


  รายงานผลการจดัซือ้จดัจ้าง 

 

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                 องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง ไดจัดทํารายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ

ประจําป 2564  เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามแผนการใชจายเงินและแผนการปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางของ

ปงบประมาณ 2564  โดยสรปุผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้ 

 1. โครงการตามขอบัญญัติรายจายประจําปและตั้งจายรายการใหม ประจําปงบประมาณ 2564  

เบิกจายเปนเงิน  11,094,496.33 บาท  

 2. โครงการจายขาดเงินสะสม ท่ีไดรับอนุมัติในปงบประมาณ 2563  แตเบิกจายในปงบประมาณ 

2564  เบิกจายเปนเงิน 8,669,900 บาท  

 3. โครงการท่ีเบิกจายจากรายการกันเงินไวเหลื่อมป ประจําปงบประมาณ 2563 เบิกจายใน

ปงบประมาณ 2564  เบิกจายเปนเงิน  1,011,900 บาท 

 4. โครงการท่ีเบิกจายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ท้ังเบิกจายจากงบประมาณในป 2564 และรายการ

กันเงินจากปงบประมาณ 2563 เบิกจายเปนเงิน  7,301,583.73 บาท 

 5. โครงการท่ีเบิกจายจากเงินอ่ืนๆ เบิกจายเปนเงิน 93,750 บาท 

 รวมเปนเงินสําหรับการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ 2564  ท้ังสิ้น   28,201,630.06  บาท โดย

รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบทายรายงานนี้ 

การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีท้ังสิ้น 188 รายการ แบงวิธีการ

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางไดดังนี้ 

1. การจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง  จํานวน 185 รายการ  

2. การจัดซ้ือจัดจางดวยดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  จํานวน 3 รายการ 

ประเด็นปญหาและอุปสรรคการจัดซ้ือจัดจาง 

-  ปญหาในเรื่องของตําแหนงเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุโดยตรงไมมี ทําใหผูท่ีปฏิบัติงานแทนยัง

ไมเขาใจในเรื่องของระเบียบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานอยางแทจริง อาจจะเกิดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  

-  ปญหาเรื่องระยะเวลาในการดําเนินงานใหจัดซ้ือจัดจางเรงดวน กระชั้นชิด สงผลใหเกิดความเสี่ยงท่ี    

   จะเกิดขอผิดพลาดในการดําเนินงานได 

 -  ในเรื่องของระบบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใชระบบ e-Laas ในการจัดซ้ือจัด

จางและการบันทึกบัญชี และยังตองใชงานในระบบ EGP ซ่ึงยังมีความซํ้าซอนกันในบางเรื่อง ทําใหเจาหนาท่ี

ปฏิบัติงานไมมีความเขาใจอยางถองแท ทําใหการปฏิบัติงานไมชัดเจน 

-  การสืบราคากลางจากผูมีอาชีพอาจใชเวลานาน เนื่องจากบางโครงการตองรอการสืบราคาจาก          

   หลายแหละขอมูลท่ีมา 

-  ขอกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ทําใหเกิดความไมเขาใจอยาง      

   ชัดเจน  

 



วันที่จัดทํา โครงการ/รายการ
งบประมาณในการจัดซื้อ

จัดจาง

18/01/2564 เครื่องปมน้ํา ขนาด 400 วัตต 14,900.00

02/06/2564 รถบรรทุก (ดีเซล) 847,000.00

20/09/2564
โครงการขยายเขตทอเมนทน้ําประปา หมู 15 บานหนอง

ผักบุง
150,000.00

รวมเปนเงิน 1,011,900.00             บาท

CNTR-0217/64 นายพิสิษฐ โสภณพุฒิศักดิ์ เงินงบประมาณคางจาย

CNTR-0158/64 บริษัทชุนหลี ปราจีนบุรี จํากัด เงินงบประมาณคางจาย

CNTR-0072/64 ลักษณเซ็นเตอร เงินงบประมาณคางจาย

รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบประมาณคางจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

เลขที่สัญญา ชื่อเจาหนี้ แหลงเงินที่ใช



วันที่จัดทํา โครงการ/รายการ
งบประมาณในการจัดซื้อ

จัดจาง

17/05/2564 เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 20,000.00

20/05/2564 เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 23,750.00

15/06/2564

ปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยสําหรับคนพิการ ผูสูงอายุ 

ผูปวยที่อยูในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผูที่มีภาวะพึ่งพิง 

ประจําป 2564

50,000.00

รวมเปนเงิน 93,750.00 บาท

CNTR-0164/64 มาลีการเกษตร เงินรับฝากอื่นๆ

CNTR-0147/64 พี.เอส.ซัพพลาย แอนด เซอรวิส เงินรับฝากอื่นๆ

CNTR-0142/64 พี.เอส.ซัพพลาย แอนด เซอรวิส เงินรับฝากอื่นๆ

รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (จายจากแหลงเงินอื่นๆ)

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

เลขที่สัญญา ชื่อเจาหนี้ แหลงเงินที่ใช



วันที่จัดทํา โครงการ/รายการ
งบประมาณในการจัดซื้อ

จัดจาง

03/03/2564 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง หมู 14 บานโคกสูง 3,601,079.00

03/03/2564
โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต บานโคกสูง หมูที่

 14
3,489,328.73

02/06/2564 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 211,176.00

รวมเปนเงิน 7,301,583.73 บาท

CNTR-0156/64 บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จํากัด
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/

เฉพาะกิจ

CNTR-0094/64 หางหุนสวนจํากัด ชนะวงศวิสุทธิ์กอสราง
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/

เฉพาะกิจคางจาย

CNTR-0095/64 หางหุนสวนจํากัด รุงเรืองประสพโชค
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/

เฉพาะกิจคางจาย

รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

เลขที่สัญญา ชื่อเจาหนี้ แหลงเงินที่ใช



วันที่จัดทํา โครงการ/รายการ
งบประมาณในการจัดซื้อ

จัดจาง

09/10/2563 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางในตําบลคลองมวง 498,500.00

12/10/2563 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (คาจางเหมาปฏิบัติงาน) 45,000.00

12/10/2563
จางเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเปนคนงานทั่วไป 

39,000.00

12/10/2563 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (คาจางเหมาปฏิบัติงาน) 36,000.00

12/10/2563 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (คาจางเหมาปฏิบัติงาน) 54,000.00

12/10/2563
จางเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเปนคนงานทั่วไปใน

สํานักปลัด ในระหวางเดือน ตุลาคม 2563  มีนาคม 2564
54,000.00

12/10/2563 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (คาจางเหมาปฏิบัติงาน) 39,000.00

12/10/2563 จางเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานเปนคนงานทั่วไป 
 5,870.00

12/10/2563 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (คาจางเหมาปฏิบัติงาน) 39,000.00

12/10/2563 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (คาจางเหมาปฏิบัติงาน) 39,000.00

12/10/2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น(น้ํามันดีเซล)เพื่อเติมรถยนต

สวนกลาง ยี่หอ อีซูซุ ทะเบียน กพ. 6543 นครราชสีมา
45,393.50

12/10/2563

ซือวัสดุเชือเพลิงและหลอลืน(นํามันดีเซล)เพือเติมรถบรรทุก

น้ํา ทะเบียน 882972 และ แกสโซฮอล 95 เพื่อเติมเครื่องตัด

หญา
48,600.00

12/10/2563
ซื้อวัสดุสํานักงาน (น้ําดื่ม) ระหวางเดือน ตุลาคม 2563 – 

กันยายน 2564
2,865.00CNTR-0015/64-12 นางสาวปาณิสรา  จิรสินเลิศพิพัฒน เงินงบประมาณ

CNTR-0013/64-12 หางหุนสวนจํากัด ชัยสวัสดิ์ปากชอง เงินงบประมาณ

CNTR-0014/64-12 ปมไผสีทอง เงินงบประมาณ

CNTR-0011/64 นายฉออน วิริยาสุวรรณ เงินงบประมาณ

CNTR-0012/64 นายอํานวย  เทืองจันทึก เงินงบประมาณ

CNTR-0009/64 นางสาวประนอม  พึ่งคํา เงินงบประมาณ

CNTR-0010/64-1 นายอุตรเดช  จันจอม เงินงบประมาณ

CNTR-0007/64 นางสาวศรสวรรค  นาทันดร เงินงบประมาณ

CNTR-0008/64 นางสาวบุษราคัม เนตรชัยภูมิ เงินงบประมาณ

CNTR-0005/64-1 นางสาววลัยรัตน สมานคํา เงินงบประมาณ

CNTR-0006/64 นางสาวกนกวรรณ โกธัญญะ เงินงบประมาณ

CNTR-0004/64 นางสาวรัตนาภรณ  ขันธิราช เงินงบประมาณ

CNTR-0002/64 บริษัท ชางเผือก 2558 จํากัด เงินงบประมาณ

รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (จายจากเงินงบประมาณรายจายประจําป 2564)

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

เลขที่สัญญา ชื่อเจาหนี้ แหลงเงินที่ใช



รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (จายจากเงินงบประมาณรายจายประจําป 2564)

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

12/10/2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น(น้ํามันดีเซล)เพื่อเติมรถบรรทุก

ขยะ ทะเบียน 887690 นครราชสีมา
3,000.00

12/10/2563 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (คาจางเหมาปฏิบัติงาน) 36,000.00

14/10/2563 ซื้อวัสดุกีฬา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 48,100.00

14/10/2563
โครงการจัดแขงขันกีฬาภายในตําบลเพื่อเสริมสรางความ

ปรองดองสมานฉันท
240.00

16/10/2563 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการถายเอกสาร 10,920.00

16/10/2563
โครงการจัดแขงขันกีฬาภายในตําบลเพื่อเสริมสรางความ

ปรองดองสมานฉันท
24,000.00

16/10/2563
โครงการจัดแขงขันกีฬาภายในตําบลเพื่อเสริมสรางความ

ปรองดองสมานฉันท
28,879.00

16/10/2563
โครงการจัดแขงขันกีฬาภายในตําบลเพื่อเสริมสรางความ

ปรองดองสมานฉันท
5,000.00

16/10/2563
โครงการจัดแขงขันกีฬาภายในตําบลเพื่อเสริมสรางความ

ปรองดองสมานฉันท
1,600.00

21/10/2563 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการจัดทําพานพุม 1,500.00

21/10/2563

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สําหรับเด็กนักเรียนระดับ

ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

ประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนเขตพื้นที่ตําบล

คลองมวง ภาคเรียนที่ 2/2563 (ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 

2563 – 15 พฤษภาคม 2564)

1,376,163.60

27/10/2563
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ งานพระราชพิธี รัฐพิธี 

และพิธีตางๆ
20,000.00

30/10/2563 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (คาจางเหมาปฏิบัติงาน) 30,000.00CNTR-0031/64 นางสาวสุภัทรา  เข็มนาค เงินงบประมาณ

CNTR-0029/64 หางหุนสวนจํากัด ซี.คอมเซ็นเตอร เงินงบประมาณ

CNTR-0025/64 นางสาวปญจพร มณฑา เงินงบประมาณ

CNTR-0026/64 บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จํากัด เงินงบประมาณ

CNTR-0023/64 นายสมพงษ  สิทธิขํา เงินงบประมาณ

CNTR-0024/64 นางสาวนุชวกุล ทรัพยแตง เงินงบประมาณ

CNTR-0021/64 เวิลค สปอรต เงินงบประมาณ

CNTR-0022/64 รานอันลิมิต เงินงบประมาณ

CNTR-0019/64 หองภาพสเลนเดอร ดิจิตอล เงินงบประมาณ

CNTR-0020/64 รานมานิตยกอปป เงินงบประมาณ

CNTR-0017/64 นางสาวฐิติกานต  ขันตี เงินงบประมาณ

CNTR-0018/64 ที สปอรต เงินงบประมาณ

CNTR-0016/64-13 ปมไผสีทอง เงินงบประมาณ



รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (จายจากเงินงบประมาณรายจายประจําป 2564)

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

05/11/2563 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (คาจางเหมาปฏิบัติงาน) 1,300.00

06/11/2563 ซื้อวัสดุกอสราง 457.00

10/11/2563
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐดวยการปรับลด

ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
20,000.00

11/11/2563
ซื้อวัสดุการเกษตรอุปกรณเครื่องตัดหญาแบบลอจักรยานและ

แบบขอแข็ง
620.00

11/11/2563
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐดวยการปรับลด

ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
500.00

16/11/2563 โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอและภัยสุขภาพในชุมชน 600.00

16/11/2563 โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอและภัยสุขภาพในชุมชน 400.00

30/11/2563 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 24,000.00

30/11/2563 ซื้อวัสดุสํานักงาน (หมึกเครื่องถายเอกสาร) 14,550.00

30/11/2563

จางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 

(เครื่องถายเอกสาร ทะเบียนครุภัณฑ 417 58 0003 , 417 

48 0002 และทะเบียนครุภัณฑ 417 62 0004)

69,600.00

01/12/2563 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 3,300.00

02/12/2563
 จางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะ(รถยนต

สวนกลาง) ยี่หอ อีซูซุ ทะเบียน กพ. 6543 นครราชสีมา
2,027.65

16/12/2563 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 2,200.00

16/12/2563 ซื้อวัสดุกอสราง 671.00

16/12/2563

จางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 

ทะเบียนครุภัณฑ 416 58 0028  1,800.00CNTR-0064/64 หางหุนสวนจํากัด ซี.คอมเซ็นเตอร เงินงบประมาณ

CNTR-0061/64 รานมานิตยกอปป เงินงบประมาณ

CNTR-0063/64 เดชาวัสดุ เงินงบประมาณ

CNTR-0058/64-1 หางหุนสวนจํากัด คิงสยนต  (สาขาปากชอง) เงินงบประมาณ

CNTR-0056/64 รานอันลิมิต เงินงบประมาณ

CNTR-0053/64 รานเกียรติกนก กอปปเซ็นเตอร เงินงบประมาณ

CNTR-0054/64 รานเกียรติกนก กอปปเซ็นเตอร เงินงบประมาณ

CNTR-0052/64 นายสุภชัย  งามมาลา เงินงบประมาณ

CNTR-0042/64 เอนนี่ธิง เงินงบประมาณ

CNTR-0043/64 หองภาพสเลนเดอร ดิจิตอล เงินงบประมาณ

CNTR-0040/64 เดชาวัสดุ เงินงบประมาณ

CNTR-0041/64 หองภาพสเลนเดอร ดิจิตอล เงินงบประมาณ

CNTR-0038/64 เดชาวัสดุ เงินงบประมาณ

CNTR-0039/64 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เงินงบประมาณ

CNTR-0037/64 รานมานิตยกอปป เงินงบประมาณ



รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (จายจากเงินงบประมาณรายจายประจําป 2564)

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

17/12/2563 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 2,200.00

07/01/2564 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 2,100.00

13/01/2564 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 6,735.00

15/01/2564 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 14,800.00

15/01/2564 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 14,800.00

15/01/2564 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 14,800.00

25/01/2564 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 29 รายการ 39,944.00

02/02/2564

จางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 

Note book  ทะเบียนครุภัณฑ 

416 61 0039 
2,200.00

11/02/2564 ซื้อวัสดุสํานักงาน(หมึกเครื่องถายเอกสาร) จํานวน 4 กลอง 15,200.00

17/02/2564 โครงการจัดฝกอบรมอาสาสมัครปองกันไฟปา 300.00

17/02/2564 โครงการจัดฝกอบรมอาสาสมัครปองกันไฟปา 8,500.00

18/02/2564 เชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง 12,840.00

22/02/2564 โครงการจัดฝกอบรมอาสาสมัครปองกันไฟปา 4,400.00

23/02/2564 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 5 บานซับพลู 83,500.00

23/02/2564
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานโปงวัว

แดง
397,500.00

24/02/2564 โครงการกอสรางถนนลาดยางเคพซีล หมู 15 บานหนองผักบุง 399,000.00

24/02/2564
โครงการสงเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพของเด็กและ

เยาวชนตําบลคลองมวง
3,390.00

25/02/2564
โครงการสงเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพของเด็กและ

เยาวชนตําบลคลองมวง
400.00

CNTR-0087/64 นายสมบัติ เกษไธสง เงินงบประมาณ

CNTR-0088/64 หองภาพสเลนเดอร ดิจิตอล เงินงบประมาณ

CNTR-0085/64 บริษัท เอสพีบิว จํากัด เงินงบประมาณ

CNTR-0086/64 หางหุนสวนจํากัด เกียรติการกอสรางปากชอง เงินงบประมาณ

CNTR-0083/64 นางถนอม สิทธิพรมมา เงินงบประมาณ

CNTR-0084/64 บริษัท เอสพีบิว จํากัด เงินงบประมาณ

CNTR-0081/64 เจ บี ไฟร เงินงบประมาณ

CNTR-0082/64-1 รานเกียรติกนก โอเอ เงินงบประมาณ

CNTR-0079/64 รานเกียรติกนก กอปปเซ็นเตอร เงินงบประมาณ

CNTR-0080/64 หองภาพสเลนเดอร ดิจิตอล เงินงบประมาณ

CNTR-0076/64 หางหุนสวนจํากัด ซี.คอมเซ็นเตอร เงินงบประมาณ

CNTR-0074/64 รานอันลิมิต เงินงบประมาณ

CNTR-0071/64 นายอาทิตย รักสกูล เงินงบประมาณ

CNTR-0069/64 นายบุญมั่น กริดกระโทก เงินงบประมาณ

CNTR-0070/64 นายเฉลิมชัย หาพันธดี เงินงบประมาณ

CNTR-0066/64 หองภาพสเลนเดอร ดิจิตอล เงินงบประมาณ

CNTR-0068/64 ลิสท เงินงบประมาณ

CNTR-0065/64 หางหุนสวนจํากัด ซี.คอมเซ็นเตอร เงินงบประมาณ



รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (จายจากเงินงบประมาณรายจายประจําป 2564)

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

01/03/2564
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บานหนอง

หมาก
399,500.00

01/03/2564 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 3 บานวังสีสด 399,500.00

04/03/2564 โครงการกอสรางถนนลาดยางเคพซีล หมู 4 บานคลองมวง 399,000.00

04/03/2564
โครงการกอสรางถนนลาดยางเคพซีล หมู 10 บานหนอง

ผักหนอก
399,000.00

18/03/2564
โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 1 

บานซับเศรษฐี
399,000.00

18/03/2564 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 45,500.00

22/03/2564
โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 19

 บานหนองไทรเหนือ
399,000.00

22/03/2564
โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 20 

บานวังมะนาว
399,000.00

25/03/2564
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน แผนพัฒนา

หมูบาน แผนพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ
1,050.00

26/03/2564
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน แผนพัฒนา

หมูบาน แผนพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ
400.00

31/03/2564 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (คาจางเหมาปฏิบัติงาน) 54,000.00

31/03/2564 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (คาจางเหมาปฏิบัติงาน) 42,000.00

31/03/2564 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (คาจางเหมาปฏิบัติงาน) 42,000.00

31/03/2564 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (คาจางเหมาปฏิบัติงาน) 39,000.00

31/03/2564 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (คาจางเหมาปฏิบัติงาน) 36,000.00

31/03/2564
จางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
12,000.00

CNTR-0110/64 นายบุญมั่น กริดกระโทก เงินงบประมาณ

CNTR-0111/64-1 นายเฉลิมชัย หาพันธดี เงินงบประมาณ

CNTR-0108/64 นายอํานวย  เทืองจันทึก เงินงบประมาณ

CNTR-0109/64 นายฉออน วิริยาสุวรรณ เงินงบประมาณ

CNTR-0106/64 นางสาวบุษราคัม เนตรชัยภูมิ เงินงบประมาณ

CNTR-0107/64 นางสาวประนอม  พึ่งคํา เงินงบประมาณ

CNTR-0104/64 ลิสท เงินงบประมาณ

CNTR-0105/64 หองภาพสเลนเดอร ดิจิตอล เงินงบประมาณ

CNTR-0102/64 หางหุนสวนจํากัด 9 อินทรียกอสราง เงินงบประมาณ

CNTR-0103/64 หางหุนสวนจํากัด 9 อินทรียกอสราง เงินงบประมาณ

CNTR-0100/64 บริษัท ศรีรัตนโชค จํากัด เงินงบประมาณ

CNTR-0101/64 นางสาวธนพร โพธิ์เงิน เงินงบประมาณ

CNTR-0096/64 หางหุนสวนจํากัด เกียรติการกอสรางปากชอง เงินงบประมาณ

CNTR-0097/64 หางหุนสวนจํากัด เกียรติการกอสรางปากชอง เงินงบประมาณ

CNTR-0089/64 หางหุนสวนจํากัด  เจริญพลายชมพู เงินงบประมาณ

CNTR-0090/64 หางหุนสวนจํากัด  เจริญพลายชมพู เงินงบประมาณ



รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (จายจากเงินงบประมาณรายจายประจําป 2564)

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

31/03/2564 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (คาจางเหมาปฏิบัติงาน) 36,000.00

31/03/2564 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรตําบลคลองมวง 16,000.00

31/03/2564 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (คาจางเหมาปฏิบัติงาน) 43,200.00

31/03/2564
จางเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานเปนคนงานทั่วไปใน

กองชาง  ในระหวางเดือน เมษายนกันยายน 2564
6,500.00

31/03/2564 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (คาจางเหมาปฏิบัติงาน) 54,000.00

31/03/2564 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (คาจางเหมาปฏิบัติงาน) 45,000.00

31/03/2564 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (คาจางเหมาปฏิบัติงาน) 39,000.00

31/03/2564 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (คาจางเหมาปฏิบัติงาน) 39,000.00

31/03/2564 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (คาจางเหมาปฏิบัติงาน) 39,000.00

01/04/2564

จางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะ

(รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค) ยี่หอ MITSUBISHI ทะเบียน 

882972 นครราชสีมา

20,900.00

02/04/2564 ซื้อกลองคอนโทรลปมน้ําบาดาล  ขนาด  2  HP 4,980.00

08/04/2564 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 6,800.00

09/04/2564 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 3,500.00

09/04/2564
โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 7 

บานคลองสมบูรณ
399,000.00

09/04/2564
โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 11

 บานหนองไทร
399,000.00

09/04/2564
โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 17 

บานสันติสุข
399,000.00

19/04/2564 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาท)ี 7,770.00

19/04/2564 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 6,270.00

CNTR-0129/64 หางหุนสวนจํากัด ราชสีมา ไอที คอมพิวเตอร เงินงบประมาณ

CNTR-0130/64 หางหุนสวนจํากัด ราชสีมา ไอที คอมพิวเตอร เงินงบประมาณ

CNTR-0127/64 หางหุนสวนจํากัด รุงเรืองประสพโชค เงินงบประมาณ

CNTR-0128/64 หางหุนสวนจํากัด รุงเรืองประสพโชค เงินงบประมาณ

CNTR-0125/64 นางมณกชสร มงคลชยธร เงินงบประมาณ

CNTR-0126/64 หางหุนสวนจํากัด รุงเรืองประสพโชค เงินงบประมาณ

CNTR-0123/64 เดชาวัสดุ เงินงบประมาณ

CNTR-0124/64 ดี ดี อิงคเจ็ท เงินงบประมาณ

CNTR-0121/64 นางสาวสุภัทรา  เข็มนาค เงินงบประมาณ

CNTR-0122/64 นายสงัด แนบเนียม เงินงบประมาณ

CNTR-0118/64 นางสาวฐิติกานต  ขันตี เงินงบประมาณ

CNTR-0120/64 นายสุภชัย  งามมาลา เงินงบประมาณ

CNTR-0116/64 นางสาวศรสวรรค  นาทันดร เงินงบประมาณ

CNTR-0117/64 นางสาวรัตนาภรณ  ขันธิราช เงินงบประมาณ

CNTR-0114/64 นางสาววลัยรัตน สมานคํา เงินงบประมาณ

CNTR-0115/64-1 นางสาวกนกวรรณ  โกธัญญะ เงินงบประมาณ

CNTR-0112/64 นายอาทิตย รักสกูล เงินงบประมาณ

CNTR-0113/64 นางสาวจุฑามาณ สายรัดเงิน เงินงบประมาณ



รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (จายจากเงินงบประมาณรายจายประจําป 2564)

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

22/04/2564
จางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะ(รถยนต

สวนกลาง) ยี่หอ อีซูซุ ทะเบียน กพ. 6543 นครราชสีมา
6,189.95

28/04/2564 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 4,180.00

28/04/2564
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล (จอแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
19,900.00

30/04/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  จํานวน 20 รายการ 52,150.00

03/05/2564 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 2,090.00

06/05/2564
จางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะ(รถยนต

สวนกลาง) ยี่หอ อีซูซุ ทะเบียน กพ. 6543 นครราชสีมา
20,174.85

07/05/2564 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 12 รายการ 7,580.00

11/05/2564
จางเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเปนคนงานทั่วไป ใน

กองชาง ระหวางเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2564
23,694.00

11/05/2564
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
15,900.00

18/05/2564

จางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร

 (เครื่องพิมพ ทะเบียนครุภัณฑ 186 61 0017) 1,400.00

18/05/2564 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 23 รายการ 26,883.00

20/05/2564
จัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาพรอมวัสดุ ประกอบดวย 

เข็มและกระบอกฉีดยา  ปายและบัตรประจําตัวสัตว
78,660.00

21/05/2564 โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอและภัยสุขภาพในชุมชน 54,000.00CNTR-0149/64 แสนดีพาณิชย เงินงบประมาณ

CNTR-0144/64 รานอันลิมิต เงินงบประมาณ

CNTR-0146/64 พี.เอส.ซัพพลาย แอนด เซอรวิส เงินงบประมาณ

CNTR-0143/64 หางหุนสวนจํากัด ซี.คอมเซ็นเตอร เงินงบประมาณ

CNTR-0139/64-1 นางสาววาสนา เงินแทง เงินงบประมาณ

CNTR-0140/64 หางหุนสวนจํากัด ราชสีมา ไอที คอมพิวเตอร เงินงบประมาณ

CNTR-0137/64 หางหุนสวนจํากัด คิงสยนต  (สาขาปากชอง) เงินงบประมาณ

CNTR-0138/64 ลิสท เงินงบประมาณ

CNTR-0135/64 หางหุนสวนจํากัด ราชสีมา ไอที คอมพิวเตอร เงินงบประมาณ

CNTR-0133/64 หางหุนสวนจํากัด ราชสีมา ไอที คอมพิวเตอร เงินงบประมาณ

CNTR-0134/64 หางหุนสวนจํากัด ซี.คอมเซ็นเตอร เงินงบประมาณ

CNTR-0131/64-1 หางหุนสวนจํากัด คิงสยนต  (สาขาปากชอง) เงินงบประมาณ

CNTR-0132/64 หางหุนสวนจํากัด ราชสีมา ไอที คอมพิวเตอร เงินงบประมาณ



รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (จายจากเงินงบประมาณรายจายประจําป 2564)

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

25/05/2564 โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอและภัยสุขภาพในชุมชน 2,300.00

27/05/2564 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย (ชุด อปพร.) 48,000.00

31/05/2564 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 7,000.00

01/06/2564
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ งานพระราชพิธี รัฐพิธี 

และพิธีตางๆ
3,200.00

04/06/2564

จางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ระหวางเดือนมิถุนายน 2564 ถึงเดือน

กันยายน 2564

16,800.00

04/06/2564 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา  (18 หนา/นาท)ี 5,200.00

11/06/2564

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนใหกับเด็กนักเรียนในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

ประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในเขพื้นที่ตําบลคลองมวง 

ภาคเรียน 1/2564

316,897.68

15/06/2564 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาท)ี 10,400.00

15/06/2564 โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอและภัยสุขภาพในชุมชน 4,980.00

16/06/2564 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 670.00

17/06/2564 จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000.00

18/06/2564 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 9,630.00

21/06/2564
โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 14  

บานโคกสูง
399,000.00

23/06/2564
โครงการทองถิ่นปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ “ทองถิ่น สรางปา 

รักษน้ํา”
600.00

23/06/2564
โครงการทองถิ่นปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ “ทองถิ่น สรางปา 

รักษน้ํา”
400.00

CNTR-0173/64 นายบุญมั่น กริดกระโทก เงินงบประมาณ

CNTR-0174/64 หองภาพสเลนเดอร ดิจิตอล เงินงบประมาณ

CNTR-0169/64 รานเกียรติกนก  โอเอ เงินงบประมาณ

CNTR-0172/64 หางหุนสวนจํากัด รุงเรืองประสพโชค เงินงบประมาณ

CNTR-0166/64 หองภาพสเลนเดอร ดิจิตอล เงินงบประมาณ

CNTR-0168/64 เจ บี ไฟร เงินงบประมาณ

CNTR-0165/64 ปญญากุล ซัพพลาย แอนด เซอรวิส เงินงบประมาณ

CNTR-0162/64 บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จํากัด เงินงบประมาณ

CNTR-0163/64 รานเกียรติกนก กอปปเซ็นเตอร เงินงบประมาณ

CNTR-0159/64-1 นายวรมัน สาวมัน เงินงบประมาณ

CNTR-0160/64 รานเกียรติกนก กอปปเซ็นเตอร เงินงบประมาณ

CNTR-0153/64 ที่นี่ปากชองดอทคอม เงินงบประมาณ

CNTR-0154/64 เอนนี่ธิง เงินงบประมาณ

CNTR-0150/64 นายนฤเบศร สุดใจ เงินงบประมาณ

CNTR-0152/64 เปลบูติก เงินงบประมาณ



รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (จายจากเงินงบประมาณรายจายประจําป 2564)

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

24/06/2564

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสําหรับเด็กนักเรียนระดับ

ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

ประถมศึกษาปที่ 6ของโรงเรียนเขตพื้นที่ตําบลคลองมวง ภาค

เรียนที1่/2564 ชวง(ระหวางวันที่ 1 กรกฏาคม – 31 ตุลาคม 

2564) 

826,613.10

25/06/2564

จางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 

ทะเบียนครุภัณฑ 420 48 0006 ,420 48 0002 ,420 51 

0010 ,420 48 0009 และทะเบียนครุภัณฑ 420 59 0012

6,000.00

29/06/2564 โครงการสงเสริมและสนับสนุน "ทําดี มีอาชีพ" 400.00

29/06/2564 โครงการสงเสริมและสนับสนุน "ทําดี มีอาชีพ" 7,335.00

09/07/2564 ซื้อวัสดุกอสราง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 810.00

21/07/2564 ซื้ออุปกรณเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 480.00

21/07/2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต) 5,400.00

22/07/2564 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 6 รายการ 6,200.00

27/07/2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (หมึกเครื่องพิมพ) 11,960.00

03/08/2564

จางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร

 (เครื่องพิมพ ทะเบียนครุภัณฑ 186 61 0017) 1,500.00

06/08/2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น(น้ํามันดีเซล)เพื่อเติมรถยนต

สวนกลาง ยี่หอ ฟอรด ทะเบียน งท 9016 นครราชสีมา
11,060.00

13/08/2564 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 2,050.00

17/08/2564 ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 11,000.00

18/08/2564 โตะประชุม 22,500.00

18/08/2564 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 7,980.00CNTR-0190/64 รานมานิตยกอปป เงินงบประมาณ

CNTR-0188/64 หางหุนสวนจํากัด ซี.คอมเซ็นเตอร เงินงบประมาณ

CNTR-0189/64 ลักษณเซ็นเตอร เงินงบประมาณ

CNTR-0186/64-2 หางหุนสวนจํากัด ชัยสวัสดิ์ปากชอง เงินงบประมาณ

CNTR-0187/64 รานอันลิมิต เงินงบประมาณ

CNTR-0184/64 รานเกียรติกนก กอปปเซ็นเตอร เงินงบประมาณ

CNTR-0185/64 หางหุนสวนจํากัด ซี.คอมเซ็นเตอร เงินงบประมาณ

CNTR-0182/64 หนองไมสักอะไหล เงินงบประมาณ

CNTR-0183/64 ลิสท เงินงบประมาณ

CNTR-0180/64 เดชาวัสดุ เงินงบประมาณ

CNTR-0181/64 เดชาวัสดุ เงินงบประมาณ

CNTR-0177/64 หองภาพสเลนเดอร ดิจิตอล เงินงบประมาณ

CNTR-0178/64 นายมนตรี ศิริเลิศ เงินงบประมาณ

CNTR-0175/64 บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จํากัด เงินงบประมาณ

CNTR-0176/64 นายปภัช จอนเจก เงินงบประมาณ



รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (จายจากเงินงบประมาณรายจายประจําป 2564)

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

18/08/2564 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 4,700.00

18/08/2564 ตูเหล็กแบบ 2 บาน 33,000.00

18/08/2564 ตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 22,400.00

18/08/2564 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 7,500.00

19/08/2564 ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 6,000.00

23/08/2564 โครงการติดตั้งถังแชมเปญหมู 5 บานซับพลู 314,000.00

23/08/2564
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

(อปพร.)
4,800.00

23/08/2564
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

(อปพร.)
300.00

23/08/2564
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

(อปพร.)
800.00

24/08/2564 ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 18,000.00

25/08/2564 คาจางเหมาบริการปฏิบัติงาน 7,161.00

27/08/2564 ซื้อวัสดุอื่น 75,000.00

07/09/2564 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (คาจางเหมาปฏิบัติงาน) 4,983.00

09/09/2564

จางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 

(เครื่องปรับอากาศ ทะเบียนครุภัณฑ 420 59 0012) 1,300.00

10/09/2564 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (คาจางเหมาปฏิบัติงาน) 4,000.00

10/09/2564 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๔๑ รายการ 34,390.00

10/09/2564 ซือวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10 รายการ 15,740.00

CNTR-0209/64 หางหุนสวนจํากัด ซี.คอมเซ็นเตอร เงินงบประมาณ

CNTR-0210/64 หางหุนสวนจํากัด ซี.คอมเซ็นเตอร เงินงบประมาณ

CNTR-0207/64 นายปภัช จอนเจก เงินงบประมาณ

CNTR-0208/64 นายสมโภชน  สาวมัน เงินงบประมาณ

CNTR-0204/64 เจ บี ไฟร เงินงบประมาณ

CNTR-0206/64 นางสาวสุภาภรณ ปานมอญ เงินงบประมาณ

CNTR-0202/64 หางหุนสวนจํากัด ซี.คอมเซ็นเตอร เงินงบประมาณ

CNTR-0203/64-1 นางสาวน้ําทิพย  เอี่ยมละออ เงินงบประมาณ

CNTR-0200/64 หองภาพสเลนเดอร ดิจิตอล เงินงบประมาณ

CNTR-0201/64 นางสังวร โสมเสา เงินงบประมาณ

CNTR-0197/64 บริษัท เอสพีบิว จํากัด เงินงบประมาณ

CNTR-0199/64 เจ บี ไฟร เงินงบประมาณ

CNTR-0194/64 หางหุนสวนจํากัด ซี.คอมเซ็นเตอร เงินงบประมาณ

CNTR-0196/64 หางหุนสวนจํากัด ซี.คอมเซ็นเตอร เงินงบประมาณ

CNTR-0192/64 หางหุนสวนจํากัด ซี.คอมเซ็นเตอร เงินงบประมาณ

CNTR-0193/64 หางหุนสวนจํากัด ซี.คอมเซ็นเตอร เงินงบประมาณ

CNTR-0191/64 นายพิสิษฐ โสภณพุฒิศักดิ์ เงินงบประมาณ



รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (จายจากเงินงบประมาณรายจายประจําป 2564)

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

14/09/2564
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
39,800.00

17/09/2564
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
33,800.00

20/09/2564 เกาอี้นั่งทํางาน 8,500.00

20/09/2564 โตะทํางานเหล็ก 4 ฟุต 16,400.00

21/09/2564

จางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑงานบานงาน

ครัว (เครื่องตัดหญา ทะเบียนครุภัณฑ 442 62 0007 และ

ทะเบียนครุภัณฑ 442 62 0008)

5,619.00

รวมเปนเงิน 11,094,496.33 บาท

CNTR-0218/64 นายพิสิษฐ โสภณพุฒิศักดิ์ เงินงบประมาณ

CNTR-0215/64 หางหุนสวนจํากัด ซี.คอมเซ็นเตอร เงินงบประมาณ

CNTR-0216/64 หางหุนสวนจํากัด ซี.คอมเซ็นเตอร เงินงบประมาณ

CNTR-0212/64 หางหุนสวนจํากัด ราชสีมา ไอที คอมพิวเตอร เงินงบประมาณ

CNTR-0214/64 หางหุนสวนจํากัด ราชสีมา ไอที คอมพิวเตอร เงินงบประมาณ



วันที่จัดทํา โครงการ/รายการ
งบประมาณในการจัดซื้อ

จัดจาง

09/10/2563
โครงการกอสรางถนนลาดยางเคพซีล หมู 18 บานนองไทร

ใต (ชวงตอจากวัดถ้ําฯ)
499,000.00

09/10/2563
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บานวังสี

สด (ชวงซอยขางบานผูใหญ)
327,800.00

26/10/2563
โครงการซอมแซมถนนลาดยาง หมู 11 บานหนองไทร 

(ชวงบานนายวิชัยรีสอรทฮิลเฮเวน)
499,000.00

28/10/2563
โครงการซอมแซมถนนลาดยาง หมู 13 บานลําสะพานหิน 

(ชวงจากสะพานเขตบานโปงวัวแดง)
498,000.00

30/10/2563
โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู 4 บานคลองมวง (ชวง

บานนางสายหยุด)
498,000.00

30/10/2563
โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู 8 บานราษฎรสามัคคี 

(ชวงบานนายเจริญ)
398,000.00

30/10/2563
โครงการซอมแซมถนนหินคลุก หมู 12 บานศาลเจา (ชวง

ซอยบานนายสายัน)
145,000.00

30/10/2563
โครงการซอมแซมถนนหินคลุก หมู 12 บานศาลเจา (ชวง

บานมอทรายทอง)
498,000.00

03/11/2563
โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมู 2 บานหนองหมาก (ชวง

ฝายนานหนองหมากบานคลองมะคาหิน)
399,000.00

24/11/2563
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 20 บานวัง

มะนาว (ชวงตอจากเสนฝงคลอง)
495,800.00

25/11/2563
โครงการซอมแซมถนนลาดยาง หมู 16 บานหนองหิน (ชวง

จากเดิมสุดเขตตําบล)
497,000.00

รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (จายจากเงินสะสม)

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

CNTR-0048/64 หางหุนสวนจํากัด ไพโรจน เขาใหญการโยธา เงินสะสม

CNTR-0047/64 บริษัท เอสพีบิว จํากัด เงินสะสม

CNTR-0035/64 บริษัท ชางเผือก 2558 จํากัด เงินสะสม

CNTR-0036/64 หางหุนสวนจํากัด เกียรติการกอสรางปากชอง เงินสะสม

CNTR-0033/64 บริษัท ชางเผือก 2558 จํากัด เงินสะสม

CNTR-0034/64 บริษัท ชางเผือก 2558 จํากัด เงินสะสม

CNTR-0032/64 บริษัท ชางเผือก 2558 จํากัด เงินสะสม

CNTR-0030/64 หางหุนสวนจํากัด รุงเรืองประสพโชค เงินสะสม

CNTR-0028/64 หางหุนสวนจํากัด เกียรติการกอสรางปากชอง เงินสะสม

CNTR-0003/64 บริษัท เอสพีบิว จํากัด เงินสะสม

เลขที่สัญญา ชื่อเจาหนี้ แหลงเงินที่ใช

CNTR-0001/64 หางหุนสวนจํากัด เกียรติการกอสรางปากชอง เงินสะสม



รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (จายจากเงินสะสม)

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

25/11/2563
โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 7 บานคลองสมบูรณ 

(สายทางจากสามแยกบานหินดาด)
499,000.00

25/11/2563
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 5 บานซับพลู

 (ชวงซอยคุมชายเขา)
218,000.00

25/11/2563
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานโปง

วังแดง (คุมประชาสงเสริม)
497,000.00

01/12/2563
โครงการกอสรางถนนลาดยางเคพซีล หมู 15 บานหนอง

ผักบุง (ชวงตอจากเดิมสุดเขตตําบล
498,000.00

03/12/2563
โครงการกอสรางถนนลาดยางเคพซีล หมู 19 บานหนองไทร

เหนือ (ชวงตอจากเดิมสุดเขตตําบล)
498,000.00

20/01/2564 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. หมูที่ 3 บานวังสีสด 163,800.00

26/01/2564
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 9 บานโปง

ดินดํา (ชวงซอยนายมะล)ิ
185,000.00

09/02/2564
โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาลและติดตั้งถังแชมเปญ หมูที่ 

15 บานหนองผักบุง
499,500.00

09/02/2564
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 9 บานโปง

ดินดํา (ชวงซอยนางสุรีรัต)
438,000.00

05/05/2564
โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หมู 21

 บานแสนสุข (ชวงสายบานแสนสุขซับเศรษฐ)ี
449,000.00

รวมเปนเงิน 8,699,900.00 บาท

CNTR-0136/64 หางหุนสวนจํากัด 9 อินทรียกอสราง เงินสะสม

CNTR-0078/64 หางหุนสวนจํากัด  เจริญพลายชมพู เงินสะสม

CNTR-0077/64 หางหุนสวนจํากัด  เจริญรุงเรือง 2516 เงินสะสม

CNTR-0075/64 หางหุนสวนจํากัด  เจริญพลายชมพู เงินสะสม

CNTR-0073/64 บริษัท เอสพีบิว จํากัด เงินสะสม

CNTR-0059/64 หางหุนสวนจํากัด ธนัญชัยการโยธา เงินสะสม

CNTR-0055/64 หางหุนสวนจํากัด เกียรติการกอสรางปากชอง เงินสะสม

CNTR-0050/64 บริษัท ชางเผือก 2558 จํากัด เงินสะสม

CNTR-0051/64 บริษัท ชางเผือก 2558 จํากัด เงินสะสม

CNTR-0049/64 หางหุนสวนจํากัด เกียรติการกอสรางปากชอง เงินสะสม


	ค้างจ่าย
	รายจ่ายอื่นๆ
	อุดหนุนเฉพาะกิจ
	เงินงบประมาณ
	เงินสะสม

