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แบบ สขร. 1

ล าดับที่ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุในการอบรมโครงการ 2,700.00             2,700.00            เฉพาะเจาะจง ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 70/2562

ชีวติสดใสวยัสูงอายุ 2,700.00 2,700.00 2-ส.ค.-62

2 จัดซ้ือของขวญัของรางวลั โครงการ 13,000.00           13,000.00          เฉพาะเจาะจง นางยะ  ดาแลหมัน นางยะ  ดาแลหมัน คุณสมบัติเหมาะสม 71/2562

ชีวติสดใสวยัสูงอายุ 13,000.00 13,000.00 2-ส.ค.-62

3 จัดซ้ือธงพระนามาภิไชย 1,560.00             1,560.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 72/2562

1,560.00 1,560.00 2-ส.ค.-62

4 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการ 2,700.00             2,700.00            เฉพาะเจาะจง นายอนันต์  ยหูันนัน นายอนันต์  ยหูันนัน เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 224/2562

ชีวติสดใสวยัสูงอายุ 2,700.00 2,700.00 2-ส.ค.-62

5 จ้างเหมาบริการเต็นท์โต๊ะ เก้าอี้ 13,600.00           13,600.00          เฉพาะเจาะจง นายสาธติ  เสะอากะ นายสาธติ  เสะอากะ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 225/2562

โครงการชีวติสดใส วยัสูงอายุ 13,600.00 13,600.00 2-ส.ค.-62

6 จ้างเหมาบริการเคร่ืองขยายเสียง 1,500.00             1,500.00            เฉพาะเจาะจง นายอับดุลตอเหลบ  โยะหมาด นายอับดุลตอเหลบ  โยะหมาด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 226/2562

โครงการชีวติสดใสวยัสูงอายุ 1,500.00 1,500.00 2-ส.ค.-62

7 จ้างเหมาบริการเวที โครงการ 3,500.00             3,500.00            เฉพาะเจาะจง แอ๋วดอกไม้สด แอ๋วดอกไม้สด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 227/2562

ชีวติสดใสวยัสูงอายุ 3,500.00 3,500.00 2-ส.ค.-62

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2562
องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ

วันที่  2  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2562
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8 จัดจ้างท าป้ายไวนิลสมเด็จพระนาง 861.00                861.00               เฉพาะเจาะจง ดีปร้ินท์กราฟฟิกแอนด์ดีไซน์ ดีปร้ินท์กราฟฟิกแอนด์ดีไซน์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 229/2562

เจ้าสิริกิตฯ 861.00 861.00 2-ส.ค.-62

9 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 18,710.00           18,710.00          เฉพาะเจาะจง บจก. คอมเทคแอนด์เน็ตเวร์ิค บจก. คอมเทคแอนด์เน็ตเวร์ิค เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 73/2562

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 18,710.00 18,710.00 5-ส.ค.-62

10 จัดซ้ือกล้อง CCTV 153,090.00         153,090.00        เฉพาะเจาะจง ควนโดนการไฟฟ้า ควนโดนการไฟฟ้า เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 11/2562

153,090.00 153,090.00 7-ส.ค.-62

11 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ 2,781.89             2,781.89            เฉพาะเจาะจง บจก.อีซูซุหาดใหญ่ สาขาสตูล บจก.อีซูซุหาดใหญ่ สาขาสตูล เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 230/2562

ส่วนกลาง กข 1838 สตูล 2,781.89 2,781.89 9-ส.ค.-62

12 จัดจ้างท าตรายางส านักปลัด 2,550.00             2,550.00            เฉพาะเจาะจง นายสมพล  ธรรมชาติ นายสมพล  ธรรมชาติ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 231/2562

2,550.00 2,550.00 9-ส.ค.-62

13 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คพร้อม 1,200.00             1,200.00            เฉพาะเจาะจง ร้านฮูดาคอมพิวเตอร์ ร้านฮูดาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 232/2562

ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,200.00 1,200.00 9-ส.ค.-62

14 จัดจ้างถ่ายเอกสารยกฐานะจาก 4,245.00             4,245.00            เฉพาะเจาะจง ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 233/2562

อบต. เป็นเทศบาล จ านวน 30 ชุด 4,245.00 4,245.00 9-ส.ค.-62
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15 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษาฯ 10,250.00           10,250.00          เฉพาะเจาะจง บจก. คอมเทคแอนด์เน็ตเวร์ิค บจก. คอมเทคแอนด์เน็ตเวร์ิค คุณสมบัติเหมาะสม 75/2562

10,250.00 10,250.00 15-ส.ค.-62

16 จัดซ้ือวสัดุส านักงานกองการศึกษาฯ 7,925.00             7,925.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 76/2562

7,925.00 7,925.00 15 ส.ค. 62

17 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร ส านักปลัด 4,600.00             4,600.00            เฉพาะเจาะจง ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 77/2562

4,600.00 4,600.00 15-ส.ค.-62

18 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 17,700.00           17,700.00          เฉพาะเจาะจง บจก.คอมเทคแอนด์เน็ตเวร์ิค บจก.คอมเทคแอนด์เน็ตเวร์ิค คุณสมบัติเหมาะสม 78/2562

17,700.00 17,700.00 21-ส.ค.-62

19 จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9,200.00             9,200.00            เฉพาะเจาะจง ร้านฮูดาคอมพิวเตอร์ ร้านฮูดาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 234/2562

9,200.00 9,200.00 21-ส.ค.-62

20 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์กองสาธารณสุขฯ 8,000.00             8,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท นายน์คอม จ ากัด บริษัท นายน์คอม จ ากัด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 12/2562

8,000.00 8,000.00 21-ส.ค.-62

21 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์กองการศึกษาฯ 8,000.00             8,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท นายน์คอม จ ากัด บริษัท นายน์คอม จ ากัด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 13/2562

8,000.00 8,000.00 21-ส.ค.-62



แบบ สขร. 1
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2562
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

22 จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงห้องประชุม 102,300.00         102,300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านรวมภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านรวมภัณฑ์การไฟฟ้า เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 14/2562

พร้อมติดต้ัง 102,000.00 102,000.00 22-ส.ค.-62

23 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร ส านักปลัด 4,243.00             4,243.00            เฉพาะเจาะจง ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 79/2562

4,243.00 4,243.00 26-ส.ค.-62

24 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 5,470.00             5,470.00            เฉพาะเจาะจง บจก.คอมเทคแอนด์เน็ตเวร์ิค บจก.คอมเทคแอนด์เน็ตเวร์ิค เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 80/2562

5,470.00 5,470.00 26-ส.ค.-62

25 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 469,700.00         465,500.00        คัดเลือก หจก.หนองปลาไหลการโยธา หจก.หนองปลาไหลการโยธา เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 8/2562

เสริมเหล็กสายกลางบ้าน-ชลประทาน 465,300.00 465,000.00 30-ส.ค.-62

ม. 9 หจก.หนุย่ก่อสร้าง 

465,500.00


