


แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1 จัดซ้ือวสัดุโครงการจัดท าหรือ 885.00                885.00               เฉพาะเจาะจง ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 5/2563  ลว. 7 พ.ย. 62

ปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่าษีและ 885.00 885.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ทะเบียนทรัพยสิ์น

2 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ ตามโครงการจัดท า 4,750.00             4,750.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 6/2563  ลว. 7 พ.ย. 62

หรือปรับปรุงแผนทีภ่าษีฯ 4,750.00 4,750.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

3 จัดจ้างท าป้ายไวนิลขนาด 1 x 3 ม. 450.00                450.00               เฉพาะเจาะจง นายอนันต์  ยหูันนัน นายอนันต์  ยหูันนัน เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 36/2563  ลว. 8 พ.ย. 62

450.00 450.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

4 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ 1,130.03             1,130.03            เฉพาะเจาะจง บจก.อีซูซุหาดใหญ่ สาขาสตูล บจก.อีซูซุหาดใหญ่ สาขาสตูล เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 37/2563  ลว. 8 พ.ย. 62
ส่วนกลาง กข 1838 สตูล 1,130.03 1,130.03 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

5 จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควนั 3,000.00             3,000.00            เฉพาะเจาะจง นายวรียทุธ เหมสลาหมาด นายวรียทุธ เหมสลาหมาด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 38/2563  ลว. 13 พ.ย. 62
3,000.00 3,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

6 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คเคร่ือง 9,000.00             9,000.00            เฉพาะเจาะจง ฮูดาคอมพิวเตอร์ ฮูดาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 39/2563  ลว. 14 พ.ย. 62
คอมพิวเตอร์ 9,000.00 9,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

7 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิลโครงการ 1,890.00             1,890.00            เฉพาะเจาะจง ฟาลด้ี กราฟฟิกดีไซน์ ฟาลด้ี กราฟฟิกดีไซน์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 40/2563  ลว. 14 พ.ย. 62
รณรงค์ถนนสะอาด 1,890.00 1,890.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 3   เดือน  ธันวำคม  พ.ศ. 2562 

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
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8 จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,550.00             1,550.00            เฉพาะเจาะจง ฮูดาคอมพิวเตอร์ ฮูดาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 41/2563  ลว. 20 พ.ย. 62
คอมพิวเตอร์ กองช่าง 1,550.00 1,550.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

9 จัดจ้างท าป้ายไวนิลปิดปรับปรุงสนาม 600.00                600.00               เฉพาะเจาะจง ฟาลด้ี กราฟฟิกดีไซน์ ฟาลด้ี กราฟฟิกดีไซน์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 42/2563  ลว. 20 พ.ย. 62
จ านวน  2  ป้าย 600.00 600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

10 จัดซ้ือกล่องพลาสติกจ านวน 24 ใบ 13,200.00           13,200.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต ร้าน ฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 7/2563  ลว. 14 พ.ย. 62
13,200.00 13,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

11 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการรณรงค์ 4,950.00             4,950.00            เฉพาะเจาะจง รรรรรร พาณิชย์ รรรรรร พาณิชย์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 8/2563  ลว. 14 พ.ย. 62
ถนนสะอาด 4,950.00 4,950.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

12 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการควนสตอ 1,800.00             1,800.00            เฉพาะเจาะจง ฟาลด้ี กราฟฟิกดีไซน์ ฟาลด้ี กราฟฟิกดีไซน์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 43/2563  ลว. 20 พ.ย. 62
น่าอยูดู่สะอาดตาตามวถิีชุมชน 1,800.00 1,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

จ านวน 2 ป้าย

13 จัดซ้ือยางรถยนต์พร้อมเปล่ียน 21,001.96           21,001.96          เฉพาะเจาะจง บจก.อีซูซุหาดใหญ่ สาขาสตูล บจก.อีซูซุหาดใหญ่ สาขาสตูล เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 9/2563  ลว. 20 พ.ย. 62
21001.96 21001.96 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

14 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 4,140.00             4,140.00            เฉพาะเจาะจง นายอนันต์  ยหูันนัน นายอนันต์  ยหูันนัน เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 44/2563  ลว. 26 พ.ย. 62
การช าระภาษี 4,140.00 4,140.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
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15 จัดจ้างถ่ายเอกสารรายงานผล 935.00                935.00               เฉพาะเจาะจง ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 45/2563  ลว. 27 พ.ย. 62
การติดตามแผนและประเมินผล 935.00 935.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

แผนพัฒนา ปี พ.ศ. 2562

16 จัดจ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมแซม 1,500.00             1,500.00            เฉพาะเจาะจง ฮูดาคอมพิวเตอร์ ฮูดาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 46/2563  ลว. 27 พ.ย. 62
ครุภัณฑ์ กองคลัง 1500 1500 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ


