
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

ที่ หรือจาง จาง และราคาที่เสนอ ราคาตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป สัญญาขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป 7,500.00      7,500.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตนาภรณ ขันธิราช น.ส.รัตนาภรณ ขันธิราช มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

 (กองคลัง) / 7,500.- / 7,500.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0004/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค. 2563

2 จางเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป 6,500.00      6,500.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.วลัยรัตน สมานคํา น.ส.วลัยรัตน สมานคํา มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

(กองชาง)  / 6,500.-  / 6,500.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0005/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค. 2563

3 จางเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทั่วไป 6,000.00      6,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกวรรณ โกธัญญะ น.ส.กนกวรรณ โกธัญญะ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

(กองชาง)  / 6,000.-  / 6,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0006/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค. 2563

4 จางปฏิบัติงานชวยงานพัสด(ุกองคลัง) 9,000.00      9,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรสวรรค  นาทันดร น.ส.ศรสวรรค  นาทันดร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

/ 9,000.- / 9,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0007/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค. 2563

5 จางปฏิบัติงานคนทั่วไป (สํานักปลัด) 9,000.00      9,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.บุษราคัม เนตรชัยภูมิ  น.ส.บุษราคัม เนตรชัยภูมิ  มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

 / 9,000.-  / 9,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0008/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค. 2563

6 จางปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดอา 6,500.00      6,500.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ประนอม  พึ่งคํา / 6,500.- น.ส.ประนอม  พึ่งคํา / 6,500.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

สถานที่ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0009/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค. 2563

7 จางปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธาร 6,500.00      6,500.00         เฉพาะเจาะจง นายฉออน วิริยาสุวรรณ/ 6,500.- นายฉออน วิริยาสุวรรณ/6,500.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

วันที่  28  กุมภาพันธ  2564

                                                                                                        สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน                                                                                    แบบ สขร.        

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา



เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0011/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค. 2563

8 จางปฏิบัติงานดูแลตนไมบริเวณ อบต. 6,500.00      6,500.00         เฉพาะเจาะจง นายอํานวย เทืองจันทึก นายอํานวย เทืองจันทึก มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

/ 6,500.- / 6,500.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0012/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค. 2563

9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,000.00      3,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากชอง หจก.ชัยสวัสดิ์ปากชอง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

/ 3,000.- / 3,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0013/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค. 2563

10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,000.00      2,000.00         เฉพาะเจาะจง ปมไผสีทอง / 2,000.- ปมไผสีทอง / 2,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

(เติมรถบรรทุกน้ําและเครื่องตัดหญา) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0014/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค. 2563

11  ซื้อน้ําดื่ม 240.00        240.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.ปาณิสรา จิรสินเลิศพิพัฒน น.ส.ปาณิสรา จิรสินเลิศพิพัฒน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

  /  240.-   /  240.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0015/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค. 2563

12 จางปฏิบัติงานคนทั่วไป(กองการศึกษา) 6,000.00      6,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ฐิติกานต  ขันตี  / 6,000.- น.ส.ฐิติกานต  ขันตี  / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0017/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค. 2563

13 จัดซื้อ อาหารเสริม(นม) 196,594.80  196,594.80     เฉพาะเจาะจง บริษัท คันทรีเฟรช แดรี่ จํากัด บริษัท คันทรีเฟรช แดรี่ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญาซื้อขาย

 / 196,594.80 (งวดที่ 4)  / 196,594.80 (งวดที่ 4) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0026/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 21 ต.ค. 2563

14 จางปฏิบัติงานคนทั่วไป(กองสาธารณสุขฯ 6,000.00      6,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภัทรา  เข็มนาค / 6,000.- น.ส.สุภัทรา  เข็มนาค / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0031/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ต.ค. 2563

15 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 4 498,000.00  500,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ชางเผือก 2558 บจก.ชางเผือก 2558 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญาจาง

บานคลองมวง     / 498,000.-     / 498,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0032/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ต.ค. 2563



16 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 8 398,000.00  400,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ชางเผือก 2558 บจก.ชางเผือก 2558 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญาจาง

บานราษฎรสามัคคี     / 398,000.-     / 398,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0033/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ต.ค. 2563

17 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก หมูที่ 12 145,000.00  146,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ชางเผือก 2558 บจก.ชางเผือก 2558 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญาจาง

บานศาลเจา(ชวงบานนายสายัน)     / 145,000.-     / 145,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0034/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ต.ค. 2563

18 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 12 498,000.00  500,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ชางเผือก 2558 บจก.ชางเผือก 2558 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญาจาง

บานศาลเจา     / 498,000.-     / 498,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0035/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ต.ค. 2563

19 โครงการกอสรางถนนหินคลุก  หมูที่ 2 399,000.00  400,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เกียรติการกอสรางปากชอง หจก.เกียรติการกอสรางปากชอง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญาจาง

บานหนองหมาก     / 399,000.-     / 399,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0036/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 3 พ.ย. 2563

20 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง  หมูที่ 16 497,000.00  498,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ไพโรจนเขาใหญการโยธา หจก.ไพโรจนเขาใหญการโยธา มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญาจาง

บานหนองหิน     / 497,000.-     / 497,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0048/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 25 พ.ย. 2563

21 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 218,000.00  219,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ชางเผือก 2558 บจก.ชางเผือก 2558 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญาจาง

หมูที่ 5 บานซับพล(ูชวงซอยคุมชายเขา)     / 218,000.-     / 218,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0050/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 25 พ.ย. 2563

22 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 497,000.00  500,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ชางเผือก 2558 บจก.ชางเผือก 2558 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน สัญญาจาง

หมูที่ 6 บานโปงวัวแดง(คุมประชาสงเสริม)     / 497,000.-     / 497,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0051/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 25 พ.ย. 2563

23 จางปฏิบัติงานคนทั่วไป(กองสาธารณสุขฯ 6,000.00      6,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสุภชัย  งามมาลา / 6,000.- นายสุภชัย  งามมาลา / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0052/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 พ.ย. 2563

24 จางปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธาร 2,800.00      2,800.00         เฉพาะเจาะจง นายบุญมั่น  กริดกระโทก/ 2,800.- นายบุญมั่น  กริดกระโทก/ 2,800.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0069/64



วงเงินงบประมาณ ลว. 15 ม.ค. 2564

25 จางปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธาร 2,800.00      2,800.00         เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย หาพันธดี  / 2,800.- นายเฉลิมชัย หาพันธดี  / 2,800.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0070/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 15 ม.ค. 2564

26 จางปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธาร 2,800.00      2,800.00         เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย  รักสกูล / 2,800.- นายอาทิตย  รักสกูล / 2,800.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งจาง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0071/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 15 ม.ค. 2564

27 ซื้อครุภัณฑเกษตร(ปมน้ํา) 14,900.00    14,900.00       เฉพาะเจาะจง นางณัฎนันท มักอนไพศาล นางณัฎนันท มักอนไพศาล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

  / 14,900.-   / 14,900.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0072/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 18 ม.ค. 2564

28 ซื้อวัสดุสํานักงาน 39,944.00    39,944.00       เฉพาะเจาะจง รานอันลิมิต   / 39,944.- รานอันลิมิต   / 39,944.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0074/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 25 ม.ค. 2564

29 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร NOtebook 2,200.00      2,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร / 2,200.- หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร / 2,200.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ใบสั่งซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0076/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 3 ก.พ. 2564
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