
- 1 -

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      77/2563 28 ก.พ. 63

2 / จ้างเหมา พนง. ขับรถบรรทุกน้้า 9,000.00     
เฉพาะเจาะจง

นายทนงศักด์ิ  สวัสดี 9,000.00     นายทนงศักด์ิ  สวัสดี 9,000.00      78/2563 28 ก.พ. 63

3 / จ้างเหมาแม่บ้าน อบต.คลองเส 9,000.00     
เฉพาะเจาะจง

น.ส.โสภติ  กุมารจันทร์ 9,000.00     น.ส.โสภติ  กุมารจันทร์ 9,000.00      79/2563 28 ก.พ. 63

4  / จ้างเหมา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัดุ 9,000.00     
เฉพาะเจาะจง

น.ส.ปรีดาภรณ์  เพง็จันทร์ 9,000.00     น.ส.ปรีดาภรณ์  เพง็จันทร์ 9,000.00      80/2563 28 ก.พ. 63

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

นายปรเมษฐ์  เพชรศรี 5,340.00     นายปรเมษฐ์  เพชรศรี 5,340.00      81/2563 28 ก.พ. 63

6 / จ้างเหมา พนง.ผลิตน้้าประปา หมู่ 5 5,340.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสรญา  ค้านุ่น 5,340.00     นางสาวสรญา  ค้านุ่น 5,340.00      82/2563 28 ก.พ. 63

7 / จ้างเหมา พนง.ผลิตน้้าประปา หมู่ 6 5,340.00     เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ  สมเคราะห์ 5,340.00     นายสมเกียรติ  สมเคราะห์ 5,340.00      83/2563 28 ก.พ. 63

9 / จ้างเหมา พนง.ผลิตน้้าประปา หมู่ 7 5,340.00     เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  พลพา 5,340.00     นายสมชาย  พลพา 5,340.00      84/2563 28 ก.พ. 63

10 / จ้างเหมา พนง.ผู้ช่วยงานไฟฟา้และระบบประปา 9,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร์  คงสิทธิ์ 9,000.00     นายวัชรินทร์  คงสิทธิ์ 9,000.00      85/2563 28 ก.พ. 63

11 / จ้างเหมา ผู้ช่วยงานกองช่าง 9,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ธิดารัตน์  ประพนัธ์ 9,000.00     น.ส.ธิดารัตน์  ประพนัธ์ 9,000.00      86/2563 28 ก.พ. 63

12 /
จ้างเหมาพนง.ผู้ช่วยงานไฟฟา้และระบบประปา

9,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอภเิชษฐ์  จันทร์มณี 9,000.00     นายอภเิชษฐ์  จันทร์มณี 9,000.00      87/2563 28 ก.พ. 63

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ/จดัจา้งประจ าเดอืน  มนีาคม 2563

อบต.คลองเส  อ.ถ้ าพรรณรา  จ.นครศรีธรรมราช

โดยวิธี
รายละเอียด วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก สัญญาหรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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13 /
วัสดุคอมพวิเตอร์ ส้านักงานปลัด จ้านวน 8 รายการ

14,520.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์คอม จ้ากัด 14,520.00   บริษัท อินเตอร์คอม จ้ากัด 14,520.00    88/2563 4 มี.ค. 63

14 /
วัสดุคอมพวิเตอร์ กองคลัง จ้านวน 8 รายการ

13,360.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์คอม จ้ากัด 13,360.00   บริษัท อินเตอร์คอม จ้ากัด 13,360.00    89/2563 4 มี.ค. 63

15 / ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 3,588.25     เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า นครศรีฯ 3,588.25     บริษัท โตโยต้า นครศรีฯ 3,588.25      90/2563 6 มี.ค. 63

กง 9367 นศ

16 /
สายดูดน้้าพร้อมด้วยอุปกรณ์รถบรรทุกน้้า ทะเบียน

8,930.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นเอสเอ็ม คอน 8,930.00     หจก.เอ็นเอสเอ็ม คอน 8,930.00      91/2563 13 มี.ค. 63

บม 6231 นศ องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองเส

17 /
วัสดส้านักงาน หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ส้านักปลัด

12,600.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส.ที.ออโตเมชั่น 12,600.00   บริษัท อาร์.เอส.ที.ออโตเมชั่น 12,600.00    92/2563 16 มี.ค. 63

18 /
ซ่อมรถบรรทุกน้้าองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองเส

4,660.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อู่แก้วนราการช่าง 4,660.00     หจก.อู่แก้วนราการช่าง 4,660.00      93/2563 16 มี.ค. 63

ทะเบียน บม 6231 นศ

19 /
วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกัน

16,497.00   เฉพาะเจาะจง หจก.สุมิตรา 16,497.00   หจก.สุมิตรา 16,497.00    94/2563 18 มี.ค. 63

ไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) ตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 อบต.คลองเส

20 /
อาหารและเคร่ืองด่ืมส้าหรับเล้ียงรับรองผู้เข้าร่วม

36,400.00   เฉพาะเจาะจง นางศิริยา  เพชรศรี 36,400.00   นางศิริยา  เพชรศรี 36,400.00    95/2563 19 มี.ค. 63

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า

(COVID - 19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่

3 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองเส
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21 / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อเมนจ่ายน้้าของ 27,500.00   เฉพาะเจาะจง นายสุรินทร์  ศรีสว่าง 27,500.00   นายสุรินทร์  ศรีสว่าง 27,500.00    96/2563 23 มี.ค. 63

ระบบประปาผิวดินบ้านควนฤาษีสม ม.6 ต.คลองเส

22 / ท้าความสะอาด/ล้างแอร์ ภายในส้านักงานของ 5,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนะโฮมเทคนิค 5,400.00     ร้านรัตนะโฮมเทคนิค 5,400.00      97/2563 24 มี.ค. 63

องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองเส

23 / วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 6,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแสงแก้ว ออยล์ 6,000.00     ร้านแสงแก้ว ออยล์ 6,000.00      98/2563 26 มี.ค. 63

รวม 233,815.25 233,815.25 233,815.25  

(นางสาวทรรศนีย์  แซ่เหา) (นางศุภายินี  กุมารจันทร์)

เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
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