 2565
รถกู้ชีพ

18 จ้ำงเหมำรถรับส่งเด็กเล็กท่ีมีฐำนะยำกจน 15,000         15,000         เฉพำะเจำะจง นำงสุมำลี  คันทะพรม 15,000         นำงสุมำลี  คันทะพรม 15,000         คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 64/2565
ในพ้ืนท่ี อบต.สวนหม่อน ประจ ำเดือน 31 พ.ค. 2565
มิถุนำยน 2565

19 จ้ำงเหมำอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กเล็ก 9,702           9,702           เฉพำะเจำะจง นำงสำวทิพำวัลย์ อู่อรุณ 9,702           นำงสำวทิพำวัลย์ อู่อรุณ 9,702           คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 65/2565
ศพด. อบต.สวนหม่อนประจ ำเดือน 31 พ.ค. 2565
มิถุนำยน 2565

20 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน 3,039.96      3,039.96      เฉพำะเจำะจง วิทยำลัยเกษตรและ 3,039.96      วิทยำลัยเกษตรและ 3,039.96      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 17/2565
ในสังกัด สพฐ. ระหว่ำงวันท่ี เทคโนโลยีขอนแกน เทคโนโลยีขอนแกน 31 พ.ค. 2565
วันท่ี 17 - 31 พฤษภำคม 2565

21 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ให้แก่ ศพด. 52,508         52,508         เฉพำะเจำะจง วิทยำลัยเกษตรและ 52,508         วิทยำลัยเกษตรและ 52,508         คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 18/2565
อบต.สวนหม่อน เทคโนโลยีขอนแกน เทคโนโลยีขอนแกน 31 พ.ค. 2565
วันท่ี 17 - 31 พฤษภำคม 2565

(ลงช่ือ)                                    ผู้จัดท ำ
            (นำงสำววรำวรรณ  เชิดชู)
                      เจ้ำหน้ำท่ี


