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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงพนักงำนจ้ำงท่ัวไป  จ ำนวน 12 เดือน 90,000.00       90,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวหทัยชนก 90,000.00        นำงสำวหทัยชนก 90,000.00       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 1/2566

เดือนละ 7,500 บำท (ต.ค.65- ก.ย.66) ยินดี ยินดี 3 ต.ค. 2565

2 จ้ำงพนักงำนจ้ำงท่ัวไป  จ ำนวน 12 เดือน 90,000.00       90,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวพิมพ์ใจ 90,000.00      นำงสำวพิมพ์ใจ 90,000.00     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 2/2566

เดือนละ 7,500 บำท (ต.ค.65- ก.ย.66) ทัดเท่ียง ทัดเท่ียง 3 ต.ค. 2565

3 จ้ำงพนักงำนจ้ำงท่ัวไป  จ ำนวน 12 เดือน 22,500.00       22,500.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวมลธยำ 22,500.00      นำงสำวมลธยำ 22,500.00     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 3/2566

เดือนละ 7,500 บำท (ต.ค.65- ธ.ค.65) ใจหม่ัน ใจหม่ัน 3 ต.ค. 2565

4 จ้ำงแม่บ้ำนศพด.  จ ำนวน 12 เดือน 90,000.00       90,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงเพ็ญศรี 90,000.00      นำงเพ็ญศรี 90,000.00     คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 4/2566

เดือนละ 7,500 บำท (ต.ค.65- ก.ย.66) เชิดพำนิชย์ เชิดพำนิชย์ 3 ต.ค. 2565

5 จ้ำงภำรโรงศพด.  จ ำนวน 12 เดือน 90,000.00       90,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยอุดม 90,000.00    นำยอุดม 90,000.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 5/2566

เดือนละ 7,500 บำท (ต.ค.65- ก.ย.66) สีปันหำ สีปันหำ 3 ต.ค. 2565

6 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวันส ำหรับ 9,450.00         9,450.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวทิพำวัลย์ 9,450.00      นำงสำวทิพำวัลย์ 9,450.00      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 6/2566

เด็กเล็ก ศพด.อบต.สวนหม่อนเดือนต.ค. 65 อู่อรุณ อู่อรุณ 3 ต.ค. 2565

(ลงช่ือ)                                      ผู้จัดท ำ
             (นำงสำววรำวรรณ  เชิดชู)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   ตุลำคม  2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสวนหม่อน

วันท่ี  31  เดือน ตุลำคม 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 จ้ำงเหมำรถรับส่งเด็กผู้ด้อยโอกำสหรือเด็ก 14,100.00    14,100.00     เฉพำะเจำะจง นำงสุมำลี 14,100.00    นำงสุมำลี 14,100.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 7/2566

ฐำนะยำกจน ศพด. ประจ ำเดือน ต.ค. 65 คันทะพรม คันทะพรม 3 ต.ค. 2565

8 จ้ำงพนักงำนจ้ำงท่ัวไป  จ ำนวน 12 เดือน 90,000.00    90,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยธงชัย 90,000.00    นำยธงชัย 90,000.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 8/2566
เดือนละ 7,500 บำท (ต.ค.65- ก.ย.66) เคนำนันท์ เคนำนันท์ 3 ต.ค. 2565

9 จ้ำงพนักงำนจ้ำงท่ัวไป  จ ำนวน 12 เดือน 60,000.00    60,000.00     เฉพำะเจำะจง นำงอัญชญำ 60,000.00    นำงอัญชญำ 60,000.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 9/2566
เดือนละ 7,500 บำท (ต.ค.65- พ.ค.66) เช้ือสีดำ เช้ือสีดำ 3 ต.ค. 2565

10 จ้ำงพนักงำนเก็บขยะ จ ำนวน 12 เดือน 90,000.00    90,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยบุญโชค 90,000.00    นำยบุญโชค 90,000.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 10/2566
เดือนละ 7,500 บำท (ต.ค.65- ก.ย.66) สำริมำ สำริมำ 3 ต.ค. 2565

11 จ้ำงพนักงำนเก็บขยะ จ ำนวน 12 เดือน 90,000.00    90,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยณัฐพล ชิณช้ำง 90,000.00    นำยณัฐพล ชิณช้ำง 90,000.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 11/2566
เดือนละ 7,500 บำท (ต.ค.65- ก.ย.66) 3 ต.ค. 2565

12 จ้ำงพนักงำนเก็บขยะ จ ำนวน 12 เดือน 90,000.00    90,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธ์ิ 90,000.00    นำยประสิทธ์ิ 90,000.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 12/2566
เดือนละ 7,500 บำท (ต.ค.65- ก.ย.66) ค ำงำม ค ำงำม 3 ต.ค. 2565

13 จ้ำงพนักงำนเก็บขยะ จ ำนวน 12 เดือน 90,000.00    90,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยวิชิต ใจหำญ 90,000.00    นำยวิชิต ใจหำญ 90,000.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 13/2566
เดือนละ 7,500 บำท (ต.ค.65- ก.ย.66) 3 ต.ค. 2565

14 จ้ำงพนักงำนแม่บ้ำน จ ำนวน 12 เดือน 60,000.00    60,000.00     เฉพำะเจำะจง นำงสำวปริษณำ 60,000.00    นำงสำวปริษณำ 60,000.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 14/2566
เดือนละ 7,500 บำท (ต.ค.65- พ.ค.66) เชำช่ืน เชำช่ืน 3 ต.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 จ้ำงพนักงำนแม่บ้ำน จ ำนวน 12 เดือน 60,000.00    60,000.00     เฉพำะเจำะจง นำงอ ำพร 60,000.00    นำงอ ำพร 60,000.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 15/2566

เดือนละ 7,500 บำท (ต.ค.65- พ.ค.66) ค ำแพง ค ำแพง 3 ต.ค. 2565

16 จ้ำงพนักงำนกู้ชีพ  จ ำนวน 12 เดือน 22,500.00    22,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยสมเกียรติ 22,500.00    นำยสมเกียรติ 22,500.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 16/2566

เดือนละ 7,000 บำท (ต.ค.65- ธ.ค.65) มณีด ำ มณีด ำ 3 ต.ค. 2565

17 จ้ำงพนักงำนกู้ชีพ  จ ำนวน 12 เดือน 22,500.00    22,500.00     เฉพำะเจำะจง นำงสำวเพชรรัตน 22,500.00    นำงสำวเพชรรัตน 22,500.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 17/2566

เดือนละ 7,000 บำท (ต.ค.65- ธ.ค.65) ดวงหอม ดวงหอม 3 ต.ค. 2565

18 จ้ำงพนักงำนกู้ชีพ  จ ำนวน 12 เดือน 22,500.00    22,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยตะวัน พูตำ 22,500.00    นำยตะวัน พูตำ 22,500.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 18/2566

เดือนละ 7,000 บำท (ต.ค.65- ธ.ค.65) 3 ต.ค. 2565

19 จ้ำงพนักงำนกู้ชีพ  จ ำนวน 12 เดือน 22,500.00    22,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยสวรรค์ 22,500.00    นำยสวรรค์ 22,500.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 19/2566

เดือนละ 7,000 บำท (ต.ค.65- ธ.ค.65) เช้ือหล่ม เช้ือหล่ม 3 ต.ค. 2565

20 จ้ำงพนักงำนกู้ชีพ  จ ำนวน 12 เดือน 22,500.00    22,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยสงวนศักด์ิ 22,500.00    นำยสงวนศักด์ิ 22,500.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 20/2566

เดือนละ 7,000 บำท (ต.ค.65- ธ.ค.65) ผันอำกำศ ผันอำกำศ 3 ต.ค. 2565

21 จ้ำงพนักงำนกู้ชีพ  จ ำนวน 12 เดือน 22,500.00    22,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยวรรณะ 22,500.00    นำยวรรณะ 22,500.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 21/2566

เดือนละ 7,000 บำท (ต.ค.65- ธ.ค.65) กงทอง กงทอง 3 ต.ค. 2565

22 จ้ำงพนักงำนกู้ชีพ  จ ำนวน 12 เดือน 22,500.00    22,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยสิทธ์ิศักด์ิ 22,500.00    นำยสิทธ์ิศักด์ิ 22,500.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 22/2566

เดือนละ 7,000 บำท (ต.ค.65- ธ.ค.65) จำรุภักด์ิ จำรุภักด์ิ 3 ต.ค. 2565

(ลงช่ือ)                                    ผู้จัดท ำ

                      เจ้ำหน้ำท่ี
            (นำงสำววรำวรรณ  เชิดชู)



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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

23 จ้ำงพนักงำนกู้ชีพ  จ ำนวน 12 เดือน 22,500.00    22,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยรำช 22,500.00    นำยรำช 22,500.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 23/2566

เดือนละ 7,000 บำท (ต.ค.65- ธ.ค.65) รำชรองเมือง รำชรองเมือง 3 ต.ค. 2565

24 จ้ำงพนักงำนท่ัวไป จ ำนวน 12 เดือน 22,500.00    22,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยพิชภูมิ วิจิตร 22,500.00    นำยพิชภูมิ วิจิตร 22,500.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 24/2566
เดือนละ 7,500 บำท (ต.ค.65- ธ.ค.65) 3 ต.ค. 2565

25 สัญญำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 26,400.00    26,400.00     เฉพำะเจำะจง บ.เบสท์เทค โอเอฯ 26,400.00    บ.เบสท์เทค โอเอฯ 26,400.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 1/2566
จ ำนวน 1 เคร่ีอง 3 ต.ค. 2565

26 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 60,000.00    60,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ไชยโชติช่วงฯ 60,000.00    บริษัท ไชยโชติช่วงฯ 60,000.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 1/2566
เดือน ต.ค. - ธ.ค.65 3 ต.ค. 2565

27 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งเด็กท่ีมีฐำนะยำกจน 15,000.00    15,000.00     เฉพำะเจำะจง นำงสุมำลี คันทะพรม 15,000.00    นำงสุมำลี คันทะพรม 15,000.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 25/2566
หรือเด็กด้อยโอกำสของ ศพด. 31 ต.ค. 2565
อบต.สวนหม่อน เดือน พ.ย.65

28 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวันส ำหรับ 8,316.00      8,316.00       เฉพำะเจำะจง นำงทิพำวัลย์ อู่อรุณ 8,316.00      นำงทิพำวัลย์ อู่อรุณ 8,316.00      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 26/2566
เด็กเล็ก  ศพด.อบต.สวนหม่อน 31 ต.ค. 2565
เดือน พ.ย.65

29 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) ให้แก่ โรงเรียน 55,008.80    55,008.80     เฉพำะเจำะจง วิทยำลัยเกษตร 55,008.80    วิทยำลัยเกษตร 55,008.80    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 1/25666
ในสังกัด สพฐ. ภำรคเรียนท่ี 2/2565 และเทคโนโลยี และเทคโนโลยี 31 ต.ค. 2565

ขอนแก่น ขอนแก่น

(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

30 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) ให้แก่  เด็กเล็ก 2,605.68      2,605.68       เฉพำะเจำะจง วิทยำลัยเกษตร 2,605.68      วิทยำลัยเกษตร 2,605.68      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 2/2566

ศพด.อบต.สวนหม่อน และเทคโนโลยี และเทคโนโลยี 31 ต.ค. 2565
ขอนแก่น ขอนแก่น

(ลงช่ือ)                                    ผู้จัดท ำ
            (นำงสำววรำวรรณ  เชิดชู)
                     เจ้ำหน้ำท่ี


