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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      28/2563 29 พ.ย. 62

2 / จ้างเหมา พนง. ขับรถบรรทุกน้้า 9,000.00     เฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ  สวัสดี 9,000.00     นายทนงศักด์ิ  สวัสดี 9,000.00      29/2563 29 พ.ย. 62

3 / จ้างเหมาแม่บ้าน อบต.คลองเส 9,000.00     
เฉพาะเจาะจง

น.ส.โสภติ  กุมารจันทร์ 9,000.00     น.ส.โสภติ  กุมารจันทร์ 9,000.00      30/2563 29 พ.ย. 62

4  / จ้างเหมา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัดุ 9,000.00     
เฉพาะเจาะจง

น.ส.ปรีดาภรณ์  เพง็จันทร์ 9,000.00     น.ส.ปรีดาภรณ์  เพง็จันทร์ 9,000.00      31/2563 29 พ.ย. 62

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

นายปรเมษฐ์  เพชรศรี 5,340.00     นายปรเมษฐ์  เพชรศรี 5,340.00      34/2563 29 พ.ย. 62

6 / จ้างเหมา พนง.ผลิตน้้าประปา หมู่ 5 5,340.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสรญา  ค้านุ่น 5,340.00     นางสาวสรญา  ค้านุ่น 5,340.00      35/2563 29 พ.ย. 62

7 / จ้างเหมา พนง.ผลิตน้้าประปา หมู่ 6 5,340.00     เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ  สมเคราะห์ 5,340.00     นายสมเกียรติ  สมเคราะห์ 5,340.00      36/2563 29 พ.ย. 62

9 / จ้างเหมา พนง.ผลิตน้้าประปา หมู่ 7 5,340.00     เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  พลพา 5,340.00     นายสมชาย  พลพา 5,340.00      37/2563 29 พ.ย. 62

10 / จ้างเหมา พนง.ผู้ช่วยช่างไฟฟา้ประปา 9,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร์  คงสิทธิ์ 9,000.00     นายวัชรินทร์  คงสิทธิ์ 9,000.00      32/2563 29 พ.ย. 62

11 / จ้างเหมา ผู้ช่วยงานกองช่าง 9,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ธิดารัตน์  ประพนัธ์ 9,000.00     น.ส.ธิดารัตน์  ประพนัธ์ 9,000.00      33/2563 29 พ.ย. 62

12 /
น้้ามันวันพอ่ 5 ธันวาคม 2562

8,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วรรณดี 8,000.00     ร้าน ส.วรรณดี 8,000.00      38/2563 4 ธ.ค. 62

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ/จดัจา้งประจ าเดอืน  ธันวาคม 2562

อบต.คลองเส  อ.ถ้ าพรรณรา  จ.นครศรีธรรมราช

โดยวิธี
รายละเอียด วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก สัญญาหรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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13 /
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหลังท่อระบายน้้า

12,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เอเอส นครศรีฯ 12,000.00    หจก.เอเอส นครศรีฯ 12,000.00    39/2563 6 ธ.ค. 62

สายนบกลาง ม.2

14 /
โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยหิน ม.5

87,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เอเอส นครศรีฯ 87,000.00    หจก.เอเอส นครศรีฯ 87,000.00    40/2563 6 ธ.ค. 62

15 / การจัดพธิีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระ 26,050.00   เฉพาะเจาะจง นายเสกสรรค์  ไชยฤกษ์ 26,050.00    นายเสกสรรค์  ไชยฤกษ์ 26,050.00    41/2563 6 ธ.ค. 62

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินี

16 /
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

6,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแสงแก้ว ออยล์ 6,000.00     ร้านแสงแก้ว ออยล์ 6,000.00      42/2563 6 ธ.ค. 62

17 /
ติดต้ังเต็นท์ จ้านวน 1 ชุด เพื่อใช้ในโครงการป้องกัน

7,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเสรี  ชูทิพย์ 7,000.00     นายเสรี  ชูทิพย์ 7,000.00      43/2563 25 ธ.ค. 62

และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

รวม 221,410.00 221,410.00 221,410.00  

(นางสาวทรรศนีย์  แซ่เหา) (นางศุภายินี  กุมารจันทร์)

เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
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