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แบบ สขร. 1

ล าดับที่ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการผู้ช่วย จนท. ธรุการ 22,800.00           22,800.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา  นาฮัมผล นางสาวสุนิสา  นาฮัมผล คุณสมบัติเหมาะสม 179/2562

กองคลัง 22,800 บาท 22,800 บาท ลว. 1 ก.ค. 62

2 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 21,300.00           21,300.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวบุหลัน  ดาแล่หมัน นางสาวบุหลัน  ดาแล่หมัน คุณสมบัติเหมาะสม 179/2562

บันทึกข้อมูล กองคลัง 21,300 บาท 21,300 บาท ลว. 1 ก.ค. 62

3 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 21,300.00           21,300.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสร้อยสุดา  บิลาอาบู นางสาวสร้อยสุดา  บิลาอาบู คุณสมบัติเหมาะสม 180/2562

กองคลัง 21,300 บาท 21,300 บาท ลว. 1 ก.ค. 62

4 จ้างเหมาบริการจัดท าแผนทีภ่าษี 23,700.00           23,700.00          เฉพาะเจาะจง นายมูฮ าหมาด  แซะอามา นายมูฮ าหมาด  แซะอามา คุณสมบัติเหมาะสม 181/2562

และทะเบียนทรัพยสิ์น 23,700 บาท 23,700 บาท ลว. 1 ก.ค. 62

5 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจัดท าแผนที่ 19,500.00           19,500.00          เฉพาะเจาะจง นายรอเชด  บูเดียะ นายรอเชด  บูเดียะ คุณสมบัติเหมาะสม 182/2562

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 19,500 บาท 19,500 บาท ลว. 1 ก.ค. 62

6 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 20,700.00           20,700.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา  สาเบาะ นางสาวอารียา  สาเบาะ คุณสมบัติเหมาะสม 183/2562

ส านักปลัด 20,700 บาท 20,700 บาท ลว. 1 ก.ค. 62

7 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 21,300.00           21,300.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวมารีณา  อุเจ๊ะ นางสาวมารีณา  อุเจ๊ะ คุณสมบัติเหมาะสม 184/2562

บันทึกข้อมูล ส านักปลัด 21,300 บาท 21,300 บาท ลว. 1 ก.ค. 62

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ

วันที่  1   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ

วันที่  1   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

8 จ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาด 21,300.00           21,300.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวมยรุา  กูเล็ม นางสาวมยรุา  กูเล็ม คุณสมบัติเหมาะสม 185/2562

21,300 บาท 21,300 บาท ลว. 1 ก.ค. 62

9 จ้างเหมาบริการคนขับรถน้ า 23,400.00           23,400.00          เฉพาะเจาะจง นายหมาดดาด  เด็นดารา นายหมาดดาด  เด็นดารา คุณสมบัติเหมาะสม 186/2562

อเนกประสงค์ 23,400 บาท 23,400 บาท ลว. 1 ก.ค. 62

จ้างเหมาบริการพนักงานประจ ารถน้ า 22,200.00           22,200.00          นายอาหลี  บูเดียะ นายอาหลี  บูเดียะ คุณสมบัติเหมาะสม 187/2562

22,200 บาท 22,200 บาท ลว. 1 ก.ค. 62

10 จ้างเหมาบริการคนขับรถยนต์ 23,700.00           23,700.00          เฉพาะเจาะจง นายตอยบิ  เตาวะโต นายตอยบิ  เตาวะโต คุณสมบัติเหมาะสม 188/2562

ส่วนกลาง 23,700 บาท 23,700 บาท ลว. 1 ก.ค. 62

11 จ้างเหมาบริการคนขับรถยนต์ 22,800.00           22,800.00          เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  โยะฮาหมาด นายสมชาย  โยะฮาหมาด คุณสมบัติเหมาะสม 189/2562

ส่วนกลาง 22,800 บาท 22,800 บาท ลว. 1 ก.ค. 62

12 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 22,800.00           22,800.00          เฉพาะเจาะจง นายอับดุลรอแม มาเม๊าะ นายอับดุลรอแม มาเม๊าะ คุณสมบัติเหมาะสม 190/2562

และทรัพยสิ์น 22,800 บาท 22,800 บาท ลว. 1 ก.ค. 62

13 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 24,300.00           24,300.00          เฉพาะเจาะจง นายบักรินทร์  พลาอาด นายบักรินทร์  พลาอาด คุณสมบัติเหมาะสม 192/2562

และส่องสวา่ง 24,300 บาท 24,300 บาท ลว. 1 ก.ค. 62



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ

วันที่  1   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

14 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยซ่อมแซม 21,300.00           21,300.00          เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิกรียา  นีโกบ นายศักด์ิกรียา  นีโกบ คุณสมบัติเหมาะสม 193/2562

ระบบไฟฟ้าและส่องสวา่ง 21,300.00 21,300.00 ลว. 1 ก.ค. 62

15 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป กองช่าง 19,500.00           19,500.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา  เด็นดารา นางสาวสุนิสา  เด็นดารา คุณสมบัติเหมาะสม 194/2562

19,500.00 19,500.00 ลว. 1 ก.ค. 62

16 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป กองช่าง 19,500.00           19,500.00          เฉพาะเจาะจง นายวฒิุนันท์  กูสกุล นายวฒิุนันท์  กูสกุล คุณสมบัติเหมาะสม 195/2562

19,500.00 19,500.00 ลว. 1 ก.ค. 62

17 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 18,000.00           18,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสกุลรัตน์  สวสัด์ิคีรี นางสาวสกุลรัตน์  สวสัด์ิคีรี คุณสมบัติเหมาะสม 196/2562

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 18,000.00 18,000.00 ลว. 1 ก.ค. 62

18 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 18,000.00           18,000.00          เฉพาะเจาะจง นายมูฮ าหมัด  สันเกาะ นายมูฮ าหมัด  สันเกาะ คุณสมบัติเหมาะสม 197/2562

และทรัพยสิ์น 18,000.00 18,000.00 ลว. 1 ก.ค. 62

19 จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะ 22,800.00           22,800.00          เฉพาะเจาะจง นายธรรม  มุหมีน นายธรรม  มุหมีน คุณสมบัติเหมาะสม 198/2562

22,800.00 22,800.00 ลว. 1 ก.ค. 62

20 จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะ 22,800.00           22,800.00          เฉพาะเจาะจง นายมูฮ าหมาด  สันตี นายมูฮ าหมาด  สันตี คุณสมบัติเหมาะสม 194/2562

22,800.00 22,800.00 ลว. 1 ก.ค. 62



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ

วันที่  1   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

21 จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะ 21,300.00           21,300.00          เฉพาะเจาะจง นายมาวนิ  เศษระน า นายมาวนิ  เศษระน า คุณสมบัติเหมาะสม 200/2562

21,300.00 21,300.00 ลว. 1 ก.ค. 62

22 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถขยะ 23,700.00           23,700.00          เฉพาะเจาะจง นายมหุมัหมาดอบิรอเหม หมาดรา นายมหุมัหมาดอบิรอเหม หมาดรา คุณสมบัติเหมาะสม 201/2562

23,700.00 23,700.00 ลว. 1 ก.ค. 62

23 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 22,800.00           22,800.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวมินล๊ะ  กาเส็มส๊ะ นางสาวมินล๊ะ  กาเส็มส๊ะ คุณสมบัติเหมาะสม 202/2562

ธรุการ กองการศึกษาฯ 22,800.00 22,800.00 ลว. 1 ก.ค. 62

24 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 23,100.00           23,100.00          เฉพาะเจาะจง นายยเูรด  สกุลา นายยเูรด  สกุลา คุณสมบัติเหมาะสม 203/2562

สันทนาการ 23,100.00 23,100.00 ลว. 1 ก.ค. 62

25 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 22,200.00           22,200.00          เฉพาะเจาะจง นายเติมศักด์ิ  กูเล็ม นายเติมศักด์ิ  กูเล็ม คุณสมบัติเหมาะสม 204/2562

กองการศึกษาฯ 22,200.00 22,200.00 ลว. 1 ก.ค. 62

26 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 19,500.00           19,500.00          เฉพาะเจาะจง นายอับดุลรอศัก  อุสนุน นายอับดุลรอศัก  อุสนุน คุณสมบัติเหมาะสม 205/2562

ประจ าสนามกีฬา 19,500.00 19,500.00 ลว. 1 ก.ค. 62

27 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 23,100.00           23,100.00          เฉพาะเจาะจง นายสัยนุนอามิดีน มิลาอาบู นายสัยนุนอามิดีน มิลาอาบู คุณสมบัติเหมาะสม 206/2562

ประจ าสนามกีฬา 23,100.00 23,100.00 ลว. 1 ก.ค. 62



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ

วันที่  1   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

28 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 22,800.00           22,800.00          เฉพาะเจาะจง นายภานุมาศ  สลีมีน นายภานุมาศ  สลีมีน คุณสมบัติเหมาะสม 207/2562

บันทึกข้อมูล กองสวสัดิการสังคมฯ 22,800.00 22,800.00 ลว. 1 ก.ค. 62

29 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 19,500.00           19,500.00          เฉพาะเจาะจง นายจตุพงค์  มายาสัน นายจตุพงค์  มายาสัน คุณสมบัติเหมาะสม 208/2562

การเกษตร 19,500.00 19,500.00 ลว. 1 ก.ค. 62

30 จา้งเหมาบริการซ่อมบ ารุงรถบรรทกุขยะ 6,698.20             6,698.20            เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ สาขาสตูล บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ สาขาสตูล เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 209/2562

6,698.20 6,698.20 ลว. 2 ก.ค. 62

31 จัดจ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน 1,598,400.00      1,598,300.00     คัดเลือก หจก.ซีบีคอน หจก.หาดใหญ่กรุ๊ป เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 6/2562

ลาดยางแบบ Para Asphalt 1,603,300.00 1,598,000.00 คุณสมบัติเหมาะสม 2-ก.ค.-62

Concrete ม.7,8 เชือ่มต่อเทศบาล หจก. หาดใหญ่กรุ๊ป

1,598,000.00

บริษัท เอสเอสไฮเวย ์จ ากัด

1,600,000.00

31 จัดจ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน 775,400.00         775,100.00        คัดเลือก หจก.ซีบีคอน หจก.หาดใหญ่กรุ๊ป เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 7/2562

ลาดยางแบบ Para Asphalt 780,100.00 775,000.00 คุณสมบัติเหมาะสม 2-ก.ค.-62

Concrete ม.10 หจก. หาดใหญ่กรุ๊ป

775,000.00

บริษัท เอสเอสไฮเวย ์จ ากัด

777,000.00



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ

วันที่  1   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

32 จัดซ้ือวสัดุส านักงานส านักปลัด 5,702.00             5,702.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 63/2562

จ านวน 15 รายการ 5,702.00 5,702.00 3-ก.ค.-62

33 จัดซ้ือวสัดุซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ 160,000.00         160,000.00        เฉพาะเจาะจง ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 64/2562

160,000.00 160,000.00 8-ก.ค.-62

34 จัดจ้างท าป้ายอคลิลิค โครงการ 3,840.00             3,840.00            เฉพาะเจาะจง นายอนันต์  ยหูันนัน นายอนันต์  ยหูันนัน เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 210/2562

ปรับสภาพแวดล้อมทีอ่ยูอ่าศัยผู้สูงอายุ 3,840.00 3,840.00 8-ก.ค.-62

35 จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,900.00             1,900.00            เฉพาะเจาะจง ฮูดาคอมพิวเตอร์ ฮูดาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 211/2562

คอมพิวเตอร์ กองคลัง 1,900.00 1,900.00 8-ก.ค.-62

36 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์กีฬาโครงการ 96,827.00           96,827.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสารบัญ ร้านสารบัญ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 61/2562

สนับสนุนกีฬาหมูบ่้าน 96,827.00 96,827.00 19-ก.ค.-62

37 จัดซ้ือวสัดุในการอบรมโครงการ 4,900.00             4,900.00            เฉพาะเจาะจง ร้านสารบัญ ร้านสารบัญ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 62/2562

ส่งเสริมอาชีพ 4,900.00 4,900.00 19-ก.ค.-62

38 จัดซ้ือของสมนาคุณตามโครงการ 3,000.00             3,000.00            เฉพาะเจาะจง ศูนยผ์ลิตภัณฑ์โอทอป ต.ยา่นซ่ือ ศูนยผ์ลิตภัณฑ์โอทอป ต.ยา่นซ่ือ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 63/2562

พัฒนาศักยภาพคนพิการ 3,000.00 3,000.00 19-ก.ค.-62



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ

วันที่  1   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

39 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนา 3,450.00             3,450.00            เฉพาะเจาะจง ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 64/2562

ศักยภาพคนพิการ 3,450.00 3,450.00 19-ก.ค.-62

40 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริม 450.00                450.00               เฉพาะเจาะจง นายอนันต์  ยหูันนัน นายอนันต์  ยหูันนัน เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 212/2562

อาชีพต าบลควนสตอ 450.00 450.00 19-ก.ค.-62

41 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมข้าเล่ม 1,000.00             1,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 213/2562

(โครงการส่งเสริมอาชีพต าบลควนสตอ 1,000.00 1,000.00 19-ก.ค.-62

42 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการพัฒนา 450.00                450.00               เฉพาะเจาะจง นายอนันต์  ยหูันนัน นายอนันต์  ยหูันนัน เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 214/2563

ศักยภาพคนพิการ 450.00 450.00 19-ก.ค.-62

43 จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศโครงการ 5,000.00             5,000.00            เฉพาะเจาะจง นายอาซีสัน  ทิง้น้ ารอบ นายอาซีสัน  ทิง้น้ ารอบ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 215/2562

พัฒนาศักยภาพคนพิการ 5,000.00 5,000.00 19-ก.ค.-62

44 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1,500.00             1,500.00            เฉพาะเจาะจง ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 216/2562

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ 1,500.00 1,500.00 19-ก.ค.-62

45 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการท้องถิน่ 1,700.00             1,700.00            เฉพาะเจาะจง ร้านโปรกราฟฟิกแอนดีไซน์ ร้านโปรกราฟฟิกแอนดีไซน์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 217/2562

ท้องที ่สามัคคี อ าเภอควนโดน 1,700.00 1,700.00 22-ก.ค.-62



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ

วันที่  1   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

46 จ้างเหมาบริการเช่าชุดพร้อมอุปกรณ์ 4,900.00             4,900.00            เฉพาะเจาะจง นางกรกนก  โต๊ะเหล็ม นางกรกนก  โต๊ะเหล็ม เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 218/2562

ขบวนพาเหรด โครงการท้องถิน่ 4,900.00 4,900.00 22-ก.ค.-62

ท้องที ่สามัคคี อ าเภอควนโดน

47 จัดซ้ือวสัดุโครงการมหกรรมกีฬา 2,350.00             2,350.00            เฉพาะเจาะจง ร้านสารบัญ ร้านสารบัญ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 66/2562

ท้องถิน่ท้องที ่สามัคคี อ.ควนโดน 2,350.00 2,350.00 22-ก.ค.-62

48 จัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 20,000.00           20,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ลอยวฒันา จ ากัด บริษัท ลอยวฒันา จ ากัด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 68/2562

ส านักปลัด 20,000.00 20,000.00 24-ก.ค.-62

49 จัดจ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติ 4,625.00             4,625.00            เฉพาะเจาะจง ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 220/2562

ปีงบประมาณ 2563 4,625.00 4,625.00 26-ก.ค.-62

50 จัดจ้างท าตรายางกองคลัง 630.00                630.00               เฉพาะเจาะจง นายสมพล  ธรรมชาติ นายสมพล  ธรรมชาติ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 221/2562

จ านวน 4 รายการ 630.00 630.00 26-ก.ค.-62

51 จัดซ้ือน้ ามันเชือ้งเพลิงและหล่อล่ืน 20,000.00           20,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ลอยวฒันา จ ากัด บริษัท ลอยวฒันา จ ากัด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 69/2562

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 20,000.00 20,000.00 24-ก.ค.-62


