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

ในการซ้ือหรือจ้าง
1 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,800.00      4,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวสัด์ิปากช่อง หจก.ชัยสวสัด์ิปากช่อง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

/ 4,800.- / 4,800.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0013/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค. 2563

2 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 5,400.00      5,400.00     เฉพาะเจาะจง ปัม้ไผ่สีทอง / 5,400.- ปัม้ไผ่สีทอง / 5,400.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
(เติมรถบรรทุกน้ าและเคร่ืองตัดหญ้า) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0014/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค. 2563
3 ซ้ือน้ าด่ืม 195.00         195.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ปาณิสรา จิรสินเลิศพิพัฒน์ น.ส.ปาณิสรา จิรสินเลิศพิพัฒน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

  /  195.-   /  195.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0015/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค. 2563

4 จัดซ้ือ อาหารเสริม(นม) 98,297.40     98,297.40    เฉพาะเจาะจง บริษัท คันทรีเฟรช แดร่ี จ ากัด บริษัท คันทรีเฟรช แดร่ี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาซ้ือขาย
 / 98,297.40  (งวดที ่7)  / 98,297.40  (งวดที ่7) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0026/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 21 ต.ค. 2563
5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  ม.3 163,800.00   165,000.00  เฉพาะเจาะจง บจก.เอส พี บิว   /  163,800.- บจก.เอส พี บิว   /  163,800.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาจ้าง

บ้านวงัสีสด เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0073/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 20 ม.ค. 2564

6 โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล   และติดต้ัง 499,500.00   500,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญรุ่งเรือง 2516 หจก.เจริญรุ่งเรือง 2516 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาจ้าง
ถังแชมเปญ ม.15 บ้านหนองผักบุง้     / 499,500.-     / 499,500.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0077/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 9 ก.พ. 2564
7 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (งวด 2 ) 3,210.00      3,210.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเกียรติกนก โอเอ ร้านเกียรติกนก โอเอ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาเช่า

/ 3,210.- / 3,210.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0082/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 18 ก.พ. 2564

8 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (งวด 3 ) 3,210.00      3,210.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเกียรติกนก โอเอ ร้านเกียรติกนก โอเอ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาเช่า
/ 3,210.- / 3,210.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0082/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 18 ก.พ. 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
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 83,500.00     85,000.00    เฉพาะเจาะจง บจก.เอส พี บิว   /  83,500.- บจก.เอส พี บิว   /  83,500.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาจ้าง

หมู่ที ่5 บ้านซับพลู เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0084/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ก.พ. 2564

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 399,500.00   400,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญพลายชมพู หจก.เจริญพลายชมพู มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาจ้าง
หมู่ที ่2 บ้านหนองหมาก     / 399,500.-     / 399,500.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0089/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ม.ีค. 2564
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 399,500.00   400,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญพลายชมพู หจก.เจริญพลายชมพู มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาจ้าง

หมู่ที ่3 บ้านวงัสีสด     / 399,500.-     / 399,500.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0090/64
วงเงินงบประมาณ ลว.1 ม.ีค. 2564

12 โครงการก่อสร้างถนนเคพซีล  หมู่ที ่4 399,000.00   400,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เกียรติการก่อสร้างปากช่อง หจก.เกียรติการก่อสร้างปากช่อง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาจ้าง
บ้านคลองม่วง     / 399,000.-     / 399,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0096/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 4 ม.ีค. 2564
13 โครงการก่อสร้างถนนเคพซีล  หมู่ที ่10 399,000.00   400,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เกียรติการก่อสร้างปากช่อง หจก.เกียรติการก่อสร้างปากช่อง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาจ้าง

บ้านหนองผักหนอก     / 399,000.-     / 399,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0097/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 4 ม.ีค. 2564

14 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 399,000.00   400,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.9 อินทรีย์ก่อสร้าง หจก.9 อินทรีย์ก่อสร้าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาจ้าง
ม.19 บ้านหนองไทรเหนือ     / 399,000.-     / 399,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0102/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 22 ม.ีค. 2564
15 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 399,000.00   400,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.9 อินทรีย์ก่อสร้าง หจก.9 อินทรีย์ก่อสร้าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาจ้าง

ม.20 บ้านวงัมะนาว     / 399,000.-     / 399,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0103/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 22 ม.ีค. 2564

16 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 1,050.00      1,050.00     เฉพาะเจาะจง ร้านลิสท์  /  1,050.- ร้านลิสท์  /  1,050.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนขุมชนฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0104/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 25 ม.ีค. 2564

วันที ่ 31  พฤษภาคม  2564

                                                                                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน                                                                                    แบบ สขร.        
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา



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

ในการซ้ือหรือจ้าง
17 จัดท าป้าย 400.00         400.00        เฉพาะเจาะจง ห้องภาพสเลนเดอร์ /  400.- ห้องภาพสเลนเดอร์ /  400.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนขุมชนฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0105/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 26 ม.ีค. 2564

18 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-0106/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 ม.ีค. 2564
19 จ้างปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดอาคาร 7,000.00      7,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ประนอม  พึง่ค า / 7,000.- น.ส.ประนอม  พึง่ค า / 7,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

สถานที่ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0107/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 31 ม.ีค. 2564

20 จ้างปฏิบัติงานดูแลต้นไม้บริเวณ อบต. 7,000.00      7,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอ านวย เทืองจันทึก นายอ านวย เทืองจันทึก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
/ 7,000.- / 7,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0108/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 ม.ีค. 2564
21 จ้างปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6,500.00      6,500.00     เฉพาะเจาะจง นายฉอ้อน วริิยาสุวรรณ์/ 6,500.- นายฉอ้อน วริิยาสุวรรณ์/6,500.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0109/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 31 ม.ีค. 2564

22 จ้างปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6,000.00      6,000.00     เฉพาะเจาะจง นายบุญมั่น  กริดกระโทก/ 6,000.- นายบุญมั่น  กริดกระโทก/ 6,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0110/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 31 ม.ีค. 2564

23 จ้างปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6,000.00      6,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย หาพันธดี์  / 6,000.- นายเฉลิมชัย หาพันธดี์  / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0111/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 31 ม.ีค. 2564

24 จ้างปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6,000.00      6,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์  รักสกูล / 6,000.- นายอาทิตย์  รักสกูล / 6,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0112/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 31 ม.ีค. 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 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทัว่ไป 7,200.00      7,200.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.วลัยรัตน์ สมานค า น.ส.วลัยรัตน์ สมานค า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

(กองช่าง)  / 7,200.-  / 7,200.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0114/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 31 ม.ีค. 2564

26 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทัว่ไป 6,500.00      6,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกวรรณ โกธญัญะ น.ส.กนกวรรณ โกธญัญะ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
(กองช่าง)  / 6,500.-  / 6,500.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0115/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 ม.ีค. 2564
27 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-0116/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 31 ม.ีค. 2564

28 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-0117/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 ม.ีค. 2564
29 จ้างปฏิบัติงานคนทัว่ไป(กองการศึกษา) 6,500.00      6,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ฐิติกานต์  ขันตี  / 6,500.- น.ส.ฐิติกานต์  ขันตี  / 6,500.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0118/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 31 ม.ีค. 2564

30 จ้างปฏิบัติงานคนทัว่ไป(กองสาธารณสุขฯ) 6,500.00      6,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสุภชัย  งามมาลา / 6,500.- นายสุภชัย  งามมาลา / 6,500.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0120/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 31 ม.ีค. 2564

31 จ้างปฏิบัติงานคนทัว่ไป(กองสาธารณสุขฯ) 6,500.00      6,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภัทรา  เข็มนาค / 6,500.- น.ส.สุภัทรา  เข็มนาค / 6,500.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0121/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 31 ม.ีค. 2564

32 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 4,980.00      4,980.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเดชาวสัดุ  / 4,980.- ร้านเดชาวสัดุ  / 4,980.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0123/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 2 เม.ย. 2564

                                                                                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน                                                                                    แบบ สขร.        
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่ 31  พฤษภาคม  2564



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

ในการซ้ือหรือจ้าง
33 จัดท าป้าย 6,800.00      6,800.00     เฉพาะเจาะจง นายมิตร   น้อยลา   /  6,800.- นายมิตร   น้อยลา   /  6,800.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0124/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 8 เม.ย. 2564

34 จ้างติดต้ังเต้นท์และไฟส่องสวา่ง 3,500.00      3,500.00     เฉพาะเจาะจง นางมณกชสร มงคลชยธร/ 3,500.- นางมณกชสร มงคลชยธร/ 3,500.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0125/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 9 เม.ย. 2564
35 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 3 เคร่ือง 7,770.00      7,770.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมา ไอที คอมพิวเตอร์ หจก.ราชสีมา ไอที คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาซ้ือขาย

(กองการศึกษา)   /  7,770.-   /  7,770.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0129/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 19 เม.ย. 2564

36 เคร่ืองส ารองไฟ  3 เคร่ือง 6,270.00      6,270.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมา ไอที คอมพิวเตอร์ หจก.ราชสีมา ไอที คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาซ้ือขาย
(กองการศึกษา)   /  6,270.-   /  6,270.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0130/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 19 เม.ย. 2564
37 เคร่ืองส ารองไฟ  2 เคร่ือง 4,180.00      4,180.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมา ไอที คอมพิวเตอร์ หจก.ราชสีมา ไอที คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาซ้ือขาย

(กองคลัง)   /  4,180.-   /  4,180.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0132/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 28 เม.ย. 2564

38 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 19,900.00     19,900.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมา ไอที คอมพิวเตอร์ หจก.ราชสีมา ไอที คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาซ้ือขาย
แบบที ่1  (กองคลัง)   /  19,900.-   /  19,900.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0133/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 28 เม.ย. 2564
39 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 52,150.00     52,150.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร์ / 52,150.- หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร์ / 52,150.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0134/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 30 เม.ย. 2564

40 เคร่ืองส ารองไฟ  2,090.00      2,090.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมา ไอที คอมพิวเตอร์ หจก.ราชสีมา ไอที คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาซ้ือขาย
(กองสาธารณสุขฯ)   /  2,090.-   /  2,090.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0135/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 3 พ.ค. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วันที ่ 31  พฤษภาคม  2564

                                                                                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน                                                                                    แบบ สขร.        



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

ในการซ้ือหรือจ้าง
41 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต 449,000.00   660,000.00  e-bidding หจก. 9 อินทรีย์ก่อสร้าง หจก. 9 อินทรีย์ก่อสร้าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาจ้าง

ม.21 บ้านแสนสุข     / 449,000.-     / 449,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0136/64
(ช่วงสายบ้านแสนสุข-ซับเศรษฐี) วงเงินงบประมาณ ลว. 5 พ.ค. 2564

42 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง 20,174.85     20,174.85    เฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์   / 20,174.85 หจก.คิงส์ยนต์   / 20,174.85 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
(ทะเบียน กพ 6543) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0137/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 6 พ.ค. 2564
43 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 7,580.00      7,580.00     เฉพาะเจาะจง ร้านลิสท์  / 7,580.- ร้านลิสท์  / 7,580.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0138/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 7 พ.ค. 2564

44 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 15,900.00     15,900.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมา ไอที คอมพิวเตอร์ หจก.ราชสีมา ไอที คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาซ้ือขาย
(กองสาธารณสุขฯ)   /  15,900.-   /  15,900.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0140/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 11 พ.ค. 2564
45 จัดซ้ือทรายอะเบทและน้ ายาพ่นหมอกควนั 54,000.00     54,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านแสนดีพาณิชย์ ร้านแสนดีพาณิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อฯ   /  54,000.-   /  54,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0149/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 21 พ.ค. 2564

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

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
วันที ่ 31  พฤษภาคม  2564

                                                                                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน                                                                                    แบบ สขร.        


