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แบบ สขร. 1

ล าดับที่ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดจ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมเคร่ือง 6,780.00             6,780.00            เฉพาะเจาะจง ฮูดาคอมพิวเตอร์ ฮูดาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 160/2562

คอมพิวเตอร์ กองช่าง 6,780 บาท 6,780 บาท ลว. 1 พ.ค. 62

2 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 12,000.00           12,000.00          เฉพาะเจาะจง มูฮ าหมัด  สันเกาะ มูฮ าหมัด  สันเกาะ คุณสมบัติเหมาะสม 161/2562

และทรัพยสิ์น 12,000 บาท 12,000 บาท ลว. 1 พ.ค. 62

3 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 933.15                933.15               เฉพาะเจาะจง บจก. อีซูซุ หาดใหญ่ สาขาสตูล บจก. อีซูซุ หาดใหญ่ สาขาสตูล เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 162/2562

กข 1838 สตูล 933.15 บาท 933.15 บาท ลว. 3 พ.ค. 62

4 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ส านักปลัด 1,000.00             1,000.00            เฉพาะเจาะจง ฮูดาคอมพิวเตอร์ ฮูดาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 51/2562

1,000 บาท 1,000 บาท ลว. 7 พ.ค. 62

5 จัดจ้างพ่นหมอกควนัก าจัดยงุลาย 3,000.00             3,000.00            เฉพาะเจาะจง นายวรียทุธ  บิสลีมีน นายวรียทุธ  บิสลีมีน คุณสมบัติเหมาะสม 163/2562

3,000 บาท 3,000 บาท ลว. 8 พ.ค. 62

6 จัดซ้ือถ่ายไฟถายส านักปลัด 1,008.00             1,008.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 52/2562

1,008 บาท 1,008 บาท ลว. 14 พ.ค. 62

7 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 7,556.00             7,556.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 53/2562

7,556 บาท 7,556 บาท ลว. 14 พ.ค. 62

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2562
องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ

วันที่  3  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง



แบบ สขร. 1
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

8 จัดจ้างซ่อมแซมเครืองพิมพ์ ส านัปลัด 4,000.00             4,000.00            เฉพาะเจาะจง ฮูดาคอมพิวเตอร์ ฮูดาคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติเหมาะสม 164/2562

4,000 บาท 4,000 บาท ลว. 14 พ.ค. 62

9 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการซ่อมแซม 1,420.00             1,420.00            เฉพาะเจาะจง ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 54/2562

ทีอ่ยูอ่าศัยผู้สูงอายุ 1,420 บาท 1,420 บาท ลว. 17 พ.ค. 62

10 จัดจ้างป้ายไวนิลโครงการซ่อมแซม 480.00                480.00               เฉพาะเจาะจง อนันต์  ยหูันนัน อนันต์  ยหูันนัน เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 165/2562

ทีอ่ยูอ่าศัยผู้สูงอายุ 480 บาท 480 บาท ลว. 17 พ.ค. 62

11 จัดจ้างท าตรายาง ส านักปลัด 900.00                900.00               เฉพาะเจาะจง นายสมพล  ธรรมชาติ นายสมพล  ธรรมชาติ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 166/2562

900 บาท 900 บาท ลว. 21 พ.ค. 62

12 จัดซ้ือวสัดุส านักงานกองคลัง 14,740.00           14,740.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 56/2562

14,740 บาท 14,740 บาท ลว. 27 พ.ค. 62

13 จัดซ้ือธงตราสัญลักษณ์ สท. 1,800.00             1,800.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 57/2562

1,800 บาท 1,800 บาท ลว. 27 พ.ค. 62

14 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการอบรม 450.00                450.00               เฉพาะเจาะจง ร้านฟาลด้ี กราฟฟิก ดีไซน์ ร้านฟาลด้ี กราฟฟิก ดีไซน์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 27-พ.ค.-62

คุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เด็ก 450 บาท 450 บาท ลว. 27 พ.ค. 62

เยาวชนและประชาชนใน ต.ควนสตอ
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ล าดับที่ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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15 จัดจ้างเหมาบริการเช่าเต๊นท์ โต๊ะ 6,780.00             6,780.00            เฉพาะเจาะจง นายสาธติ  เสะอากะ นายสาธติ  เสะอากะ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 168/2562

พร้อมเก้าอี ้โครงการอบรมคุณธรรม 6,780 บาท 6,780 บาท ลว. 27 พ.ค. 62

จริยธรรมและประชาชนใน ต.ควนสตอ

16 จัดจ้างถ่ายเอกสารประชุม

คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิน่ 5 ปี 2,500.00             2,500.00            เฉพาะเจาะจง ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 169/2562

2,500 บาท 2,500 บาท ลว. 28 พ.ค. 62


