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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000.00       5,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยสวัสด์ิปำกช่อง หจก.ชัยสวัสด์ิปำกช่อง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
/ 5,000.- / 5,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0013/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2563
2 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,200.00       5,200.00       เฉพำะเจำะจง ป้ัมไผ่สีทอง / 5,200.- ป้ัมไผ่สีทอง / 5,200.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

(เติมรถบรรทุกน้ ำและเคร่ืองตัดหญ้ำ) เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0014/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2564

3  ซ้ือน้ ำด่ืมบริกำรประชำชน 360.00          360.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.ปำณิสรำ จิรสินเลิศพิพัฒน์ น.ส.ปำณิสรำ จิรสินเลิศพิพัฒน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
 / 360.-  / 360.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0015/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2564
4 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00       1,000.00       เฉพำะเจำะจง ป้ัมไผ่สีทอง / 1,000.- ป้ัมไผ่สีทอง / 1,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

(เติมรถบรรทุกขยะ) เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0016/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2564

5 โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนนลำดยำง 3,601,079.00  7,630,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ชนะวงค์วิสุทธ์ิก่อสร้ำง หจก. ชนะวงค์วิสุทธ์ิก่อสร้ำง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำก่อสร้ำง
หมู่ 14 บ้ำนโคกสูง  / 3,601,079.-  / 3,601,079.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0094/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 18 ก.พ.2564
6 จ้ำงปฏิบัติงำนคนท่ัวไป 9,000.00       9,000.00       เฉพำะเจำะจง น.ส.บุษรำคัม เนตรชัยภูมิ  น.ส.บุษรำคัม เนตรชัยภูมิ  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

 / 9,000.-  / 9,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0106/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 31 มี.ค.2564

7 จ้ำงปฏิบัติงำนท ำควำมสะอำดบริเวณ 7,000.00       7,000.00       เฉพำะเจำะจง น.ส.ประนอม  พ่ึงค ำ / 7,000.- น.ส.ประนอม  พ่ึงค ำ / 7,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
อบต. เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0107/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 31 มี.ค.2564
8 จ้ำงปฏิบัติงำนดูแลต้นไม้บริเวณ อบต. 7,000.00       7,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยอ ำนวย เทืองจันทึก นำยอ ำนวย เทืองจันทึก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

/ 7,000.- / 7,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0108/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 31 มี.ค.2564

                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน                                                                  แบบ สขร.        
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี   31  สิงหาคม  2564



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  สิงหาคม  2564

9 จ้ำงปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 6,500.00       6,500.00       เฉพำะเจำะจง นำยฉอ้อน วิริยำสุวรรณ์ นำยฉอ้อน วิริยำสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
 / 6,500.-  / 6,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0109/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 31 มี.ค.2564
10 จ้ำงปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 6,000.00       6,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยบุญม่ัน  กริดกระโทก นำยบุญม่ัน  กริดกระโทก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

 / 6,000.-  / 6,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0110/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 31 มี.ค.2564

11 จ้ำงปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 6,000.00       6,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยอำทิตย์  รักสกูล นำยอำทิตย์  รักสกูล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
 / 6,000.-  / 6,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0112/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 31 มี.ค.2564
12 จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติงำนคนงำนท่ัวไป 7,200.00       7,200.00       เฉพำะเจำะจง น.ส.วลัยรัตน์ สมำนค ำ น.ส.วลัยรัตน์ สมำนค ำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

(กองช่ำง)  / 7,200.-  / 7,200.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0114/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 31 มี.ค.2564

13 จ้ำงปฏิบัติงำนช่วยงำนพัสดุ(กองคลัง) 9,000.00       9,000.00       เฉพำะเจำะจง น.ส.ศรสวรรค์  นำทันดร น.ส.ศรสวรรค์  นำทันดร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
/ 9,000.- / 9,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0116/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 31 มี.ค.2564
14 จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติงำนช่วยงำนกำรเงินและ 7,500.00       7,500.00       เฉพำะเจำะจง น.ส.รัตนำภรณ์ ขันธิรำช น.ส.รัตนำภรณ์ ขันธิรำช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

บัญชี (กองคลัง) / 7,500.- / 7,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0117/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 31 มี.ค.2564

15 จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติงำนคนงำนท่ัวไป 6,500.00       6,500.00       เฉพำะเจำะจง น.ส.ฐิติกำนต์  ขันตี น.ส.ฐิติกำนต์  ขันตี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
(กองกำรศึกษำฯ)  / 6,500.-  / 6,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0118/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 31 มี.ค.2564
16 จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติงำนคนงำนท่ัวไป 6,500.00       6,500.00       เฉพำะเจำะจง นำยสุภชัย  งำมมำลำ นำยสุภชัย  งำมมำลำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)  / 6,500.-  / 6,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0120/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 31 มี.ค.2564



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  สิงหาคม  2564

17 จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติงำนคนงำนท่ัวไป 6,500.00       6,500.00       เฉพำะเจำะจง น.ส.สุภัทรำ  เข็มนำค น.ส.สุภัทรำ  เข็มนำค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)  / 6,500.-  / 6,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0121/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 31 มี.ค.2564
18 จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติงำนคนงำนท่ัวไป 6,500.00       6,500.00       เฉพำะเจำะจง น.ส.วำสนำ  เงินแท่ง น.ส.วำสนำ  เงินแท่ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

(กองช่ำง)  / 6,500.-  / 6,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0139/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 11 พ.ค.2564

19 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) 211,176.00    211,176.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท คันทรีเฟรช แดร่ี จ ำกัด บริษัท คันทรีเฟรช แดร่ี จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำซ้ือขำย
 / 211,176.-  / 211,176.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0156/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 2 มิ.ย.2564
20 ซ้ือครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 847,000.00    868,000.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท ชุนหลี ปรำจีนบุรี จ ำกัด บริษัท ชุนหลี ปรำจีนบุรี จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำซ้ือขำย

รถบรรทุก (ดีเซล)  / 847,000.-  / 847,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0158/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 2 มิ.ย.2564

21 จ้ำงปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 6,000.00       6,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยวรมัน  สำวมัน นำยวรมัน  สำวมัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
 / 6,000.-  / 6,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0159/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 4 มิ.ย.2564
22 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) งวด 1 105,632.56    105,632.56   เฉพำะเจำะจง บริษัท คันทรีเฟรช แดร่ี จ ำกัด บริษัท คันทรีเฟรช แดร่ี จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำซ้ือขำย

 / 105,632.56  / 105,632.57 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0162/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 11 มิ.ย.2564

23 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) งวด 2 211,265.12    211,265.12   เฉพำะเจำะจง บริษัท คันทรีเฟรช แดร่ี จ ำกัด บริษัท คันทรีเฟรช แดร่ี จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำซ้ือขำย
 / 211,265.12  / 211,265.13 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0162/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 11 มิ.ย.2564
24 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10,400.00      10,400.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกียรติกนก ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้ำนเกียรติกนก ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำซ้ือขำยคอมพิวเตอร์

(เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ)  / 10,400.-  / 10,400.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0163/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 15 มิ.ย. 2564



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  สิงหาคม  2564

25 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 3,210.00       3,210.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกียรติกนก โอเอ ร้ำนเกียรติกนก โอเอ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำเช่ำ
 / 3,210.-  / 3,210.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0169/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 18 มิ.ย.2564
26 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก 399,000.00    400,000.00   เฉพำะเจำะจง หจก. รุ่งเรืองประสพโชค หจก. รุ่งเรืองประสพโชค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำก่อสร้ำง

คอนกรีต หมู่ 14 บ้ำนโคกสูง  / 399,000.-  / 399,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0172/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 21 มิ.ย.2564

27 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) งวด 1 209,028.60    209,028.60   เฉพำะเจำะจง บริษัท คันทรีเฟรช แดร่ี จ ำกัด บริษัท คันทรีเฟรช แดร่ี จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำซ้ือขำย
 / 209,028.60  / 209,028.61 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0175/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 24 มิ.ย.2564
28 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) งวด 2 209,028.60    209,028.60   เฉพำะเจำะจง บริษัท คันทรีเฟรช แดร่ี จ ำกัด บริษัท คันทรีเฟรช แดร่ี จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำซ้ือขำย

 / 209,028.60  / 209,028.61 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0175/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 24 มิ.ย.2564

29 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุน 7,335.00       7,335.00       เฉพำะเจำะจง นำยมนตรี ศิริเลิศ / 7,335.- นำยมนตรี ศิริเลิศ / 7,335.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
"ท ำดี มีอำชีพ" เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0178/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 29 มิ.ย. 2564
30 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 810.00          810.00         เฉพำะเจำะจง เดชำวัสดุ  / 810.- เดชำวัสดุ  / 810.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0180/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 9 ก.ค. 2564

31 ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง 480.00          480.00         เฉพำะเจำะจง เดชำวัสดุ  / 480.- เดชำวัสดุ  / 480.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0181/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 21 ก.ค. 2564

32 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 5,400.00       5,400.00       เฉพำะเจำะจง หนองไม้สักอะไหล่  / 5,400.- หนองไม้สักอะไหล่  / 5,400.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
(แบตเตอร่ี ขนำด 12 โวลต์) เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0182/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 21 ก.ค. 2564



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  สิงหาคม  2564

33 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเคร่ืองพิมพ์) 11,960.00      11,960.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกียรติกนก ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้ำนเกียรติกนก ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
 / 11,960.-  / 11,960.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0184/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 27 ก.ค. 2564
34 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 6,200.00       6,200.00       เฉพำะเจำะจง ลิสท์ / 6,200.- ลิสท์ / 6,200.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0183/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 22 ก.ค.2564

35 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 1,500.00       1,500.00       เฉพำะเจำะจง หจก. ซี.คอมเซ็นเตอร์ หจก. ซี.คอมเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
ทะเบียนครุภัณฑ์ 186 61 0017  / 1,500.-  / 1,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0185/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 3 ส.ค.2564

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


