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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน งวด 11 2,000.00      2,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยสวัสด์ิปำกช่อง หจก.ชัยสวัสด์ิปำกช่อง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
(เติมรถยนต์ส่วนกลำง ทะเบียน กพ6543) / 2,000.- / 2,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0013/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2563

2 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน งวด 12 3,000.00      3,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยสวัสด์ิปำกช่อง หจก.ชัยสวัสด์ิปำกช่อง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
(เติมรถยนต์ส่วนกลำง ทะเบียน กพ6543) / 3,000.- / 3,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0013/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2563
3 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,200.00      3,200.00     เฉพำะเจำะจง ป้ัมไผ่สีทอง / 3,200.- ป้ัมไผ่สีทอง / 3,200.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

(เติมรถบรรทุกน้ ำและเคร่ืองตัดหญ้ำ) งวด 11 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0014/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2564

4 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 7,600.00      7,600.00     เฉพำะเจำะจง ป้ัมไผ่สีทอง / 7,600.- ป้ัมไผ่สีทอง / 7,600.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
(เติมรถบรรทุกน้ ำและเคร่ืองตัดหญ้ำ) งวด 12 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0014/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2564
5  ซ้ือน้ ำด่ืมบริกำรประชำชน งวด 11 270.00        270.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.ปำณิสรำ จิรสินเลิศพิพัฒน์ น.ส.ปำณิสรำ จิรสินเลิศพิพัฒน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

 / 270.-  / 270.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0015/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2564

6  ซ้ือน้ ำด่ืมบริกำรประชำชน งวด 12 270.00        270.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.ปำณิสรำ จิรสินเลิศพิพัฒน์ น.ส.ปำณิสรำ จิรสินเลิศพิพัฒน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
 / 270.-  / 270.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0015/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2564
7 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

8 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

                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน                                                                  แบบ สขร.        
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี  30  กันยายน  2564



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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
9 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

10 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
11 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

12 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
13 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

14 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
15 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

16 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
17 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



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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
18 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

19 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
20 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

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 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร งวดท่ี 2 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

23 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร งวดท่ี 3 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
24 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) งวด 3 209,028.60   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

25 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) งวด 4 199,527.30   199,527.30  เฉพำะเจำะจง บริษัท คันทรีเฟรช แดร่ี จ ำกัด บริษัท คันทรีเฟรช แดร่ี จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำซ้ือขำย
 / 199,527.30  / 199,527.30 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0175/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 24 มิ.ย.2564

26 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน งวด 1 2,000.00      2,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยสวัสด์ิปำกช่อง หจก.ชัยสวัสด์ิปำกช่อง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
(น้ ำมันรถยนต์ส่วนกลำง ทะเบียน งท 9016) / 2,000.- / 2,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0186/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 6 ส.ค.2564



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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

27 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน งวด 2 9,060.00      9,060.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยสวัสด์ิปำกช่อง หจก.ชัยสวัสด์ิปำกช่อง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
(น้ ำมันรถยนต์ส่วนกลำง ทะเบียน งท 9016) / 9,060.- / 9,060.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0186/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 6 ส.ค.2564
28 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน (ตู้เหล็กแบบ 2 บำน) 11,000.00    11,000.00    เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี.คอมเซ็นเตอร์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี.คอมเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

 / 11,000.-  / 11,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0188/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 17 ส.ค.2564

29 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน - โต๊ะประชุม 22,500.00    22,500.00    เฉพำะเจำะจง ลักษณ์เซ็นเตอร์ ลักษณ์เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
 / 22,500.-  / 22,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0189/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 18 ส.ค.2564
30 จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่มข้อ 7,980.00      7,980.00     เฉพำะเจำะจง นำยมำนิตย์  คุณขุนทด นำยมำนิตย์  คุณขุนทด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

บัญญัติงบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปี 2565  / 7,980.-  / 7,980.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0190/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 18 ส.ค.2564

31 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมระบบผลิตน้ ำประปำ 4,700.00      4,700.00     เฉพำะเจำะจง นำยพิสิษฐ์  โสภณพุฒิศักด์ิ นำยพิสิษฐ์  โสภณพุฒิศักด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
ท่ีท ำกำร อบต.คลองม่วง  / 4,700.-  / 4,700.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0191/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 18 ส.ค.2564
32 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน (ตู้เหล็กแบบ 2 บำน) 33,000.00    33,000.00    เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี.คอมเซ็นเตอร์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี.คอมเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

 / 33,000.-  / 33,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0192/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 18 ส.ค.2564

33 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน (ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก) 22,400.00    22,400.00    เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี.คอมเซ็นเตอร์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี.คอมเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
 / 22,400.-  / 22,400.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0193/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 18 ส.ค.2564
34 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองส ำรองไฟ) 7,500.00      7,500.00     เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี.คอมเซ็นเตอร์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี.คอมเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำซ้ือขำยคอมพิวเตอร์

 / 7,500.-  / 7,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0194/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 18 ส.ค.2564

35 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน(ตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก) 6,000.00      6,000.00     เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี.คอมเซ็นเตอร์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี.คอมเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
 / 6,000.-  / 6,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0196/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 19 ส.ค.2564



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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
36 จ้ำงบรรจุน้ ำยำถังดับเพลิง โครงกำร 4,800.00      4,800.00     เฉพำะเจำะจง เจ บี ไฟร์ เจ บี ไฟร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

พัฒนำศักยภำพ อปพร.  / 4,800.-  / 4,800.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0199/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 23 ส.ค.2564

37 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ 300.00        300.00        เฉพำะเจำะจง ห้องภำพสเลนเดอร์ ดิจิตอล ห้องภำพสเลนเดอร์ ดิจิตอล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
โครงกำรพัฒนำศักยภำพ อปพร.  / 300.-  / 300.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0200/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 23 ส.ค.2564
38 จ้ำงบรรจุถังแก็ส โครงกำรพัฒนำศักยภำพ 800.00        800.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวสังวร  โสมเสำ นำงสำวสังวร  โสมเสำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

อปพร.  / 800.-  / 800.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0201/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 23 ส.ค.2564

39 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน(ตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก) 18,000.00    18,000.00    เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี.คอมเซ็นเตอร์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี.คอมเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
 / 18,000.-  / 18,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0202/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 24 ส.ค.2564
40 จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติงำนกู้ชีพ-กู้ภัย 1,161.00      1,161.00     เฉพำะเจำะจง นำงสำวน้ ำทิพย์  เอ่ียมละออ นำงสำวน้ ำทิพย์  เอ่ียมละออ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)  / 1,161.-  / 1,161.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0203/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 25 ส.ค.2564

41 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในงำนป้องกันและบรรเทำ 75,000.00    75,000.00    เฉพำะเจำะจง เจ บี ไฟร์ เจ บี ไฟร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
สำธำรณภัย  / 75,000.-  / 75,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0204/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 27 ส.ค.2564
42 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 1,300.00      1,300.00     เฉพำะเจำะจง นำยปภัช  จอนเจ๊ก นำยปภัช  จอนเจ๊ก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

ทะเบียนครุภัณฑ์ 420 59 0012  / 1,300.-  / 1,300.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0207/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 9 ก.ย.2564

43 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 34,390.00    34,390.00    เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี.คอมเซ็นเตอร์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี.คอมเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
 / 34,390.-  / 34,390.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0209/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 10 ก.ย.2564
44 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,740.00    15,740.00    เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี.คอมเซ็นเตอร์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี.คอมเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

 / 15,740.-  / 15,740.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0210/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 10 ก.ย.2564



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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
45 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 39,800.00    39,800.00    เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รำชสีมำ ไอที ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รำชสีมำ ไอที มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำซ้ือขำยคอมพิวเตอร์

(เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล) คอมพิวเตอร์ / 39,800.- คอมพิวเตอร์ / 39,800.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0212/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 14 ก.ย.2564

46 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 33,800.00    33,800.00    เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รำชสีมำ ไอที ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รำชสีมำ ไอที มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำซ้ือขำยคอมพิวเตอร์

(เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน) คอมพิวเตอร์ / 33,800.- คอมพิวเตอร์ / 33,800.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0214/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 17 ก.ย.2564

47 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน (เก้ำอ้ีน่ังท ำงำน) 8,500.00      8,500.00     เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี.คอมเซ็นเตอร์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี.คอมเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
 / 8,500.-  / 8,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0215/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 20 ก.ย.2564
48 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน (โต๊ะท ำงำนเหล็ก 4 ฟุต) 16,400.00    16,400.00    เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี.คอมเซ็นเตอร์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี.คอมเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

 / 16,400.-  / 16,400.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0216/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 20 ก.ย.2564

49 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้ำ 5,619.00      5,619.00     เฉพำะเจำะจง นำยพิสิษฐ์  โสภณพุฒิศักด์ิ นำยพิสิษฐ์  โสภณพุฒิศักด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
 / 5,619.-  / 5,619.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0218/64

วงเงินงบประมำณ ลว. 21 ก.ย.2564
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