


แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริม 2,700.00             2,700.00            เฉพาะเจาะจง ฟาลด้ี กราฟฟิก ดีไซน์ ฟาลด้ี กราฟฟิก ดีไซน์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 58/2563 ลว. 3 ม.ค. 63

พัฒนาการเด็กปฐมวยั 2,700.00 2,700.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

2 จัดจ้างเหมาบริการเก้าอี ้ตามโครางการ 1,500.00             1,500.00            เฉพาะเจาะจง นายสาธติ  เสะอากะ นายสาธติ  เสะอากะ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 59/2563 ลว. 3 ม.ค. 63

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยั 1,500.00 1,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

3 จัดจ้างเหมาบริการเคร่ืองเสียง 2,000.00             2,000.00            เฉพาะเจาะจง นายอับดุลตอเหลบ  โยะหมาด นายอับดุลตอเหลบ  โยะหมาด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 60/2563 ลว. 3 ม.ค. 63

ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการ 2,000.00 2,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

เด็กปฐมวยั

4 จัดจ้างเหมาบริการเวที ตามโครงการ 3,500.00             3,500.00            เฉพาะเจาะจง ร้านแอ๋วดอกไม้สด ร้านแอ๋วดอกไม้สด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 61/2563 ลว. 3 ม.ค. 63

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยั 3,500.00 3,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

5 จัดซ้ือวสัดุ ตามโครงการส่งเสริม 7,900.00             7,900.00            เฉพาะเจาะจง ร้านสารบัญ ร้านสารบัญ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 17/2563 ลว. 6 ม.ค. 63

พัฒนาการเด็กปฐมวยั 7,900.00 7,900.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

6 จัดซ้ือของขวญัของรางวลั โครงการ 7,260.00             7,260.00            เฉพาะเจาะจง นางยะ  ดาแลหมัน นางยะ  ดาแลหมัน เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 18/2563 ลว. 6 ม.ค. 63

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยั 7,260.00 7,260.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

7 จัดซ้ือกล่องพลาสติก จ านวน  24 ใบ 13,200.00           13,200.00          เฉพาะเจาะจง ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 19/2563 ลว. 6 ม.ค. 63
13,200.00 13,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม  2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 4  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
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8 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน ส านักปลัด 11,690.00           11,690.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 20/2563 ลว. 8 ม.ค. 63
จ านวน 27 รายการ 11,690.00 11,690.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

9 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,080.00             1,080.00            เฉพาะเจาะจง บจก.คอมเทคแอนด์เน็ตเวร์ิค บจก.คอมเทคแอนด์เน็ตเวร์ิค เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 21/2563 ลว. 9 ม.ค. 63
จ านวน 2 รายการ 1,080.00 1,080.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

10 จัดจ้างท าตรายาง กองคลัง 630.00                630.00               เฉพาะเจาะจง นายสมพล  ธรรมชาติ นายสมพล  ธรรมชาติ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 62/2563 ลว. 13 ม.ค. 63
จ านวน 2 รายการ 630.00 630.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

11 จัดซ้ือวสัดุส านักงานกองคลัง 12,535.00           12,535.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 22/2563 ลว. 16 ม.ค. 63
จ านวน 23 รายการ 12,535.00 12,535.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

12 จ้างโครงการถนน คสล.ทางเข้า 1,664,500.00      1,664,500.00     คัดเลือก หจก. หนองปลาไหลการโยธา หจก.หนุย่ก่อสร้าง เสนอราคาต่ าสุด 6/2563 ลว. 17 ม.ค. 63
สนามกีฬา ม. 4 และภายใน 1,664,500.00 1,663,000.00

สนามกีฬา ม. 4 หจก.หนุย่ก่อสร้าง

1,664,000.00

13 จัดจ้างซ่อมแซมระบบประปา 15,750.00           15,750.00          เฉพาะเจาะจง ควนโดนการไฟฟ้า ควนโดนการไฟฟ้า เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 63/2563 ลว. 28 ม.ค. 63
หมูท่ี ่4 ต าบลควนสตอ 15,750.00 15,750.00

14 จัดจ้างเปล่ียนยางรถบรรทุกน้ า 42,120.00           42,120.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ดิยางยนต์ หจก.ดิยางยนต์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 64/2563 ลว 29 ม.ค. 63
บง 5165 สตูล 42,120.00 42,120.00
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15 จัดจ้างท าตรายาง ส านักปลัด 400.00                400.00               เฉพาะเจาะจง นายสมพล  ธรรมชาติ นายสมพล  ธรรมชาติ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 65/2563 ลว 29 ม.ค. 63
จ านวน 2 รายการ 400.00 400.00

16 จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,150.00             2,150.00            เฉพาะเจาะจง ฮูดาคอมพิวเตอร์ ฮูดาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 66/2563 ลว 29 ม.ค. 63
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0019 2,150.00 2,150.00


