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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1  ซ้ือน้ ำด่ืมบริกำรประชำชน งวด 11 345.00          345.00           เฉพำะเจำะจง น.ส.ปำณิสรำ จริสินเลิศพพิฒัน์ น.ส.ปำณิสรำ จริสินเลิศพพิฒัน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

 / 345.-  / 345.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00009/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2564

2  ซ้ือน้ ำด่ืมบริกำรประชำชน งวด 12 345.00          345.00           เฉพำะเจำะจง น.ส.ปำณิสรำ จริสินเลิศพพิฒัน์ น.ส.ปำณิสรำ จริสินเลิศพพิฒัน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
 / 345.-  / 345.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00009/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2564
3 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร งวดที ่11 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

4 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งวด 6 7,430.00       7,430.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยสวสัด์ิปำกช่อง หจก.ชัยสวสัด์ิปำกช่อง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เติมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-7690 นม. / 7,430.- / 7,430.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00060/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 19 พ.ย.2564

5 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งวด 7 5,310.00       5,310.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยสวสัด์ิปำกช่อง หจก.ชัยสวสัด์ิปำกช่อง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เติมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-7690 นม. / 5,310.- / 5,310.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00060/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 19 พ.ย.2564
6 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แก๊สโซฮอล์ 95) 1,200.00       1,200.00        เฉพำะเจำะจง ปัม๊ไผ่สีทอง / 1,200.- ปัม๊ไผ่สีทอง / 1,200.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

เพือ่เติมเคร่ืองตัดหญ้ำ งวด 6 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00122/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 3 ม.ีค.2565

7 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (แก๊สโซฮอล์ 95) 600.00          600.00           เฉพำะเจำะจง ปัม๊ไผ่สีทอง / 600.- ปัม๊ไผ่สีทอง / 600.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เพือ่เติมเคร่ืองตัดหญ้ำ งวด 7 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00122/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 3 ม.ีค.2565

                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน                                                                  แบบ สขร.        
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่ 30  กันยายน   2565



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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
8 จ้ำงเหมำบริกำรประเมินควำมพึงพอใจของ 20,000.00      20,000.00       เฉพำะเจำะจง มหำวทิยำลัยวงษ์ชวลิตกุล มหำวทิยำลัยวงษ์ชวลิตกุล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

ผู้รับบริกำรทีม่ีต่อ อปท.  / 20,000.-  / 20,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00123/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 4 ม.ีค.2565

9 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
10 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

11 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
12 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

13 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
14 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

15 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



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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
16 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

17 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
18 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

19 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
20 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

21 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
22 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

23 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งวด 5 14,040.10      14,040.10       เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยสวสัด์ิปำกช่อง หจก.ชัยสวสัด์ิปำกช่อง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
(เติมรถยนต์ส่วนกลำง (Ford)และรถบรรทุกน้ ำ / 14,040.10 / 14,040.10 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00162/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 24 ม.ีค.2565



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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

24 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งวด 6 16,140.00      16,140.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยสวสัด์ิปำกช่อง หจก.ชัยสวสัด์ิปำกช่อง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
(เติมรถยนต์ส่วนกลำง (Ford)และรถบรรทุกน้ ำ / 16,140.- / 16,140.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00162/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 24 ม.ีค.2565
25 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) งวดที ่3 280,073.30    280,073.30     เฉพำะเจำะจง บริษัท คันทรีเฟรชแดร่ี จ ำกัด บริษัท คันทรีเฟรชแดร่ี จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำซ้ือขำย

 /280,073.30  /280,073.30 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00188/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 22 ม.ิย.565

26 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 499,000.00    514,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสพีบิว จ ำกัด บริษัท เอสพีบิว จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
หมู่ 6 บ้ำนโป่งววัแดง  / 499,000.-  / 499,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00190/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 29 ม.ิย.2565
27 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก 499,000.00    563,000.00     เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั รุ่งเรืองประสพโชคหำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั รุ่งเรืองประสพโชคมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง

คอนกรีต หมู่ที ่1 บ้ำนซับเศรษฐี  / 499,000.-  / 499,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00192/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 29 ม.ิย.2565

28 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 479,000.00    480,000.00     เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เจริญพลำยชมพู หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เจริญพลำยชมพู มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
หมู่ 12 บ้ำนศำลเจ้ำ  / 479,000.-  / 479,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00198/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 12 ก.ค.2565
29 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 499,000.00    514,000.00     เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เจริญพลำยชมพู หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เจริญพลำยชมพู มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง

หมู่ 18 บ้ำนหนองไทรใต้  / 499,000.-  / 499,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00199/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 12 ก.ค.2565

30 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ ำดับเพลิง 200,000.00    200,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ไฟร์ทรัคส์ เซอร์วิส จ ำกดั บริษทั ไฟร์ทรัคส์ เซอร์วิส จ ำกดั มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
 / 200,000.-  / 200,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00214/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 5 ส.ค.2565

31 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งวด 1 6,300.00       6,300.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยสวสัด์ิปำกช่อง หจก.ชัยสวสัด์ิปำกช่อง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เติมรถยนต์ส่วนกลำง (อีซูซุ) / 6,300.- / 6,300.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00217/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 16 ส.ค.2565



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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

32 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งวด 2 4,500.00       4,500.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยสวสัด์ิปำกช่อง หจก.ชัยสวสัด์ิปำกช่อง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เติมรถยนต์ส่วนกลำง (อีซูซุ) / 4,500.- / 4,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00217/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 16 ส.ค.2565

33 จ้ำงเหมำเติมน้ ำยำดับเพลิง โครงกำรฝึกซ้อม 11,600.00      11,600.00       เฉพำะเจำะจง เจ บี ไฟร์ / 11,600.- เจ บี ไฟร์ / 11,600.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
แผนและป้องกันอัคคีภัย เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00222/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 22 ส.ค.2565
34 จ้ำงเหมำบริกำรบรรจุเชื้อเพลิงแก๊ส โครงกำร 1,290.00       1,290.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวสังวร โสมเสำ / 1,290.- นำงสำวสังวร โสมเสำ / 1,290.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

ฝึกซ้อมแผนและป้องกันอัคคีภัยฯ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00223/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 22 ส.ค.2565

35 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำป้ำยไวนิล โครงกำร 380.00          380.00           เฉพำะเจำะจง ดี ดี อิงค์เจิท / 380.- ดี ดี อิงค์เจิท / 380.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
ฝึกซ้อมแผนและป้องกันอัคคีภัยฯ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00224/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 22 ส.ค.2565

36 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงเบนซิน โครงกำรฝึกซ้อมแผน 1,000.00       1,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยสวสัด์ิปำกช่อง หจก.ชัยสวสัด์ิปำกช่อง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย / 1,000.- / 1,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00225/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 22 ส.ค.2565
37 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำป้ำยโครงกำรท้องถิ่น 500.00          500.00           เฉพำะเจำะจง ห้องภำพสเลนเดอร์ ดิจิตอล ห้องภำพสเลนเดอร์ ดิจิตอล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

ปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติฯ  / 500.-  / 500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00226/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 22 ส.ค.2565

38 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 15,664.02      15,664.02       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด รำชสีมำ ไอที ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด รำชสีมำ ไอที มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
คอมพิวเตอร์ / 15,664.02 คอมพิวเตอร์ / 15,664.02 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00229/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 25 ส.ค.2565
39 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำตรำยำง 1,500.00       1,500.00        เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ซี.คอมเซ็นเตอร์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ซี.คอมเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

 / 1,500.-  / 1,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00230/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 25 ส.ค.2565



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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
40 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำป้ำยโครงกำรท้องถิ่น 16,360.00      16,360.00       เฉพำะเจำะจง ห้องภำพสเลนเดอร์ ดิจิตอล ห้องภำพสเลนเดอร์ ดิจิตอล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

ปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติฯ  / 16,360.-  / 16,360.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00231/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 25 ส.ค.2565

41 ซ้ือวสัดุ อุปกรณ์สำธติ โครงกำรก ำจัดขยะ 8,280.00       8,280.00        เฉพำะเจำะจง นำงสมจิตร ผดุงกิจ / 8,280.- นำงสมจิตร ผดุงกิจ / 8,280.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
มูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน้ ำเสียฯ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00232/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 26 ส.ค.2565
42 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง ทะเบียน 17,436.26      17,436.26       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด คิงส์ยนต์ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด คิงส์ยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

กพ 6543 นครรำชสีมำ สำขำปำกช่อง / 17,436.26 สำขำปำกช่อง / 17,436.26 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00237/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 30 ส.ค.2565

43 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำตรำยำง 750.00          750.00           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี.คอมเซ็นเตอร์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี.คอมเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
 / 750.-  / 750.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00239/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 30 ส.ค.2565
44 ซ้ือชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) 20,000.00      20,000.00       เฉพำะเจำะจง อ ำนำจเคมีภัณฑ์ / 20,000.- อ ำนำจเคมีภัณฑ์ / 20,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00240/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 30 ส.ค.2565

45 จ้ำงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 22,037.19      22,037.19       เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชสีมำเทพนคร จ ำกัด บริษัท รำชสีมำเทพนคร จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
88-7690 นครรำชสีมำ  / 22,037.19  / 22,037.19 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00242/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 30 ส.ค.2565
46 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง ทะเบียน 21,721.00      21,721.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท อู่เล้ียงบริกำร จ ำกัด บริษัท อู่เล้ียงบริกำร จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

กพ 6543 นครรำชสีมำ  / 22,721.-  / 22,721.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00241/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 6 ก.ย.2565

47 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำตรำยำง 300.00          300.00           เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ซี.คอมเซ็นเตอร์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ซี.คอมเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
 / 300.-  / 300.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00243/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 9 ก.ย.2565



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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
48 ซ้ือวสัดุเคร่ืองเขียน โครงกำรคุ้มครองผู้บริโภค 1,900.00       1,900.00        เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ซี.คอมเซ็นเตอร์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ซี.คอมเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

ด้ำนอำหำรและยำในชุมชน  / 1,900.-  / 1,900.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00244/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 9 ก.ย.2565

49 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำป้ำยและจัดท ำเอกสำร 6,000.00       6,000.00        เฉพำะเจำะจง ห้องภำพสเลนเดอร์ ดิจิตอล ห้องภำพสเลนเดอร์ ดิจิตอล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
ควำมรู้ โครงกำรคุ้มครองผู้บริโภคฯ  / 6,000.-  / 6,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00245/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 9 ก.ย.2565

50 ซ้ือวสัดุเคร่ืองตัดหญ้ำ 1,400.00       1,400.00        เฉพำะเจำะจง เดชำวสัดุ / 1,400.- เดชำวสัดุ / 1,400.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00246/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 13 ก.ย.2565

51 ซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 1,000.00       1,000.00        เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ซี.คอมเซ็นเตอร์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ซี.คอมเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
 / 1,000.-  / 1,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00250/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 14 ก.ย.2565

52 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 39,313.00      39,313.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี.คอมเซ็นเตอร์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี.คอมเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
 / 39,313.-  / 39,313.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00260/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 16 ก.ย.2565

53 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 14,500.00      14,500.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี.คอมเซ็นเตอร์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี.คอมเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
 / 14,500.-  / 14,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00261/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 16 ก.ย.2565

54 จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำรข้อบัญญัติงบ 3,640.00       3,640.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำนิตย์ก๊อปปี ้/ 3,640.- ร้ำนมำนิตย์ก๊อปปี ้/ 3,640.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
ประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2566 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00262/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 19 ก.ย.2565
55 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำตรำยำง 300.00          300.00           เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ซี.คอมเซ็นเตอร์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ซี.คอมเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

 / 300.-  / 300.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00263/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 21 ก.ย.2565



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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

56 ซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ในกำรปรับสภำพแวดล้อมทีอ่ยู่ 40,000.00      40,000.00       เฉพำะเจำะจง มำลีกำรเกษตร / 40,000.- มำลีกำรเกษตร / 40,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
อำศัยส ำหรับคนพิกำร เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00264/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 21 ก.ย.2565

57 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 1,300.00       1,300.00        เฉพำะเจำะจง นำยปภัช  จอนเจ๊ก / 1,300.- นำยปภัช  จอนเจ๊ก / 1,300.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
ส ำนักปลัด เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00266/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 23 ก.ย.2565
58 จ้ำงซ่อมแซมมือปิดประตูรถบรรทุกขยะ 1,500.00       1,500.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชสีมำเทพนคร จ ำกัด บริษัท รำชสีมำเทพนคร จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

ทะเบียน 88-7690 นครรำชสีมำ  / 1,500.-  / 1,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00268/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 23 ก.ย.2565

59 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 9,950.00       9,950.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกียรติกนก  ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้ำนเกียรติกนก  ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
ทะเบียนครุภัณฑ์ 417 62 0004  / 9,950.-  / 9,950.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00269/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 26 ก.ย.2565

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

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


