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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จ้ำงปฏิบัติงำนดับเพลิงฯ 6,000.00      6,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยฉอ้อน วิริยำสุวรรณ์ / 6,000.- นำยฉอ้อน วิริยำสุวรรณ์ / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0122/63
วงเงินงบประมำณ ลว. 3 มี.ค. 2563

2 จ้ำงปฏิบัติงำนดูแลรักษำควำมปลอดภัย 6,500.00      6,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยอ ำนวย  อินพิมำย / 6,500.- นำยอ ำนวย  อินพิมำย / 6,500.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0138/63
วงเงินงบประมำณ ลว. 31 มี.ค. 2563

3 จ้ำงช่วยเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนพัสดุ 9,000.00      9,000.00      เฉพำะเจำะจง น.ส.ศรสวรรค์ นำทันดร / 9,000.- น.ส.ศรสวรรค์ นำทันดร / 9,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง 
(กองคลัง) เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0139/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 31 มี.ค. 2563
4 จ้ำงปฎิบัติงำนดูแลรักษำต้นไม้ 6,000.00      6,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยอ ำนวย  เทืองจักทึก / 6,000.- นำยอ ำนวย  เทืองจักทึก / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0140/63
วงเงินงบประมำณ ลว. 31 มี.ค. 2563

5 จ้ำงปฏิบัติงำนท ำควำมสะอำดบริเวณ 6,500.00      6,500.00      เฉพำะเจำะจง น.ส.ประนอม  พ่ึงค ำ / 6,500.- น.ส.ประนอม  พ่ึงค ำ /6,500.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
อบต. เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0141/63

วงเงินงบประมำณ ลว. 31 มี.ค. 2563
6 จ้ำงปฏิบัติงำนคนท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 9,000.00      9,000.00      เฉพำะเจำะจง น.ส.บุษรำคัม  เนตรชัยภูมิ / 9,000.-น.ส.บุษรำคัม เนตรชัยภูมิ /9,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0142/63
วงเงินงบประมำณ ลว. 31 มี.ค. 2563

                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน                                                                  แบบ สขร .        
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี   31 ตุลาคม  2563



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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน                                                                  แบบ สขร .        
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี   31 ตุลาคม  2563

7 จ้ำงปฏิบัติงำนคนท่ัวไป (กองช่ำง) 6,500.00      6,500.00      เฉพำะเจำะจง น.ส.วลัยรัตน์  สมำนค ำ / 6500.- น.ส.วลัยรัตน์  สมำนค ำ / 6500.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0143/63
วงเงินงบประมำณ ลว. 31 มี.ค. 2563

8 จ้ำงปฏิบัติงำนคนท่ัวไป (กองคลัง) 7,000.00      7,000.00      เฉพำะเจำะจง น.ส.รัตนำภรณ์ ขันธิรำช / 7,000.- น.ส.รัตนำภรณ์ ขันธิรำช / 7,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0177/63
วงเงินงบประมำณ ลว. 5 มิ.ย. 2563

9 จ้ำงปฏิบัติงำนคนท่ัวไป (กองสำธำรณสุข) 6,000.00      6,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยอุตรเดช  จันจอม / 6,000.- นำยอุตรเดช  จันจอม / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0178/63
วงเงินงบประมำณ ลว. 8 มิ.ย. 2563

10 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก 476,000.00   477,000.00  เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รุ่งเรืองประสพโชค ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รุ่งเรืองประสพโชค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
คอนกรีต หมู่ท่ี 1 บ้ำนซับเศรษฐี  /476,000  /476,000 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0264/63
(ช่วงบ้ำนนำยบุญศรี-ปลำยฟ้ำ) วงเงินงบประมำณ ลว. 17 ก.ย. 2563

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






