


แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1 จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการ 3,540.00             3,540.00            เฉพาะเจาะจง ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 67/2563 ลว 5 ก.พ. 63

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 3,540.00 3,540.00

2 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างจ านวน 7 รายการ 2,477.00             2,477.00            เฉพาะเจาะจง ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 24/2563 ลว 6 ก.พ. 63

2,477.00 2,477.00

3 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์กองช่าง 11,210.00           11,210.00          เฉพาะเจาะจง บจก. คอมเทค แอนด์ เน็ตเวร์ิค บจก. คอมเทค แอนด์ เน็ตเวร์ิค เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 25/2563 ลว 6 ก.พ. 63

จ านวน 7 รายการ 11,210.00 11,210.00

4 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรม 450.00                450.00               เฉพาะเจาะจง ห้องภาพริสโฟโต้ปร้ินท์ ห้องภาพริสโฟโต้ปร้ินท์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 68/2563 ลว 11 ก.พ. 63

เพิม่ประสิทธภิาพคณะผู้บริหาร 450.00 450.00

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง

5 จัดซ้ือถุงพลาสติกสีขาวขุน่ 2,850.00             2,850.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต ร้าน ฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 26/2563 ลว 11 ก.พ. 63

ขนาด 36x45 นิว้ จ านวน 15 แพ็ค 2,850.00 2,850.00

6 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 2,475.00             2,475.00            เฉพาะเจาะจง รรรรรร พาณิชย์ รรรรรร พาณิชย์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 27/2563 ลว 11 ก.พ. 63

ตามโครงการฝึกอบรมเพิม่ประสิทธภิาพ 2,475.00 2,475.00

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.

พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กุมภำพันธ์  2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 6  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
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7 จัดจ้างท าของสมนาคุณ โครงการ 7,000.00             7,000.00            เฉพาะเจาะจง ห้องภาพริสโฟโต้ปร้ินท์ ห้องภาพริสโฟโต้ปร้ินท์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 69/2563 ลว 14 ก.พ. 63

ฝึกอบรมเพิม่ประสิทธภิาพคณะผู้บริหาร 7,000.00 7,000.00

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง

8 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 200,000.00         200,000.00        เฉพาะเจาะจง ควนโดนการไฟฟ้า ควนโดนการไฟฟ้า เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 7/2563 ลว 18 ก.พ. 63

ในต าบลควนสตอ ม.1-10 200,000.00 200,000.00

จ้างเหมาบริการรถโดยสาร 91,000.00           91,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ว ีเค ทัวร์ จ ากัด บริษัท ว ีเค ทัวร์ จ ากัด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 70/2563 ลว 19 ก.พ. 63

9 ปรับอากาศไม่ประจ าทาง 2 ชัน้ 91,000.00 91,000.00

จ้างเปล่ียนทรายกรองระบบประปา 43,000.00           43,000.00          เฉพาะเจาะจง นายเชาวลิต  วฒันพันธ์ นายเชาวลิต  วฒันพันธ์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 71/2563 ลว 20 ก.พ. 63

43,000.00 43,000.00

10 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 14,500.00           14,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน พี เอส โปรดักส์ ร้าน พี เอส โปรดักส์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 72/2563 ลว 20 ก.พ. 63

หมายเลขครุภัณฑ์ 417-60-0003 14,500.00 14,500.00

11 จัดจ้างเปล่ียนยางรถบรรทุกขยะ 41,520.00           41,520.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ดิยางยนต์ หจก.ดิยางยนต์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 73/2563 ลว 20 ก.พ. 63

หมายเลขทะเบียน 80-3130 41,520.00 41,520.00

12 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน กองช่าง 19,831.00           19,831.00          หจก. เลิศชัยโอเอ หจก. เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 28/2563 ลว 20 ก.พ. 63

19,831.00 19,831.00
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13 จัดซ้ือรองเท้าดับเพลิง จ านวน 3 คู่ 6,900.00             6,900.00            ควนโดนการไฟฟ้า ควนโดนการไฟฟ้า เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 29/2563 ลว 20 ก.พ. 63

6,900.00 6,900.00

14 จัดซ้ือวสัดุกีฬา (อ าเภอคัพ) 6,965.00             6,965.00            มุมีนซอคเกอร์ มุมีนซอคเกอร์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 30/2563 ลว 20 ก.พ. 63

6,965.00 6,965.00

15 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 8,783.50             8,783.50            ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 31/2563 ลว 26 ก.พ. 63

8,783.50                       8,783.50                          


