
ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้ รำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับ รำคำทีต่กลง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงพนักงำนกู้ชีพ  จ ำนวน 12 เดือน 84,000.00     84,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยสมเกียรติ 84,000.00         นำยสมเกียรติ 84,000.00         คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 1/2565

เดือนละ 7,000 บำท (ต.ค.64- ก.ย.65) มณีด ำ มณีด ำ 1 ต.ค. 2564

2 จ้ำงพนักงำนกู้ชีพ  จ ำนวน 12 เดือน 84,000.00     84,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยวรรณะ 84,000.00       นำยวรรณะ 84,000.00       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 2/2565

เดือนละ 7,000 บำท (ต.ค.64- ก.ย.65) กงทอง กงทอง 1 ต.ค. 2564

3 จ้ำงพนักงำนกู้ชีพ  จ ำนวน 12 เดือน 84,000.00     84,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยสงวนศักด์ิ 84,000.00       นำยสงวนศักด์ิ 84,000.00       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 3/2565

เดือนละ 7,000 บำท (ต.ค.64- ก.ย.65) ผันอำกำศ ผันอำกำศ 1 ต.ค. 2564

4 จ้ำงพนักงำนกู้ชีพ  จ ำนวน 12 เดือน 84,000.00     84,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยสวรรค์ 84,000.00       นำยสวรรค์ 84,000.00       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 4/2565

เดือนละ 7,000 บำท (ต.ค.64- ก.ย.65) เชื้อหล่ม เชื้อหล่ม 1 ต.ค. 2564

5 จ้ำงพนักงำนกู้ชีพ  จ ำนวน 12 เดือน 84,000.00     84,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยสหัสวรรษ 84,000.00     นำยสหัสวรรษ 84,000.00     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 5/2565

เดือนละ 7,000 บำท (ต.ค.64- ก.ย.65) สุขสมบูรณ์ สุขสมบูรณ์ 1 ต.ค. 2564

6 จ้ำงพนักงำนกู้ชีพ  จ ำนวน 12 เดือน 84,000.00     84,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยตะวนั พูตำ 84,000.00     นำยตะวนั พูตำ 84,000.00     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 6/2565

เดือนละ 7,000 บำท (ต.ค.64- ก.ย.65) 1 ต.ค. 2564

7 จ้ำงพนักงำนทัว่ไป จ ำนวน 12 เดือน 84,000.00  84,000.00  เฉพำะเจำะจง นำงสำวพิมพ์ใจ 84,000.00     นำงสำวพิมพ์ใจ 84,000.00     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 7/2565
เดือนละ 7,000 บำท (ต.ค.64- ก.ย.65) ทัดเทียง ทัดเทีย่ง 1 ต.ค. 2564

8 จ้ำงแม่บ้ำน ศพด. จ ำนวน 12 เดือน 84,000.00  84,000.00  เฉพำะเจำะจง นำงเพ็ญศรี 84,000.00     นำงเพ็ญศรี 84,000.00     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 8/2565
เดือนละ 7,000 บำท (ต.ค.64- ก.ย.65) เชิดพำนิชย์ เชิดพำนิชย์ 1 ต.ค. 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบประจ ำปี 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสวนหม่อน



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้ รำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับ รำคำทีต่กลง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

9 จ้ำงภำรโรง ศพด. จ ำนวน 12 เดือน 84,000.00  84,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยอุดม สีปันหำ 84,000.00     นำยอุดม สีปันหำ 84,000.00     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 9/2565
เดือนละ 7,000 บำท (ต.ค.64- ก.ย.65) 1 ต.ค. 2564

10 จ้ำงพนักงำนเก็บขยะ จ ำนวน 12 เดือน 84,000.00  84,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยบุญโชค 84,000.00     นำยบุญโชค 84,000.00     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 10/2565
เดือนละ 7,000 บำท (ต.ค.64- ก.ย.65) สำริมำ สำริมำ 1 ต.ค. 2564

11 จ้ำงพนักงำนเก็บขยะ จ ำนวน 12 เดือน 84,000.00  84,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยวชิิต ใจหำญ 84,000.00     นำยวชิิต ใจหำญ 84,000.00     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 11/2565
เดือนละ 7,000 บำท (ต.ค.64- ก.ย.65) 1 ต.ค. 2564

12 จ้ำงพนักงำนเก็บขยะ จ ำนวน 12 เดือน 84,000.00  84,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธิ์ 84,000.00     นำยประสิทธิ์ 84,000.00     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 12/2565
เดือนละ 7,000 บำท (ต.ค.64- ก.ย.65) ค ำงำม ค ำงำม 1 ต.ค. 2564

13 จ้ำงพนักงำนเก็บขยะ จ ำนวน 12 เดือน 84,000.00  84,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยณัฐพล ชิณช้ำง 84,000.00     นำยณัฐพล 84,000.00     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 13/2565
เดือนละ 7,000 บำท (ต.ค.64- ก.ย.65) ชิณช้ำง 1 ต.ค. 2564

14 จ้ำงพนักงำนแม่บ้ำน จ ำนวน 12 เดือน 84,000.00  84,000.00  เฉพำะเจำะจง นำงสำวปริษณำ 84,000.00     นำงสำวปริษณำ 84,000.00     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 14/2565
เดือนละ 7,000 บำท (ต.ค.64- ก.ย.65) เชำชื่น เชำชื่น 1 ต.ค. 2564

15 จ้ำงพนักงำนแม่บ้ำน จ ำนวน 12 เดือน 84,000.00  84,000.00  เฉพำะเจำะจง นำงอ ำพร 84,000.00     นำงอ ำพร 84,000.00     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 15/2565
เดือนละ 7,000 บำท (ต.ค.64- ก.ย.65) ค ำแพง ค ำแพง 1 ต.ค. 2564

16 จ้ำงพนักงำนทัว่ไป จ ำนวน 12 เดือน 84,000.00  84,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยพิชภูมิ วจิิตร 84,000.00     นำยพิชภูมิ วจิิตร 84,000.00     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 16/2565
เดือนละ 7,000 บำท (ต.ค.64- ก.ย.65) 1 ต.ค. 2564

17 จ้ำงพนักงำนทัว่ไป จ ำนวน 12 เดือน 84,000.00  84,000.00  เฉพำะเจำะจง นำงสำวมลธยำ 84,000.00     นำงสำวมลธยำ 84,000.00     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 17/2564
เดือนละ 7,000 บำท (ต.ค.64- ก.ย.65) ใจหมั่น ใจหมั่น 1 ต.ค. 2564

18 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 3,700.00    3,700.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำวบุณยำนุช 3,700.00       นำงสำวบุณยำนุช 3,700.00       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 18/2565
ทะเบียน 84-3259 มีค ำ มีค ำ 1 ต.ค. 2564



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้ รำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับ รำคำทีต่กลง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

19 สัญญำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 26,400.00  26,400.00  เฉพำะเจำะจง บ.เบสท์เทค โอเอฯ 26,400.00     บ.เบสท์เทค โอเอฯ 26,400.00     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 1/2565
จ ำนวน 1 เคร่ีอง 1 ต.ค. 2564

20 จ้ำงเหมำซ่อมแซมระบบระบำยน้ ำ 7,500.00    7,500.00    เฉพำะเจำะจง นำยนำวิน 7,500.00       นำยนำวนิ 7,500.00       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 20/2565
ห้องน้ ำชำย - หญิง อำคำรส ำนักงำน นันทะแพง นันทะแพง 26 ต.ค 2564
 อบต.สวนหม่อน  

21 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ)์ 5,500.00    5,500.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคดี 5,500.00       ร้ำนโชคดี 5,500.00       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 2/2565
จ ำนวน 1 รำยกำร 27 ต.ค. 2564

22 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวนั 12,936.00  12,936.00  เฉพำะเจำะจง นำงเข็มพร 12,936.00     นำงเข็มพร 12,936.00     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 21/2565
ส ำหรับเด็ก ศพด. เดือน พ.ย 64 คุณทะวงษ์ คุณทะวงษ์ 29 ต.ค. 2564

23 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนใน 65,891.32  65,891.32  เฉพำะเจำะจง วทิยำลัยเกษตรและ 65,891.32     วทิยำลัยเกษตรและ 65,891.32     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 1/2565
สังกัด สพฐ. เทคโนโลยีขอนแก่น เทคโนโลยีขอนแก่น 29 ต.ค. 2564

24 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนใน 4,817.12    4,817.12    เฉพำะเจำะจง วทิยำลัยเกษตรและ 4,817.12       วทิยำลัยเกษตรและ 4,817.12       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 2/2565
สังกัด ศพด. เทคโนโลยีขอนแก่น เทคโนโลยีขอนแก่น 29 ต.ค. 2564

25 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยเลือกต้ัง 24,999.00 24,999.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนินทร์อิงเจ็ท 24,999.00 ร้ำนธนินทร์อิงเจ็ท 24,999.00 คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 22/2565
ผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่น 1 พ.ย. 2564

26 จ้ำงพนักงำนกู้ชีพ จ ำนวน 11 เดือน 77,000.00  77,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสิทธศัิกด์ิ  77,000.00     นำยสิทธศัิกด์ิ  77,000.00 คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 23/2565
เดือนละ 7,000 บำท(พ.ย. 64- ก.ย. 65) จำรุภักด์ิ จำรุภักด์ิ 1 พ.ย. 2564

27 จ้ำงเหมำจัดท ำคู่มือประชำชนเลือกต้ัง 42,000.00 42,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวไีอพี โฆษณำ 42,000.00 ร้ำนวไีอพี โฆษณำ 42,000.00 คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 24/2565
ผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่น 3 พ.ย. 2564



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้ รำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับ รำคำทีต่กลง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

ที่ หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

28 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในกำรจัดกำรเลือกต้ัง 111,598.00   111,598.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนภัทรพรกำรค้ำ 111,598.00       ร้ำนภัทรพรกำรค้ำ 111,598.00       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 3/2565

ผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่น 11 พ.ย. 2564

29 จ้ำงเหมำเปล่ียนยำงรถยนต์ส่วนกลำง 9,800.00 9,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยธนำกรณ์ 9,800.00 นำยธนำกรณ์ 9,800.00 คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 26/2564

ทะเบียน 1587 ขอนแก่น ค้อนดี ค้อนดี 22 พ.ย. 2564

30 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในกำรจัดกำรเลือกต้ัง 55,723.00     55,723.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนภัทรพรกำรค้ำ 55,723.00         ร้ำนภัทรพรกำรค้ำ 55,723.00         คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 4/2565

ผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่น 23 พ.ย. 2564

31 จัดซ้ือวสัดุเพือ่จัดท ำป้ำยประกำศผลนับ 5,595.00       5,595.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิตรเจริญวสัดุ 5,595.00         ร้ำนจิตรเจริญวสัดุ 5,595.00         คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 5/2565

คะแนนเลือกต้ังผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิก ก่อสร้ำง ก่อสร้ำง 25 พ.ย. 2564

32 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียน 60,526.80  60,526.80  เฉพำะเจำะจง วทิยำลัยเกษตรและ 60,526.80     วทิยำลัยเกษตรและ 60,526.80     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 3/2564
ในสังกัด (สพฐ) ส ำหรับภำคเรียนที ่ เทคโนโลยีขอนแกน เทคโนโลยีขอนแกน 30 พ.ย. 2564
2/2564 ระหวำ่งวนัที ่1 - 30 ธ.ค. 64

33 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) ให้แก่ ศพด. 2,658.80    2,658.80    เฉพำะเจำะจง วทิยำลัยเกษตรและ 2,658.80       วทิยำลัยเกษตรและ 2,658.80       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 4/2564

อบต.สวนหม่อน ส ำหรับภำคเรียนที ่ เทคโนโลยีขอนแกน เทคโนโลยีขอนแกน 30 พ.ย. 2564

2/2564 ระหวำ่งวนัที ่1 - 30 ธ.ค. 64

34 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง 21,500.00  21,500.00  เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสท์เทค ฯ 21,500.00     บริษัท เบสท์เทค ฯ 21,500.00     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 5/2565
(เคร่ืองคอมพิวเตอร์) กองคลัง 2 ธ.ค. 2564

35 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน  จ ำนวน 3 รำยกำร 3,650.00    3,650.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสท์เทค ฯ 3,650.00       บริษัท เบสท์เทค ฯ 3,650.00       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 6/2565
กองคลัง 2 ธ.ค. 2564



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้ รำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับ รำคำทีต่กลง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
36 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 6,000.00    6,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสท์เทค ฯ 6,000.00       บริษัท เบสท์เทค ฯ 6,000.00       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 7/2565

(หมึกพิมพ)์ กองคลัง 2 ธ.ค. 2564

37 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 7,850.00    7,850.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญยำนุช 7,850.00       นำงสำวบุญยำนุช 7,850.00       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 27/2565
ทะเบียน กท 1587 ขอนแก่น มีค ำ มีค ำ 3 ธ.ค. 2564

38 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้ำสะพำยบ่ำ 1,800.00    1,800.00    เฉพำะเจำะจง บ.ใจดี  3 จ ำกัด 1,800.00       บ.ใจดี  3 จ ำกัด 1,800.00       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 28/2565
3 ธ.ค. 2564

39 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 13 รำยกำร 9,734.00    9,734.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสท์เทค ฯ 9,734.00       บริษัท เบสท์เทค ฯ 9,734.00       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 8/2565
กองช่ำง 7 ธ.ค. 2564

40 จ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำรเสริมสร้ำงกำร 2,700.00    2,700.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนินท์อิงเจ็ท 2,700.00       ร้ำนธนินท์อิงเจ็ท 2,700.00       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 29/2565
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 7 ธ.ค. 2564

41 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในกำรจัดกำรเลือกต้ัง 12,397.00  12,397.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนมัญจำสเตชั่นฯ 12,397.00     ร้ำนมัญจำสเตชั่นฯ 12,397.00     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 9/2565
ผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกท้องถิ่น 21 ธ.ค. 2564

42 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลป้องกันและลด 13,600.00  13,600.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนินท์อิงเจ็ท 13,600.00     ร้ำนธนินท์อิงเจ็ท 13,600.00     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 30/2565
อุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ 23 ธ.ค. 2564
พ.ศ. 2565

43 จัดซ้ือกรวยยำงจรำจร 4,200.00    4,200.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนประทีปพำณิชย์ 4,200.00       ร้ำนประทีปพำณิชย์ 4,200.00       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 10/2565
24 ธ.ค. 2564

44 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ติดต้ังไฟฟ้ำจุดบริกำร 1,500.00    1,500.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิตรเจริญฯ 1,500.00       ร้ำนจิตรเจริญฯ 1,500.00       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 11/2565
ประชำชน 24 ธ.ค. 2564



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้ รำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับ รำคำทีต่กลง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
45 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ให้แก่ ศพด. 2,658.80    2,658.80    เฉพำะเจำะจง วทิยำลัยเกษตรและ 2,658.80       วทิยำลัยเกษตรและ 2,658.80       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 6/2565

ระหวำ่งวนัที ่1 - 31 มกรำคม 2564 เทคโนโลยีขอนแก่น เทคโนโลยีขอนแก่น 30 ธ.ค. 2564

46 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ให้แก่ สพฐ. 60,526.80  60,526.80  เฉพำะเจำะจง วทิยำลัยเกษตรและ 60,526.80     วทิยำลัยเกษตรและ 60,526.80     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 7/2565
ระหวำ่งวนัที ่1 - 31 มกรำคม 2564 เทคโนโลยีขอนแก่น เทคโนโลยีขอนแก่น 30 ธ.ค. 2564

47 จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธภ์ำษีป้ำย 2,700.00    2,700.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนินทร์องเจ็ท 2,700.00       ร้ำนธนินทร์องเจ็ท 2,700.00       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 31/2565
5 ม.ค. 2565

48 จัดจ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ 4,065.28    4,065.28    เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ ฯ 4,065.28       บริษัท โตโยต้ำ ฯ 4,065.28       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 32/2565
7 ม.ค. 2565

49 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ 5,980.00    5,980.00    เฉพำะเจำะจง อู่ พ.เจริญกำรช่ำง 5,980.00       อู่ พ.เจริญกำรช่ำง 5,980.00       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 33/2565
ทะเบียน 84-32589 ขอนแก่น 11 ม.ค. 2565

50 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถจักรยำยนต์ 3,470.00    3,470.00    เฉพำะเจำะจง นำยสนิท วงษ์ชัย 3,470.00       นำยสนิท วงษ์ชัย 3,470.00       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 34/2565
12 ม.ค. 2565

51 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  4 รำยกำร 4,050.00    4,050.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนววีนั โอเอ ฯ 4,050.00       ร้ำนววีนั โอเอ ฯ 4,050.00       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 12/2565
ส ำนักปลัด 14 ม.ค. 2565

52 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน 1,400.00    1,400.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท ก๊อปปีว้นัฯ 1,400.00       บริษัท ก๊อปปีว้นัฯ 1,400.00       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 13/2565
14 ม.ค. 2565

53 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ 23,900.00  23,900.00  เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงทอม 23,900.00     อู่ช่ำงทอม 23,900.00     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 35/2565
ทะเบียน 84-32589 ขอนแก่น 19 ม.ค. 2565



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้ รำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับ รำคำทีต่กลง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
54 จ้ำงเหมำเปล่ียนแบตเตอร่ี รถบรรทุกขยะ 4,600.00    4,600.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนึ่งกำรไฟฟ้ำ 4,600.00       ร้ำนหนึ่งกำรไฟฟ้ำ 4,600.00       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 36/2565

ทะเบียน 84-3259 28 ม.ค. 2565

55 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) ให้แก่ ศพด. 2,525.86    2,525.86    เฉพำะเจำะจง วทิยำลัยเกษตรและ 2,526.86       วทิยำลัยเกษตรและ 2,526.86       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 8/2565
ระหวำ่ง 1 - 28 ก.พ. 2565 เทคโนโลยีขอนแก่น เทคโนโลยีขอนแก่น 31 ม.ค. 2565

56 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) ให้แก่ โรงเรียนใน 57,500.46  57,500.46  เฉพำะเจำะจง วทิยำลัยเกษตรและ 57,500.46     วทิยำลัยเกษตรและ 57,500.46     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 9/2565
สังกัด สพฐ.ระหวำ่ง 1 - 28 ก.พ. 2565 เทคโนโลยีขอนแก่น เทคโนโลยีขอนแก่น 31 ม.ค. 2565

57 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ 55,730       55,730       เฉพำะเจำะจง อ.อ่ำงยำนยนต์ 55,730          อ.อ่ำงยำนยนต์ 55,730          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 37/2565
ทะเบียน 84-3259 1 ก.พ. 2565

58 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,800         1,800         เฉพำะเจำะจง ร้ำนววีนั โอเอ 1,800            ร้ำนววีนั โอเอ 1,800            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 38/2565
ส ำนักปลัด แอนด์เซอร์วสิ แอนด์เซอร์วสิ 2 ก.พ. 2565

59 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน กองคลัง 900           900            เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่น ไอที 900               หจก.ขอนแก่น ไอที 900               คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 14/2565
จ ำนวน 1 รำยกำร โปรเฟสชันนอล โปรเฟสชันนอล 7 ก.พ. 2565

60 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนน คสล. 27,600       27,600       เฉพำะเจำะจง หจก.สุรเตโช 27,600          หจก.สุรเตโช 27,600          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 39/2565
บ้ำนสวนหม่อน หมู่ที ่11 กำรโยธำ กำรโยธำ 8 ก.พ. 2565

61 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองคอมฯ 4,500         4,500         เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสท์เทค 4,500            บริษัท เบสท์เทค 4,500            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 40/2565
กองคลัง โอเอ จ ำกัด โอเอ จ ำกัด 9 ก.พ. 2565

62 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว ส ำนักปลัด 26,851       26,851       เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่น ไอที 26,851          หจก.ขอนแก่น ไอที 26,851          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 15/2565
จ ำนวน 30 รำยกำร โปรเฟสชันนอล โปรเฟสชันนอล 9 ก.พ. 2565



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้ รำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับ รำคำทีต่กลง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
63 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน กองคลัง 4,220         4,220         เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสท์เทค 4,220            บริษัท เบสท์เทค 4,220            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 16/2565

จ ำนวน 14 รำยกำร โอเอ จ ำกัด โอเอ จ ำกัด 9 ก.พ. 2565

64 จัดซ้ือวสุัดส ำนักงำน ส ำนักปลัด 10,826       10,826       เฉพำะเจำะจง ร้ำนมัญจำสเตชั่นฯ 10,826          ร้ำนมัญจำสเตชั่นฯ 10,826          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 17/2565
จ ำนวน  25  รำยกำร 11 ก.พ. 2565

65 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง ส ำนักปลัด 18,170       18,170       เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิตรเจริญ 18,170          ร้ำนจิตรเจริญ 18,170          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 18/2565
จ ำนวน   36  รำยกำร วสัดุก่อสร้ำง วสัดุก่อสร้ำง 11 ก.พ. 2565

66 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมท ำแนว 158,500    158,500     เฉพำะเจำะจง ร้ำนพงษ์เจริญ 158,500        ร้ำนพงษ์เจริญ 158,500        คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 41/2565
ป้องกันตล่ิงแม่น้ ำชี บ้ำนชีวงัแคน หมู่ที ่13 11 ก.พ. 2565

67 จ้ำงเหมำจัดท ำสต๊ิกเกอร์ประชำมสัมพันธ์ 9,760.00    9,760.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนินท์อิงเจ็ท 9,760.00       ร้ำนธนินท์อิงเจ็ท 9,760.00       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 42/2565
งำนกู้ชีพ 25 ก.พ. 2565

68 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) ให้แก่ โรงเรียนใน 69,605.82  69,605.82  เฉพำะเจำะจง วทิยำลัยเกษตรและ 69,605.82     วทิยำลัยเกษตรและ 69,605.82     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 10/2565
สังกัด สพฐ.ระหวำ่ง 1 - 31 ม.ีค. 2565 เทคโนโลยีขอนแก่น เทคโนโลยีขอนแก่น 28 ก.พ. 2565

69 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) ให้แก่ ศพด. 3,057.62    3,057.62    เฉพำะเจำะจง วทิยำลัยเกษตรและ 3,057.62       วทิยำลัยเกษตรและ 3,057.62       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 11/2565
ระหวำ่ง 1 - 31 ม.ีค. 2565 เทคโนโลยีขอนแก่น เทคโนโลยีขอนแก่น 28 ก.พ. 2565

70 จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ส่วนกลำง 5,201.06    5,201.06    เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ 5,201.06       บริษัท โตโยต้ำ 5,201.06       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 43/2565
ทะเบียน ขง 8360 แก่นนคร จ ำกัด แก่นนคร จ ำกัด 3 ม.ีค. 2565

71 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 8,500.00    8,500.00    เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงทอม 8,500.00       อู่ช่ำงทอม 8,500.00       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 44/2565
ทะเบียน 84-3259 7 ม.ีค. 2565



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้ รำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับ รำคำทีต่กลง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
72 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำรเสริมสร้ำง 750           750            เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนินท์ อิงเจ็ท 750               ร้ำนธนินท์ อิงเจ็ท 750               คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 45/2565

กำรรับรู้ควำมเข้ำใจตำมแนวทำงกำรด ำเนิน 18 ม.ีค. 2565
งำนเพือ่ยกระดับกำรประเมิน ITA

73 จ้ำงเหมำเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ 2,900         2,900         เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนำณัฐ 2,900            ร้ำนธนำณัฐ 2,900            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 46/2565
ส่วนกลำง ทะเบียน ขง8360 อะไล่ยนต์ อะไล่ยนต์ 18 ม.ีค. 2565

74 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ 1,080         1,080         เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนินท์ อิงเจ็ท 1,080            ร้ำนธนินท์ อิงเจ็ท 1,080            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 47/2565
กำรรับสมัครเด็ก ศพด. อบต.สวนหม่อน 18 ม.ีค. 2565

75 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน กองคลัง 3,530         3,530         เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสท์เทค 3,530            บริษัท เบสท์เทค 3,530            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 20/2565
จ ำนวน 4 รำยกำร โอเอ จ ำกัด โอเอ จ ำกัด 21 ม.ีค. 2565

76 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ)์ 9,000         9,000         เฉพำะเจำะจง ร้ำนววีนั โอเอ 9,000            ร้ำนววีนั โอเอ 9,000            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 21/2565
จ ำนวน 1 รำยกำร ส ำนักปลัด แอนด์เซฮร์วสิ แอนด์เซฮร์วสิ 23 ม.ีค. 2565

77 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ)์ 6,000         6,000         เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสท์เทค 6,000            บริษัท เบสท์เทค 6,000            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 22/2565
จ ำนวน 2 รำยกำร กองคลัง โอเอ จ ำกัด โอเอ จ ำกัด 24 ม.ีค. 2565

78 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) ให้แก่ โรงเรียนใน 78,684.84  78,684.84  เฉพำะเจำะจง วทิยำลัยเกษตรและ 78,684.84     วทิยำลัยเกษตรและ 78,684.84     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 12/2565
สังกัด สพฐ.ระหวำ่ง 1 เม.ย - 15 พ.ค 65 เทคโนโลยีขอนแก่น เทคโนโลยีขอนแก่น 31 ม.ีค. 2565

79 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) ให้แก่ ศพด. 3,456.44    3,456.44    เฉพำะเจำะจง วทิยำลัยเกษตรและ 3,456.44       วทิยำลัยเกษตรและ 3,456.44       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 13/2565
ระหวำ่งวนัที ่ 1 เม.ย - 15 พ.ค 65 เทคโนโลยีขอนแก่น เทคโนโลยีขอนแก่น 31 ม.ีค. 2565

80 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 18 รำยกำร 12,818       12,818       เฉพำะเจำะจง บ.เบสท์เทค ฯ 12,818          บ.เบสท์เทค ฯ 12,818          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 23/2565
ส ำนักปลัด 4 เม.ย. 2565



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้ รำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับ รำคำทีต่กลง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
81 จัดซ้ือกรวยยำงจรำจร 4,200         4,200         เฉพำะเจำะจง  ร้ำนประทีปพำณิชย์ 4,200             ร้ำนประทีปพำณิชย์ 4,200            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 24/2565

5 เม.ย. 2565

82 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ติดต้ังไฟฟ้ำจุดบริกำร 1,500         1,500         เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิตรเจริญ ฯ 1,500            ร้ำนจิตรเจริญ ฯ 1,500            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 25/2565
ประชำชนเพือ่ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำง 5 เม.ย. 2565
ถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ พ.ศ.2565  

83 จ้ำงเหมำซ่อมแซมคันคูล ำห้วยกกแสง 24,200       24,200       เฉพำะเจำะจง หจก.สุรเตโช กำรโยธำ 24,200          หจก.สุรเตโช กำรโยธำ 24,200          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 48/2656
ทีถู่กกัดเซำะขำดบ้ำนสวนหม่อน หมู่ที ่11 5 เม.ย. 2565

84 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลป้องกันและลด 13,600       13,600       เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนินท์  อิงเจ็ท 13,600          ร้ำนธนินท์  อิงเจ็ท 13,600          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 49/2565
อุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์  7 เม.ย. 2565

85 จัดซ้ือแผงกั้นจรำจรพร้อมชื่อหน่วยงำน 7,500         7,500         เฉพำะเจำะจง นำยเสำร์ เหล่ำหมวด 7,500            นำยเสำร์  เหล่ำหมวด 7,500            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 26/2565
เพือ่ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน 7 เม.ย. 2565
ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ พ.ศ.2565 

86 จ้ำงเหมำซ่อมแซมคลองดำดคอนกรีต 22,600       22,600       เฉพำะเจำะจง นำยสนั่น กำเต่ือย 22,600          นำยสนั่น กำเต่ือย 22,600          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 50/2565
บ้ำนกอก หมู่ที ่14 20 เ.ม.ย. 2565

87 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 800           800            เฉพำะเจำะจง ร้ำนววีนั โอเอฯ 800               ร้ำนววีนั โอเอฯ 800               คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 51/2565
21 เม.ย. 2565

88 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ ำ 7,340         7,340         เฉพำะเจำะจง นำยร ำไพ  นูสีหำ 7,340            นำยร ำไพ  นูสีหำ 7,340            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 52/2565
เอนกประสงค์ทะเบียน ผจ7778 ขก 21 เม.ย. 2565

89 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนส ำรวจข้อมูล 5,430         5,430         เฉพำะเจำะจง นำยรำช  5,430            นำยรำช  5,430            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 53/2565
จ ำนวนสัตว์ รำชรองเมือง รำชรองเมือง 21 เม.ย. 2565



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้ รำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับ รำคำทีต่กลง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
90 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 8 รำยกำร 3,540         3,540         เฉพำะเจำะจง บ.เบสท์เทค ฯ 3,540            บ.เบสท์เทค ฯ 3,540            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 28/2565

กองคลัง 25 เม.ย. 2565

91 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 1,200         1,200         เฉพำะเจำะจง บ.เบสท์เทค ฯ 1,200            บ.เบสท์เทค ฯ 1,200            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 29/2565
กองช่ำง 25 เม.ย. 2565

92 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ)์ 6,000         6,000         เฉพำะเจำะจง บ.เบสท์เทค ฯ 6,000            บ.เบสท์เทค ฯ 6,000            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 30/2565
จ ำนวน 2 รำยกำร กองคลัง 26 เม.ย. 2565

93 จัดซ้ือวสัดุเพือ่ซ่อมแซมอำคำรสถำนที่ 26,333       26,333       เฉพำะเจำะจง บ.เบสท์เทค ฯ 26,333          บ.เบสท์เทค ฯ 26,333          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 31/2565
อบต.สวนหม่อน 26 เม.ย. 2565

94 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 10 รำยกำร 12,349       12,349       เฉพำะเจำะจง บ.เบสท์เทค ฯ 12,349          บ.เบสท์เทค ฯ 12,349          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 32/2565
กองคลัง 12 พ.ค. 2565

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

96 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ือง 1,650         1,650         เฉพำะเจำะจง บ.เบสท์เทค ฯ 1,650            บ.เบสท์เทค ฯ 1,650            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 57/2565
คอมพิวเตอร์ 12 พ.ค. 2565

97 จั้ดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน 1,548.36    1,548.36    เฉพำะเจำะจง วทิยำลัยเกษตรและ 1,548.36       วทิยำลัยเกษตรและ 1,548.36       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 14/2565
ในสังกัด สพฐ. 1/2565 เทคโนโลยีขอนแกน เทคโนโลยีขอนแกน 12 พ.ค. 2565
วนัที ่17 - 31 พฤษภำคม 2565

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



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้ รำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับ รำคำทีต่กลง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
99 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจค 29,900       29,900       เฉพำะเจำะจง บ.เบสท์เทค ฯ 29,900          บ.เบสท์เทค ฯ 29,900          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 16/2565

เตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง ส ำนักปลัด 12 พ.ค. 2565

100 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 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

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

102 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงกำรปลูกต้นไม้ 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

103 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงกำรคัดแยกขยะ 36,650       36,650       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพลินพำนิชย์ 36,650          ร้ำนเพลินพำนิชย์ 36,650          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 41/2565
ต้นทำง 23 พ.ค. 2565

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

ธรรมำภิบำลของ อบต.สวนหม่อน 23 พ.ค. 2565

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

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

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



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้ รำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับ รำคำทีต่กลง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
108 จ้ำงเหมำจัดสถำนทีพ่ร้อมเคร่ืองเสียง 1,500         1,500         เฉพำะเจำะจง นำงอุรนิตย์ 1,500            นำงอุรนิตย์ 1,500            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 63/2565

โครงกำรส่งเสริมกำรคัดแยกขยะต้นทำง กันยำโม้ กันยำโม้ 23 พ.ค. 2565
ประจ ำปีงบประมำณ 2565

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

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

111 จ้ำงเหมำรถรับส่งเด็กเล็กทีม่ีฐำนะยำกจน 15,000       15,000       เฉพำะเจำะจง นำงสุมำลี  15,000          นำงสุมำลี  15,000          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 64/2565
ในพืน้ที ่อบต.สวนหม่อน ประจ ำเดือน คันทะพรม คันทะพรม 31 พ.ค. 2565
มิถุนำยน 2565

112 จ้ำงเหมำอำหำรกลำงวนัส ำหรับเด็กเล็ก 9,702         9,702         เฉพำะเจำะจง นำงสำวทิพำวลัย์ 9,702            นำงสำวทิพำวลัย์ 9,702            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 65/2565
ศพด. อบต.สวนหม่อนประจ ำเดือน อู่อรุณ อู่อรุณ 31 พ.ค. 2565
มิถุนำยน 2565

113 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน 3,039.96    3,039.96    เฉพำะเจำะจง วทิยำลัยเกษตรและ 3,039.96       วทิยำลัยเกษตรและ 3,039.96       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 17/2565
ในสังกัด สพฐ. ระหวำ่งวนัที่ เทคโนโลยีขอนแกน เทคโนโลยีขอนแกน 31 พ.ค. 2565
วนัที ่17 - 31 พฤษภำคม 2565

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



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้ รำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับ รำคำทีต่กลง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

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

ทะเบียน 84-3259 6 ม.ิย. 2565

116 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับ 2,800         2,800         เฉพำะเจำะจง นำยสรำวธุ  สิมดี 2,800            นำยสรำวธุ  สิมดี 2,800            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 67/2565
อำกำศ รหัสครุภัณฑ์439-57-0015 10 ม.ิย. 2565

117 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน กองกำรศึกษำ 5,155         5,155         เฉพำะเจำะจง ร้ำนมัญจำ 5,155            ร้ำนมัญจำ 5,155            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 44/2565
จ ำนวน 10 รำยกำร สเตชั่นเนอร่ี สเตชั่นเนอร่ี 13 ม.ิย. 2565

118 จ้ำงเหมำพนักงำนจ้ำงทัว่ไป 24,200       24,200       เฉพำะเจำะจง นำงสำวหทัยชนก 24,200          นำงสำวหทัยชนก 24,200          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 68/2565
จ ำนวน 3 เดือน 18 วนั ยินดี ยินดี 13 ม.ิย. 2565

119 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน กองช่ำง 2,400         2,400         เฉพำะเจำะจง บ.เบสท์เทค ฯ 2,400            บ.เบสท์เทค ฯ 2,400            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 45/2565
จ ำนวน 1 รำยกำร 14 ม.ิย. 2565

120 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง กองกำรศึกษำ 8,435         8,435         เฉพำะเจำะจง นำงนิรัชนุช  กัณหำ 8,435            นำงนิรัชนุช  กัณหำ 8,435            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 46/2565
จ ำนวน 9 รำยกำร 14 ม.ิย. 2565

121 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 12,628       12,628       เฉพำะเจำะจง บ.เบสท์เทค ฯ 12,628          บ.เบสท์เทค ฯ 12,628          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 47/2565
กองกำรศึกษำ จ ำนวน 19 รำยกำร 14 ม.ิย. 2565

122 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ือง 3,540         3,540         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวนิัยกำรช่ำง 3,540            ร้ำนวนิัยกำรช่ำง 3,540            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 69/2565
ตัดหญ้ำ 507-61-0005 16 ม.ิย. 2565

123 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 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 ม.ิย. 2565



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้ รำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับ รำคำทีต่กลง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
124 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน 15,270       15,270       เฉพำะเจำะจง บ.เบสท์เทค ฯ 15,270          บ.เบสท์เทค ฯ 15,270          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 49/2565

ส ำนักปลัด จ ำนวน 25 รำยกำร 20 ม.ิย. 2565

125 จัดซ้ือวสัดุตำมโครงกำรปรับสภำพแวดล้อม 200,000    200,000     เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิตรเจริญวสัดุ 200,000        ร้ำนจิตรเจริญวสัดุ 200,000        คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 50/2565
และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกของผู้สูงอำยุ 21 ม.ิย. 2565
ให้เหมำะสมปลอดภัย

126 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 955           955            เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิตรเจริญวสัดุ 955               ร้ำนจิตรเจริญวสัดุ 955               คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 51/2565
กองกำรศึกษำ จ ำนวน 9 รำยกำร 22 ม.ิย.2565

127 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงกำรฝึกอบรม 3,305         3,305         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพลินพำนิชย์ 3,305            ร้ำนเพลินพำนิชย์ 3,305            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 52/2565
ส่งเสริมกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพต ำบล 22 ม.ิย.2565
สวนหม่อน ประจ ำปีงบประมำณ 2565

128 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลพระบรม 850           850            เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนินทร์อิงเจ็ท 850               ร้ำนธนินทร์อิงเจ็ท 850               คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 70/2565
ฉำยำลักษณ์รัชกำลที ่10 22 ม.ิย. 2565

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

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

131 จ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนทีโ่ครงกำร 1,000         1,000         เฉพำะเจำะจง นำงอุรนิตย์  1,000            นำงอุรนิตย์  1,000            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 72/2565
ฝึกอบรมส่งเสริมกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพ กันยำโม้ กันยำโม้ 22 ม.ิย. 256
ต ำบลสวนหม่อน



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้ รำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับ รำคำทีต่กลง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
132 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 ม.ิย. 2565

133 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ือง 1,090         1,090         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวนิัยกำรช่ำง 1,090            ร้ำนวนิัยกำรช่ำง 1,090            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 74/2565
ตัดหญ้ำ 507-61-0004 27 ม.ิย. 2565

134 จั้ดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน ######### 262,944.80 เฉพำะเจำะจง วทิยำลัยเกษตรและ 262,944.80    วทิยำลัยเกษตรและ 262,944.80    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 19/2565
ในสังกัด สพฐ. 1/2565 เทคโนโลยีขอนแกน เทคโนโลยีขอนแกน 30 ม.ิย. 2565
วนัที ่1 ก.ค. - 31 ต.ค. 65

135 จั้ดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ให้แก่ ศพด. 17,299.00   17,299.00   เฉพำะเจำะจง วทิยำลัยเกษตรและ 17,299.00      วทิยำลัยเกษตรและ 17,299.00      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 20/2565
อบต.สวนหม่อน  1/2565 เทคโนโลยีขอนแกน เทคโนโลยีขอนแกน 30 ม.ิย. 2565
วนัที ่1 ก.ค. - 31 ต.ค. 65

136 จ้ำงเหมำอำหำรกลำงวนัส ำหรับเด็กเล็ก 8,400         8,400         เฉพำะเจำะจง น.ส.ทิพำวลัย์ อู่อรุณ 8,400            น.ส.ทิพำวลัย์ อู่อรุณ 8,400            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 75/2565
ศพด. อบต.สวนหม่อนประจ ำเดือน 30 ม.ิย. 2565
กรกฎำคม 2565

137 จ้ำงเหมำรถรับส่งเด็กเล็กทีม่ีฐำนะยำกจน 14,400       14,400       เฉพำะเจำะจง นำงสุมำลี  14,400          นำงสุมำลี  14,400          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 76/2565
ในพืน้ที ่อบต.สวนหม่อน ประจ ำเดือน คันทะพรม คันทะพรม 30 ม.ิย. 2565
กรกฎำคม 2565

138 จัดซ้ือชุดอำบน้ ำฝนตำมโครงกำรสืบสำน 2,100         2,100         เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้องมณี 2,100            ร้ำนน้องมณี 2,100            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 53/2565
วฒันธรรมประเพณีทำงพระพุทธศำสนำ 8 ก.ค. 2565
เนื่องในวนัเข้ำพรรษำ



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้ รำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับ รำคำทีต่กลง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
139 จัดซ้ือเทียนพรรษำตำมโครงกำรสืบสำน 13,750       13,750       เฉพำะเจำะจง นำงเสถียร  13,750          นำงเสถียร 13,750          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 54/2565

วฒันธรรมประเพณีทำงพระพุทธศำสนำ ท่ำพิมำย  ท่ำพิมำย 8 ก.ค. 2565
เนื่องในวนัเข้ำพรรษำ

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

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

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

143 จัดซ้ือวสัดุโครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม 1,500         1,500         เฉพำะเจำะจง ร้ำนมัญจำ 1,500            ร้ำนมัญจำ 1,500            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 58/2565
ผู้บริหำร สมำชิก อบต. พนักงำนฯ เคร่ืองเขียน เคร่ืองเขียน 18 ก.ค. 2565

144 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(หมึกเคร่ืองพิมพ)์ 18,000       18,000       เฉพำะเจำะจง ร้ำนววีนั โอเอ ฯ 18,000          ร้ำนววีนั โอเอ ฯ 18,000          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 89/2565
จ ำนวน 1 รำยกำร ส ำนักปลัด 18 ก.ค. 2565

145 จัดซ้ือธงตรำสัญลักษณ์ ว.ป.ร. 900           900            เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพลินพำนิชย์ 900               ร้ำนเพลินพำนิชย์ 900               คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 60/2565
21 ก.ค. 2565

146 จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิลโครงกำรสืบสำน 1,080         1,080         เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนินท์อิงเจ็ท 1,080            ร้ำนธนินท์อิงเจ็ท 1,080            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 77/2565
วฒันธรรมประเพณีทำงพระพุทธศำสนำ 8 ก.ค. 2565
เนื่องในวนัเข้ำพรรษำ

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



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้ รำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับ รำคำทีต่กลง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
148 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 7,800         7,800         เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสท์เทค ฯ 7,800            บริษัท เบสท์เทค ฯ 7,800            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 22/2565

จ ำนวน 3 เคร่ือง 18 ก.ค. 2565

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

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

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

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

153 จัดซ้ือวสัดุส 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

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



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้ รำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับ รำคำทีต่กลง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
155 จ้ำงเหมำรถรับ - ส่งเด็กทีม่ีฐำนะยำกจน 15,000       15,000       เฉพำะเจำะจง นำงสุมำลี  15,000          นำงสุมำลี 15,000          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 82/2565

หรือเด็กด้อยโอกำสของ ศูนย์พัฒนำฯ คันทะพรม  คันทะพรม 27 ก.ค. 2565
อบต.สวนหม่อน ประจ ำเดือน สิงหำคม
2565

156 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวนัส ำหรับ 11,550       11,550       เฉพำะเจำะจง นำงสำวทิพำวลัย์ 11,550          นำงสำวทิพำวลัย์ 11,550          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 83/2565
เด็กเล็ก อบต.สวนหม่อน ประจ ำเดือน  อู่อรุณ  อู่อรุณ 27 ก.ค. 2565
สิงหำคม  2565

157 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน  14,900       14,900       เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสท์เทค ฯ 14,900          บริษัท เบสท์เทค ฯ 14,900          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 62/2565
จ ำนวน 2 รำยกำร ส ำนักปลัด 2 ส.ค. 2565

158 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 29,800.00  29,800       29,800     บริษัท เบสท์เทค ฯ 29,800.00     บริษัท เบสท์เทค ฯ 29,800          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 24/2565
จ ำนวน 2 รำยกำร 2 ส.ค. 2565

159 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 15 รำยกำร 11,399       11,399       เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสท์เทค ฯ 11,399          บริษัท เบสท์เทค ฯ 11,399          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 63/2565
กองกำรศึกษำ 3 ส.ค. 2565

160 จ้ำงเหมำส ำนักบริกำรวชิำกำร 15,000       15,000       เฉพำะเจำะจง มหำวทิยำลัย 15,000          มหำวทิยำลัย 15,000          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 84/2565
มหำวทิยำลัยมหำสำรคำมในกำรเก็บข้อมูล มหำสำรคำม มหำสำรคำม 5 ส.ค. 2565
ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติรำชกำร

161 จัดซ้ือวสัดุเพือ่ใช้ในโครงกำรคลองสวย 5,000         5,000         เฉพำะเจำะจง นำยสมโภชน์  5,000            นำยสมโภชน์  5,000            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 64/2565
น้ ำใสเมืองสะอำดคนในชำติมีควำมสุข สุทธะมำ สุทธะมำ 11 ส.ค. 2565
ต ำบลสวนหม่อน

162 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 11 รำยกำร 7,465         7,465         เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสท์เทค ฯ 7,465            บริษัท เบสท์เทค ฯ 7,465            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 65/2565
ส ำนักปลัด 15 ส.ค. 2565



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้ รำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับ รำคำทีต่กลง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
163 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 6,415         6,415         เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสท์เทค ฯ 6,415            บริษัท เบสท์เทค ฯ 6,415            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 66/2565

กองคลัง 15 ส.ค. 2565

164 จัดซ้ือพันธุ์หญ้ำแฝกเพือ่ปลูกโครงกำร 6,000         6,000         เฉพำะเจำะจง นำยบุญช่วย  6,000            นำยบุญช่วย  6,000            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 67/2565
อบรมส่งเสริมกำรปลูกหญ้ำแฝกตำม นำมบุดดี นำมบุดดี 15 ส.ค. 2565
พระรำชด ำริ

165 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้ำ 1,330         1,330         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพลินพำนิชย์ 1,330            ร้ำนเพลินพำนิชย์ 1,330            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 68/2565
16 ส.ค. 2565

166 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 930           930            เฉพำะเจำะจง ร้ำนมัญจำ 930               ร้ำนมัญจำ 930               คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 69/2565
จ ำนวน 3 รำยกำร ส ำนักปลัด สเตชั่นเนอร่ี สเตชั่นเนอร่ี 16 ส.ค. 2565

167 จ้ำงเหมำซ่อมแซมฝำยน้ ำล้นบ้ำนสวำ่ง 27,900       27,900       เฉพำะเจำะจง หจก.เอ็น - คอน 27,900          หจก.เอ็น - คอน 27,900          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 85/2565
หมู่ที ่8 คอนกรีต คอนกรีต 16 ส.ค. 2565

168 จ้ำงเหมำไถปรับพืน้บริเวณบ่อขยะโดย 11,055       11,055       เฉพำะเจำะจง นำงทักษพร  11,055          นำงทักษพร  11,055          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 86/2565
กำรปรับเกล่ียบ่อขยะต ำบลสวนหม่อน เทพสีหะ เทพสีหะ 17 ส.ค. 2565

169 จ้ำงเหมำซ่อมแซมฝ้ำเพดำนหลังคำ 9,500         9,500         เฉพำะเจำะจง นำยเสถียร 9,500            นำยเสถียร  9,500            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 87/2565
อำคำร ศพด. อบต.สวนหม่อน  แช่มโนนลำว แช่มโนนลำว 17 ส.ค. 2565

170 จ้ำงเหมำปรับพืน้ทีแ่ปลงผักโครงกำร 4,000         4,000         เฉพำะเจำะจง นำยสุระเดช  4,000            นำยสุระเดช  4,000            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 88/2565
ส่งเสริมกำรเรียนรู้แนวปรัชญำเศรษฐกิจ นวลกลม นวลกลม 25 ส.ค. 2565
พอเพียง ประจ ำปี 2565



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้ รำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับ รำคำทีต่กลง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
171 จัดซ้ือต้นกล้ำมะเขือและต้นกล้ำพริก 5,400         5,400         เฉพำะเจำะจง บริษัทโชคอ ำนวย 5,400            บริษัท โชคอ ำนวย 5,400            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 70/2565

เพือ่ปลูกส่งเสริมกำรเรียนรู้แนวปรัชญำ เคร่ืองมือฯ เคร่ืองมือฯ 25 ส.ค. 2565
เศรษฐกิจพอเพียง ประจ ำปี 2565

172 จัดซ้ืออุปกรณ์ฝึกอบรมโครงกำรส่งเสริม 13,885       13,885       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษตร 59 13,885          ร้ำนเกษตร 59 13,885          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 71/2565
กำรเรียนรู้แนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 25 ส.ค. 2565
ประจ ำปี 2565

173 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 11,843       11,843       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพลินพำนิชย์ 11,843          ร้ำนเพลินพำนิชย์ 11,843          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 72/2565
จ ำนวน 13 รำยกำร ส ำนักปลัด 25 ส.ค. 2565

174 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 7,500         7,500         เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสท์เทค ฯ 7,500            บริษัท เบสท์เทค ฯ 7,500            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 73/2565
จ ำนวน 13 รำยกำร ส ำนักปลัด 30 ส.ค. 2565

175 จ้ำงเหมำรถรับ - ส่งเด็กทีม่ีฐำนะยำกจน 15,000       15,000       เฉพำะเจำะจง นำงสุมำลี  15,000          นำงสุมำลี  15,000          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 89/2565
หรือเด็กด้อยโอกำสของ ศพด. คันทะพรม คันทะพรม 31 ส.ค. 2565
ประจ ำเดือนกันยำยน 2565

176 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวนั 11,550       11,550       เฉพำะเจำะจง นำงสำวทิพำวลัย์ 11,550          นำงสำวทิพำวลัย์ 11,550          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 90/2565
หรับเด็กเล็ก ศพด. อบต.สวนหม่อน อู่อรุณ อู่อรุณ 31 ส.ค. 2565
ประจ ำเดือนกันยำยน

177 จ้ำงเหมำท ำผ้ำคลุมโต๊ะระบำยกรีบสีฟ้ำ 1,650         1,650         เฉพำะเจำะจง นำงสมพิศ  มั่งมำ 1,650            นำงสมพิศ  มั่งมำ 1,650            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 91/2565
จ ำนวน 1 รำยกำร 31 ส.ค. 2565

178 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ 900 900 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนินท์ อิงเจ็ท 900 ร้ำนธนินท์ อิงเจ็ท 900 คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 92/2565
พิธที ำบุญและฟังเทศบทพระธรรมเทศนำฯ 1 ก.ย. 2565



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้ รำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับ รำคำทีต่กลง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
179 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 11 รำยกำร 2,675         2,675         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพลินพำนิชย์ 2,675            ร้ำนเพลินพำนิชย์ 2,675            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 74/2565

กองช่ำง 2 ก.ย. 2565

180 จัดซ้ือเคร่ืองท ำน้ ำร้อน - น้ ำเย็น 6,890.00    6,890         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพลินพำนิชย์ 6,890.00       ร้ำนเพลินพำนิชย์ 6,890            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 75/2565
แบบถังคว่ ำ จ ำนวน 1 เคร่ือง 2 ก.ย. 2565

181 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 3,146         3,146         เฉพำะเจำะจง ร้ำนมัญจำ 3,146            ร้ำนมัญจำ 3,146            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 76/2565
ส ำนักปลัด เคร่ืองเขียน เคร่ืองเขียน 2 ก.ย. 2565

182 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมรถยนต์ 3,132.65    3,132.65    เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ 3,132.65       บริษัท โตโยต้ำ 3,132.65       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 92/1/2565
ส่วนกลำง ทะเบียน ขก 1741 ขอนแก่น แก่นนครฯ แก่นนครฯ 8 ก.ย. 2565

183 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์ 7,473.09    7,473.09    เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ 7,473.09       บริษัท โตโยต้ำ 7,473.09       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 92/2/2565
ส่วนกลำงทะเบียน ขง 8360 ขอนแก่น แก่นนครฯ แก่นนครฯ 8 ก.ย. 2565

184 จ้ำงเหมำเติมผงเคมีถังดับเพลิง 7,500         7,500         เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีเอสซัพพลำย 7,500            ร้ำนพีเอสซัพพลำย 7,500            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 93/2565
9 ก.ย. 2565

185 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพือ่ใช้ในโครงกำรฝึก 2,500         2,500         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพลินพำนิชย์ 2,500            ร้ำนเพลินพำนิชย์ 2,500            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 77/2565
อบรมให้ควำมรู้ในกำรป้องกันและระงับ 9 ก.ย. 2565
อัคคีภัย ประจ ำปี 2565

186 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงเพือ่ใช้ในโครงกำรฝึก 1,000         1,000         เฉพำะเจำะจง บริษัท ไชยโชติช่วง จ ำกัด 1,000            บริษัท ไชยโชติช่วง จ ำกัด 1,000            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 77/1/2565
อบรมให้ควำมรู้ในกำรป้องกันและระงับ 9 ก.ย. 2565
อัคคีภัย ประจ ำปี 2565

187 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 4,440         4,440         เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสท์เทค ฯ 4,440            บริษัท เบสท์เทค ฯ 4,440            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 78/2565
9 ก.ย. 2565



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้ รำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับ รำคำทีต่กลง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
188 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 14 รำยกำร 5,970         5,970         เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสท์เทค ฯ 5,970            บริษัท เบสท์เทค ฯ 5,970            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 79/2565

กองคลัง 12 ก.ย. 2565

189 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 8 รำยกำร 4,600         4,600         เฉพำะเจำะจง ร้ำนมัญจำ 4,600            ร้ำนมัญจำ 4,600            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 80/2565
กองช่ำง เคร่ืองเขียน เคร่ืองเขียน 13 ก.ย. 2565

190 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 800           800            เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสท์เทค ฯ 800               บริษัท เบสท์เทค ฯ 800               คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 81/2565
13 ก.ย. 2565

191 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 7 รำยกำร 2,870         2,870         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพลินพำนิชย์ 2,870            ร้ำนเพลินพำนิชย์ 2,870            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 82/2565
กองช่ำง 14 ก.ย. 2565

192 จัดซ้ิอวสัดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 6,600         6,600         เฉพำะเจำะจง ร้ำนววีนั โอเอ ฯ 6,600            ร้ำนววีนั โอเอ ฯ 6,600.00       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 83/2565
ส ำนักปลัด 14 ก.ย. 2565

193 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 5,600         5,600         เฉพำะเจำะจง ร้ำนววีนั โอเอ ฯ 5,600            ร้ำนววีนั โอเอ ฯ 5,600            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 84/2565
กองกำรศึกษำ 14 ก.ย. 2565

194 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 2,400         2,400         เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสท์เทค ฯ 2,400            บริษัท เบสท์เทค ฯ 2,400            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 85/2565
กองช่ำง 14 ก.ย. 2565

195 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง จ ำนวน 4 รำยกำร 2,295         2,295         เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิตรเจริญ วสัดุ 2,295            ร้ำนจิตรเจริญ วสัดุ 2,295            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 86/2565
16 ก.ย. 2565

196 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 3,900         3,900         เฉพำะเจำะจง หจก.เอ็น-คอน 3,900            หจก.เอ็น-คอน 3,900            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 87/2565
กองช่ำง  คอนกรีต คอนกรีต 16 ก.ย. 2565



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้ รำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับ รำคำทีต่กลง เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
197 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ)์ 21,600       21,600       เฉพำะเจำะจง ร้ำนววีนั โอเอ ฯ 21,600          ร้ำนววีนั โอเอ ฯ 21,600          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 88/2565

จ ำนวน 2 รำยกำร ส ำนักปลัด 16 ก.ย. 2565

198 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกำย 19,960       19,960       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีเอส ซัพพลำย 19,960          ร้ำนพีเอส ซัพพลำย 19,660          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 89/2565
จ ำนวน 4 รำยกำร 16 ก.ย. 2565

199 จัดซ้ือส่ือกำรเรียนกำรสอนและวสัดุ 42,500       42,500       เฉพำะเจำะจง บริษัท พินพ์ 42,500          บริษัท พินพ์ 42,500          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 90/2565
กำรศึกษำ พลำซ่ำ จ ำกัด พลำซ่ำ จ ำกัด 16 ก.ย. 2565

200 จ้ำงเหมำปรับปรุงถนนคสล.พร้อมวำงท่อ 27,000       27,000       เฉพำะเจำะจง หจก.เอ็น - คอน 27,000          หจก.เอ็น - คอน 27,000          คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 94/2565
ระบำยน้ ำ  บ้ำนกอก หมู่ที ่3 คอนกรีต คอนกรีต 16 ก.ย. 2565

201 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองคอมฯ 2,650         2,650         เฉพำะเจำะจง บริษัท เบสท์เทค ฯ 2,650            บริษัท เบสท์เทค ฯ 2,650            คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 95/2565
รหัส 416-56-0017 19 ก.ย. 2565


