


แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1 จัดจ้างพืน้ทีเ่วบ็ไซต์รายปีและต่อ 9,000.00             9,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเจเวลิด์ จ ากัด บริษัท ซีเจเวลิด์ จ ากัด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 47/2562 ลว. 2 ธ.ค. 62

อายโุดเมนเนมรายปี 9,000 บาท 9,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

2 จัดจ้างท าจุดถ่ายรูปบริเวณอ่างเก็บน้ า 5,900.00             5,900.00            เฉพาะเจาะจง นายธราวธุ  เหมสลาหมาด นายธราวธุ  เหมสลาหมาด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 48/2562 ลว. 3 ธ.ค. 62

วงัตาหงา 5,900.00 5,900.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

3 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการวนัพ่อ 450.00                450.00               เฉพาะเจาะจง นายอนันต์  ยหูันนัน นายอนันต์  ยหูันนัน เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 49/2562 ลว. 3 ธ.ค. 62

แห่งชาติ  5 ธ.ค. 62 ขนาด 1x3 ม. 450.00 450.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

จ านวน 1 ป้าย

4 จ้างเหมาบริการเคร่ืองขยายเสียง 1,000.00             1,000.00            เฉพาะเจาะจง นายอับดุลตอเหลบ โยะหมาด นายอับดุลตอเหลบ โยะหมาด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 50/2562 ลว. 4 ธ.ค. 62

จ านวน 1 ชุด 1,000.00 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

5 จัดจ้างเปล่ียนยางรถบรรทุกขยะ 41,520.00           41,520.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ดิยางยนต์ หจก.ดิยางยนต์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 51/2562 ลว. 6 ธ.ค. 62

แบบอเนกประสงค์ 41,520.00 41,520.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

6 จัดจ้างติดต้ังไฟส่องสวา่งรถบรรทุกน้ า 6,300.00             6,300.00            เฉพาะเจาะจง ร้านซีลไดนาโม ร้านซีลไดนาโม เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 53/2562  ลว. 9 ธ.ค. 62

บง 5165 สตูล 6,300.00 6,300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

7 จัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์ฯ 1,800.00             1,800.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 10/2562  ลว. 13 ธ.ค. 62

1,800.00 1,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม   2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 3  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
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8 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 21,000.00           21,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวมัสนี  หนัน่ชัง่ นางสาวมัสนี  หนัน่ชัง่ คุณสมบัติเหมาะสม 54/2562 ลว. 16 ธ.ค. 62

ส านักปลัด 21,000.00 21,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

9 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างจ านวน 13 รายการ 10,385.00           10,385.00          เฉพาะเจาะจง ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 11/2562 ลว. 16 ธ.ค. 62

(ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย) 10,345.00 10,345.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

10 จัดจ้างจัดดอกไม้ประดิษฐ์ 17,000.00           17,000.00          เฉพาะเจาะจง ช.สาธร ช.สาธร เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 55/2562 ลว. 18 ธ.ค. 62

พร้อมฐานและพานดอกไม้ประดิษฐ์ 17,000.00 17,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

11 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ตามโครงการ 6,315.00             6,315.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 13/2562 ลว. 19 ธ.ค. 62

สนามกีฬาได้มาตรฐานสากล 6,315.00 6,315.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

12 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการป้องกัน 450.00                450.00               เฉพาะเจาะจง นายอนันต์  ยหูันนัน นายอนันต์  ยหูันนัน เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 56/2562 ลว. 23 ธ.ค. 62
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 450.00 450.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
เทศกาลปีใหม่ 2563 

จ านวน 1 ป้าย

13 จัดซ้ือท่อผ้าใบส่งน้ าพร้อมวสัดุ 53,284.00           53,284.00          เฉพาะเจาะจง ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 14/2562 ลว. 25 ธ.ค. 62
อุปกรณ์เพือ่ช่วยเหลือเกษตรกร 53,284.00 53,284.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

14 จัดจ้างเหมาบริการเต็นท์ขนาด 2,200.00             2,200.00            เฉพาะเจาะจง นายสาธติ  เสะอากะ นายสาธติ  เสะอากะ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 57/2562 ลว. 26 ธ.ค. 62
5x8 ม. จ านวน 1 หลัง 2,200.00 2,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
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15 จัดซ้ือน้ าด่ืมและน้ าแข็งหลอด 1,834.00             1,834.00            เฉพาะเจาะจง นายราว ี ดาแลหมัน นายราว ี ดาแลหมัน เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 57/2562 ลว. 26 ธ.ค. 62
ตามโครงการป้องกันและ 1,834.00 1,834.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

ปีใหม่ 2563


