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

ในการซ้ือหรือจ้าง
1 เช่าพืน้ทีแ่ละอัพเดทเวบ็ไซต์ 6,500.00      6,500.00     เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต  พรหมนินิจ/6,500.- นายธนกฤต  พรหมนินิจ/6,500.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0174/63
วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ม.ิย.2563

2 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,000.00      4,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวสัด์ิปากช่อง หจก.ชัยสวสัด์ิปากช่อง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
/ 4,000.- / 4,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0013/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค. 2563
3 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

4 ซ้ือน้ าด่ืม 270.00         270.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ปาณิสรา จิรสินเลิศพิพัฒน์ น.ส.ปาณิสรา จิรสินเลิศพิพัฒน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
  /  270.-   /  270.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0015/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ต.ค. 2563
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 397,500.00   400,000.00  เฉพาะเจาะจง บจก.เอส พี บิว   / 397,500.- บจก.เอส พี บิว   / 397,500.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาจ้าง

หมู่ที ่6 บ้านโป่งววัแดง เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0085/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ก.พ. 2564

6 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 399,000.00   400,000.00  เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีรัตนโชค จก. / 399,000.- บจก.ศรีรัตนโชค จก. / 399,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาจ้าง
ม.11 บ้านซับเศรษฐี เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0100/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 18 ม.ีค. 2564
7 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

8 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

                                                                                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน                                                                                    แบบ สขร.        
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่ 30  มิถุนายน  2564



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

ในการซ้ือหรือจ้าง
9 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

10 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

11 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

12 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

13 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

14 ค่าออกแบบส่ือประชาสัมพันธโ์ครงการท่องทีย่ว 16,000.00     16,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑามาณ สายรัดเงิน/ 16,000.- น.ส.จุฑามาณ สายรัดเงิน/ 16,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เชิงเกษตรฯ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0113/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 31 ม.ีค. 2564
15 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

16 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

วันที ่ 30  มิถุนายน  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 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

18 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

19 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

20 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

21 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 399,000.00   400,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งเรืองประสพโชค / 399,000.-หจก.รุ่งเรืองประสพโชค / 399,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาจ้าง
ม.7  บ้านคลองสมบูรณ์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0126/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 9 เม.ย. 2564
22 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 399,000.00   400,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งเรืองประสพโชค / 399,000.-หจก.รุ่งเรืองประสพโชค / 399,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาจ้าง

ม.11  บ้านหนองไทร เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0127/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 9 เม.ย. 2564

23 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 399,000.00   400,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งเรืองประสพโชค / 399,000.-หจก.รุ่งเรืองประสพโชค / 399,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญาจ้าง
ม.17  บ้านสันติสุข เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0128/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 9 เม.ย. 2564
24 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานคนงานทัว่ไป 4,194.00      4,194.00     เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา  เงินแท่ง  / 4,194.- นางสาววาสนา  เงินแท่ง  / 4,194.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง

(กองช่าง) เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0139/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 11 พ.ค. 2564

                                                                                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน                                                                                    แบบ สขร.        
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่ 30  มิถุนายน  2564



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

ในการซ้ือหรือจ้าง
25 ซ้ือสเปรย์ก าจัดยุง 20,000.00     20,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอส.ซัพพลายแอนด์เซอร์วสิ ร้านพี.เอส.ซัพพลายแอนด์เซอร์วสิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

  / 20,000.-   / 20,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0142/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 17 พ.ค. 2564

26 จ้างซ่อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 1,400.00      1,400.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร์ / 1,400.- หจก.ซี.คอมเซ็นเตอร์ / 1,400.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0143/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 18 พ.ค. 2564

27 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 26,883.00     26,883.00    เฉพาะเจาะจง ร้านอันลิมิต   / 26,883.- ร้านอันลิมิต   / 26,883.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0144/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 18 พ.ค. 2564

28 จัดซ้ือวคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 78,660.00     78,660.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.ีเอส.ซัพพลายแอนด์เซอร์วสิ ร้าน พ.ีเอส.ซัพพลายแอนด์เซอร์วสิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
  / 78,660.-   / 78,660.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0146/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 20 พ.ค. 2564
29 ซ้ือวสัดุป้องกันโควดิ 23,750.00     23,750.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอส.ซัพพลายแอนด์เซอร์วสิ ร้านพี.เอส.ซัพพลายแอนด์เซอร์วสิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

  / 23,750.-   / 23,750.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0147/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 20 พ.ค. 2564

30 จ้างพ่นหมอกควนั 2,300.00      2,300.00     เฉพาะเจาะจง นายนฤเบศร์  สุดใจ  / 2,300.- นายนฤเบศร์  สุดใจ  / 2,300.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้าง
เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0150/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 25 พ.ค. 2564

31 ซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์ 3,200.00      3,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอนนี่ธงิ    /  3,200.- ร้านเอนนี่ธงิ    /  3,200.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติราชพิธี เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0154/64

วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ม.ิย. 2564
32 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์) 5,200.00      5,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเกียรติกนกก็อปปีเ้ซ็นเตอร์ ร้านเกียรติกนกก็อปปีเ้ซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

  /  5,200.-   /  5,200.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0160/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 4 ม.ิ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
33 ซ้ือวสัดุพ่นหมอกควนั 4,980.00      4,980.00     เฉพาะเจาะจง ปัญญากุล ซัพพลายแอนด์เซอร์วสิ ปัญญากุล ซัพพลายแอนด์เซอร์วสิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

  /  4,980.-   /  4,980.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน CNTR-0165/64
วงเงินงบประมาณ ลว. 15 ม.ิย. 2564

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

                                                                                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน                                                                                    แบบ สขร.        
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
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