สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุ
ประจาเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

แบบ สขร. 1

ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
100,000.00

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลควนสตอ
วันที่ 3 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
รำคำกลำง
วิธีซอื้ หรือจ้ำง
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
(บำท)
และรำคำทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
100,000.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท ลอยวัฒนำ จ้ำกัด
บริษัท ลอยวัฒนำ จ้ำกัด
100,000 บำท
100,000 บำท

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
เป็นผูป้ ระกอบกำรโดยตรง 1/2562 ลว. 1 ต.ค. 61
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

1.

จัดซือ้ น้้ำมันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
ส้ำนักปลัด

2

จัดซือ้ น้้ำมันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
กองสำธำรณสุขและสิง่ แวดล้อม

100,000.00

100,000.00

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ลอยวัฒนำ จ้ำกัด
100,000 บำท

บริษัท ลอยวัฒนำ จ้ำกัด
100,000 บำท

เป็นผูป้ ระกอบกำรโดยตรง
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

2/2562 ลว. 1 ต.ค. 61

3

จัดซือ้ น้้ำมันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
กองช่ำง

30,000.00

30,000.00

เฉพำะเจำะจง

บริษัท ลอยวัฒนำ จ้ำกัด
30,000 บำท

บริษัท ลอยวัฒนำ จ้ำกัด
30,000 บำท

เป็นผูป้ ระกอบกำรโดยตรง
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

3/2563 ลว. 1 ต.ค. 61

4

จ้ำงเหมำบริกำรคนขับรถขยะ

22,800.00

22,800.00

เฉพำะเจำะจง

1/2562 ลว. 2 ต.ค. 61

นำยมูหมั หมำดอิบรอเหม หมำดรำ นำยมูหมั หมำดอิบรอเหม หมำดรำ

22,800 บำท

22,800 บำท

คุณสมบัติเหมำะสม
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

5

จ้ำมเหมำบริกำรพนักงำนจัดเก็บขยะ

21,900.00

21,900.00

เฉพำะเจำะจง

นำยมูฮ้ำหมำด สันตี
21,900 บำท

นำยมูฮ้ำหมำด สันตี
21,900 บำท

คุณสมบัติเหมำะสม
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

2/2562 ลว. 2 ต.ค. 61

6

จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนจัดเก็บขยะ

20,400.00

20,400.00

เฉพำะเจำะจง

นำยมำวิน เศษระน้ำ
20,400 บำท

นำยมำวิน เศษระน้ำ
20,400 บำท

คุณสมบัติเหมำะสม
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

3/2562 ลว. 2 ต.ค. 61

7

จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนจัดเก็บขยะ

21,900.00

21,900.00

เฉพำะเจำะจง

นำยธรรม มุหมีน
21,900 บำท

นำยธรรม มุหมีน
21,900 บำท

คุณสมบัติเหมำะสม
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

4/2562 ลว. 2 ต.ค. 61

8

จ้ำงเหมำบริกำรผูช้ ่วยเจ้ำพนักงำน
สำธำรณสุข

18,000.00

18,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวสุไรญำ บูเดียะ
18,000 บำท

นำงสำวสุไรญำ บูเดียะ
18,000 บำท

คุณสมบัติเหมำะสม
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

5/2562 ลว. 2 ต.ค. 61

9

จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทัว่ ไป
ส้ำนักปลัด

18,900.00

18,900.00

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวอำรียำ สำเบำะ
18,900 บำท

นำงสำวอำรียำ สำเบำะ
18,900 บำท

คุณสมบัติเหมำะสม
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

6/2562 ลว. 2 ต.ค. 61

แบบ สขร. 1

ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

10 จ้ำงเหมำบริกำรคนขับรถน้้ำ
อเนกประสงค์

วงเงินทีจ่ ัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
21,900.00

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลควนสตอ
วันที่ 3 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
รำคำกลำง
วิธีซอื้ หรือจ้ำง
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
(บำท)
และรำคำทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
เฉพำะเจำะจง
นำยหมำดดำด เด็นดำรำ
นำยหมำดดำด เด็นดำรำ
21,900 บำท
21,900 บำท

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป
คุณสมบัติเหมำะสม
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

7/2562 ลว. 2 ต.ค. 61

11 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนประจ้ำรถน้้ำ
อเนกประสงค์

21,300.00

21,300.00

เฉพำะเจำะจง

นำยอำหลี บูเดียะ
21,300 บำท

นำยอำหลี บูเดียะ
21,300 บำท

คุณสมบัติเหมำะสม
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

8/2562 ลว. 2 ต.ค. 61

12 จ้ำงเหมำบริกำรผูช้ ่วยเจ้ำหน้ำที่
บันทึกข้อมูลส้ำนักปลัด

20,400.00

20,400.00

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวมำรีณำ อุเจะ
20,400 บำท

นำงสำวมำรีณำ อุเจะ
20,400 บำท

คุณสมบัติเหมำะสม
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

9/2562 ลว. 2 ต.ค. 61

13 จ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย
ทรัพย์สิน

21,900.00

21,900.00

เฉพำะเจำะจง

นำยสมชำย โยะหมำด
21,900 บำท

นำยสมชำย โยะหมำด
21,900 บำท

คุณสมบัติเหมำะสม
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

10/2562 ลว. 2 ต.ค. 61

14 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์
ส่วนกลำง

22,800.00

22,800.00

เฉพำะเจำะจง

นำยตอยิบ เตำวะโต
22,800 บำท

นำยตอยิบ เตำวะโต
22,800 บำท

คุณสมบัติเหมำะสม
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

11/2562 ลว. 2 ต.ค. 61

15 จ้ำงเหมำบริกำรแม่บ้ำนท้ำควำมสะอำด

20,400.00

20,400.00

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวมยุรำ กูเล็ม
20,400 บำท

นำงสำวมยุรำ กูเล็ม
20,400 บำท

คุณสมบัติเหมำะสม
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

12/2562 ลว. 2 ต.ค. 61

16 จ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย
ทรัพย์สิน

21,900.00

21,900.00

เฉพำะเจำะจง

นำยอับดุลรอแม มะเม๊ำะ
21,900 บำท

นำยอับดุลรอแม มะเม๊ำะ
21,900 บำท

คุณสมบัติเหมำะสม
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

13/2562 ลว. 2 ต.ค. 61

17 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทัว่ ไป
กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม

22,200.00

22,200.00

เฉพำะเจำะจง

นำยสัยนุนอำมิดีน มิลำอำบู
22,200 บำท

นำยสัยนุนอำมิดีน มิลำอำบู
22,200 บำท

คุณสมบัติเหมำะสม
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

14/2562 ลว. 2 ต.ค. 61

18 จ้ำงเหมำบริกำรผูช้ ่วยเจ้ำหน้ำที่
ธุรกำร กองกำรศึกษำฯ

21,900.00

21,900.00

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวมินล๊ะ กำเส็มสะ
21,900 บำท

นำงสำวมินล๊ะ กำเส็มสะ
21,900 บำท

คุณสมบัติเหมำะสม
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

15/2562 ลว. 2 ต.ค. 61

แบบ สขร. 1

ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

19 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทัว่ ไป
ประจ้ำสนำมกีฬำ

วงเงินทีจ่ ัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
21,300.00

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลควนสตอ
วันที่ 3 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
รำคำกลำง
วิธีซอื้ หรือจ้ำง
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
(บำท)
และรำคำทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
21,300.00 เฉพำะเจำะจง
นำยเติมศักดิ์ กูเล็ม
นำยเติมศักดิ์ กูเล็ม
21,300 บำท
21,300 บำท

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป
คุณสมบัติเหมำะสม
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

16/2562 ลว. 2 ต.ค. 61

20 จ้ำงเหมำบริกำรผูช้ ่วยเจ้ำหน้ำที่
สันทนำกำร

22,200.00

22,200.00

เฉพำะเจำะจง

นำยยูเรด สกุลำ
22,200 บำท

นำยยูเรด สกุลำ
22,200 บำท

คุณสมบัติเหมำะสม
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

17/2562 ลว. 2 ต.ค. 61

21 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท้ำแผนทีภ่ ำษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

22,800.00

22,800.00

เฉพำะเจำะจง

นำยมูฮ้ำหมำด แซะอำมำ
22,800 บำท

นำยมูฮ้ำหมำด แซะอำมำ
22,800 บำท

คุณสมบัติเหมำะสม
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

18/2562 ลว. 2 ต.ค. 61

22 จ้ำงเหมำบริกำรผูช้ ่วยเจ้ำหน้ำที่
ธุรกำร กองคลัง

21,900.00

21,900.00

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวสุนิสำ นำฮัมผล
21,900 บำท

นำงสำวสุนิสำ นำฮัมผล
21,900 บำท

คุณสมบัติเหมำะสม
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

19/2562 ลว. 2 ต.ค. 61

23 จ้ำงเหมำบริกำรผูช้ ่วยเจ้ำหน้ำที่

20,400.00

20,400.00

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวบุหลัน ดำแล่หมัน

นำงสำวบุหลัน ดำแล่หมัน

คุณสมบัติเหมำะสม

20/2562 ลว. 2 ต.ค. 61

20,400 บำท

20,400 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

นำงสำวสร้อยสุดำ บิลำอำบู

นำงสำวสร้อยสุดำ บิลำอำบู

คุณสมบัติเหมำะสม

20,400 บำท

20,400 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

นำยรอเชด บูเดียะ

นำยรอเชด บูเดียะ

คุณสมบัติเหมำะสม

18,000 บำท

18,000 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

นำยภำนุมำศ สลิมีน

นำยภำนุมำศ สลิมีน

คุณสมบัติเหมำะสม

21,900 บำท

21,900 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

บันทึกข้อมูล กองคลัง
24 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทัว่ ไปกองคลัง

25 จ้ำงเหมำบริกำรผูช้ ่วยเจ้ำหน้ำทีจ่ ัดท้ำ

20,400.00

18,000.00

20,400.00

18,000.00

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

แผนทีภ่ ำษีและทะเบียนทรัพย์สิน
26 จ้ำงเหมำบริกำรผูช้ ่วยเจ้ำหน้ำที่
บันทึกข้อมูล กองสวัสดิกำรสังคมฯ

21,900.00

21,900.00

เฉพำะเจำะจง

21/2562 ลว. 2 ต.ค. 61

22/2562 ลว. 2 ต.ค. 61

23/2562 ลว. 2 ต.ค. 61

แบบ สขร. 1

ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

27 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนซ่อมแซม

วงเงินทีจ่ ัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
23,700.00

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลควนสตอ
วันที่ 3 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
รำคำกลำง
วิธีซอื้ หรือจ้ำง
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
(บำท)
และรำคำทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
23,700.00 เฉพำะเจำะจง
นำยบักรินทร์ ผลำอำด
นำยบักรินทร์ ผลำอำด

ระบบไฟฟ้ำและส่องสว่ำงภำยในต้ำบล
28 จ้ำงเหมำบริกำรผูช้ ่วยพนักงำนซ่อมแซม

20,400.00

20,400.00

เฉพำะเจำะจง

ระบบไฟฟ้ำและส่องสว่ำงภำยในต้ำบล
29 จ้ำงเหมำบริกำรผูช้ ่วยเจ้ำพนักงำน

18,000.00

18,000.00

เฉพำะเจำะจง

กำรเกษตรกองสวัสดิกำรสังคมฯ
30 จัดซือ้ หนังสือพิมพ์

31 จัดซือ้ วัสดุก่อสร้ำง (กองช่ำง)

32 จัดซือ้ มิเตอร์น้ำ (กองช่ำง)

33 จัดซือ้ วัสดุส้ำนักงำนกองคลัง

2,640.00

19,600.00

37,800.00

6,600.00

2,640.00

19,640.00

37,800.00

6,600.00

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป
คุณสมบัติเหมำะสม

23,700 บำท

23,700 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

นำยศักดิก์ ริยำ นีโกบ

นำยศักดิก์ ริยำ นีโกบ

คุณสมบัติเหมำะสม

20,400 บำท

20,400 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

นำยจตุพงค์ มำยำสัน

นำยจตุพงค์ มำยำสัน

คุณสมบัติเหมำะสม

18,000 บำท

18,000 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ส่องใต้

ส่องใต้

เป็นผูป้ ระกอบกำรโดยตรง

2,640 บำท

2,640 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ฉฉ.วัสดุภัณฑ์

ฉฉ.วัสดุภัณฑ์

เป็นผูป้ ระกอบกำรโดยตรง

19,600 บำท

19,600 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ฉฉ.วัสดุภัณฑ์

ฉฉ.วัสดุภัณฑ์

เป็นผูป้ ระกอบกำรโดยตรง

37,800 บำท

37,800 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ร้ำนฟำ ฟำน น่ำอินเตอร์เน็ต

ร้ำนฟำ ฟำน น่ำอินเตอร์เน็ต

เป็นผูป้ ระกอบกำรโดยตรง

6,600 บำท

6,600 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

24/2562 ลว. 2 ต.ค. 61

25/2562 ลว. 2 ต.ค. 612

26/2562 ลว. 2 ต.ค. 61

4/2562 ลว. 10 ต.ค. 61

5/2562 ลว. 11 ต.ค. 61

6/2562 ลว. 11 ต.ค. 61

7/2562 ลว. 11 ต.ค. 61

แบบ สขร. 1

ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

34 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมรถจักรยำนยนต์

วงเงินทีจ่ ัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
1,270.00

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลควนสตอ
วันที่ 3 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
รำคำกลำง
วิธีซอื้ หรือจ้ำง
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
(บำท)
และรำคำทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
1,270.00 เฉพำะเจำะจง
ควนโดนยำนยนต์
ควนโดนยำนยนต์

กองช่ำง หมำยเลขทะเบียน 912 สต
35 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมรถจักรยำนยนต์

3,490.00

3,490.00

เฉพำะเจำะจง

กองช่ำง หมำยเลขทะเบียน 889 สต
36 จัดจ้ำงถ่ำยเอกสำรแบบฟอร์ม

1,000.00

1,000.00

เฉพำะเจำะจง

กำรขึน้ ทะเบียน
37 จัดซือ้ วัสดุคอมพิเตอร์

7,290.00

7,290.00

เฉพำะเจำะจง

กองสวัสดิกำรสังคมฯ
38 จัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่ำง

39 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง

12,655.00

5,562.93

12,655.00

5,562.93

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

หมำยเลขทะเบียน 1838 สตูล
40 จ้ำงเหมำบริกำรพ่นหมอกควัน

3,000.00

3,000.00

เฉพำะเจำะจง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
เป็นผูป้ ระกอบกำรโดยตรง 27/2562 ลว. 12 ต.ค. 61

1,270 บำท

1,270 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ควนโดนยำนยนต์

ควนโดนยำนยนต์

เป็นผูป้ ระกอบกำรโดยตรง

3,490 บำท

3,490 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ร้ำนฟำ ฟำน น่ำอินเตอร์เน็ต

ร้ำนฟำ ฟำน น่ำอินเตอร์เน็ต

เป็นผูป้ ระกอบกำรโดยตรง

1,000 บำท

1,000 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

บริษัท คอมเทคแอนเน็ตเวิร์ค

บริษัท คอมเทคแอนเน็ตเวิร์ค

เป็นผูป้ ระกอบกำรโดยตรง

7,290 บำท

7,290 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

บริษัท คอมเทคแอนเน็ตเวิร์ค

บริษัท คอมเทคแอนเน็ตเวิร์ค

เป็นผูป้ ระกอบกำรโดยตรง

12,655 บำท

12,655 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

บริษัท อีซูซุหำดใหญ่ จ้ำกัด

บริษัท อีซูซุหำดใหญ่ จ้ำกัด

เป็นผูป้ ระกอบกำรโดยตรง

สำขำสตูล 5,562.93 บำท

สำขำสตูล 5,562.93 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

นำยวีรยุทธ บิสลีมีน

นำยวีรยุทธ บิสลีมีน

คุณสมบัติเหมำะสม

3,000 บำท

3,000 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

28/2562 ลว. 12 ต.ค. 61

30/2561 ลว. 19 ต.ค. 61

8/2562 ลว. 19 ต.ค. 61

9/2562 ลว. 26 ต.ค. 61

31/2562 ลว. 30 ต.ค. 61

32/2562 ลว. 30 ต.ค. 61

แบบ สขร. 1

ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

41 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิลโครงกำร

วงเงินทีจ่ ัดซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
450.00

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลควนสตอ
วันที่ 3 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
รำคำกลำง
วิธีซอื้ หรือจ้ำง
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
(บำท)
และรำคำทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
450.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนฟำลดี้ กรำฟิก ดีไซน์
ร้ำนฟำลดี้ กรำฟิก ดีไซน์

รณรงค์รักษำควำมสะอำด
42 จัดซือ้ อำหำรเสริม (นม) ให้แก่

450 บำท
206,369.80

206,369.80

เฉพำะเจำะจง

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
43 จัดซือ้ อำหำรเสริม (นม) ให้แก่
โรงเรียนในเขตพืน้ ที่ อบต. ควนสตอ

บริษัทสุรำษฎร์เฟรชมิลค์ จ้ำกัด บริษัทสุรำษฎร์เฟรชมิลค์ จ้ำกัด
206,369.80 บำท

425,770.20

425,770.20

เฉพำะเจำะจง

450 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
ตำมสิทธิกำรจัดสรร

206,369.80 บำท

บริษัทสุรำษฎร์เฟรชมิลค์ จ้ำกัด บริษัทสุรำษฎร์เฟรชมิลค์ จ้ำกัด
425,770.20 บำท

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
เป็นผูป้ ระกอบกำรโดยตรง 33/2562 ลว. 30 ต.ค. 61

425,770.20 บำท

สัญญำซือ้ ขำย 1/2562
ลว. 31 ต.ค. 61

ตำมสิทธิกำรจัดสรร

สัญญำซือ้ ขำย 2/2562
ลว. 31 ต.ค. 61

