
 

 

 
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 จัดซ้ือวสัดุโครงการจัดงานวชิาการ 4,495.00             4,495.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 41/2562

และแสดงผลงานของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 4,495 บาท 4,495 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลว  1  เม.ย. 62

2 จัดซ้ือน้้าหวาน น้้าด่ืม และน้้าแข็ง 1,000.00             1,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวกูยาริตา  สารัง นางสาวกูยาริตา  สารัง เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 42/2562

โครงการจัดงานวชิาการและแสดง 1,000 บาท 1,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลว 1  เม.ย. 62

ผลงานของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

4 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 22,800.00           22,800.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา  นาฮัมผล นางสาวสุนิสา  นาฮัมผล คุณสมบัติเหมาะสม 116/2562

ธรุการ กองคลัง 22,800 บาท 22,800 บาท ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว  1  เม.ย. 62

5 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจัดท้า 19,500.00           19,500.00          เฉพาะเจาะจง นายรอเชด  บูเดียะ นายรอเชด  บูเดียะ คุณสมบัติเหมาะสม 117/2562

แผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 19,500 บาท 19,500 บาท ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว  1  เม.ย. 62

6 จ้างเหมาบริการจัดท้าแผนทีภ่าษี 23,700.00           23,700.00          เฉพาะเจาะจง นายมูฮ้าหมาด  แซะอามา นายมูฮ้าหมาด  แซะอามา คุณสมบัติเหมาะสม 118/2562

และทะเบียนทรัพยสิ์น 23,700 บาท 23,700 บาท ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว  1  เม.ย. 62

7 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 21,300.00           21,300.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวบุหลัน  ดาแล่หมัน นางสาวบุหลัน  ดาแล่หมัน คุณสมบัติเหมาะสม 119/2562

บันทึกข้อมูล กองคลัง 21,300 บาท 21,300 บาท ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว  1  เม.ย. 62

8 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 21,300.00           21,300.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสร้อยสุดา  บิลาอาบู นางสาวสร้อยสุดา  บิลาอาบู คุณสมบัติเหมาะสม 120/2562

กองคลัง 21,300 บาท 21,300 บาท ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว  1  เม.ย. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  เมษำยน  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 2  เดือน  พฤษภำคม  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  เมษำยน  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 2  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2562

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

9 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 20,700.00           20,700.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา  สาเบาะ นางสาวอารียา  สาเบาะ คุณสมบัติเหมาะสม 121/2562

ส้านักปลัด 20,700 บาท 20,700 บาท ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว  1  เม.ย. 62

10 จ้างเหมาบริการพนักงาน 23,700.00           23,700.00          เฉพาะเจาะจง นายตอยบิ  เตาวะโต นายตอยบิ  เตาวะโต คุณสมบัติเหมาะสม 122/2562

ขับรถยนต์ส่วนกลาง 23,700 บาท 23,700 บาท ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว  1  เม.ย. 62

11 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ้า 22,200.00           22,200.00          เฉพาะเจาะจง นายอาหลี  บูเดียะ นายอาหลี  บูเดียะ คุณสมบัติเหมาะสม 123/2562

รถน้้าอเนกประสงค์ 22,200 บาท 22,200 บาท ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว  1  เม.ย. 62

12 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 21,300.00           21,300.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวมารีณา  อุเจะ นางสาวมารีณา  อุเจะ คุณสมบัติเหมาะสม 124/2562

บันทึกข้อมูล ส้านักปลัด 21,300 บาท 21,300 บาท ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว  1  เม.ย. 62

13 จ้างเหมาบริการแม่บ้าน 21,300.00           21,300.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวมยรุา  กูเล็ม นางสาวมยรุา  กูเล็ม คุณสมบัติเหมาะสม 125/2562

ท้าความสะอาด 21,300 บาท 21,300 บาท ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว  1  เม.ย. 62

14 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถน้้า 23,400.00           23,400.00          เฉพาะเจาะจง นายหมาดดาด  เด็นดารา นายหมาดดาด  เด็นดารา คุณสมบัติเหมาะสม 126/2562

อเนกประสงค์ 23,400 บาท 23,400 บาท ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว  1  เม.ย. 62

15 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 23,800.00           23,800.00          เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  โยะฮาหมาด นายสมชาย  โยะฮาหมาด คุณสมบัติเหมาะสม 127/2562

ส่วนกลาง 23,800 บาท 23,800 บาท ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว  1  เม.ย. 62



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  เมษำยน  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 2  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2562

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

16 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 22,800.00           22,800.00          เฉพาะเจาะจง นายอับดุลรอแม  มะเม๊าะ นายอับดุลรอแม  มะเม๊าะ คุณสมบัติเหมาะสม 128/2562

และทรัพยสิ์น 22,800 บาท 22,800 บาท ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว  1  เม.ย. 62

17 จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะ 22,800.00           22,800.00          เฉพาะเจาะจง นายธรรม  มุหมีน นายธรรม  มุหมีน คุณสมบัติเหมาะสม 129/2562

22,800 บาท 22,800 บาท ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว  1  เม.ย. 62

18 จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะ 21,300.00           21,300.00          เฉพาะเจาะจง นายมาวนิ  เศษระน้า นายมาวนิ  เศษระน้า คุณสมบัติเหมาะสม 130/2562

21,300  บาท 21,300  บาท ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว  1  เม.ย. 62

19 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ 23,700.00           23,700.00          เฉพาะเจาะจง นายมหุมัหมดัอบิรอเหม  หมาดรา นายมหุมัหมดัอบิรอเหม  หมาดรา คุณสมบัติเหมาะสม 131/2562

บรรทุกขยะ 23,700 บาท 23,700 บาท ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว  1  เม.ย. 62

20 จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะ 22,800.00           22,800.00          เฉพาะเจาะจง นายมูฮ้าหมาด  สันตี นายมูฮ้าหมาด  สันตี คุณสมบัติเหมาะสม 132/2562

22,800  บาท 22,800  บาท ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว  1  เม.ย. 62

21 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 13,000.00           13,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสุไรญา  บูเดียะ นางสาวสุไรญา  บูเดียะ คุณสมบัติเหมาะสม 133/2562

สาธารณสุขฯ 13,000  บาท 13,000  บาท ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว  1  เม.ย. 62

22 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 22,800.00           22,800.00          เฉพาะเจาะจง นายภานุมาศ  สลีมีน นายภานุมาศ  สลีมีน คุณสมบัติเหมาะสม 134/2562

บันทึกข้อมูล กองสวสัดิการสังคมฯ 22,800  บาท 22,800  บาท ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว  1  เม.ย. 62



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  เมษำยน  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 2  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2562

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

23 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 19,500.00           19,500.00          เฉพาะเจาะจง นายจตุพงค์  มายาสัน นายจตุพงค์  มายาสัน คุณสมบัติเหมาะสม 135/2562

การเกษตร 19,500  บาท 19,500  บาท ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว  1  เม.ย. 62

24 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 19,500.00           19,500.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา  เด็นดารา นางสาวสุนิสา  เด็นดารา คุณสมบัติเหมาะสม 136/2562

กองช่าง 19,500  บาท 19,500  บาท ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว  1  เม.ย. 62

25 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 19,500.00           19,500.00          เฉพาะเจาะจง นายวฒิุนันท์  กุสกุล นายวฒิุนันท์  กุสกุล คุณสมบัติเหมาะสม 137/2562

กองช่าง 19,500 บาท 19,500 บาท ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว  1  เม.ย. 62

26 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 24,300.00           24,300.00          เฉพาะเจาะจง นายบักรินทร์  ผลาอาด นายบักรินทร์  ผลาอาด คุณสมบัติเหมาะสม 138/2562

และส่องสวา่ง 24,300  บาท 24,300  บาท ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว  1  เม.ย. 62

27 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยซ่อมแซม 21,300.00           21,300.00          เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิกริยา  นีโกบ นายศักด์ิกริยา  นีโกบ คุณสมบัติเหมาะสม 139/2562

ระบบไฟฟ้าและส่องสวา่ง 21,300  บาท 21,300  บาท ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว  1  เม.ย. 62

28 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 23,100.00           23,100.00          เฉพาะเจาะจง นายยเูรด  สกุลา นายยเูรด  สกุลา คุณสมบัติเหมาะสม 140/2562

สันทนาการ 23,100  บาท 23,100  บาท ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว  1  เม.ย. 62

      

29 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไปประจ้า 19,500.00           19,500.00          เฉพาะเจาะจง นายอับดุลรอศัก  อุสนุน นายอับดุลรอศัก  อุสนุน คุณสมบัติเหมาะสม 142/2562

สนามกีฬา 19,500 บาท 19,500 บาท ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว  1  เม.ย. 62



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  เมษำยน  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 2  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2562

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

30 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไปประจ้า 22,200.00           22,200.00          เฉพาะเจาะจง นายเติมศักด์ิ  กูเล็ม นายเติมศักด์ิ  กูเล็ม คุณสมบัติเหมาะสม 143/2562

สนามกีฬา 22,200 บาท 22,200 บาท ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว  1  เม.ย. 62

31 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 22,800.00           22,800.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวมินล๊ะ  กาเส็มส๊ะ นางสาวมินล๊ะ  กาเส็มส๊ะ คุณสมบัติเหมาะสม 144/2562

ธรุการกองการศึกษาฯ 22,800  บาท 22,800  บาท ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว  1  เม.ย. 62

32 จ้างเหมาบริการเวที โครงการจัดงาน 3,500.00             3,500.00            เฉพาะเจาะจง แอ๋วดอกไม้สด แอ๋วดอกไม้สด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 146/2562

วชิาการและแสดงผลงานของ ศพด. 3,500 บาท 3,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลว  1  เม.ย. 62

33 จ้างเหมาบริการเคร่ืองเสีย โครงการ 2,000.00             2,000.00            เฉพาะเจาะจง นายวรียทุธ สลิมีน นายวรียทุธ สลิมีน ราคาเหมาะสม 147/2562

จัดงานวชิาการและแสดงผลงาน 2,000 บาท 2,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลว  1  เม.ย. 62

ของ ศพด.

34 จ้างเหมาบริการเก้าอี ้โครงการจัดงาน 1,500.00             1,500.00            เฉพาะเจาะจง นายสาธติ  เสะอากะ นายสาธติ  เสะอากะ ราคาเหมาะสม 148/2562

วชิาการและแสดงผลงานของ ศพด. 1,500 บาท 1,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลว  1  เม.ย. 62

35 จ้างท้าป้ายไวนิล  โครงการจัดงาน 2,700.00             2,700.00            เฉพาะเจาะจง ร้านฟาลด้ี กราฟฟิก ดีไซน์ ร้านฟาลด้ี กราฟฟิก ดีไซน์ ราคาเหมาะสม 149/2562

วชิาการและแสดงผลงานของ ศพด. 2,700 บาท 2,700 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลว  1  เม.ย. 62

36 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณืในการซ่อมแซม 20,000.00           20,000.00          เฉพาะเจาะจง ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 43/2562

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 20,000 บาท 20,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลว  3  เม.ย. 62



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  เมษำยน  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 2  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2562

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

37 จัดซ้ือของขวญั ของรางวลั โครงการ 7,280.00             7,280.00            เฉพาะเจาะจง ร้านสารบัญ ร้านสารบัญ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 44/2562

จัดงานวชิาการและแสดงผลงานของ 7,280 บาท 7,280 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลว  4  เม.ย. 62

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

38 จ้างท้าป้ายไวนิลประชุมสภา 450.00                450.00               เฉพาะเจาะจง นายอนันต์  ยหูันนัน นายอนันต์  ยหูันนัน ราคาเหมาะสม 150/2562

450 บาท 450 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลว 5 เม.ย. 62

39 จ้างท้าป้ายไวนิลโครงการป้องกัน 450.00                450.00               เฉพาะเจาะจง นายอนันต์  ยหูันนัน นายอนันต์  ยหูันนัน ราคาเหมาะสม 151/2562

และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 450 บาท 450 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลว 5 เม.ย. 62

เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

40 จ้างเหมาเต็นท์ โครงการป้องกัน 2,200.00             2,200.00            เฉพาะเจาะจง นายสาธติ  เสะอากะ นายสาธติ  เสะอากะ ราคาเหมาะสม 152/2562

และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 2,200 บาท 2,200 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลว  10 เม.ย. 62

เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

41 จัดซ้ือน้้าด่ืมและน้้าแข็งหลอด 1,834.00             1,834.00            เฉพาะเจาะจง นายราว ี ดาแลหมัน นายราว ี ดาแลหมัน ราคาเหมาะสม 45/2562

 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1,834 บาท 1,834 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลว. 10 เม.ย. 62

ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 ปี 2562

42 จัดซ้ือโทรทัศน์ LED TV และ 67,300.00           67,300.00          เฉพาะเจาะจง ร้านรวมภัณฑ์ การไฟฟ้า ร้านรวมภัณฑ์ การไฟฟ้า ราคาต้่าสุด 2/2562

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 67,300 บาท 67,300 บาท ลว  11 เม.ย. 62



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  เมษำยน  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 2  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2562

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

43 จัดซ้ืออุปกรณ์อบรม โครงการ 3,200.00             3,200.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน รรรรรร พาณิชย์ ร้าน รรรรรร พาณิชย์ ราคาเหมาะสม 46/2562 

สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย 3,200 บาท 3,200 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลว 18 เม.ย. 62

จากโรคพิษสุนัขบ้า

44 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,446.00             2,446.00            เฉพาะเจาะจง ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 47/2562
2,446 บาท 2,446 บาท ลว  18  เม.ย.  62

45 จ้างท้าแผ่นพับโครงการสัตวป์ลอดโรค 2,100.00             2,100.00            เฉพาะเจาะจง นายสันติพงษ์  สาริปา นายสันติพงษ์  สาริปา ราคาเหมาะสม 153/2562
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 2,100 บาท 2,100 บาท ลว  19 เม.ย. 62

46 จัดจ้างเต็นท์ โต๊ะพร้อมเก้าอี ้ 1,690.00             1,690.00            เฉพาะเจาะจง นายสาธติ  เสะอากะ นายสาธติ  เสะอากะ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 154/2562

โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย 1,690 บาท 1,690 บาท ลว  19 เม.ย. 62

จากโรคพิษสุนัขบ้า

47 จัดจ้างท้าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 1,450.00             1,450.00            เฉพาะเจาะจง ร้านฟาลด้ี กราฟฟิก ดีไซน์ ร้านฟาลด้ี กราฟฟิก ดีไซน์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 155/2562

โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย 1,450 บาท 1,450 บาท ลว  19  เม.ย. 62

จากโรคพิษสุนัขบ้า

48 จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ 1,500.00             1,500.00            เฉพาะเจาะจง นายวรีะยทุธ ์ บิสลีมีน นายวรีะยทุธ ์ บิสลีมีน ราคาเหมาะสม 156/2562

โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย 1,500 บาท 1,500 บาท ลว  19 เม.ย. 62

จากโรคพิษสุนัขบ้า



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  เมษำยน  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 2  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2562

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

49 จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,500.00             1,500.00            เฉพาะเจาะจง ร้านฮูดา คอมพิวเตอร์ ร้านฮูดา คอมพิวเตอร์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 157/2562

กองคลัง 1,500 บาท 1,500 บาท ลว 19  เม.ย. 62

50 จัดซ้ือวคัซีน โครงการสัตวป์ลอดโรค 4,950.00             4,950.00            เฉพาะเจาะจง สตูลสัตวแพทย์ สตูลสัตวแพทย์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 48/2562

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 4,950 บาท 4,950 บาท ลว  22  เม.ย. 62

51 จัดซ้ือธงพระราชพิธบีรมราชาภิเษก 1,440.00             1,440.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 49/2562

พ.ศ. 2560 1,440 บาท 1,440 บาท ลว  23 เม.ย. 62

52 จ้างท้าป้ายไวนิลพระราชพิธี 1,734.00             1,734.00            เฉพาะเจาะจง นายอนันต์  ยหูันนัน นายอนันต์  ยหูันนัน เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 159/2562

บรมราชาภิเษก พ.ศ. 2560 1,734 บาท 1,734 บาท ลว  23 เม.ย. 62

53 จัดซ้ือวสัดุส้านักงานส้านักปลัด 12,060.00           12,060.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 50/2562

12,060 บาท 12,060 บาท ลว  23  เม.ย. 62


