
 

 
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ           
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แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1 จ้างต่อพืน้ทีเ่วบ็ไซต์ 9,000.00             9,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเจเวลิด์ จ ากัด บริษัท ซีเจเวลิด์ จ ากัด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 38/2562 ลว. 3 ธ.ค. 61

9,000 บาท 9,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน 30,500.00           30,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต ราคาทีเ่หมาะสม 3/2562 ลว 4 ธ.ค. 61

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 30,500 บาท 30,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ด้วยเทคโนโลย ีDLTV

2 จัดจ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์ 11,060.00           11,060.00          เฉพาะเจาะจง ร้านควนโดนการไฟฟ้า ร้านควนโดนการไฟฟ้า เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 39/2562 ลว. 6 ธ.ค. 61

วงจรปิด (CCTV) 11,060 บาท 11,060 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

3 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 4,000.00             4,000.00            เฉพาะเจาะจง ส. เอกสาร ส. เอกสาร เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 40/2562 ลว. 11 ธ.ค. 61

4,000 บาท 4,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

4 จัดจ้างป้ายไวนิล 450.00                450.00               เฉพาะเจาะจง นายอนันต์  ยหูันนัน นายอนันต์  ยหูันนัน เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 41/2562 ลว. 11 ธ.ค. 61

450 บาท 451 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

5 จัดซ้ือวสัดุการเกษตรส านักปลัด 51,050.00           51,050.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสวนการเกษตร ร้านบ้านสวนการเกษตร เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 11/2562  ลว. 12 ธ.ค. 61

51,050 บาท 51,050 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

6 จัดซ้ือวสัดุโครงการจัดการส่ิงแวดล้อม 35,260.00           35,260.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสวนการเกษตร ร้านบ้านสวนการเกษตร เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 12/2562 ลว. 12 ธ.ค. 61
เพือ่พัฒนาชุมชนอยา่งยัง่ยนื 35,260 บาท 35,260 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม   2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 4  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2562

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง



แบบ สขร. 1
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม   2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 4  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2562

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

7 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์การอบรม โครงการ 4,000.00             4,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน รรรรรร พาณิชย์ ร้าน รรรรรร พาณิชย์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 13/2562 ลว. 13 ธ.ค. 61
จัดการส่ิงแวดล้อมเพือ่พัฒนาชุมชนฯ 4,000 บาท 4,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

8 จัดจ้างท าป้ายไวนิล โครงการจัดการ 450.00                450.00               เฉพาะเจาะจง ร้านฟาลด้ี กราฟฟิก ดีไซด์ ร้านฟาลด้ี กราฟฟิก ดีไซด์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 42/2562 ลว. 13 ธ.ค. 61
ส่ิงแวดล้อมเพือ่พัฒนาชุมชนอยา่งยัง่ยนื 450 บาท 450 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

9 จ้างเหมาบริการเต็นท์โครงการจัดการ 3,000.00             3,000.00            เฉพาะเจาะจง นายสาธติ  เกะอากะ นายสาธติ  เกะอากะ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 43/2562 ลว. 13 ธ.ค. 61
ส่ิงแวดล้อมเพือ่พัฒนาชุมชนอยา่งยัง่ยนื 3,000 บาท 3,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

10 จ้างขุดหลุมปลูกต้นไม้ โครงการจัดการ 4,900.00             4,900.00            เฉพาะเจาะจง นายหยนั  โสะตรา นายหยนั  โสะตรา เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 44/2562 ลว. 13 ธ.ค. 61
ส่ิงแวดล้อมเพือ่พัฒนาชุมชนอยา่งยัง่ยนื 4,900 บาท 4,900 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

11 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 3,000.00             3,000.00            เฉพาะเจาะจง นายวฒิุนัน  กุสกุล นายวฒิุนัน  กุสกุล คุณสมบัติเหมาะสม 45/2562 ลว. 17 ธ.ค. 61
กองช่าง 3,000 บาท 3,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

12 จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ 26,000.00           26,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสวนการเกษตร ร้านบ้านสวนการเกษตร เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 46/2562 ลว. 18 ธ.ค. 61
26,000 บาท 26,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

13 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการป้องกันและ 450.00                450.00               เฉพาะเจาะจง นายอนันต์  ยหูันนัน นายอนันต์  ยหูันนัน เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 47/2562 ลว. 20 ธ.ค. 61
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 450 บาท 451 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ปีใหม่ 2562

14 จ้างท าป้ายไวนิล 600.00                600.00               เฉพาะเจาะจง ร้านฟาลด้ี กราฟิก ดีไซน์ ร้านฟาลด้ี กราฟิก ดีไซน์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 48/2562 ลว. 21 ธ.ค. 61
600 บาท 601 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

15 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 903.50                903.50               เฉพาะเจาะจง ร้าน ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ ร้าน ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 36/2562 ลว. 23 พ.ย. 61
903.50 บาท 903.50 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม   2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 4  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2562

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

16 จัดซ้ือน้ าด่ืม น้ าแข็งหลอด 1,834.00             1,834.00            เฉพาะเจาะจง นายราว ี ดาแลหมัน นายราว ี ดาแลหมัน เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 37/2562 ลว. 23 พ.ย. 61
1,834 บาท 1,834 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

17 จัดจ้างเหมาบริการเต็นท์ โครงการ 2,200.00             2,200.00            เฉพาะเจาะจง นายสาธติ  เกอากะ นายสาธติ  เกอากะ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 49/2562 ลว. 26 ธ.ค. 61
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2,200 บาท 2,200 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

18 จัดจ้างติดต้ังระบบสายเมนไฟฟ้า 25,586.00           25,586.00          เฉพาะเจาะจง ร้านควนโดนการไฟฟ้า ร้านควนโดนการไฟฟ้า เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 50/2562 ลว. 28 ธ.ค. 61
แบบ 3 เฟส เข้าอาคารโรงยมิ 25,586 บาท 25,586 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สนามกีฬากลาง


