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แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 5,550.00             5,550.00            เฉพาะเจาะจง บจก.คอมเทค แอน เน็ตเวร์ิค บจก.คอมเทค แอน เน็ตเวร์ิค เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 28/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

5,550 บาท 5,550 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

2 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสนาม 49,595.00           49,595.00          เฉพาะเจาะจง ควนโดนการไฟฟ้า ควนโดนการไฟฟ้า เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 90/2562 ลว 1 ก.พ. 62

กลางอ าเภอควนโดน 49,595 บาท 49,595 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

3 จ้างท าป้ายปิดประกาศแบบ 2 หน้า 38,500.00           38,500.00          เฉพาะเจาะจง นายหลียาซะ  พลาอาด นายหลียาซะ  พลาอาด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 91/2562 ลว 1 ก.พ. 62

จ านวน  11  ป้าย 38,500 บาท 38,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

4 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 600.00                600.00               เฉพาะเจาะจง บจก. คอมเทค แอนด์ เน็ตเวร์ิค บจก. คอมเทค แอนด์ เน็ตเวร์ิค เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 92/2562 ลว 1 ก.พ. 62

กองสาธารณสุข 600 บาท 601 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

5 จ้างท าป้ายไวนิลประชุมสภา 450.00                450.00               เฉพาะเจาะจง นายอนันต์  ยหูันนัน นายอนันต์  ยหูันนัน เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 93/2562 ลว 1 ก.พ. 62

450 บาท 450 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

6 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการครอบครัว 450.00                450.00               เฉพาะเจาะจง นายอนันต์  ยหูันนัน นายอนันต์  ยหูันนัน เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 95/2562 ลว 1 ก.พ. 62

เข้มแข็งโดยชุมชน 450 บาท 450 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

7 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,937.60             3,937.60            เฉพาะเจาะจง บจก.อีซูซุหาดใหญ่ สาขาสตูล บจก.อีซูซุหาดใหญ่ สาขาสตูล เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 97/2562 ลว 6 ก.พ. 62

รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4184 3,937.60 บาท 3,937.60 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กุมภำพันธ์  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 4  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2562

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กุมภำพันธ์  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 4  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2562

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

8 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร ส านักปลัด 23,380.00           23,380.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสวนการเกษตร ร้านบ้านสวนการเกษตร เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 29/2562 ลว. 7 ก.พ. 62

23,380 บาท 23,380 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

9 จ้างท าป้ายไวนิลเลือกต้ัง 2,486.00             2,486.00            เฉพาะเจาะจง นายอนันต์  ยหูันนัน นายอนันต์  ยหูันนัน เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 98/2562 ลว 8 ก.พ. 62

2,486 บาท 2,486 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

10 จ้างบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า 4,098.10             4,098.10            เฉพาะเจาะจง หจก.เอ เอ็น ซี ออโต้ หจก.เอ เอ็น ซี ออโต้ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 99/2562 ลว 8 ก.พ. 62

หมายเลข บง 5165 4,098.10 บาท 4,098.10 บาท

11 จ้างขุดหลุมเพือ่ปลูกต้นไม้พร้อมกลบ 3,500.00             3,500.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวหาบีบะ เหมสลาหมาด นางสาวหาบีบะ เหมสลาหมาด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 100/2562 ลว 12 ก.พ. 62

3,500 บาท 3,500 บาท

12 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 966.61                966.61               เฉพาะเจาะจง บจก.อีซูซุหาดใหญ่ สาขาสตูล บจก.อีซูซุหาดใหญ่ สาขาสตูล เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 101/2562 ลว 12 ก.พ. 62

รถยนต์ส่วนกลาง 966.61 บาท 966.61 บาท

13 จ้างท าตรายาง กองช่าง 2,700.00             2,700.00            เฉพาะเจาะจง นายสมพล  ธรรมชาติ นายสมพล  ธรรมชาติ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 102/2562 ลว 14 ก.พ. 62

2,700 บาท 2,700 บาท

14 จ้างท าตรายางกองสาธารณสุขฯ 1,500.00             1,500.00            เฉพาะเจาะจง นายสมพล  ธรรมชาติ นายสมพล  ธรรมชาติ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 103/2562 ลว 14 ก.พ. 62

1,500 บาท 1,500 บาท



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กุมภำพันธ์  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 4  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2562

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

15 จัดซ้ือวสัดุกีฬาโครงการ 14,745.00           14,745.00          เฉพาะเจาะจง มณีหยนัสปอร์ต มณีหยนัสปอร์ต เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 31/2562 ลว 18 ก.พ. 62

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 14,845 บาท 14,845 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

16 จัดซ้ือของรางวลั โครงการ 8,970.00             8,970.00            เฉพาะเจาะจง ทีทีแอนด์ทีสเตชัน่เนอร่ี ทีทีแอนด์ทีสเตชัน่เนอร่ี เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 31/2562 ลว 20 ก.พ. 62

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 8,970 บาท 8,970 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

17 จัดซ้ือวสัดุโครงการแข่งขันกีฬา 7,080.00             7,080.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 33/2562 ลว. 20 ก.พ. 62

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 7,080 บาท 7,080 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

18 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬา 1,350.00             1,350.00            เฉพาะเจาะจง ร้านฟาลด้ี กราฟฟิก ดีไซน์ ร้านฟาลด้ี กราฟฟิก ดีไซน์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 104/2562 ลว 20 ก.พ. 62

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 1,350 บาท 1,350 บาท

19 จ้างเหมาบริการเคร่ืองเสียง โครงการ 2,000.00             2,000.00            เฉพาะเจาะจง นายวรียทุธ บิสลิมีน นายวรียทุธ บิสลิมีน เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 105/2562 ลว 20 ก.พ. 62

แข่งขันกีฬาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 2,000 บาท 2,000 บาท

20 จัดซ้ือกล้องถ่ายรูปดิจิตอล 19,000.00           19,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 4/2562 ลว 20 ก.พ. 62

19,000 บาท 19,000 บาท

21 จ้างท าตรายาง กองคลัง 1,350.00             1,350.00            เฉพาะเจาะจง นายสมพล  ธรรมชาติ นายสมพล  ธรรมชาติ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 106/2562 ลว 21 ก.พ. 62

1,350 บาท 1,350 บาท



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กุมภำพันธ์  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 4  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2562

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

22 จ้างปรับพืน้ทีถ่นนและทางเข้าสระน้ า 47,000.00           47,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หนุย่ก่อสร้าง หจก.หนุย่ก่อสร้าง เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 107/2562 ลว 26 ก.พ. 62

วงัตาหงา 47,000 บาท 47,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

23 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองคลัง 1,000.00             1,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้านฮูดาคอมพิวเตอร์ ร้านฮูดาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 108/2562 ลว 26 ก.พ. 62

1,000 บาท 1,000 บาท

24 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน กองช่าง 16,083.00           16,083.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 34/2562 ลว 27 ก.พ. 62

16,083 บาท 16,083 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ


