
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง จ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จ้ำงปฏิบัติงำนท ำควำมสะอำดบริเวณ 7,000.00     7,000.00     เฉพำะเจำะจง น.ส.ประนอม  ล้ิมกลำง / 7,000.-น.ส.ประนอม  ล้ิมกลำง / 7,000.-มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

อบต. เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0107/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 31 มี.ค.2564

2 จ้ำงปฏิบัติงำนดูแลต้นไม้บริเวณ อบต. 7,000.00     7,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยอ ำนวย เทืองจันทึก นำยอ ำนวย เทืองจันทึก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
/ 7,000.- / 7,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0108/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 31 มี.ค.2564
3 จ้ำงปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 6,500.00     6,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยฉอ้อน วิริยำสุวรรณ์ นำยฉอ้อน วิริยำสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

 / 6,500.-  / 6,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0109/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 31 มี.ค.2564

4 จ้ำงปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 6,000.00     6,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยบุญม่ัน  กริดกระโทก นำยบุญม่ัน  กริดกระโทก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
 / 6,000.-  / 6,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0110/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 31 มี.ค.2564
5 จ้ำงปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 6,000.00     6,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยอำทิตย์  รักสกูล นำยอำทิตย์  รักสกูล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

 / 6,000.-  / 6,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0112/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 31 มี.ค.2564

6 จ้ำงปฏิบัติงำนช่วยงำนพัสดุ(กองคลัง) 9,000.00     9,000.00     เฉพำะเจำะจง น.ส.ศรสวรรค์  นำทันดร น.ส.ศรสวรรค์  นำทันดร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
/ 9,000.- / 9,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0116/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 31 มี.ค.2564
7 จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติงำนช่วยงำนกำรเงินและ 7,500.00     7,500.00     เฉพำะเจำะจง น.ส.รัตนำภรณ์ ขันธิรำช น.ส.รัตนำภรณ์ ขันธิรำช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

บัญชี (กองคลัง) / 7,500.- / 7,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0117/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 31 มี.ค.2564

8 จ้ำงปฏิบัติงำนคนท่ัวไป 9,000.00     9,000.00     เฉพำะเจำะจง น.ส.บุษรำคัม เนตรชัยภูมิ  น.ส.บุษรำคัม เนตรชัยภูมิ  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
 / 9,000.-  / 9,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0106/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 31 มี.ค.2564

                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน                                                                  แบบ สขร.        
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง จ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
9 จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติงำนคนงำนท่ัวไป 7,200.00     7,200.00     เฉพำะเจำะจง น.ส.วลัยรัตน์ สมำนค ำ น.ส.วลัยรัตน์ สมำนค ำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

(กองช่ำง)  / 7,200.-  / 7,200.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0114/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 31 มี.ค.2564

10 จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติงำนคนงำนท่ัวไป 6,500.00     6,500.00     เฉพำะเจำะจง น.ส.ฐิติกำนต์  ขันตี น.ส.ฐิติกำนต์  ขันตี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
(กองกำรศึกษำฯ)  / 6,500.-  / 6,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0118/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 31 มี.ค.2564
11 จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติงำนคนงำนท่ัวไป 6,500.00     6,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยสุภชัย  งำมมำลำ นำยสุภชัย  งำมมำลำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)  / 6,500.-  / 6,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0120/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 31 มี.ค.2564

12 จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติงำนคนงำนท่ัวไป 6,500.00     6,500.00     เฉพำะเจำะจง น.ส.สุภัทรำ  เข็มนำค น.ส.สุภัทรำ  เข็มนำค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)  / 6,500.-  / 6,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0121/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 31 มี.ค.2564
13 โครงกำรติดต้ังถังแชมเปญ ม.5 บ้ำนซับพลู 314,000.00 315,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสพีบิว จ ำกัด บริษัท เอสพีบิว จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำก่อสร้ำง

 / 314,000.-  / 314,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0197/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 23 ส.ค.2564

14 จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติงำนกู้ชีพ-กู้ภัย 6,000.00     6,000.00     เฉพำะเจำะจง นำงสำวน้ ำทิพย์  เอ่ียมละออ นำงสำวน้ ำทิพย์  เอ่ียมละออ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)  / 6,000.-  / 6,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0203/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 25 ส.ค.2564
15 จ้ำงปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 4,000.00     4,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยสมโภชน์  สำวมัน นำยสมโภชน์  สำวมัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

 / 4,000.-  / 4,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0208/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 10 ก.ย.2564

16 จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติงำนคนงำนท่ัวไป 4,983.00     4,983.00     เฉพำะเจำะจง น.ส.สุภำภรณ์  ปำนมอญ น.ส.สุภำภรณ์  ปำนมอญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
(กองช่ำง)  / 4,983.-  / 4,983.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0206/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 7 ก.ย.2564
17 โครงกำรขยำยท่อเมนท์น้ ำประปำ หมู่ 15 150,000.00 150,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิสิษฐ์  โสภณพุฒิศักด์ิ นำยพิสิษฐ์  โสภณพุฒิศักด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำก่อสร้ำง

บ้ำนหนองผักบุ้ง  / 150,000.-  / 150,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0217/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 20 ก.ย.2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจ้ำง จ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
18 จ้ำงเหมำบริกำรเช่ำเต็นท์และเก้ำอ้ีเพ่ือใช้ในกำร 33,500.00   33,500.00   เฉพำะเจำะจง นำยอภิเชษฐ์  เหลือล้น นำยอภิเชษฐ์  เหลือล้น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

ด ำเนินกำรฉีดวัคซีน โควิด 19  / 33,500.-  / 33,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00013/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 7 ต.ค.2564

  (ลงช่ือ) ........................................... ทรำบ              (ลงช่ือ) .................................................. ทรำบ       (ลงช่ือ) .................................................. ทรำบ
            (นำงสำวสมจิตร  เปียสูงเนิน)                              (นำยปวริศ  บุดสำเดช)                     (นำยปวริศ  บุดสำเดช)
                 ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง                   ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วง ปฏิบัติหน้ำท่ี

       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วง







ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วง ปฏิบัติหน้ำท่ี
       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วง


