
ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจ้ำง จ้ำง และรำคำทีเ่สนอ รำคำตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 7,800,000.00 17,390,000.00   เฉพำะเจำะจง บริษทั ช.มติรยนต์ 1993 จ ำกดั บริษทั ช.มติรยนต์ 1993 จ ำกดั มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง

หมู่ 4 บ้ำนคลองม่วง ถึง หมู่ 6 บ้ำนโป่งววัแดง  / 7,800,000.-  / 7,800,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0179/64
วงเงินงบประมำณ ลว. 29 ม.ิย.2564

2 จ้ำงปฏิบัติงำนคนทัว่ไป (ส ำนักปลัด) 9,000.00       9,000.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.บุษรำคัม เนตรชัยภูมิ  น.ส.บุษรำคัม เนตรชัยภูมิ  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
 / 9,000.-  / 9,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00004/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2564
3 จ้ำงปฏิบัติงำนดูแลต้นไม้บริเวณ อบต. 7,000.00       7,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยอ ำนวย เทืองจันทึก นำยอ ำนวย เทืองจันทึก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

/ 7,000.- / 7,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00005/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2564

4 จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติงำนคนงำนทัว่ไป 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-00006/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2564
5 จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติงำนคนงำนทัว่ไป 6,500.00       6,500.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.สุภำภรณ์  ปำนมอญ น.ส.สุภำภรณ์  ปำนมอญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

(กองช่ำง)  / 6,500.-  / 6,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00007/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2564

6 จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติงำนคนงำนทัว่ไป 8,000.00       8,000.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.รัตนำภรณ์ ขันธริำช น.ส.รัตนำภรณ์ ขันธริำช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
(กองคลัง) / 8,000.- / 8,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-0008/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2564
7  ซ้ือน้ ำด่ืมบริกำรประชำชน งวด 5 375.00          375.00           เฉพำะเจำะจง น.ส.ปำณิสรำ จิรสินเลิศพิพัฒน์ น.ส.ปำณิสรำ จิรสินเลิศพิพัฒน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

 / 375.-  / 375.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00009/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2564

8 จ้ำงปฏิบัติงำนท ำควำมสะอำดบริเวณ 7,000.00       7,000.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.ประนอม  ล้ิมกลำง น.ส.ประนอม  ล้ิมกลำง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน                                                                  แบบ สขร.        
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
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ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจ้ำง จ้ำง และรำคำทีเ่สนอ รำคำตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
อบต.  / 7,000.-  / 7,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00010/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2564
9 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-00011/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2564

10 จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติงำนคนงำนทัว่ไป 6,500.00       6,500.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.ฐิติกำนต์  ขันตี น.ส.ฐิติกำนต์  ขันตี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
(กองกำรศึกษำฯ)  / 6,500.-  / 6,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00012/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2564

11 จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติงำนคนงำนทัว่ไป 6,500.00       6,500.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.สุภัทรำ  เข็มนำค น.ส.สุภัทรำ  เข็มนำค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)  / 6,500.-  / 6,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00014/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2564
12 จ้ำงเหมำบริกำรปฎิบัติงำนคนงำนทัว่ไป 6,500.00       6,500.00        เฉพำะเจำะจง นำยสุภชัย  งำมมำลำ นำยสุภชัย  งำมมำลำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

(กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม)  / 6,500.-  / 6,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00015/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2564

13 จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนพนักงำนจัดเก็บ ขน 6,000.00       6,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยนิรุตต์  จันดี นำยนิรุตต์  จันดี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
และก ำจัดขยะ  / 6,000.-  / 6,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00018/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2564

14 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งวด 5 11,829.90      11,829.90       เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยสวสัด์ิปำกช่อง หจก.ชัยสวสัด์ิปำกช่อง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
(เติมรถยนต์ส่วนกลำง (Ford)และรถบรรทุกน้ ำ / 11,829.90 / 11,829.90 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00023/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2564
15 จ้ำงปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 6,500.00       6,500.00        เฉพำะเจำะจง นำยฉอ้อน วริิยำสุวรรณ์ นำยฉอ้อน วริิยำสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

 / 6,500.-  / 6,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00025/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2564

16 จ้ำงปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 6,000.00       6,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยบุญมั่น  กริดกระโทก นำยบุญมั่น  กริดกระโทก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
 / 6,000.-  / 6,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00026/65



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจ้ำง จ้ำง และรำคำทีเ่สนอ รำคำตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2564

17 จ้ำงปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 2,785.00       2,785.00        เฉพำะเจำะจง นำยอำทิตย์  รักสกูล นำยอำทิตย์  รักสกูล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
 / 2,785.-  / 2,785.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00027/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2564
18 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) งวดที ่4 190,182.40    190,182.40     เฉพำะเจำะจง บริษัท คันทรีเฟรชแดร่ี จ ำกัด บริษัท คันทรีเฟรชแดร่ี จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำซ้ือขำย

 /190,182.40  /190,182.40 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00035/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 20 ต.ค.2564

19 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร งวดที ่5 3,210.00       3,210.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกียรติกนก  โอเอ ร้ำนเกียรติกนก  โอเอ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำเช่ำ
 / 3,210.-  / 3,210.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00046/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ต.ค.2564
20 โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 399,000.00    446,000.00     เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เจริญพลำยชมพู หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เจริญพลำยชมพู มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง

หมู่ 5 บ้ำนซับพลู  / 399,000.-  / 399,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00068/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 25 พ.ย.2564

21 โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 399,000.00    446,000.00     เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เจริญพลำยชมพู หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เจริญพลำยชมพู มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
หมู่ 20 บ้ำนวงัมะนำว (เส้นส่ีแยก-ผู้ช่วยจอน)  / 399,000.-  / 399,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00069/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 25 พ.ย.2564
22 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก 390,000.00    446,000.00     เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั สีค้ิวคอนสตรัคชั่นหำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั สีค้ิวคอนสตรัคชั่นมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง

คอนกรีต หมู่ 19 บ้ำนหนองไทรเหนือ  / 390,000.-  / 390,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00070/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 25 พ.ย.2564

23 โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 399,000.00    446,000.00     เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั 9 อนิทรียก์อ่สร้ำงหำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั 9 อนิทรียก์อ่สร้ำงมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
หมู่ 18 บ้ำนหนองไทรใต้  / 399,000.-  / 399,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00075/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 2 ธ.ค.2564

24 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งวด 3 3,500.00       3,500.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยสวสัด์ิปำกช่อง หจก.ชัยสวสัด์ิปำกช่อง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เติมรถยนต์ส่วนกลำง (อีซูซุ) / 3,500.- / 3,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00079/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 3 ธ.ค.2564



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจ้ำง จ้ำง และรำคำทีเ่สนอ รำคำตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
25 โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 398,000.00    446,000.00     เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั รุ่งเรืองประสพโชคหำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั รุ่งเรืองประสพโชคมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง

หมู่ 8 บ้ำนรำษฎร์สำมัคคี  / 399,000.-  / 399,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00083/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 15 ธ.ค.2564

26 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก 398,000.00    446,000.00     เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั รุ่งเรืองประสพโชคหำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั รุ่งเรืองประสพโชคมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
คอนกรีต หมู่ 10 บ้ำนหนองผักหนอก  / 398,000.-  / 398,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00084/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 15 ธ.ค.2564
27 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก 398,000.00    446,000.00     เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั รุ่งเรืองประสพโชคหำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั รุ่งเรืองประสพโชคมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง

คอนกรีต หมู่ 9 บ้ำนโป่งดินด ำ  / 398,000.-  / 398,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00085/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 15 ธ.ค.2564

28 ซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกำย 198,800.00    198,800.00     เฉพำะเจำะจง เจ บี ไฟร์ /198,800.- เจ บี ไฟร์ /198,800.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00101/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 1 ก.พ.2565

29 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง หมู่ 4 499,000.00    503,000.00     เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เกยีรติกำรกอ่สร้ำงหำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เกยีรติกำรกอ่สร้ำงมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
บ้ำนคลองม่วง  ปำกช่อง / 499,000.-  ปำกช่อง / 499,000.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00104/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 10 ก.พ.2565
30 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำป้ำยไวนิล โครงกำร 6,300.00       6,300.00        เฉพำะเจำะจง ดี ดี อิงค์เจ็ท / 6,300.- ดี ดี อิงค์เจ็ท / 6,300.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

ฝึกซ้อมแผนฯ พร้อมโครงไม้ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00105/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 15 ก.พ.2565

31 จ้ำงเหมำบริกำรบรรจุเชื้อเพลิงแก๊ส 4,400.00       4,400.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.สังวร  โสมเสำ / 4,400.- น.ส.สังวร  โสมเสำ / 4,400.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00106/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 15 ก.พ.2565

32 จ้ำงเหมำบริกำรเติมน้ ำยำดับเพลิง 8,000.00       8,000.00        เฉพำะเจำะจง เจ บี ไฟร์ /8,000.- เจ บี ไฟร์ /8,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00107/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 15 ก.พ.2565

33 ซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง 3,500.00       3,500.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยสวสัด์ิปำกช่อง หจก.ชัยสวสัด์ิปำกช่อง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจ้ำง จ้ำง และรำคำทีเ่สนอ รำคำตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
/ 3,500.- / 3,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00108/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 15 ก.พ.2565
34 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4,250.00       4,250.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

โน๊ตบุก๊ ซี.คอมเซ็นเตอร์/4,250.- ซี.คอมเซ็นเตอร์/4,250.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00109/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 15 ก.พ.2565

35 จ้ำงเหมำบริกำรติดต้ังเต็นท์เพร้อมประดับผ้ำ 2,500.00       2,500.00        เฉพำะเจำะจง นำงมณกชสร มงคลชยธร / นำงมณกชสร มงคลชยธร / มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
2,500.- 2,500.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00111/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 18 ก.พ.2565
36 จ้ำงเหมำบริกำรติดต้ังเคร่ืองขยำยเสียง 2,000.00       2,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยประดิษฐ์  ถะวนั / 2,000.- นำยประดิษฐ์  ถะวนั / 2,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00113/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 18 ก.พ.2565

37 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 28,877.00      28,877.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
ซี.คอมเซ็นเตอร์/28,877.- ซี.คอมเซ็นเตอร์/28,877.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00114/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 18 ก.พ.2565
38 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 73,350.00      73,350.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

ซี.คอมเซ็นเตอร์/73,350.- ซี.คอมเซ็นเตอร์/73,350.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00115/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 18 ก.พ.2565

39 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำป้ำยไวนิล โครงกำร 400.00          400.00           เฉพำะเจำะจง ห้องภำพสเลนเดอร์ ดิจิตอล / ห้องภำพสเลนเดอร์ ดิจิตอล / มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
ส่งเสริมคุณภำพชีวติผู้สูงอำยุ 400.- 400.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00117/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 18 ก.พ.2565
40 ซ้ือชุดตรวจ ATK ตำมโครงกำรเฝ้ำระวงัและ 39,000.00      39,000.00       เฉพำะเจำะจง อ ำนำจเคมีภัณฑ์ / 39,000.- อ ำนำจเคมีภัณฑ์ / 39,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ

ควบคุมกำรแพร่ระบำดฯ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00120/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 25 ก.พ.2565

41 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 9,100.00       9,100.00        เฉพำะเจำะจง เกียรติกนก ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ เกียรติกนก ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
 / 9,100.-  / 9,100.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00124/65



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
ที่ หรือจ้ำง จ้ำง และรำคำทีเ่สนอ รำคำตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
วงเงินงบประมำณ ลว. 9 ม.ีค.2565

42 ซ้ือวสัดุกำรเกษตร-อุปกรณ์เคร่ืองตัดหญ้ำ 973.00          973.00           เฉพำะเจำะจง เดชำวสัดุ / 973.- เดชำวสัดุ / 973.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00125/65
วงเงินงบประมำณ ลว. 9 ม.ีค.2565

43 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำตรำยำง 1,700.00       1,700.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำง
ซี.คอมเซ็นเตอร์/1,700.- ซี.คอมเซ็นเตอร์/1,700.- เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน CNTR-00127/65

วงเงินงบประมำณ ลว. 10 ม.ีค.2565

  (ลงชื่อ) ........................................... ทรำบ       (ลงชื่อ) .................................................. ทรำบ
            (นำงสำวสมจิตร  เปียสูงเนิน)                     (นำยประทีป  เรืองเกษม)
                 ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง            นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วงปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วง

(ลงชื่อ) .................................................. ทรำบ
(นำยปวริศ  บุดสำเดช)


