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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือชุดอำบน้ ำฝนตำมโครงกำรสืบสำน 2,100           2,100           เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้องมณี 2,100           ร้ำนน้องมณี 2,100           คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 53/2565

วัฒนธรรมประเพณีทำงพระพุทธศำสนำ 8 ก.ค. 2565
เน่ืองในวันเข้ำพรรษำ

2 จัดซ้ือเทียนพรรษำตำมโครงกำรสืบสำน 13,750         13,750         เฉพำะเจำะจง นำงเสถียร  ท่ำพิมำย 13,750         นำงเสถียร  ท่ำพิมำย 13,750         คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 54/2565
วัฒนธรรมประเพณีทำงพระพุทธศำสนำ 8 ก.ค. 2565
เน่ืองในวันเข้ำพรรษำ

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนโต๊ะเอนกประสงค์ 10,000         10,000         เฉพำะเจำะจง นำยเสำร์  เหล่ำหมวด 10,000         นำยเสำร์  เหล่ำหมวด 10,000         คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 55/2565
จ ำนวน 5 ตัว 11 ก.ค. 2565

4 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนเก้ำอ้ีประชุม 6,000           6,000           เฉพำะเจำะจง นำยเสำร์  เหล่ำหมวด 6,000           นำยเสำร์  เหล่ำหมวด 6,000           คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 56/2565
แบบหนัง จ ำนวน 10 ตัว 11 ก.ค. 2565

5 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้เหล็กแบบ 5,700           5,700           เฉพำะเจำะจง นำยเสำร์  เหล่ำหมวด 5,700           นำยเสำร์  เหล่ำหมวด 5,700           คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 57/2565
2 บำนเปิด จ ำนวน 1 หลัง 11 ก.ค. 2565

6 จัดซ้ือวัสดุโครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม 1,500           1,500           เฉพำะเจำะจง ร้ำนมัญจำเคร่ืองเขียน 1,500           ร้ำนมัญจำเคร่ืองเขียน 1,500           คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 58/2565
ผู้บริหำร สมำชิก อบต. พนักงำนฯ 18 ก.ค. 2565

7 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเคร่ืองพิมพ์) 18,000         18,000         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีวัน โอเอ แอนด์เซอรวิส 18,000         ร้ำนวีวัน โอเอ แอนด์เซอรวิส 18,000         คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 89/2565
จ ำนวน 1 รำยกำร ส ำนักปลัด 18 ก.ค. 2565

(ลงช่ือ)                                      ผู้จัดท ำ
             (นำงสำววรำวรรณ  เชิดชู)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม  2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสวนหม่อน

วันท่ี  27  เดือนกรกฎำคม 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 จัดซ้ือธงตรำสัญลักษณ์ ว.ป.ร. 900             900             เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพลินพำนิชย์ 900              ร้ำนเพลินพำนิชย์ 900             คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 60/2565

21 ก.ค. 2565

9 จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิลโครงกำรสืบสำน 1,080           1,080           เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนินท์อิงเจ็ท 1,080           ร้ำนธนินท์อิงเจ็ท 1,080           คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 77/2565
วัฒนธรรมประเพณีทำงพระพุทธศำสนำ 8 ก.ค. 2565
เน่ืองในวันเข้ำพรรษำ

10 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนเคร่ืองปรับอำกำศ 21,500         21,500         เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร  ผลเพชร 21,500         นำยพงศกร  ผลเพชร 21,500         คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 21/2565
แบบติดผนัง จ ำนวน 1 เคร่ือง 11 ก.ค. 2565

11 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 7,800           7,800           เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสท์เทค โอเอ จ ำกัด 7,800           บริษัท เบสท์เทค โอเอ จ ำกัด 7,800           คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 22/2565
จ ำนวน 3 เคร่ือง 18 ก.ค. 2565

12 จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิลโครงกำรอบรมคุณ 750             750             เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนินท์อิงเจ็ท 750              ร้ำนธนินท์อิงเจ็ท 750             คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 78/2565
ธรรมจริยธรรมผู้บริหำร สมำชิก อบต . 18 ก.ค. 2565
พนักงำนฯ

13 จ้ำงเหมำซ่อมแซมผิวถนนจรำจรลูกรัง 25,000         25,000         เฉพำะเจำะจง หจก.เอ็น - คอน คอนกรีต 25,000         หจก.เอ็น - คอน คอนกรีต 25,000         คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 79/2565
บ้ำนกอก หมู่ท่ี 14 19 ก.ค. 2565

14 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับ 1,200           1,200           เฉพำะเจำะจง นำยสรำวุธ  สิมดี 1,200           นำยสรำวุธ  สิมดี 1,200           คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 80/2565
อำกำศ (กองช่ำง) 21 ก.ค. 2565

15 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 24,600         24,600         บริษัท เบสท์เทค โอเอ จ ำกัด 24,600         บริษัท เบสท์เทค โอเอ จ ำกัด 24,600         คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 23/2565
จ ำนวน 2 รำยกำร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 26 ก.ค. 2565
1 เคร่ือง , เคร่ืองพิมพ์ 3 เคร่ือง

(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 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 11,448         11,448         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนุชำ 11,448         ร้ำนอนุชำ 11,448         คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 61/2565

ส ำนักปลัด 26 ก.ค. 2565

17 จ้ำงเหมำพนักงำนจ้ำงผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ 14,000         14,000         เฉพำะเจำะจง นำยธงชัย เคนำนันท์ 14,000         นำยธงชัย  เคนำนันท์ 14,000         คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 81/2565
27 ก.ค. 2565

18 จ้ำงเหมำรถรับ - ส่งเด็กท่ีมีฐำนะยำกจน 15,000         15,000         เฉพำะเจำะจง นำงสุมำลี  คันทะพรม 15,000         นำงสุมำลี  คันทะพรม 15,000         คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 82/2565
หรือเด็กด้อยโอกำสของ ศูนย์พัฒนำฯ 27 ก.ค. 2565
อบต.สวนหม่อน ประจ ำเดือน สิงหำคม
2565

19 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวันส ำหรับ 11,550         11,550         เฉพำะเจำะจง นำงสำวทิพำวัลย์ อู่อรุณ 11,550         นำงสำวทิพำวัลย์ อู่อรุณ 11,550         คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 83/2565
เด็กเล็ก อบต.สวนหม่อน ประจ ำเดือน 27 ก.ค. 2565
สิงหำคม  2565

(ลงช่ือ)                                    ผู้จัดท ำ
            (นำงสำววรำวรรณ  เชิดชู)
                      เจ้ำหน้ำท่ี


