


แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1 จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ 6,812.69             6,812.69            เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซู ทักษิณ จ ากัด บริษัท มิตซู ทักษิณ จ ากัด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 74/2563 ลว. 2 มี.ค. 63

ส่วนกลาง กง 6056 สตูล 6,812.69 6,812.69

2 จัดจ้างตรวจซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ กอง 700.00                700.00               เฉพาะเจาะจง ร้านฮูดา คอมพิวเตอร์ ร้านฮูดา คอมพิวเตอร์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 75/2563 ลว.4 มี.ค. 63

สาธารณสุขฯ 700.00 700.00

3 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 7,996.00             7,996.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 32/2563 ลว.4 มี.ค. 63

7,996.00 7,996.00

4 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 8,600.00             8,600.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 33/2563 ลว.4 มี.ค. 63

8,600.00 8,600.00

5 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 8,812.63             8,812.63            เฉพาะเจาะจง บจก.อีซูซุ หาดใหญ่ สาขาสตูล บจก.อีซูซุ หาดใหญ่ สาขาสตูล เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 76/2563 ลว. 13 มี.ค. 63

กข 1838 8,812.63 8,812.63

6 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 2,375.00             2,375.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 34/2563 ลว. 12มี.ค. 63

(เจลล้างมือ) จ านวน 5 ขวด 2,375.00 2,375.00

7 จัดซ้ือกระดาษเอ 4 17,400.00           17,400.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 35/2563 ลว. 13มี.ค. 63

17,400.00 17,400.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มีนำคม  2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 6  เดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
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8 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกขนาด 6,300.00             6,300.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท นายน์คอม จ ากัด บริษัท นายน์คอม จ ากัด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง สัญญาซ้ือขาย 5/2563

A3 ยีห่้อ HP รุ่น officejet7110 6,300.00 6,300.00 ลว. 13 มี.ค. 63

9 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ LED 15,000.00           15,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท นายน์คอม จ ากัด บริษัท นายน์คอม จ ากัด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง สัญญาซ้ือขาย 6/2563

ยีห่้อ OKI รุ่น B432Dn 15,000.00 15,000.00 ลว. 13 มี.ค. 63

10 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์จัดท าหน้ากาก 29,808.00           29,808.00          เฉพาะเจาะจง รรรรรร พาณิชย์ รรรรรร พาณิชย์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 37/2563 ลว. 17 มี.ค. 63

อนามัย (งบเงินอุดหน)ุ 29,808.00 29,808.00

11 จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม 850.00                850.00               เฉพาะเจาะจง เอฟ แอนด์อาร์ ปร้ินเตอร์เซอร์วสิ เอฟ แอนด์อาร์ ปร้ินเตอร์เซอร์วสิ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 77/2563 ลว. 17 มี.ค. 63

เคร่ืองพิมพ์ 478-56-0022 850.00 850.00

12 จัดจ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมแซมรถ 3,793.43             3,793.43            เฉพาะเจาะจง บจก.อีซูซุหาดใหญ่ สาขาสตูล บจก.อีซูซุหาดใหญ่ สาขาสตูล เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 78/2563 ลว. 19 มี.ค. 63

บรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4184 3,793.43 3,793.43

13 จัดซ้ือวสัดุอุปกรร์จัดท าหน้ากาก 43,760.00           43,760.00          เฉพาะเจาะจง รรรรรร พาณิชย์ รรรรรร พาณิชย์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 38/2563 ลว. 24 มี.ค. 63

อนามัย ตามโครงการเผ้าระวงั ป้องกัน 43,760.00 43,760.00

และควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 

(COVID-19)
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14 จ้างเหมาบริการเยบ็หน้ากากอนามัย 33,800.00           33,800.00          เฉพาะเจาะจง นางอาฉ๊ะ  เสวก นางอาฉ๊ะ  เสวก เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 80/2563 ลว. 27 มี.ค. 63

ตามโครงการป้องกัน เฝ้าระวงัและ 33,800.00 33,800.00

ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า

(COVID-19)

15 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 2,640.00             2,640.00            เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์ส่องใต้ หนังสือพิมพ์ส่องใต้ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 39/2563 ลว. 31 มี.ค. 63

2,640.00 2,640.00


