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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก 499,000.00 576,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ธนัญชัย ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ธนัญชัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง

คอนกรีต หมู่ 5 บ้ำนซับพลู กำรโยธำ / 499,000.- กำรโยธำ / 499,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00208/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 4 ส.ค.2565

2 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก 499,000.00 576,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด รุ่งเรือง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด รุ่งเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
คอนกรีต หมู่ 8 บ้ำนรำษฎร์สำมัคคี ประสพโชค / 499,000.- ประสพโชค / 499,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00218/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 17 ส.ค.2565
3 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. หมู่ 9 293,000.00 294,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสพีบิว จ ำกัด บริษัท เอสพีบิว จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง

บ้ำนโป่งดินด ำ  / 293,000.-  / 293,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00221/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 19 ส.ค.2565

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก 499,000.00 576,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด 9 อินทรีย์ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด 9 อินทรีย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
คอนกรีต หมู่ 7 บ้ำนคลองสมบูรณ์ ทรัพย์ทวคูีณ / 499,000.- ทรัพย์ทวคูีณ / 499,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00235/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 30 ส.ค.2565
5 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก 499,000.00 576,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด 9 อินทรีย์ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด 9 อินทรีย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง

คอนกรีต หมู่ 13 บ้ำนล ำสะพำนหิน ทรัพย์ทวคูีณ / 499,000.- ทรัพย์ทวคูีณ / 499,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00236/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 30 ส.ค.2565

6 โครงกำรติดต้ังถังแชมเปญ หมู่ 6 499,000.00 500,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด เขำใหญ่ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด เขำใหญ่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
บ้ำนโป่งววัแดง ถังเหล็ก / 499,000.- ถังเหล็ก / 499,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00249/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 13 ก.ย.2565
7 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-00001/66
วงเงินงบประมำณ ลว. 3 ต.ค.2565

                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน                                                                  แบบ สขร.        
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่ 30  พฤศจิกายน  2565



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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
8  ซ้ือน้ ำด่ืมบริกำรประชำชน งวด 1 240.00       240.00       เฉพำะเจำะจง น.ส.ปำณิสรำ จิรสินเลิศพิพัฒน์ น.ส.ปำณิสรำ จิรสินเลิศพิพัฒน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

 / 240.-  / 240.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00002/66
วงเงินงบประมำณ ลว. 3 ต.ค.2565

9 จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติงำนคนงำนทัว่ไป 8,500.00     8,500.00     เฉพำะเจำะจง น.ส.รัตนำภรณ์ ขันธริำช น.ส.รัตนำภรณ์ ขันธริำช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
(กองคลัง) / 8,500.- / 8,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00003/66

วงเงินงบประมำณ ลว. 3 ต.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-00004/66

วงเงินงบประมำณ ลว. 3 ต.ค.2565
11 จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติงำนคนงำนทัว่ไป 8,000.00     8,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยสุภชัย  งำมมำลำ นำยสุภชัย  งำมมำลำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)  / 8,000.-  / 8,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00005/66
วงเงินงบประมำณ ลว. 3 ต.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-00006/66

วงเงินงบประมำณ ลว. 3 ต.ค.2565

13 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งวด 1 10,800.00   10,800.00   เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยสวสัด์ิปำกช่อง หจก.ชัยสวสัด์ิปำกช่อง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
(เติมรถยนต์ส่วนกลำง (Ford) และรถบรรทุกน้ ำ / 10,800.- / 10,800.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00007/66

วงเงินงบประมำณ ลว. 3 ต.ค.2565
14 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-00009/66
วงเงินงบประมำณ ลว. 3 ต.ค.2565

15 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-00010/66

วงเงินงบประมำณ ลว. 3 ต.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 น.ส.ฐิติกำนต์  ขันตี น.ส.ฐิติกำนต์  ขันตี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

(กองกำรศึกษำฯ)  / 8,000.-  / 8,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00011/66
วงเงินงบประมำณ ลว. 3 ต.ค.2565

17 จ้ำงเหมำผู้ดูแลเด็กเพือ่ปฏิบัติงำนศูนย์พัฒนำ 9,000.00     9,000.00     เฉพำะเจำะจง น.ส.ขนิษฐำ  หงษ์ร่อน น.ส.ขนิษฐำ  หงษ์ร่อน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
เด็กเล็ก อบต.คลองม่วง / 9,000.- / 9,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00012/66

วงเงินงบประมำณ ลว. 3 ต.ค.2565

18 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งวด 1 3,670.00     3,670.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยสวสัด์ิปำกช่อง หจก.ชัยสวสัด์ิปำกช่อง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เติมรถยนต์ส่วนกลำง (อีซูซุ) / 3,670.- / 3,670.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00015/66

วงเงินงบประมำณ ลว. 4 ต.ค.2565
19 จ้ำงปฏิบัติงำนดูแลต้นไม้บริเวณ อบต. 8,000.00     8,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยอ ำนวย เทืองจันทึก นำยอ ำนวย เทืองจันทึก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

/ 8,000.- / 8,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00016/66
วงเงินงบประมำณ ลว. 3 ต.ค.2565

20 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-00017/66

วงเงินงบประมำณ ลว. 3 ต.ค.2565
21 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-00018/66
วงเงินงบประมำณ ลว. 3 ต.ค.2565

22 จ้ำงปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 7,500.00     7,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยฉอ้อน วริิยำสุวรรณ์ นำยฉอ้อน วริิยำสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
 / 7,500.-  / 7,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00019/66

วงเงินงบประมำณ ลว. 3 ต.ค.2565
23 จ้ำงปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 7,500.00     7,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยนคร  เศษจันทึก นำยนคร  เศษจันทึก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

7,500.- 7,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00020/66
วงเงินงบประมำณ ลว. 3 ต.ค.2565



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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
24 จ้ำงปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 7,500.00     7,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยบุญมั่น  กริดกระโทก นำยบุญมั่น  กริดกระโทก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

 / 7,500.-  / 7,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00021/66
วงเงินงบประมำณ ลว. 3 ต.ค.2565

25 จ้ำงท ำป้ำยประชำสัมพันธ ์โครงกำรส่งเสริม 400.00       400.00       เฉพำะเจำะจง ห้องภำพสเลนเดอร์ ดิจิตอล ห้องภำพสเลนเดอร์ ดิจิตอล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
คุณภำพชีวติผู้สูงอำยุฯ  / 400.-  / 400.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00032/66

วงเงินงบประมำณ ลว. 18 ต.ค.2565
26 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองถ่ำยเอกสำร รหัสครุภัณฑ์ 9,800.00     9,800.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกียรติกนก ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้ำนเกียรติกนก ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

417 62 0004  / 9,800.-  / 9,800.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00039/66
วงเงินงบประมำณ ลว. 21 ต.ค.2565

27 ซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ 29,348.00   29,348.00   เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ซี.คอมเซ็นเตอร์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ซี.คอมเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
ภำยในต ำบลฯ  / 29,348.-  / 29,348.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00040/66

วงเงินงบประมำณ ลว. 26 ต.ค.2565
28 ซ้ือถ้วยรำงวลั โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ 26,700.00   26,700.00   เฉพำะเจำะจง ที สปอร์ต / 26,700.- ที สปอร์ต / 26,700.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

ภำยในต ำบลฯ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00044/66
วงเงินงบประมำณ ลว. 2 พ.ย.2565

29 จ้ำงจัดท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ ์โครงกำร 6,300.00     6,300.00     เฉพำะเจำะจง ดี ดี อิงค์เจ็ท / 6,300.- ดี ดี อิงค์เจ็ท / 6,300.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
จัดกำรแข่งขันกีฬำภำยในต ำบลฯ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00041/66

วงเงินงบประมำณ ลว. 31 ต.ค.2565

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

(นำยปวริศ  บุดสำเดช)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วง

(ลงชื่อ) .................................................. ทรำบ


