
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจ้าง จ้าง และราคาทีเ่สนอ ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
1 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทัว่ไป 7,500.00      7,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตนาภรณ์ ขันธริาช น.ส.รัตนาภรณ์ ขันธริาช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

 (กองคลัง) / 7,500.- / 7,500.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0004/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค. 2563

2 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทัว่ไป 6,500.00      6,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.วลัยรัตน์ สมานค า น.ส.วลัยรัตน์ สมานค า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
(กองช่าง)  / 6,500.-  / 6,500.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0005/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค. 2563
3 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทัว่ไป 6,000.00      6,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกวรรณ โกธญัญะ น.ส.กนกวรรณ โกธญัญะ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

(กองช่าง)  / 6,000.-  / 6,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0006/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค. 2563

4 จ้างปฏิบัติงานช่วยงานพัสดุ(กองคลัง) 9,000.00      9,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรสวรรค์  นาทันดร น.ส.ศรสวรรค์  นาทันดร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
/ 9,000.- / 9,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0007/64

ลว. 1 ต.ค. 2563
5 จ้างปฏิบัติงานคนทัว่ไป (ส านักปลัด) 9,000.00      9,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.บุษราคัม เนตรชัยภูมิ  น.ส.บุษราคัม เนตรชัยภูมิ  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

 / 9,000.-  / 9,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0008/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค. 2563

6 จ้างปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดอาคาร 6,500.00      6,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ประนอม  พึง่ค า / 6,500.- น.ส.ประนอม  พึง่ค า / 6,500.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
สถานที่ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0009/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค. 2563
7 จ้างปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6,500.00      6,500.00     เฉพาะเจาะจง นายฉอ้อน วริิยาสุวรรณ์/ 6,500.- นายฉอ้อน วริิยาสุวรรณ์/6,500.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0011/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค. 2563

8 จ้างปฏิบัติงานดูแลต้นไม้บริเวณ อบต. 6,500.00      6,500.00     เฉพาะเจาะจง นายอ านวย เทืองจันทึก นายอ านวย เทืองจันทึก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
/ 6,500.- / 6,500.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0012/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค. 2563

                                                                                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน                                                                                    แบบ สขร.        
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่ 30  เมษายน  2564



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจ้าง จ้าง และราคาทีเ่สนอ ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
9 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,693.50      4,693.50     เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวสัด์ิปากช่อง หจก.ชัยสวสัด์ิปากช่อง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

/ 4,693.50 / 4,693.50 เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0013/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค. 2563

10 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 6,200.00      6,200.00     เฉพาะเจาะจง ปัม้ไผ่สีทอง / 6,200.- ปัม้ไผ่สีทอง / 6,200.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
(เติมรถบรรทุกน้ าและเคร่ืองตัดหญ้า) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0014/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค. 2563
11  ซ้ือน้ าด่ืม 285.00         285.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ปาณิสรา จิรสินเลิศพิพัฒน์ น.ส.ปาณิสรา จิรสินเลิศพิพัฒน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

  /  285.-   /  285.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0015/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค. 2563

12 จ้างปฏิบัติงานคนทัว่ไป(กองการศึกษา) 6,000.00      6,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ฐิติกานต์  ขันตี  / 6,000.- น.ส.ฐิติกานต์  ขันตี  / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0017/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค. 2563

13 จ้างปฏิบัติงานคนทัว่ไป(กองสาธารณสุขฯ) 6,000.00      6,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภัทรา  เข็มนาค / 6,000.- น.ส.สุภัทรา  เข็มนาค / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0031/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ต.ค. 2563

14 จัดซ้ือ อาหารเสริม(นม) 216,254.28   216,254.28  เฉพาะเจาะจง บริษัท คันทรีเฟรช แดร่ี จ ากัด บริษัท คันทรีเฟรช แดร่ี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาซ้ือขาย
 / 216,254.28 (งวดที ่6)  / 216,254.28 (งวดที ่6) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0026/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 21 ต.ค. 2563
15 จ้างปฏิบัติงานคนทัว่ไป(กองสาธารณสุขฯ) 6,000.00      6,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสุภชัย  งามมาลา / 6,000.- นายสุภชัย  งามมาลา / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0052/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 30 พ.ย. 2563

16 จ้างปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6,000.00      6,000.00     เฉพาะเจาะจง นายบุญมั่น  กริดกระโทก/ 6,000.- นายบุญมั่น  กริดกระโทก/ 6,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0069/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 15 ม.ค. 2564

วันที ่ 30  เมษายน  2564

                                                                                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน                                                                                    แบบ สขร.        
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจ้าง จ้าง และราคาทีเ่สนอ ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
17 จ้างปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6,000.00      6,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย หาพันธดี์  / 6,000.- นายเฉลิมชัย หาพันธดี์  / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0070/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 15 ม.ค. 2564

18 จ้างปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6,000.00      6,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์  รักสกูล / 6,000.- นายอาทิตย์  รักสกูล / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0071/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 15 ม.ค. 2564

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 185,000.00   186,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญพลายชมพู หจก.เจริญพลายชมพู มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาจ้าง
หมู่ที ่9 บ้านโป่งดินด า(ช่วงบ้านนายมะลิ)     / 185,000.-     / 185,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0075/64

วงเงินงบประมาณ ลว.26 ม.ค. 2564
20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 438,000.00   440,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญพลายชมพู หจก.เจริญพลายชมพู มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาจ้าง

หมู่ที ่9 บ้านโป่งดินด า(ช่วงซอยนางสุรีรัต)     / 438,000.-     / 438,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0078/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 9 ก.พ. 2564

21 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (งวด 1 ) 3,210.00      3,210.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเกียรติกนก โอเอ ร้านเกียรติกนก โอเอ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
/ 3,210.- / 3,210.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0082/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 18 ก.พ. 2564
22 โครงการก่อสร้างถนนเคพซีล  หมู่ที ่15 399,000.00   400,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เกียรติการก่อสร้างปากช่อง หจก.เกียรติการก่อสร้างปากช่อง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาจ้าง

บ้านหนองผักบุง้     / 399,000.-     / 399,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0086/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 24 ก.พ. 2564

23 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสวา่งสนามกีฬา อบต. 45,500.00     45,500.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวธนพร  โพธิ์เงิน /45,500.- นางสาวธนพร  โพธิ์เงิน /45,500.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0101/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 18 ม.ีค. 2564

24 ซ่อมรถบรรทุกน้ า 20,900.00     20,900.00    เฉพาะเจาะจง นายสงัด  แนบเนียม นายสงัด  แนบเนียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
  / 20,900.-   / 20,900.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0122/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 เม.ย. 2564

                                                                                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน                                                                                    แบบ สขร.        
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
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ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจ้าง จ้าง และราคาทีเ่สนอ ราคาตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป สัญญาข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
25 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง 6,189.95      6,189.95     เฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์   / 6,189.95 หจก.คิงส์ยนต์   / 6,189.95 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

(ทะเบียน กพ 6543) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0131/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 22 เม.ย. 2564

(ลงชื่อ) ......................................... ผู้รายงาน   (ลงชื่อ) ........................................... ทราบ              (ลงชื่อ) .................................................. ทราบ      (ลงชื่อ) .................................... ทราบ
               (นางชลธชิา  พรมดี)             (นางสาวสมจิตร  เปียสูงเนิน)                              (นายปวริศ  บุดสาเดช)             (นายประทีป  เรืองเกษม)
       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                  ผู้อ านวยการกองคลัง                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง

วันที ่ 30  เมษายน  2564

                                                                                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน                                                                                    แบบ สขร.        
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา


