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แบบ สขร. 1

ล าดับที่ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน 300,400.00         300,300.00        คัดเลือก หจก.สิงหา 20 หจก.สิงหา 20 ราคาต่ ากวา่ราคากลาง 9/2562

คสล.สายชลประทาน ม.9 299,500.00 299,000.00 2-ก.ย.-62

2 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. 349,800.00         349,700.00        คัดเลือก หจก.สิงหา20 หจก.สิงหา20 ราคาต่ ากวา่ผู้เสนอราคารายอืน่ 10/2562

สายพีน่้องอุทิศ ม.6 348,000.00 347,500.00 2-ก.ย.-62

อาฟิตก่อสร้าง

349,600.00

3 จัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร 644,500.00         644,500.00        คัดเลือก หจก.สิงหา20 หจก.สิงหา20 ราคาต่ ากวา่ผู้เสนอราคารายอืน่ 11/2562

โรงจอดรถ 643,000.00 642,500.00 2-ก.ย.-62

อาฟิตก่อสร้าง

643,985.00

4 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าวทิยุ 84,705.00           84,705.00          เฉพาะเจาะจง ควนโดนการไฟฟ้า ควนโดนการไฟฟ้า เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 81/2562

84,705.00 84,705.00 4-ก.ย.-62

5 จัดจ้างฉีดยาฆ่าหญ้าบริเวณ 4,800.00             4,800.00            เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ เล่ทองค า นายประสิทธิ ์ เล่ทองค า คุณสมบัติเหมาะสม 236/2562

อ่างเก็บน้ าวงัตาหงา ม.4 4,800.00 4,800.00 4-ก.ย.-62

6 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 32,341.50           32,341.50          เฉพาะเจาะจง ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 82/2562

32,341.50 32,341.50 5-ก.ย.-62

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ

วันที่  3  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง



แบบ สขร. 1
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

7 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 3,000.00             3,000.00            เฉพาะเจาะจง ฮูดาคอมพิวเตอร์ ฮูดาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 237/2562

คอมพิวเตอร์ กองสวสัดิการสังคมฯ 3,000.00 3,000.00 5-ก.ย.-62

8 จัดซ้ือถ่านไฟฉาย 1,260.00             1,260.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 83/2562

1,260.00 1,260.00 6-ก.ย.-62

9 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัวส านักปลัด 7,435.00             7,435.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 84/2562

7,435.00 7,435.00 6-ก.ย.-62

10 จัดซ้ือวสัดุส านังกานส านักปลัด 14,404.00           14,404.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 85/2562

14,404.00 14,404.00 6-ก.ย.-62

11 จัดจ้างซ่อมแซมเสียงตามสายหมูท่ี ่4 6,200.00             6,200.00            เฉพาะเจาะจง ควนโดนการไฟฟ้า ควนโดนการไฟฟ้า เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 238/2562

6,200.00 6,200.00 9-ก.ย.-62

12 จัดจ้างท าป้ายอครีลิคติดสติกเกอร์ 3,840.00             3,840.00            เฉพาะเจาะจง นายอนันต์  ยหูันนัน นายอนันต์  ยหูันนัน เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 239/2562

จ านวน 8 ป้าย 3,840.00 3,840.00 9-ก.ย.-62

13 จัดจ้างติดแผ่นป้ายสะท้อนแสง 2,271.00             2,271.00            เฉพาะเจาะจง นกน้ าเซอร์วสิ นกน้ าเซอร์วสิ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 240/2562

รถบรรทุกน้ า บง 5165 สตูล 2,271.00 2,271.00 9-ก.ย.-62



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ
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14 จัดจ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมแซม 2,400.00             2,400.00            เฉพาะเจาะจง ฮูดาคอมพิวเตอร์ ฮูดาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 241/2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองสาธารณสุขฯ 2,400.00 2,400.00 9-ก.ย.-62

15 จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 3,941.88             3,941.88            เฉพาะเจาะจง บจก.อีซูซุหาดใหญ่ สาขาสตูล บจก.อีซูซุหาดใหญ่ สาขาสตูล เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 242/2562

ทะเบียน 80-4184 สตูล 3,941.88 3,941.88 13-ก.ย.-62

16 จัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงส านักปลัด 10,000.00           10,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ลอยวฒันา หจก.ลอยวฒันา เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 86/2562

10,000.00 10,000.00 16-ก.ย.-62

17 จัดจ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติ 4,950.00             4,950.00            เฉพาะเจาะจง ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 243/2562

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 4,950.00 4,950.00 23 ก.ย. 62


