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ล าดบั วงเงิน เหตผุลที่

ที่ จัดซ้ือ จัดจ้าง งบประมาณ ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา เลขที่สัญญา วันที่สัญญา คัดเลือก

1 / จ้างเหมา พนง. ขับรถยนต์ส่วนกลาง 9,000.00     
เฉพาะเจาะจง

นายฐิติพงษ์  แสงสว่าง 9,000.00     นายฐิติพงษ์  แสงสว่าง 9,000.00      99/2563 31 มี.ค. 63

2 / จ้างเหมา พนง. ขับรถบรรทุกน้้า 9,000.00     
เฉพาะเจาะจง

นายทนงศักด์ิ  สวัสดี 9,000.00     นายทนงศักด์ิ  สวัสดี 9,000.00      100/2563 31 มี.ค. 63

3 / จ้างเหมาแม่บ้าน อบต.คลองเส 9,000.00     
เฉพาะเจาะจง

น.ส.โสภติ  กุมารจันทร์ 9,000.00     น.ส.โสภติ  กุมารจันทร์ 9,000.00      101/2563 31 มี.ค. 63

4  / จ้างเหมา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัดุ 9,000.00     
เฉพาะเจาะจง

น.ส.ปรีดาภรณ์  เพง็จันทร์ 9,000.00     น.ส.ปรีดาภรณ์  เพง็จันทร์ 9,000.00      102/2563 31 มี.ค. 63

5  / จ้างเหมา พนง.ผลิตน้้าประปา หมู่ 4 5,340.00     
เฉพาะเจาะจง

นายปรเมษฐ์  เพชรศรี 5,340.00     นายปรเมษฐ์  เพชรศรี 5,340.00      103/2563 31 มี.ค. 63

6 / จ้างเหมา พนง.ผลิตน้้าประปา หมู่ 5 5,340.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสรญา  ค้านุ่น 5,340.00     นางสาวสรญา  ค้านุ่น 5,340.00      104/2563 31 มี.ค. 63

7 / จ้างเหมา พนง.ผลิตน้้าประปา หมู่ 6 5,340.00     เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ  สมเคราะห์ 5,340.00     นายสมเกียรติ  สมเคราะห์ 5,340.00      105/2563 31 มี.ค. 63

9 / จ้างเหมา พนง.ผลิตน้้าประปา หมู่ 7 5,340.00     เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  พลพา 5,340.00     นายสมชาย  พลพา 5,340.00      106/2563 31 มี.ค. 63

10 / จ้างเหมา พนง.ผู้ช่วยงานไฟฟา้และระบบประปา 9,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร์  คงสิทธิ์ 9,000.00     นายวัชรินทร์  คงสิทธิ์ 9,000.00      107/2563 31 มี.ค. 63

11 / จ้างเหมา ผู้ช่วยงานกองช่าง 9,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ธิดารัตน์  ประพนัธ์ 9,000.00     น.ส.ธิดารัตน์  ประพนัธ์ 9,000.00      108/2563 31 มี.ค. 63

12 /
จ้างเหมาพนง.ผู้ช่วยงานไฟฟา้และระบบประปา

9,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอภเิชษฐ์  จันทร์มณี 9,000.00     นายอภเิชษฐ์  จันทร์มณี 9,000.00      109/2563 31 มี.ค. 63

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ/จดัจา้งประจ าเดอืน  เมษายน 2563

อบต.คลองเส  อ.ถ้ าพรรณรา  จ.นครศรีธรรมราช

โดยวิธี
รายละเอียด วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก สัญญาหรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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13 /
สายดูดน้้ารถบรรทุกน้้า อบต.คลองเส

3,870.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นเอสเอ็ม คอน 3,870.00     บริษัท อินเตอร์คอม จ้ากัด 3,870.00      110/2563 1 เม.ย. 63

14 /
เจลล้างมือแอลกอฮอล์และสารส้มใส

19,200.00   เฉพาะเจาะจง หจก.นครก่อกิจเจริญ 19,200.00   หจก.นครก่อกิจเจริญ 19,200.00    111/2563 2 เม.ย. 63

15 / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังท่อระบายน้้าถนน 41,500.00   เฉพาะเจาะจง นายสุไทย  พบิูลย์ 41,500.00   นายสุไทย  พบิูลย์ 41,500.00    112/2563 3 เม.ย. 63

คสล.สายห้วยมุด หมู่ที่ 6 ต.คลองเส

16 /
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน น้้ามันรถบรรทุกน้้า

4,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแสงแก้ว ออยล์ 4,000.00     ร้านแสงแก้ว ออยล์ 4,000.00      113/2563 7 เม.ย. 63

17 / วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน น้้ามันรถบรรทุกน้้า 4,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแสงแก้ว ออยล์ 4,000.00     ร้านแสงแก้ว ออยล์ 4,000.00      114/2563 10 เม.ย. 63

18 /
เคร่ืองวัดอุณหภมูิเพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดต่อ

3,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.นครก่อกิจเจริญ 3,500.00     หจก.นครก่อกิจเจริญ 3,500.00      115/2563 10 เม.ย. 63

กรณีโรคติดต่อโคโรน่า 2019 หรือโควิด19

19 / วัสดุประปา จ้านวน 24 รายการ 99,030.00   เฉพาะเจาะจง หจก.นครก่อกิจเจริญ 99,030.00   หจก.นครก่อกิจเจริญ 99,030.00    116/2563 13 เม.ย. 63

20 /
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน น้้ามันรถบรรทุกน้้า

4,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแสงแก้ว ออยล์ 4,000.00     ร้านแสงแก้ว ออยล์ 4,000.00      117/2563 17 เม.ย. 63

21 /
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส้ารองไฟฟา้ ส้านักปลัด

5,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์คอม จ้ากัด 5,800.00     บริษัท อินเตอร์คอม จ้ากัด 5,800.00      118/2563 23 เม.ย. 63

22 / ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส้ารองไฟฟา้ กองคลัง 11,600.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์คอม จ้ากัด 11,600.00   บริษัท อินเตอร์คอม จ้ากัด 11,600.00    119/2563 23 เม.ย. 63

23 /
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED

8,900.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์คอม จ้ากัด 8,900.00     บริษัท อินเตอร์คอม จ้ากัด 8,900.00      120/2563 23 เม.ย. 63

ขาวด้า ชนิด Network แบบที่ 1 ส้านักปลัด
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24 /
ครุภณัฑ์ส้านักงาน เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 

18,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์คอม จ้ากัด 18,000.00   บริษัท อินเตอร์คอม จ้ากัด 18,000.00    121/2563 23 เม.ย. 63

25 /
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส้าหรับงาน

22,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์คอม จ้ากัด 22,000.00   บริษัท อินเตอร์คอม จ้ากัด 22,000.00    122/2563 24 เม.ย. 63

ประมวลผล จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ส้านักปลัด

26 /
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส้าหรับงาน

22,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์คอม จ้ากัด 22,000.00   บริษัท อินเตอร์คอม จ้ากัด 22,000.00    123/2563 24 เม.ย. 63

ประมวลผล จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว กองคลัง

27 /
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน น้้ามันรถบรรทุกน้้า

3,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแสงแก้ว ออยล์ 3,500.00     ร้านแสงแก้ว ออยล์ 3,500.00      124/2563 24 เม.ย. 63

28 /
วัสดุอุปกรณ์ส้าหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค 

37,920.00   เฉพาะเจาะจง ร้านนาเสการเกษตร 37,920.00   ร้านนาเสการเกษตร 37,920.00    125/2563 28 เม.ย. 63

คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนัขบ้า ประจ้าปี 2563

รวม 393,180.00 393,180.00 393,180.00  

(นางสาวทรรศนีย์  แซ่เหา) (นางศุภายินี  กุมารจันทร์)

เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
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