
ล ำดับ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะ รำคำ วิธีกำร เหตุผลที่คัดเลอืก
ที่ ซ้ือหรือจำ้ง กลำง ซ้ือ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลอืก รำคำ โดยสงัเขป เลขที่ วันที่
1 จัดซ้ือใบเสร็จรับเงินค่าน้้าประปา/ขยะ 12,300        12,300        เฉพาะเจาะจง นางนภัสกร  เสนพริก 12,300        นางนภัสกร  เสนพริก 12,300        ราคาต ้าสุด 48/63 26 พ.ค. 63

2 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 30,020        30,020        เฉพาะเจาะจง หจก.สมมาตรฟาร์ม 30,020        หจก.สมมาตรฟาร์ม 30,020        ราคาต ้าสุด 49/63 22 พ.ค. 63

3 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,880          1,880          เฉพาะเจาะจง น.ส.รุจริา  จติรานนท์ 1,880          น.ส.รุจริา  จติรานนท์ 1,880          ราคาต ้าสุด 50/63 25 พ.ค. 63

4 จัดซ้ือวัสดุส้านักงานส้านักงานปลัด 17,740        17,740        เฉพาะเจาะจง หจก.เท็น 2009 17,740        หจก.เท็น 2009 17,740        ราคาต ้าสุด 51/63 25 พ.ค. 63
 

5 จ้างเหมาจัดท้าป้ายพาสวู้ดจราจร 2,500          2,500          เฉพาะเจาะจง ร้านชนาภัทรโฆษณา 2,500          ร้านชนาภัทรโฆษณา 2,500          ราคาต ้าสุด 42/63 15 พ.ค. 63

6 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศกองช่าง 1,200          1,200          เฉพาะเจาะจง นายทวีศักด์ิ  เพชรคงทอง 1,200          นายทวีศักด์ิ  เพชรคงทอง 1,200          ราคาต ้าสุด 43/63 22 พ.ค. 63

7 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศส้านักงานปลัด 3,300          3,300          เฉพาะเจาะจง ร้านเที ยงธรรม 3,300          ร้านเที ยงธรรม 3,300          ราคาต ้าสุด 44/63 25 พ.ค. 63

8 จัดซ้ืออาหารเสริมนมภาคเรียนที  1/2563 150,057.98    150,057.98   เฉพาะเจาะจง บจ.นครแดรี พลัส 150,057.98   บจ.นครแดรี พลัส 150,057.98   ราคาต ้าสุด 03/63 8 พ.ค. 63

9 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยใจซื อดี หมู่ที  2 310,000      314,000      เฉพาะเจาะจง ร้านกัญญารัตน์พาณิช 312,000      ร้านกัญญารัตน์พาณิช 310,000      ราคาต ้าสุด 22/63 7 พ.ค. 63

10 ก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทาน- 490,000      490,000      เฉพาะเจาะจง ร้านปฏิพัทธก์ารค้า 490,000      ร้านปฏิพัทธก์ารค้า 488,000      ราคาต ้าสุด 23/63 7 พ.ค. 63
หัวยาง หมู่ที  6

11 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยทุ่งนาบน ม.3 316,000      322,000      เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษดาพาณิชย์ 316,000      ร้านกฤษดาพาณิชย์ 316,000      ราคาค ้าสุด 24/63 7 พ.ค. 63

12 ก่อสร้างท่อระบายน้้าหน้าโรงเรียนวัด 252,000      250,000      เฉพาะเจาะจง ร้านธิบรัตน์พาณิชย์ 250,000      ร้านธิบรัตน์พาณิชย์ 250,000      ราคาต ้าสุด 25/63 7 พ.ค. 63
ควนเถียะ หมู่ที  3

13 ก่อสร้างก้าแพงกันตลิ งโดยการเรียงกล่อง 760,000      760,000      เฉพาะเจาะจง หจก.จี.พี.โยธากิจ (2000) 658,000      หจก.จี.พี.โยธากิจ (2000) 658,000      ราคาค ้าสุด 26/63 18 พ.ค. 63
เคเบี้ยนคลองคชรัตน์ หมู่ที  5 หจก.ทรัพย์สว่างกิจรุ่งเรือง 730,660      

หจก.แซนซันการโยธา 750,000      

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน พฤษภำคม พ .ศ. 2563
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลนำงหลง อ ำเภอชะอวด จงัหวัดนครศรีธรรมรำช

ณ วันที่ 2 เดือน มถุินำยน พ .ศ. 2563
กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลอืก สญัญำ/ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ/จำ้ง



ล ำดับ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะ รำคำ วิธีกำร เหตุผลที่คัดเลอืก
ที่ ซ้ือหรือจำ้ง กลำง ซ้ือ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลอืก รำคำ โดยสงัเขป เลขที่ วันที่

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลอืก สญัญำ/ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ/จำ้ง

14 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบ 2,257,000   2,291,297.72   เฉพาะเจาะจง หจก.สุพัฒน์การโยธา 2,252,000   หจก.สุพัฒน์การโยธา 2,252,000   ราคาค ้าสุด 27/63 25 พ.ค. 63
ผิวดินขนาดกลาง หมู่ที  6 บ้านโคกแซะ หจก.นครรวมทรัพย์ 2,291,297    

หจก.เทพรัตนะก่อสร้าง 2,257,000   

15 จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างฯ 1,540          1,540          เฉพาะเจาะจง ร้านนั งเล่น 1,540          ร้านนั งเล่น 1,540          ว.119 - 27 พ.ค. 63

16 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื องดื ม 500             500             เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  พงศาปาน 500             นายสมคิด  พงศาปาน 500             ว.119 - 28 พ.ค. 63

17 จ้างเปลี ยนยางในน้้ามันเครื องรถจักรยานฯ 200             200             เฉพาะเจาะจง ร้านนิ้งเซอร์วิส 200             ร้านนิ้งเซอร์วิส 200             ทดรองจ่าย/จ้าเป็นเร่งด่วน - 5 พ.ค. 63

(ลงชื อ)                           ผู้จัดท้า (ลงชื อ)                           ผู้ตรวจสอบ (ลงชื อ)                             ผู้รายงาน
       (นางจรวยพร  ทอ่นทอง)                           (นางสาวฐิตารีย์  อภยัรัตน์)  (นางกชกร  จิตรานนท์)
               เจ้าหน้าที             หวัหน้าเจ้าหน้าที  ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล


