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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร งวดที ่12 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

2 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
3 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

4 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
5 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

6 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
7 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

8 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

                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน                                                                  แบบ สขร.        
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่ 31  ตุลาคม  2565



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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
9 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

10 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
11 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

12 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
13 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

14 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
15 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

16 โครงกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหล่ียม หมู่ 16 299,000.00 318,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสพีบิว จ ำกัด บริษัท เอสพีบิว จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
บ้ำนหนองหิน  / 299,000.-  / 299,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00206/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 26 ก.ค.2565
17 โครงกำรซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 2 499,000.00 584,000.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เกยีรติกำรกอ่สร้ำงหำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เกยีรติกำรกอ่สร้ำงมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง

บ้ำนหนองหมำก ปำกช่อง / 499,000.- ปำกช่อง / 499,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00219/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 18 ส.ค.2565



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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
18 โครงกำรปรับปรุงเปล่ียนซ่อมท่อเมนท์ประปำ 465,000.00 466,000.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เจริญพลำยชมพู หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เจริญพลำยชมพู มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง

หมู่ 3 บ้ำนวงัสีสด  / 465,000.-  / 465,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00228/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 24 ส.ค.2565

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

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

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วง


