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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนยต์บรรทุกขยะ 2,080           2,080           เฉพำะเจำะจง นำยร ำไพ  นูสีหำ 2,080           นำยร ำไพ  นูสีหำ 2,080           คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 66/2565

ทะเบียน 84-3259 6 มิ.ย. 2565

2 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับ 2,800           2,800           เฉพำะเจำะจง นำยสรำวุธ  สิมดี 2,800           นำยสรำวุธ  สิมดี 2,800           คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 67/2565
อำกำศ รหัสครุภัณฑ์439-57-0015 10 มิ.ย. 2565

3 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน กองกำรศึกษำ 5,155           5,155           เฉพำะเจำะจง ร้ำนมัญจำสเตช่ันเนอร่ี 5,155           ร้ำนมัญจำสเตช่ันเนอร่ี 5,155           คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 44/2565
จ ำนวน 10 รำยกำร 13 มิ.ย. 2565

4 จ้ำงเหมำพนักงำนจ้ำงท่ัวไป 24,200         24,200         เฉพำะเจำะจง นำงสำวหทัยชนก ยินดี 24,200         นำงสำวหทัยชนก ยินดี 24,200         คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 68/2565
จ ำนวน 3 เดือน 18 วัน 13 มิ.ย. 2565

5 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน กองช่ำง 2,400           2,400           เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสท์เทค โอเอ ฯ 2,400           บริษัท เบสท์เทค โอเอ ฯ 2,400           คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 45/2565
จ ำนวน 1 รำยกำร 14 มิ.ย. 2565

6 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง กองกำรศึกษำ 8,435           8,435           เฉพำะเจำะจง นำงนิรัชนุช  กัณหำ 8,435           นำงนิรัชนุช  กัณหำ 8,435           คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 46/2565
จ ำนวน 9 รำยกำร 14 มิ.ย. 2565

7 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 12,628         12,628         เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสท์เทค โอเอ ฯ 12,628         บริษัท เบสท์เทค โอเอ ฯ 12,628         คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 47/2565
กองกำรศึกษำ จ ำนวน 19 รำยกำร 14 มิ.ย. 2565

(ลงช่ือ)                                      ผู้จัดท ำ
             (นำงสำววรำวรรณ  เชิดชู)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน  2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสวนหม่อน

วันท่ี  30  เดือนมิถุนำยน 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
8 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ือง 3,540           3,540           เฉพำะเจำะจง ร้ำนวินัยกำรช่ำง 3,540           ร้ำนวินัยกำรช่ำง 3,540           คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 69/2565

ตัดหญ้ำ 507-61-0005 16 มิ.ย. 2565

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 13,950         13,950         เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสท์เทค โอเอ ฯ 13,950         บริษัท เบสท์เทค โอเอ ฯ 13,950         คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 48/2565
กองคลัง จ ำนวน 6 รำยกำร 20 มิ.ย. 2565

10 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 15,270         15,270         เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสท์เทค โอเอ ฯ 15,270         บริษัท เบสท์เทค โอเอ ฯ 15,270         คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 49/2565
ส ำนักปลัด จ ำนวน 25 รำยกำร 20 มิ.ย. 2565

11 จัดซ้ือวัสดุตำมโครงกำรปรับสภำพแวดล้อม 200,000       200,000       เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิตรเจริญวัสดุ 200,000       ร้ำนจิตรเจริญวัสดุ 200,000       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 50/2565
และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกของผู้สูงอำยุ 21 มิ.ย. 2565
ให้เหมำะสมปลอดภัย

12 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 955             955             เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิตรเจริญวัสดุ 955              ร้ำนจิตรเจริญวัสดุ 955             คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 51/2565
กองกำรศึกษำ จ ำนวน 9 รำยกำร 22 มิ.ย.2565

13 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรฝึกอบรม 3,305           3,305           เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพลินพำนิชย์ 3,305           ร้ำนเพลินพำนิชย์ 3,305           คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 52/2565
ส่งเสริมกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพต ำบล 22 มิ.ย.2565
สวนหม่อน ประจ ำปีงบประมำณ 2565

14 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลพระบรม 850             850             เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนินทร์อิงเจ็ท 850              ร้ำนธนินทร์อิงเจ็ท 850             คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 70/2565
ฉำยำลักษณ์รัชกำลท่ี 10 22 มิ.ย. 2565

15 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำรฝึกอบรม 750             750             เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนินทร์อิงเจ็ท 750              ร้ำนธนินทร์อิงเจ็ท 750             คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 71/2565
ส่งเสริมกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพต ำบล 22 มิ.ย. 2565
สวนหม่อน

(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
16 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำรฝึกอบรม 750             750             เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนินทร์อิงเจ็ท 750              ร้ำนธนินทร์อิงเจ็ท 750             คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 71/2565

ส่งเสริมกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพต ำบล 22 มิ.ย. 2565
สวนหม่อน

17 จ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนท่ีโครงกำร 1,000           1,000           เฉพำะเจำะจง นำงอุรนิตย์  กันยำโม้ 1,000           นำงอุรนิตย์  กันยำโม้ 1,000           คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 72/2565
ฝึกอบรมส่งเสริมกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพ 22 มิ.ย. 256
ต ำบลสวนหม่อน

18 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ 4,380           4,380           เฉพำะเจำะจง นำยร ำไพ นูสีหำ 4,380           นำยร ำไพ นูสีหำ 4,380           คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 73/2565
ทะเบียน 84-3259 จ ำนวน 3 รำยกำร 27 มิ.ย. 2565

19 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ือง 1,090           1,090           เฉพำะเจำะจง ร้ำนวินัยกำรช่ำง 1,090           ร้ำนวินัยกำรช่ำง 1,090           คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 74/2565
ตัดหญ้ำ 507-61-0004 27 มิ.ย. 2565

20 จ้ัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน 262,944.80   262,944.80   เฉพำะเจำะจง วิทยำลัยเกษตรและ 262,944.80   วิทยำลัยเกษตรและ 262,944.80   คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 19/2565
ในสังกัด สพฐ. 1/2565 เทคโนโลยีขอนแกน เทคโนโลยีขอนแกน 30 มิ.ย. 2565
วันท่ี 1 ก.ค. - 31 ต.ค. 65

21 จ้ัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ให้แก่ ศพด. 17,299.00     17,299.00     เฉพำะเจำะจง วิทยำลัยเกษตรและ 17,299.00     วิทยำลัยเกษตรและ 17,299.00     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 20/2565
อบต.สวนหม่อน  1/2565 เทคโนโลยีขอนแกน เทคโนโลยีขอนแกน 30 มิ.ย. 2565
วันท่ี 1 ก.ค. - 31 ต.ค. 65

22 จ้ำงเหมำอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กเล็ก 8,400           8,400           เฉพำะเจำะจง น.ส.ทิพำวัลย์ อู่อรุณ 8,400           น.ส.ทิพำวัลย์ อู่อรุณ 8,400           คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 75/2565
ศพด. อบต.สวนหม่อนประจ ำเดือน 30 มิ.ย. 2565
กรกฎำคม 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
23 จ้ำงเหมำรถรับส่งเด็กเล็กท่ีมีฐำนะยำกจน 14,400         14,400         เฉพำะเจำะจง นำงสุมำลี  คันทะพรม 14,400         นำงสุมำลี  คันทะพรม 14,400         คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 76/2565

ในพ้ืนท่ี อบต.สวนหม่อน ประจ ำเดือน 30 มิ.ย. 2565
กรกฎำคม 2565

(ลงช่ือ)                                    ผู้จัดท ำ
            (นำงสำววรำวรรณ  เชิดชู)
                      เจ้ำหน้ำท่ี


