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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงเคพซีล 499,000.00   500,000.00  เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เกียรติกำร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เกียรติกำร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำ

หมู่ 18 บ้ำนหนองไทรใต้ ก่อสร้ำงปำกช่อง / 499,000.- ก่อสร้ำงปำกช่อง / 499,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0001/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 6 ต.ค.2563

2 โครงกำรติดต้ังระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำง 498,500.00   500,000.00  เฉพำะเจำะจง บริษัท ช้ำงเผือก 2558 จ ำกัด บริษัท ช้ำงเผือก 2558 จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำ
ในต ำบลคลองม่วง  / 498,500.-  / 498,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0002/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 7 ต.ค.2563
3 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 327,800.00   330,000.00  เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสพีบิว  จ ำกัด บริษัท เอสพีบิว  จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำ

หมู่ 3 บ้ำนวังสีสด  / 327,800.-  / 327,800.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0003/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 9 ต.ค.2563

4 จ้ำงปฏิบัติงำนคนท่ัวไป (กองคลัง) 7,500.00      7,500.00      เฉพำะเจำะจง น.ส.รัตนำภรณ์ ขันธิรำช / 7,500.- น.ส.รัตนำภรณ์ ขันธิรำช / 7,500.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0004/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2563

5 จ้ำงปฏิบัติงำนคนท่ัวไป (กองช่ำง) 6,500.00      6,500.00      เฉพำะเจำะจง น.ส.วลัยรัตน์  สมำนค ำ / 6500.- น.ส.วลัยรัตน์  สมำนค ำ / 6500.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0005/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2563

6 จ้ำงปฏิบัติงำนคนท่ัวไป (กองช่ำง) 6,000.00      6,000.00      เฉพำะเจำะจง น.ส.กนกวรรณ โกธัญญะ/ 6,000.- น.ส.กนกวรรณ โกธัญญะ/ 6,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0006/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2563

7 จ้ำงช่วยเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนพัสดุ 9,000.00      9,000.00      เฉพำะเจำะจง น.ส.ศรสวรรค์ นำทันดร / 9,000.- น.ส.ศรสวรรค์ นำทันดร / 9,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำ
(กองคลัง) เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0007/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2563
8 จ้ำงปฏิบัติงำนคนท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 9,000.00      9,000.00      เฉพำะเจำะจง น.ส.บุษรำคัม เนตรชัยภูมิ/ 9,000.- น.ส.บุษรำคัม เนตรชัยภูมิ /9,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำ

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0008/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2563

                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน                                                                  แบบ สขร .        
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี   4 มกราคม 2564



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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
9 จ้ำงปฏิบัติงำนท ำควำมสะอำดบริเวณ 6,500.00      6,500.00      เฉพำะเจำะจง น.ส.ประนอม  พ่ึงค ำ / 6,500.- น.ส.ประนอม  พ่ึงค ำ /6,500.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำ

อบต. เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0009/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2563

10 จ้ำงปฏิบัติงำนดับเพลิงฯ 6,500.00      6,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยฉอ้อน วิริยำสุวรรณ์ / 6,500.- นำยฉอ้อน วิริยำสุวรรณ์ / 6,500.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0011/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2563

11 จ้ำงปฎิบัติงำนดูแลรักษำต้นไม้ 6,500.00      6,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยอ ำนวย  เทืองจักทึก / 6,500.- นำยอ ำนวย  เทืองจักทึก / 6,500.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0012/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2563

12 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,000.00      4,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยสวัสด์ิปำกช่อง หจก.ชัยสวัสด์ิปำกช่อง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำ
(เติมรถยนต์ส่วนกลำง) / 4,000.- / 4,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0013/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2563
13 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 200.00         200.00        เฉพำะเจำะจง ป้ัมไผ่สีทอง / 200.- ป้ัมไผ่สีทอง / 200.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำ

(เติมรถบรรทุกน้ ำและเคร่ืองตัดหญ้ำ) เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0014/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2563

14 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (น้ ำด่ืม) 180.00         180.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.ปำณิสรำ จิรสินเลิศพิพัฒน์ น.ส.ปำณิสรำ จิรสินเลิศพิพัฒน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำ
 / 180.-  / 180.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0015/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2563
15 จ้ำงปฏิบัติงำนคนท่ัวไป (กองกำรศึกษำฯ) 6,000.00      6,000.00      เฉพำะเจำะจง น.ส.ฐิติกำนต์ ขันตี / 6,000.- น.ส.ฐิติกำนต์ ขันตี / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำ

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0017/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2563

16 โครงกำรซ่อมแซมถนนลำดยำง หมู่ 11 499,000.00   500,000.00  เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เกียรติกำร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เกียรติกำร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำ
บ้ำนหนองไทร ก่อสร้ำงปำกช่อง / 499,000.- ก่อสร้ำงปำกช่อง / 499,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0028/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 28 ต.ค.2563

                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน                                                                  แบบ สขร .        
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี   4 มกราคม 2564



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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
17 โครงกำรซ่อมแซมถนนลำดยำง 498,000.00   500,000.00  เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รุ่งเรืองประสพโชค ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รุ่งเรืองประสพโชค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำ

หมู่ 13 บ้ำนล ำสะพำนหิน  / 498,000.-  / 498,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0030/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 28 ต.ค.2563

18 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 14,550.00     14,550.00    เฉพำะเจำะจง เกียรติกนก ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ เกียรติกนก ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำ
(หมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร)  / 14,550.-  / 14,550.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0053/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 30 พ.ย.2563
19 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมเคร่ือง 69,600.00     69,600.00    เฉพำะเจำะจง เกียรติกนก ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ เกียรติกนก ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำ

ถ่ำยเอกสำร  / 69,600.-  / 69,600.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0054/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 30 พ.ย.2563

20 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำตรำยำง 3,300.00      3,300.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำน อันลิมิต / 3,300.- ร้ำน อันลิมิต / 3,300.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0056/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ธ.ค.2563

21 จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 2,027.65      2,027.65      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด คิงส์ยนต์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด คิงส์ยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำ
รถยนต์ส่วนกลำง (สำขำปำกช่อง) / 2,027.65 (สำขำปำกช่อง) / 2,027.65 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0058/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 2 ธ.ค.2563
22 จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำรพร้อม 2,200.00      2,200.00      เฉพำะเจำะจง มำนิตย์ก๊อปป้ี / 2,200.- มำนิตย์ก๊อปป้ี / 2,200.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำ

เข้ำเล่ม เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0061/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 16 ธ.ค.2563

23 จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 1,800.00      1,800.00      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี.คอมเซ็นเตอร์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี.คอมเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  / 1,800.-  / 1,800.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0064/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 16 ธ.ค.2563

                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน                                                                  แบบ สขร .        
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี   4 มกราคม 2564



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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
23 จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 1,800.00      1,800.00      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี.คอมเซ็นเตอร์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี.คอมเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์  / 1,800.-  / 1,800.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0064/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 16 ธ.ค.2563

(ลงช่ือ) ......................................... ผู้รำยงำน   (ลงช่ือ) ........................................... ทรำบ              (ลงช่ือ) .................................................. ทรำบ      (ลงช่ือ) .................................... ทรำบ
            (นำงชลธิชำ  พรมดี)         (นำงสำวสมจิตร  เปียสูงเนิน)                          (นำยปวริศ  บุดสำเดช)             (นำยประทีป  เรืองเกษม)
       เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี             ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง                 ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วง    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วง

วันท่ี   4 มกราคม 2564

                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน                                                                  แบบ สขร .        
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา


