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แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1 จ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาด 20,400.00           20,400.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวมยรุา  กูเล็ม นางสาวมยรุา  กูเล็ม คุณสมบัติเหมาะสม 51/2562 ลว. 2 ม.ค. 62

20,400 บาท 20,400 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

2 จ้างเหมาบริการคนขับรถน  า 21,900.00           21,900.00          เฉพาะเจาะจง นายหมาดดาด  เด็นดารา นายหมาดดาด  เด็นดารา คุณสมบัติเหมาะสม 52/2562 ลว. 2 ม.ค. 62

อเนกประสงค์ 21,900 บาท 21,900 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

3 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 21,900.00           21,900.00          เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  โยะฮาหมาด นายสมชาย  โยะฮาหมาด คุณสมบัติเหมาะสม 53/2562 ลว. 2 ม.ค. 62

และทรัพยสิ์น 21,900 บาท 21,900 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

4 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 21,900.00           21,900.00          เฉพาะเจาะจง นายอับดุลรอแม  มะเม๊าะ นายอับดุลรอแม  มะเม๊าะ คุณสมบัติเหมาะสม 54/2562 ลว. 2 ม.ค. 62

และทรัพยสิ์น 21,900 บาท 21,900 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

5 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 22,800.00           22,800.00          เฉพาะเจาะจง นายตอยบิ  เตาวะโต นายตอยบิ  เตาวะโต คุณสมบัติเหมาะสม 55/2562 ลว. 2 ม.ค. 62

ส่วนกลาง 22,800 บาท 22,800 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

6 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 18,000.00           18,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสุไรญา  บูเดียะ นางสาวสุไรญา  บูเดียะ คุณสมบัติเหมาะสม 56/2562 ลว. 2 ม.ค. 62
สาธารณสุข 18,000 บาท 18,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

7 จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะ 21,900.00           21,900.00          เฉพาะเจาะจง นายมูฮ าหมาด  สันตี นายมูฮ าหมาด  สันตี คุณสมบัติเหมาะสม 57/2562 ลว. 2 ม.ค. 62
21,900 บาท 21,900 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

8 จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะ 20,400.00           20,400.00          เฉพาะเจาะจง นายมาวนิ  เศษระน า นายมาวนิ  เศษระน า คุณสมบัติเหมาะสม 58/2562 ลว. 2 ม.ค. 62
20,400 บาท 20,400 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 5  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2562

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง



แบบ สขร. 1
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9 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ 22,800.00           22,800.00          เฉพาะเจาะจง นายมหุมัหมาดอบรอเหม  หมาดรา นายมหุมัหมาดอบรอเหม  หมาดรา คุณสมบัติเหมาะสม 59/2562 ลว. 2 ม.ค. 62
บรรทุกขยะ 22,800 บาท 22,800 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

10 จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะ 21,900.00           21,900.00          เฉพาะเจาะจง นายธรรม  มุหมีน นายธรรม  มุหมีน คุณสมบัติเหมาะสม 60/2562 ลว. 2 ม.ค. 62
21,900 บาท 21,900 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

11 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 23,700.00           23,700.00          เฉพาะเจาะจง นายบักรินทร์  ผลาอาด นายบักรินทร์  ผลาอาด คุณสมบัติเหมาะสม 61/2562 ลว. 2 ม.ค. 62
และส่องสวา่ง 23,700 บาท 23,700 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

12 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 20,400.00           20,400.00          เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิกริยา  นีโกบ นายศักด์ิกริยา  นีโกบ คุณสมบัติเหมาะสม 62/2562 ลว. 2 ม.ค. 62
กองช่าง 20,400 บาท 20,400 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

13 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 18,000.00           18,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา  เด็นดารา นางสาวสุนิสา  เด็นดารา คุณสมบัติเหมาะสม 63/2562 ลว. 2 ม.ค. 62
กองช่าง 18,000 บาท 18,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

14 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 21,900.00           21,900.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวมินล๊ะ  กาเส็มส๊ะ นางสาวมินล๊ะ  กาเส็มส๊ะ คุณสมบัติเหมาะสม 64/2562 ลว. 2 ม.ค. 62
ธรุการกองการศึกษาฯ 21,900 บาท 21,900 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

15 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 21,300.00           21,300.00          เฉพาะเจาะจง นายเติมศักด์ิ  กูเล็ม นายเติมศักด์ิ  กูเล็ม คุณสมบัติเหมาะสม 65/2562 ลว. 2 ม.ค. 62
ประจ าสนามกีฬา 21,300 บาท 21,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

16 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 22,200.00           22,200.00          เฉพาะเจาะจง นายยเูรด  สกุลา นายยเูรด  สกุลา คุณสมบัติเหมาะสม 66/2562 ลว. 2 ม.ค. 62
สันทนาการ 22,200 บาท 22,200 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

17 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 22,200.00           22,200.00          เฉพาะเจาะจง นายสัยนุนอามิดีน  มิลาอาบู นายสัยนุนอามิดีน  มิลาอาบู คุณสมบัติเหมาะสม 67/2562 ลว. 2 ม.ค. 62
ประจ าสนามกีฬา 22,200 บาท 22,200 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ



แบบ สขร. 1
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18 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 18,000.00           18,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอับดุลรอสัก  อุสนุน นายอับดุลรอสัก  อุสนุน คุณสมบัติเหมาะสม 68/2562 ลว. 2 ม.ค. 62
ประจ าสนามกีฬา 18,000 บาท 18,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

19 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 21,900.00           21,900.00          เฉพาะเจาะจง นายภานุมาศ  สลีมีน นายภานุมาศ  สลีมีน คุณสมบัติเหมาะสม 69/2562 ลว. 2 ม.ค. 62
บันทึกข้อมูล กองสวสัดิการฯ 21,900 บาท 21,900 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

20 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 18,000.00           18,000.00          เฉพาะเจาะจง นายจตุพงค์  มายาสัน นายจตุพงค์  มายาสัน คุณสมบัติเหมาะสม 70/2562 ลว. 2 ม.ค. 62
การเกษตร 18,000 บาท 18,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

21 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 21,900.00           21,900.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา  นาฮัมผล นางสาวสุนิสา  นาฮัมผล คุณสมบัติเหมาะสม 71/2562 ลว. 2 ม.ค. 62
ธรุการ กองคลัง 21,900 บาท 21,900 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

22 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 20,400.00           20,400.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวบุหลัน  ดาแล่หมัน นางสาวบุหลัน  ดาแล่หมัน คุณสมบัติเหมาะสม 72/2562 ลว. 2 ม.ค. 62
บันทึกข้อมูล กองคลัง 20,400 บาท 20,400 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

23 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 20,400.00           20,400.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสร้อยสุดา  บิลาอาบู นางสาวสร้อยสุดา  บิลาอาบู คุณสมบัติเหมาะสม 73/2562 ลว. 2 ม.ค. 62
กองคลัง 20,400 บาท 20,400 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

24 จ้างเหมาบริการจัดท าแผนทีภ่าษี 22,800.00           22,800.00          เฉพาะเจาะจง นายมูฮ าหมาด  แซะอามา นายมูฮ าหมาด  แซะอามา คุณสมบัติเหมาะสม 74/2562 ลว. 2 ม.ค. 62
และทะเบียนทรัพยสิ์น 22,800 บาท 22,800 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

25 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจัดท าแผนทีภ่าษี 18,000.00           18,000.00          เฉพาะเจาะจง นายรอเชด  บูเดียะ นายรอเชด  บูเดียะ คุณสมบัติเหมาะสม 75/2562 ลว. 2 ม.ค. 62
และทะเบียนทรัพยสิ์น 18,000 บาท 18,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

26 จ้างเหมาบริการคนงานประจ ารถน  า 21,300.00           21,300.00          เฉพาะเจาะจง นายอาหลี  บูเดียะ นายอาหลี  บูเดียะ คุณสมบัติเหมาะสม 76/2562 ลว. 2 ม.ค. 62
อเนกประสงค์ 21,300 บาท 21,300 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ



แบบ สขร. 1
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27 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 19,800.00           19,800.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา  สาเบาะ นางสาวอารียา  สาเบาะ คุณสมบัติเหมาะสม 77/2562 ลว. 2 ม.ค. 62
ส านักปลัด 19,800 บาท 19,800 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

28 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 20,400.00           20,400.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวมารีณา  อุเจะ นางสาวมารีณา  อุเจะ คุณสมบัติเหมาะสม 78/2562 ลว. 2 ม.ค. 62
บันทึกข้อมูล ส านักปลัด 20,400 บาท 20,400 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

29 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 18,000.00           18,000.00          เฉพาะเจาะจง นายวฒิุนันท์  กุสกุล นายวฒิุนันท์  กุสกุล คุณสมบัติเหมาะสม 79/2562 ลว. 2 ม.ค. 62
กองช่าง 18,000 บาท 18,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

30 จัดซื อของรางวลัโครงการ 10,250.00           10,250.00          เฉพาะเจาะจง นางยะ  ดาแลหมัน นางยะ  ดาแลหมัน ไม่เกินวงเงินงบปะมาณ 16/2562 ลว. 7 ม.ค. 62
ส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวยั 10,250 บาท 10,250 บาท

31 จัดซื อวสัดุอุปกรณ์โครงการ 3,945.00             3,945.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 17/2562 ลว. 7 ม.ค. 62
พัฒนาเด็กปฐมวยั 3,945 บาท 3,945 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

32 จัดซื อวสัดุอาหารสด โครงการ 3,518.00             3,518.00            เฉพาะเจาะจง นางฮอเดียะ  หมันเส็น นางฮอเดียะ  หมันเส็น ราคาเหมาะสม 18/2562 ลว. 7 ม.ค. 62
พัฒนาเด็กปฐมวยั 3,518 บาท 3,518 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

33 จ้างเหมาบริการเวที โครงการ 3,500.00             3,500.00            เฉพาะเจาะจง แอ๋วดอกไม้สด แอ๋วดอกไม้สด ราคาเหมาะสม 81/2562 ลว. 7 ม.ค. 62
พัฒนาเด็กปฐมวยั 3,500 บาท 3,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

34 จ้างท าป้ายไวนิล โครงการ 2,700.00             2,700.00            เฉพาะเจาะจง ร้านฟาลดี  กราฟฟิก ดีไซน์ ร้านฟาลดี  กราฟฟิก ดีไซน์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 82/2562 ลว. 7 ม.ค. 62
พัฒนาเด็กปฐมวยั 2,700 บาท 2,700 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

35 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง 1,500.00             1,500.00            เฉพาะเจาะจง นายอับดุลตอเหลบ โยะหมาด นายอับดุลตอเหลบ โยะหมาด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 83/2562 ลว. 7 ม.ค. 62
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวยั 1,500 บาท 1,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
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36 จ้างเหมาบริการเก้าอี 1,500.00             1,500.00            เฉพาะเจาะจง นายสาธติ  เสะอากะ นายสาธติ  เสะอากะ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 84/2562 ลว. 7 ม.ค. 62
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยั 1,500 บาท 1,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

37 จ้างเหมาบริการก าจัดปลวก 35,000.00           35,000.00          เฉพาะเจาะจง ห้างซี โอ เคมิคอล ห้างซี โอ เคมิคอล เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 85/2562 ลว. 8 ม.ค. 62
35,000 บาท 35,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

38 จัดจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 13,818.94           13,814.94          เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จ ากัด บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จ ากัด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 86/2562 ลว. 8 ม.ค. 62
รถยนต์ส่วนกลาง 13,814.94 บาท 13,814.94 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

39 จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 11,000.00           11,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็กซิสต๋อง ร้านเอ็กซิสต๋อง เป็นผู้ประกอบการโดยตร 87/2562 ลว. 15 ม.ค. 62
ช าระภาษี 11,000 บาท 11,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

40 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ ส านักปลัด 2,000.00             2,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้านฮูดา คอมพิวเตอร์ ร้านฮูดา คอมพิวเตอร์ มีความสะดวกในการติดต่อ 88/2562 ลว. 16 ม.ค. 62
2,000 บาท 2,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

41 จัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน  าประปา 1,200.00             1,200.00            เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์เมืองสตูล โรงพิมพ์เมืองสตูล เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 89/2562 ลว. 16 ม.ค. 62
1,200 บาท 1,200 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

42 จัดซื อวสัดุก่อสร้าง (งานบรรเทาฯ) 3,927.00             3,927.00            เฉพาะเจาะจง ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 90/2562 ลว 18 ม.ค. 62
3,927 บาท 3,927 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

43 จัดซื อวสัดุการเกษตรโครงการ 12,865.00           12,865.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 21/2562 ลว 24 ม.ค. 62
สนามกีฬาได้มาตรฐานสากล 12,865 บาท 12,865 บาท

43 จัดซื อวสัดุงานบ้านงานครัว 3,495.00             3,495.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 22/2562 ลว. 25 ม.ค. 62
กองการศึกษาฯ 3,495 บาท 3,495 บาท
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44 จัดซื อวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 840.00                840.00               เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 24/2562 ลว 25 ม.ค. 62
840 บาท 840 บาท

45 จัดซื อวสัดุส านักงาน ส านักปลัด 7,570.00             7,570.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 25/2562 ลว. 25 ม.ค. 62
7,570 บาท 7,570 บาท

46 จัดซื อวสัดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 11,110.00           11,110.00          เฉพาะเจาะจง บจก. คอมเทคแอนเน็ตเวร์ิค บจก. คอมเทคแอนเน็ตเวร์ิค เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 27/2562 ลว. 25 ม.ค. 62
11,110 บาท 11,110 บาท

47 จัดซื อวสัดุคอมพิวเตอร์ส านักปลัด 2,500.00             2,500.00            เฉพาะเจาะจง ร้านฮูดาคอมพิวเตอร์ ร้านฮูดาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 28/2562 ลว. 28 ม.ค. 62
2,500 บาท 2,500 บาท


