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ล าดบั วงเงิน เหตผุลที่

ที่ จดัซ้ือ จดัจา้ง งบประมาณ ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก ราคา เลขที่สญัญา วนัที่สญัญา คัดเลอืก

1 / จา้งเหมา พนง. ขบัรถยนต์ส่วนกลาง 9,000.00     
เฉพาะเจาะจง

นายฐิติพงษ์  แสงสวา่ง 9,000.00      นายฐิติพงษ์  แสงสวา่ง 9,000.00      44/2563 2 ม.ค. 63

2 / จา้งเหมา พนง. ขบัรถบรรทุกน้้า 9,000.00     
เฉพาะเจาะจง

นายทนงศักด์ิ  สวสัดี 9,000.00      นายทนงศักด์ิ  สวสัดี 9,000.00      45/2563 2 ม.ค. 63

3 / จา้งเหมาแมบ่้าน อบต.คลองเส 9,000.00     
เฉพาะเจาะจง

น.ส.โสภิต  กมุารจนัทร์ 9,000.00      น.ส.โสภิต  กมุารจนัทร์ 9,000.00      46/2563 2 ม.ค. 63

4  / จา้งเหมา ผู้ชว่ยเจา้พนักงานพัสดุ 9,000.00     
เฉพาะเจาะจง

น.ส.ปรีดาภรณ์  เพ็งจนัทร์ 9,000.00      น.ส.ปรีดาภรณ์  เพ็งจนัทร์ 9,000.00      47/2563 2 ม.ค. 63

5  / จา้งเหมา พนง.ผลิตน้้าประปา หมู่ 4 5,340.00     เฉพาะเจาะจง นายปรเมษฐ์  เพชรศรี 5,340.00      นายปรเมษฐ์  เพชรศรี 5,340.00      48/2563 2 ม.ค. 63

6 / จา้งเหมา พนง.ผลิตน้้าประปา หมู่ 5 5,340.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสรญา  ค้านุ่น 5,340.00      นางสาวสรญา  ค้านุ่น 5,340.00      49/2563 2 ม.ค. 63

7 / จา้งเหมา พนง.ผลิตน้้าประปา หมู่ 6 5,340.00     เฉพาะเจาะจง นายสมเกยีรติ  สมเคราะห์ 5,340.00      นายสมเกยีรติ  สมเคราะห์ 5,340.00      50/2563 2 ม.ค. 63

9 / จา้งเหมา พนง.ผลิตน้้าประปา หมู่ 7 5,340.00     เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  พลพา 5,340.00      นายสมชาย  พลพา 5,340.00      51/2563 2 ม.ค. 63

10 / จา้งเหมา พนง.ผู้ชว่ยงานไฟฟ้าและระบบประปา 9,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวชัรินทร์  คงสิทธิ์ 9,000.00      นายวชัรินทร์  คงสิทธิ์ 9,000.00      52/2563 2 ม.ค. 63

11 / จา้งเหมา ผู้ชว่ยงานกองชา่ง 9,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ธดิารัตน์  ประพันธ์ 9,000.00      น.ส.ธดิารัตน์  ประพันธ์ 9,000.00      53/2563 2 ม.ค. 63

12 /
จา้งท้าป้ายไวนิลวนัเด็ก ประจา้ปี 2563

6,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปาดป้าย 6,000.00      ร้านปาดป้าย 6,000.00      54/2563 6 ม.ค. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างประจ าเดือน  มกราคม 2563

อบต.คลองเส  อ.ถ้ าพรรณรา  จ.นครศรธีรรมราช

โดยวธิี
รายละเอียด วธิจีดัซ้ือ/จดัจา้ง

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลอืก สญัญาหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
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13 / จา้งอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมส้าหรับผู้เขา้ร่วม 25,000.00   เฉพาะเจาะจง นายไกรศร  บัวสกดั 25,000.00    นายไกรศร  บัวสกดั 25,000.00    55/2563 6 ม.ค. 63

โครงการจดักจิกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ประจา้ปี 2563

14 / เชา่เต็นท์ โต๊ะ เกา้อี้ เวที และเคร่ืองเสียง 48,000.00   เฉพาะเจาะจง นายเสกสรรค์  ไชยฤกษ์ 48,000.00    นายเสกสรรค์  ไชยฤกษ์ 48,000.00    56/2563 6 ม.ค. 63

โครงการจดังานกจิกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ปี 2563

15 / จา้งอาหารเล้ียงรับรองผู้เขา้ร่วมโครงการจดั 25,000.00   เฉพาะเจาะจง นางเจยีมจติ  ติกขณา 25,000.00    นางเจยีมจติ  ติกขณา 25,000.00    57/2563 6 ม.ค. 63

กจิกรรมงานวนัเด็กแห่งชาติ ประจา้ปี 2563

16 / ของขวญั ของรางวลั ส้าหรับผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการ 45,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านลิมาร์ 45,000.00    ร้านลิมาร์ 45,000.00    58/2563 8 ม.ค. 63

แสดงบนเวที และเด็กที่เขา้ร่วมการแขง่ขนัเกมส์/

กจิกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ประจา้ปี 2563

17 / จา้งเหมาพนง.ผู้ชว่ยงานไฟฟ้าและระบบประปา 6,387.10     เฉพาะเจาะจง นายอภิเชษฐ์  จนัทร์มณี 6,387.10      นายอภิเชษฐ์  จนัทร์มณี 6,387.10      59/2563 10 ม.ค. 63

18 / จา้งเหมาจดัท้าโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี 300,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอม็.ดี.คอนเนคชั่น 300,000.00  บริษัท เอม็.ดี.คอนเนคชั่น 300,000.00  60/2563 13 ม.ค. 63

(งานภาคสนาม) องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองเส

รวม 530,747.10 530,747.10 530,747.10  

(นางสาวทรรศนีย ์ แซ่เหา) (นางศุภายนิี  กมุารจนัทร์)

เจา้หน้าที่ หัวหน้าเจา้หน้าที่
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