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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถบรรทุกน้ ำเอนกประสงค์ 12,730.00    12,730.00      เฉพำะเจำะจง นำยร ำไพ นูสีหำ 12,730.00    นำยร ำไพ นูสีหำ 12,730.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 27/2566

ทะเบียน ผจ7778 ขอนแก่น 4 พ.ย. 2565

2 จ้ำงเหมำท ำเว็บไซต์องค์กำรบริหำรส่วน 15,000.00    15,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงชุติศรณ์ 15,000.00    นำงชุติศรณ์ 15,000.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 28/2566

ต ำบลสวนหม่อน ช่ำงเกวียน ช่ำงเกวียน 9 พ.ย. 2565

3 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 15,300.00    15,300.00      เฉพำะเจำะจง บริษัทเบสท์เทค ฯ 15,300.00    บริษัทเบสท์เทค ฯ 15,300.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 1/2566

กองคลัง 9 พ.ย. 2565

4 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 12,900.00    12,900.00      เฉพำะเจำะจง บริษัทเบสท์เทค ฯ 12,900.00    บริษัทเบสท์เทค ฯ 12,900.00       คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 2/2566

ส ำนักปลัด 16 พ.ย. 2565

5 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนลูกรังเข้ำพ้ืนท่ี 32,900.00    32,900.00      เฉพำะเจำะจง นำยเสถียร 32,900.00    นำยเสถียร 32,900.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 29/2566

กำรเกษตร จ ำนวน 2 ช่วง บ้ำนขำม หมู่ท่ี 5 แช่มโนนลำว แช่มโนนลำว 14 พ.ย. 2565

6 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเล่ือยยนต์ 2,570.00      2,570.00        เฉพำะเจำะจง นำยสมโภชน์ 2,570.00      นำยสมโภชน์ 2,570.00      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 30/2566

สุทธะมำ สุทธะมำ 14 พ.ย. 2565

7 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนผิวจรำจรลูกรัง 33,500.00    33,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยเสถียร 33,500.00    นำยเสถียร 33,500.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 31/2566

บ้ำนกอก หมู่ท่ี 14 แช่มโนนลำว แช่มโนนลำว 15 พ.ย.2565

(ลงช่ือ)                                      ผู้จัดท ำ
             (นำงสำววรำวรรณ  เชิดชู)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   พฤศจิกำยน  2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสวนหม่อน

วันท่ี  30  เดือน พฤศจิกำยน 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 จัดซ้ือพัสดุโครงกำรอบรมเสริมสร้ำง 7,800.00      7,800.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุพรรณี 7,800.00      นำงสำวสุพรรณี 7,800.00      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 3/2566

คุณธรรมจริยธรรม อบต.สวนหม่อน ม่วงนิล ม่วงนิล 16 พ.ย. 2565

9 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำรอบรมเสริม 900.00         900.00           เฉพำะเจำะจง นำยธนินท์ กำวิบูลย์ 900.00         นำยธนินท์ กำวิบูลย์ 900.00        คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 32/2566
สร้ำงคุณธรรมจริยธรรมบุคลำกร 16 พ.ย. 2565
อบต.สวนหม่อน

10 จ้ำงเหมำบริกำรส ำรวจข้อมูลสัตว์และ 3,762.00      3,762.00        เฉพำะเจำะจง นำยสมภำร สิงสีดำ 3,762.00      นำยสมภำร สิงสีดำ 3,762.00      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 33/2566
ข้ึนทะเบียนสัตว์ 21 พ.ย. 2565

11 จ้ำงเหมำซ่อมแซมแนวป้องกันตล่ิง 36,000.00    36,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยเสถียร 36,000.00    นำยเสถียร 36,000.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 34/2566
บ้ำนเหล่ำกกหุ่ง หมู่ท่ี 7 แช่มโนนลำว แช่มโนนลำว 24 พ.ย. 2565

12 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 5,480.00      5,480.00        เฉพำะเจำะจง บริษัทเบสท์เทค ฯ 5,480.00      บริษัทเบสท์เทค ฯ 5,480.00      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 4/2566
ส ำนักปลัด 24 พ.ย. 2565

13 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 8 รำยกำร 13,149.00    13,149.00      เฉพำะเจำะจง บริษัทเบสท์เทค ฯ 13,149.00    บริษัทเบสท์เทค ฯ 13,149.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 5/2566
กองคลัง 29 พ.ย. 2565

14 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถบรรทุกน้ ำเอนก 32,000.00    32,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยร ำไพ นูสีหำ 32,000.00    นำยร ำไพ นูสีหำ 32,000.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 35/2566
ประสงค์ ทะเบียน ผจ7778 29 พ.ย. 2565

15 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองคอมฯ 920.00         920.00           เฉพำะเจำะจง นำยอภิชำติ อ่อนมี 920.00         นำยอภิชำติ อ่อนมี 920.00        คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 36/2566
กองช่ำง 29 พ.ย. 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
16 จ้ำงเหมำรถรับ - ส่งเด็กทีมีฐำนะยำกจน 14,900.00    14,900.00      เฉพำะเจำะจง นำงสุมำลี 14,900.00    นำงสุมำลี 14,900.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 37/2566

หรือด้อยโอกำสของ ศพด.อบต.สวนหม่อน คันทะพรม คันทะพรม 30 พ.ย. 2565

17 จ้ำงเหมำอำหำรกลำงวันส ำหรับ ศพด. 6,783.00      6,783.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวทิพำวัลย์ 6,783.00      นำงสำวทิพำวัลย์ 6,783.00      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 38/2566
อบต.สวนหม่อน เดือน ธ.ค.65 อู่อรุณ อู่อรุณ 30  พ.ย. 2565

18 จัดซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียนในสังกัด 277,837.12   277,837.12     เฉพำะเจำะจง วิทยำลัยเกษตรและ 277,837.12    วิทยำลัยเกษตรและ 277,837.12   คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 3/2566
สพฐ. ภำคเรียนท่ี 2/2565 เทคโนโลยีขอนแกน เทคโนโลยีขอนแกน 30 พ.ย. 2565

19 จัดซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียนในสังกัด 12,628.96    12,628.96      เฉพำะเจำะจง วิทยำลัยเกษตรและ 12,628.96    วิทยำลัยเกษตรและ 12,628.96    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 4/2566
ศพด.อบต.สวนหม่อนภำคเรียนท่ี 2/2565 เทคโนโลยีขอนแกน เทคโนโลยีขอนแกน 30 พ.ย. 2565

(ลงช่ือ)                                    ผู้จัดท ำ

                      เจ้ำหน้ำท่ี
            (นำงสำววรำวรรณ  เชิดชู)




