
ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจ้ำง จ้ำง และรำคำทีเ่สนอ รำคำตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1  ซ้ือน้ ำด่ืมบริกำรประชำชน งวด 7 300.00          300.00             เฉพำะเจำะจง น.ส.ปำณิสรำ จริสินเลิศพพิฒัน์ น.ส.ปำณิสรำ จริสินเลิศพพิฒัน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

 / 300.-  / 300.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00009/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2564

2 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร งวดที ่7 3,210.00       3,210.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกียรติกนก  โอเอ ร้ำนเกียรติกนก  โอเอ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำเช่ำ
 / 3,210.-  / 3,210.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00046/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2564

3 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งวด 5 3,840.00       3,840.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยสวสัด์ิปำกช่อง หจก.ชัยสวสัด์ิปำกช่อง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เติมรถยนต์ส่วนกลำง (อีซูซุ) / 3,840.- / 3,840.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00079/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 3 ธ.ค.2564
4 โครงกำรซ่อมแซมถนนลำดยำง หมู่ 11 499,000.00    531,000.00     เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เกยีรติกำรกอ่สร้ำงหำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เกยีรติกำรกอ่สร้ำงมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง

บ้ำนหนองไทร  ปำกช่อง / 499,000.-  ปำกช่อง / 499,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00121/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 28 ก.พ.2565

5 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แก๊สโซฮอล์ 95) 1,200.00       1,200.00        เฉพำะเจำะจง ปัม๊ไผ่สีทอง / 1,200.- ปัม๊ไผ่สีทอง / 1,200.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เพือ่เติมเคร่ืองตัดหญ้ำ งวด 1 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00122/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 3 ม.ีค.2565
6 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แก๊สโซฮอล์ 95) 1,000.00       1,000.00        เฉพำะเจำะจง ปัม๊ไผ่สีทอง / 1,000.- ปัม๊ไผ่สีทอง / 1,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

เพือ่เติมเคร่ืองตัดหญ้ำ งวด 2 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00122/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 3 ม.ีค.2565

7 จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติงำนคนงำนทัว่ไป 7,500.00       7,500.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.สุภำภรณ์  ปำนมอญ น.ส.สุภำภรณ์  ปำนมอญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
(กองช่ำง)  / 7,500.-  / 7,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00135/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 31 ม.ีค.2565

                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน                                                                  แบบ สขร.        
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่ 31  พฤษภาคม  2565



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจ้ำง จ้ำง และรำคำทีเ่สนอ รำคำตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
8 จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติงำนคนงำนทัว่ไป 8,000.00       8,000.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.วลัยรัตน์ สมำนค ำ น.ส.วลัยรัตน์ สมำนค ำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

(กองช่ำง)  / 8,000.-  / 8,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00136/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 31 ม.ีค.2565

9 จ้ำงปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 7,500.00       7,500.00        เฉพำะเจำะจง นำยฉอ้อน วริิยำสุวรรณ์ นำยฉอ้อน วริิยำสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
 / 7,500.-  / 7,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00137/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 31 ม.ีค.2565
10 จ้ำงปฏิบัติงำนท ำควำมสะอำดบริเวณ 8,000.00       8,000.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.ประนอม  ล้ิมกลำง น.ส.ประนอม  ล้ิมกลำง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

อบต.  / 8,000.-  / 8,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00138/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 31 ม.ีค.2565

11 จ้ำงปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 7,500.00       7,500.00        เฉพำะเจำะจง นำยบุญมั่น  กริดกระโทก นำยบุญมั่น  กริดกระโทก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
 / 7,500.-  / 7,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00139/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 31 ม.ีค.2565
12 จ้ำงปฏิบัติงำนดูแลต้นไม้บริเวณ อบต. 8,000.00       8,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยอ ำนวย เทืองจันทึก นำยอ ำนวย เทืองจันทึก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

/ 8,000.- / 8,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00140/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 31 ม.ีค.2565

13 จ้ำงปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 7,500.00       7,500.00        เฉพำะเจำะจง นำยนคร  เศษจันทึก นำยนคร  เศษจันทึก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
7,500.- 7,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00141/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 31 ม.ีค.2565
14 จ้ำงปฏิบัติงำนคนทัว่ไป (ส ำนักปลัด) 9,000.00       9,000.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.บุษรำคัม เนตรชัยภูมิ  น.ส.บุษรำคัม เนตรชัยภูมิ  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

 / 9,000.-  / 9,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00142/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 31 ม.ีค.2565

15 จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติงำนคนงำนทัว่ไป 8,000.00       8,000.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.สุภัทรำ  เข็มนำค น.ส.สุภัทรำ  เข็มนำค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)  / 8,000.-  / 8,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00144/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 31 ม.ีค.2565



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจ้ำง จ้ำง และรำคำทีเ่สนอ รำคำตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
16 จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติงำนคนงำนทัว่ไป 8,000.00       8,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยสุภชัย  งำมมำลำ นำยสุภชัย  งำมมำลำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)  / 8,000.-  / 8,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00145/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 31 ม.ีค.2565

17 จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนพนักงำนจัดเก็บ ขน 7,500.00       7,500.00        เฉพำะเจำะจง นำยนิรุตต์  จันดี นำยนิรุตต์  จันดี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
และก ำจัดขยะ  / 7,500.-  / 7,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00146/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 31 ม.ีค.2565
18 จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติงำนคนงำนทัว่ไป 8,000.00       8,000.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.ฐิติกำนต์  ขันตี น.ส.ฐิติกำนต์  ขันตี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

(กองกำรศึกษำฯ)  / 8,000.-  / 8,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00147/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 31 ม.ีค.2565

19 จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติงำนคนงำนทัว่ไป 8,000.00       8,000.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.รัตนำภรณ์ ขันธริำช น.ส.รัตนำภรณ์ ขันธริำช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
(กองคลัง) / 8,000.- / 8,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00148/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 31 ม.ีค.2565
20 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-00149/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 31 ม.ีค.2565

21 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำรป้องกันและ 7,100.00       7,100.00        เฉพำะเจำะจง ดี ดี อิงค์เจ็ท /7,100.- ดี ดี อิงค์เจ็ท /7,100.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
ลดอุบัติเหตุฯ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00150/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 8 เม.ย.2565
22 จ้ำงเหมำติดต้ังเต็นท์และไฟฟ้ำแสงสวำ่ง 3,500.00       3,500.00        เฉพำะเจำะจง นำงมณกชสร  มงคลชยธร นำงมณกชสร  มงคลชยธร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ  / 3,500.-  / 3,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00151/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 8 เม.ย.2565

23 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำรฝึกอบรมอำสำ 300.00          300.00           เฉพำะเจำะจง ดี ดี อิงค์เจ็ท /300.- ดี ดี อิงค์เจ็ท /300.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
สมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00152/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 20 เม.ย.2565



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจ้ำง จ้ำง และรำคำทีเ่สนอ รำคำตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
24 จ้ำงเหมำบริกำรเติมเชื้อเพลิงแก๊ส 3,200.00       3,200.00        เฉพำะเจำะจง นำงสังวร  โสมเสำ / 3,200.- นำงสังวร  โสมเสำ / 3,200.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00153/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 20 เม.ย.2565

25 จ้ำงเหมำบริกำรเติมน้ ำยำดับเพลิง ชนิด 9,000.00       9,000.00        เฉพำะเจำะจง เจ บี ไฟร์ / 9,000.- เจ บี ไฟร์ / 9,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
เคมีแห้ง เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00154/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 20 เม.ย.2565
26 ซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ โครงกำรองรมอำสำสมัคร 3,650.00       3,650.00        เฉพำะเจำะจง เจ บี ไฟร์ / 3,650.- เจ บี ไฟร์ / 3,650.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00155/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 20 เม.ย.2565

27 ซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง โครงกำรฝึกอบรมอำสำ 4,000.00       4,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยสวสัด์ิปำกช่อง หจก.ชัยสวสัด์ิปำกช่อง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
สมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) / 4,000.- / 4,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00156/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 20 เม.ย.2565
28 ซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ โครงกำรองรมอำสำสมัคร 900.00          900.00           เฉพำะเจำะจง เอน นี่ ธงิ / 900.- เอน นี่ ธงิ / 900.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00157/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 20 เม.ย.2565

29 จ้ำงตัดเคร่ืองแบบ อปพร. โครงกำรฝึกอบรม 72,000.00      72,000.00       เฉพำะเจำะจง หมวย ดีไซด์ / 72,000.- หมวย ดีไซด์ / 72,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00158/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 20 เม.ย.2565
30 ซ้ือเคร่ืองช่วยหำยใจแบบอัดอำกำศ (SCBA) 95,000.00      95,000.00       เฉพำะเจำะจง เจ บี ไฟร์ / 95,000.- เจ บี ไฟร์ / 95,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00159/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 25 เม.ย.2565

31 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยศูนย์ช่วยเหลือประชำชน 970.00          970.00           เฉพำะเจำะจง ดี ดี อิงค์เจ็ท /970.- ดี ดี อิงค์เจ็ท /970.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00161/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 5 พ.ค.2565



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจ้ำง จ้ำง และรำคำทีเ่สนอ รำคำตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

32 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งวด 1 9,463.00       9,463.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยสวสัด์ิปำกช่อง หจก.ชัยสวสัด์ิปำกช่อง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
(เติมรถยนต์ส่วนกลำง (Ford)และรถบรรทุกน้ ำ / 9,463.- / 9,463.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00162/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 24 ม.ีค.2565
33 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำป้ำยไวนิล โครงกำร 400.00          400.00           เฉพำะเจำะจง ห้องภำพสเลนเดอร์ ดิจิตอล / ห้องภำพสเลนเดอร์ ดิจิตอล / มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

ท้องถิ่นปลูกป่ำเฉลิมประเกียรติ 400.- 400.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00170/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 20 พ.ค.2565

  (ลงชื่อ) ........................................... ทรำบ       (ลงชื่อ) .................................................. ทรำบ
            (นำงสำวสมจิตร  เปียสูงเนิน)                     (นำยประทีป  เรืองเกษม)
                 ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง            นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วงปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วง

(ลงชื่อ) .................................................. ทรำบ
(นำยปวริศ  บุดสำเดช)


