
 

 

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ           

จัดหาพัสดุ 
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แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1. จัดซ้ือน้้ำมันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00         100,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ลอยวฒันำ จ้ำกัด บริษัท ลอยวฒันำ จ้ำกัด เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 1/2562 ลว. 1 ต.ค. 61
ส้ำนักปลัด 100,000 บำท 100,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

2 จัดซ้ือน้้ำมันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00         100,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ลอยวฒันำ จ้ำกัด บริษัท ลอยวฒันำ จ้ำกัด เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 2/2562 ลว. 1 ต.ค. 61
กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม 100,000 บำท 100,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

3 จัดซ้ือน้้ำมันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 30,000.00           30,000.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท ลอยวฒันำ จ้ำกัด บริษัท ลอยวฒันำ จ้ำกัด เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 3/2563 ลว. 1 ต.ค. 61
กองช่ำง 30,000 บำท 30,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

4 จ้ำงเหมำบริกำรคนขับรถขยะ 22,800.00           22,800.00          เฉพำะเจำะจง นำยมหูมัหมำดอบิรอเหม หมำดรำ นำยมหูมัหมำดอบิรอเหม หมำดรำ คุณสมบัติเหมำะสม 1/2562 ลว. 2 ต.ค. 61
22,800 บำท 22,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

5 จ้ำมเหมำบริกำรพนักงำนจัดเก็บขยะ 21,900.00           21,900.00          เฉพำะเจำะจง นำยมูฮ้ำหมำด  สันตี นำยมูฮ้ำหมำด  สันตี คุณสมบัติเหมำะสม 2/2562 ลว. 2 ต.ค. 61
21,900 บำท 21,900 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

6 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนจัดเก็บขยะ 20,400.00           20,400.00          เฉพำะเจำะจง นำยมำวนิ  เศษระน้ำ นำยมำวนิ  เศษระน้ำ คุณสมบัติเหมำะสม 3/2562 ลว. 2 ต.ค. 61
20,400 บำท 20,400 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

7 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนจัดเก็บขยะ 21,900.00           21,900.00          เฉพำะเจำะจง นำยธรรม  มุหมีน นำยธรรม  มุหมีน คุณสมบัติเหมำะสม 4/2562 ลว. 2 ต.ค. 61
21,900 บำท 21,900 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

8 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยเจ้ำพนักงำน 18,000.00           18,000.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุไรญำ  บูเดียะ นำงสำวสุไรญำ  บูเดียะ คุณสมบัติเหมำะสม 5/2562 ลว. 2 ต.ค. 61
สำธำรณสุข 18,000 บำท 18,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

9 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทัว่ไป 18,900.00           18,900.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวอำรียำ  สำเบำะ นำงสำวอำรียำ  สำเบำะ คุณสมบัติเหมำะสม 6/2562 ลว. 2 ต.ค. 61
ส้ำนักปลัด 18,900 บำท 18,900 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 3  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2561 

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง



แบบ สขร. 1
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10 จ้ำงเหมำบริกำรคนขับรถน้้ำ 21,900.00           เฉพำะเจำะจง นำยหมำดดำด  เด็นดำรำ นำยหมำดดำด  เด็นดำรำ คุณสมบัติเหมำะสม 7/2562 ลว. 2 ต.ค. 61
อเนกประสงค์ 21,900 บำท 21,900 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

11 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนประจ้ำรถน้้ำ 21,300.00           21,300.00          เฉพำะเจำะจง นำยอำหลี  บูเดียะ นำยอำหลี  บูเดียะ คุณสมบัติเหมำะสม 8/2562 ลว. 2 ต.ค. 61
อเนกประสงค์ 21,300 บำท 21,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

12 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ 20,400.00           20,400.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวมำรีณำ  อุเจะ นำงสำวมำรีณำ  อุเจะ คุณสมบัติเหมำะสม 9/2562 ลว. 2 ต.ค. 61
บันทึกข้อมูลส้ำนักปลัด 20,400 บำท 20,400 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

13 จ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย 21,900.00           21,900.00          เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย  โยะหมำด นำยสมชำย  โยะหมำด คุณสมบัติเหมำะสม 10/2562 ลว. 2 ต.ค. 61
ทรัพยสิ์น 21,900 บำท 21,900 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

14 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ 22,800.00           22,800.00          เฉพำะเจำะจง นำยตอยบิ  เตำวะโต นำยตอยบิ  เตำวะโต คุณสมบัติเหมำะสม 11/2562 ลว. 2 ต.ค. 61
ส่วนกลำง 22,800 บำท 22,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

15 จ้ำงเหมำบริกำรแม่บ้ำนท้ำควำมสะอำด 20,400.00           20,400.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวมยรุำ  กูเล็ม นำงสำวมยรุำ  กูเล็ม คุณสมบัติเหมำะสม 12/2562 ลว. 2 ต.ค. 61
20,400 บำท 20,400 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

16 จ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย 21,900.00           21,900.00          เฉพำะเจำะจง นำยอับดุลรอแม  มะเม๊ำะ นำยอับดุลรอแม  มะเม๊ำะ คุณสมบัติเหมำะสม 13/2562 ลว. 2 ต.ค. 61
ทรัพยสิ์น 21,900 บำท 21,900 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

17 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทัว่ไป 22,200.00           22,200.00          เฉพำะเจำะจง นำยสัยนุนอำมิดีน  มิลำอำบู นำยสัยนุนอำมิดีน  มิลำอำบู คุณสมบัติเหมำะสม 14/2562 ลว. 2 ต.ค. 61
กองกำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 22,200 บำท 22,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

18 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ 21,900.00           21,900.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวมินล๊ะ  กำเส็มสะ นำงสำวมินล๊ะ  กำเส็มสะ คุณสมบัติเหมำะสม 15/2562 ลว. 2 ต.ค. 61
ธรุกำร กองกำรศึกษำฯ 21,900 บำท 21,900 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ



แบบ สขร. 1
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วันที ่ 3  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2561 

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

19 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทัว่ไป 21,300.00           21,300.00          เฉพำะเจำะจง นำยเติมศักด์ิ  กูเล็ม นำยเติมศักด์ิ  กูเล็ม คุณสมบัติเหมำะสม 16/2562 ลว. 2 ต.ค. 61
ประจ้ำสนำมกีฬำ 21,300 บำท 21,300 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

20 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ 22,200.00           22,200.00          เฉพำะเจำะจง นำยยเูรด  สกุลำ นำยยเูรด  สกุลำ คุณสมบัติเหมำะสม 17/2562 ลว. 2 ต.ค. 61
สันทนำกำร 22,200 บำท 22,200 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

21 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท้ำแผนทีภ่ำษี 22,800.00           22,800.00          เฉพำะเจำะจง นำยมูฮ้ำหมำด  แซะอำมำ นำยมูฮ้ำหมำด  แซะอำมำ คุณสมบัติเหมำะสม 18/2562 ลว. 2 ต.ค. 61
และทะเบียนทรัพยสิ์น 22,800 บำท 22,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

22 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ 21,900.00           21,900.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุนิสำ  นำฮัมผล นำงสำวสุนิสำ  นำฮัมผล คุณสมบัติเหมำะสม 19/2562 ลว. 2 ต.ค. 61
ธรุกำร กองคลัง 21,900 บำท 21,900 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

23 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ 20,400.00           20,400.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวบุหลัน  ดำแล่หมัน นำงสำวบุหลัน  ดำแล่หมัน คุณสมบัติเหมำะสม 20/2562 ลว. 2 ต.ค. 61

บันทึกข้อมูล กองคลัง 20,400 บำท 20,400 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

24 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนทัว่ไปกองคลัง 20,400.00           20,400.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวสร้อยสุดำ  บิลำอำบู นำงสำวสร้อยสุดำ  บิลำอำบู คุณสมบัติเหมำะสม 21/2562 ลว. 2 ต.ค. 61

20,400 บำท 20,400 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

25 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยเจ้ำหน้ำทีจ่ัดท้ำ 18,000.00           18,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยรอเชด  บูเดียะ นำยรอเชด  บูเดียะ คุณสมบัติเหมำะสม 22/2562 ลว. 2 ต.ค. 61

แผนทีภ่ำษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 18,000 บำท 18,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

26 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ 21,900.00           21,900.00          เฉพำะเจำะจง นำยภำนุมำศ  สลิมีน นำยภำนุมำศ  สลิมีน คุณสมบัติเหมำะสม 23/2562 ลว. 2 ต.ค. 61

บันทึกข้อมูล กองสวสัดิกำรสังคมฯ 21,900 บำท 21,900 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ
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27 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนซ่อมแซม 23,700.00           23,700.00          เฉพำะเจำะจง นำยบักรินทร์  ผลำอำด นำยบักรินทร์  ผลำอำด คุณสมบัติเหมำะสม 24/2562 ลว. 2 ต.ค. 61

ระบบไฟฟ้ำและส่องสวำ่งภำยในต้ำบล 23,700 บำท 23,700 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

28 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยพนักงำนซ่อมแซม 20,400.00           20,400.00          เฉพำะเจำะจง นำยศักด์ิกริยำ  นีโกบ นำยศักด์ิกริยำ  นีโกบ คุณสมบัติเหมำะสม 25/2562 ลว. 2 ต.ค. 612

ระบบไฟฟ้ำและส่องสวำ่งภำยในต้ำบล 20,400 บำท 20,400 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

29 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยเจ้ำพนักงำน 18,000.00           18,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยจตุพงค์  มำยำสัน นำยจตุพงค์  มำยำสัน คุณสมบัติเหมำะสม 26/2562 ลว. 2 ต.ค. 61

กำรเกษตรกองสวสัดิกำรสังคมฯ 18,000 บำท 18,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

30 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 2,640.00             2,640.00            เฉพำะเจำะจง ส่องใต้ ส่องใต้ เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 4/2562 ลว. 10 ต.ค. 61

2,640 บำท 2,640 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

31 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง (กองช่ำง) 19,600.00           19,640.00          เฉพำะเจำะจง ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 5/2562 ลว. 11 ต.ค. 61

19,600 บำท 19,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

32 จัดซ้ือมิเตอร์น้้ำ (กองช่ำง) 37,800.00           37,800.00          เฉพำะเจำะจง ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 6/2562 ลว. 11 ต.ค. 61

37,800 บำท 37,800 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

33 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำนกองคลัง 6,600.00             6,600.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟำ ฟำน น่ำอินเตอร์เน็ต ร้ำนฟำ ฟำน น่ำอินเตอร์เน็ต เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 7/2562 ลว. 11 ต.ค. 61

6,600 บำท 6,600 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 3  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2561 

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

34 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมรถจักรยำนยนต์ 1,270.00             1,270.00            เฉพำะเจำะจง ควนโดนยำนยนต์ ควนโดนยำนยนต์ เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 27/2562 ลว. 12 ต.ค. 61

กองช่ำง หมำยเลขทะเบียน 912 สต 1,270 บำท 1,270 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

35 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมรถจักรยำนยนต์ 3,490.00             3,490.00            เฉพำะเจำะจง ควนโดนยำนยนต์ ควนโดนยำนยนต์ เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 28/2562 ลว. 12 ต.ค. 61

กองช่ำง หมำยเลขทะเบียน 889 สต 3,490 บำท 3,490 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

36 จัดจ้ำงถ่ำยเอกสำรแบบฟอร์ม 1,000.00             1,000.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟำ ฟำน น่ำอินเตอร์เน็ต ร้ำนฟำ ฟำน น่ำอินเตอร์เน็ต เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 30/2561 ลว. 19 ต.ค. 61

กำรขึน้ทะเบียน 1,000 บำท 1,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

37 จัดซ้ือวสัดุคอมพิเตอร์ 7,290.00             7,290.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท คอมเทคแอนเน็ตเวร์ิค บริษัท คอมเทคแอนเน็ตเวร์ิค เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 8/2562 ลว. 19 ต.ค. 61

กองสวสัดิกำรสังคมฯ 7,290 บำท 7,290 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

38 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ กองช่ำง 12,655.00           12,655.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท คอมเทคแอนเน็ตเวร์ิค บริษัท คอมเทคแอนเน็ตเวร์ิค เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 9/2562 ลว. 26 ต.ค. 61

12,655 บำท 12,655 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

39 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง 5,562.93             5,562.93            เฉพำะเจำะจง บริษัท อีซูซุหำดใหญ่ จ้ำกัด บริษัท อีซูซุหำดใหญ่ จ้ำกัด เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 31/2562 ลว. 30 ต.ค. 61

หมำยเลขทะเบียน 1838 สตูล สำขำสตูล  5,562.93 บำท สำขำสตูล  5,562.93 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

40 จ้ำงเหมำบริกำรพ่นหมอกควนั 3,000.00             3,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยวรียทุธ  บิสลีมีน นำยวรียทุธ  บิสลีมีน คุณสมบัติเหมำะสม 32/2562 ลว. 30 ต.ค. 61

3,000 บำท 3,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 3  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2561 

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

41 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิลโครงกำร 450.00                450.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟำลด้ี กรำฟิก ดีไซน์ ร้ำนฟำลด้ี กรำฟิก ดีไซน์ เป็นผู้ประกอบกำรโดยตรง 33/2562 ลว. 30 ต.ค. 61

รณรงค์รักษำควำมสะอำด 450 บำท 450 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

42 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ให้แก่ 206,369.80         206,369.80        เฉพำะเจำะจง บริษัทสุรำษฎร์เฟรชมิลค์ จ้ำกัด บริษัทสุรำษฎร์เฟรชมิลค์ จ้ำกัด ตำมสิทธกิำรจัดสรร สัญญำซ้ือขำย 1/2562

ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก 206,369.80 บำท 206,369.80 บำท ลว. 31 ต.ค. 61

43 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ให้แก่ 425,770.20         425,770.20        เฉพำะเจำะจง บริษัทสุรำษฎร์เฟรชมิลค์ จ้ำกัด บริษัทสุรำษฎร์เฟรชมิลค์ จ้ำกัด ตำมสิทธกิำรจัดสรร สัญญำซ้ือขำย 2/2562

โรงเรียนในเขตพืน้ที ่อบต. ควนสตอ 425,770.20 บำท 425,770.20 บำท ลว. 31 ต.ค. 61


