
 

 

 

 

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



 

 
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ           

จัดหาพัสดุ 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 

 

 



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 8,600.00             8,600.00            เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอส โปรดักส์ ร้านพีเอส โปรดักส์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 10/2562  ลว. 12 พ.ย. 61

8,600 บาท 8,600 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

2 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไปกองช่าง 12,000.00           12,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา  เด็นดารา นางสาวสุนิสา  เด็นดารา คุณสมบัติเหมาะสม 34/2562 ลว. 1 พ.ย. 61
12,000 บาท 12,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

3 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 12,000.00           12,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอับดุลรอสัก อุสนุน นายอับดุลรอสัก อุสนุน คุณสมบัติเหมาะสม 35/2562 ลว. 1 พ.ย. 61
สนามกีฬากลางอ าเภอควนโดน 12,000 บาท 12,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

4 จ้างท าแผงปิดประกาศ 4,200.00             4,200.00            เฉพาะเจาะจง นายจรัล  ดาหมาด นายจรัล  ดาหมาด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 36/2562 ลว. 23 พ.ย. 61
4,200 บาท 4,200 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

5 จ้าท าป้ายไวนิลวนัพ่อแห่งชาติ 800.00                800.00               เฉพาะเจาะจง นายอนันต์  ยหูันนัน นายอนันต์  ยหูันนัน เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 37/2562 ลว. 23 พ.ย. 61
800 บาท 801 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

6 จ้ดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ 21,000.00           21,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต เสนอราคาเหมาะสม 1/2562 ลว. 23 พ.ย. 61
กองคลัง จ านวน 1 เคร่ือง 21,000 บาท 21,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

7 จ้ดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ 21,000.00           21,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต เสนอราคาเหมาะสม 2/2562 ลว. 23 พ.ย. 61
ส านักปลัด จ านวน 1 เคร่ือง 21,000 บาท 21,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน  2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 3   เดือน  ธันวำคม  พ.ศ. 2561 

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง



 

 
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ           

จัดหาพัสดุ 

ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

 

 



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1 จ้างต่อพืน้ทีเ่วบ็ไซต์ 9,000.00             9,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเจเวลิด์ จ ากัด บริษัท ซีเจเวลิด์ จ ากัด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 38/2562 ลว. 3 ธ.ค. 61

9,000 บาท 9,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน 30,500.00           30,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต ราคาทีเ่หมาะสม 3/2562 ลว 4 ธ.ค. 61

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 30,500 บาท 30,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ด้วยเทคโนโลย ีDLTV

2 จัดจ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์ 11,060.00           11,060.00          เฉพาะเจาะจง ร้านควนโดนการไฟฟ้า ร้านควนโดนการไฟฟ้า เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 39/2562 ลว. 6 ธ.ค. 61

วงจรปิด (CCTV) 11,060 บาท 11,060 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

3 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 4,000.00             4,000.00            เฉพาะเจาะจง ส. เอกสาร ส. เอกสาร เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 40/2562 ลว. 11 ธ.ค. 61

4,000 บาท 4,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

4 จัดจ้างป้ายไวนิล 450.00                450.00               เฉพาะเจาะจง นายอนันต์  ยหูันนัน นายอนันต์  ยหูันนัน เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 41/2562 ลว. 11 ธ.ค. 61

450 บาท 451 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

5 จัดซ้ือวสัดุการเกษตรส านักปลัด 51,050.00           51,050.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสวนการเกษตร ร้านบ้านสวนการเกษตร เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 11/2562  ลว. 12 ธ.ค. 61

51,050 บาท 51,050 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

6 จัดซ้ือวสัดุโครงการจัดการส่ิงแวดล้อม 35,260.00           35,260.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสวนการเกษตร ร้านบ้านสวนการเกษตร เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 12/2562 ลว. 12 ธ.ค. 61
เพือ่พัฒนาชุมชนอยา่งยัง่ยนื 35,260 บาท 35,260 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม   2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 4  เดือน  มกรำคม  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  ธันวำคม   2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 4  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2562

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

7 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์การอบรม โครงการ 4,000.00             4,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน รรรรรร พาณิชย์ ร้าน รรรรรร พาณิชย์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 13/2562 ลว. 13 ธ.ค. 61
จัดการส่ิงแวดล้อมเพือ่พัฒนาชุมชนฯ 4,000 บาท 4,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

8 จัดจ้างท าป้ายไวนิล โครงการจัดการ 450.00                450.00               เฉพาะเจาะจง ร้านฟาลด้ี กราฟฟิก ดีไซด์ ร้านฟาลด้ี กราฟฟิก ดีไซด์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 42/2562 ลว. 13 ธ.ค. 61
ส่ิงแวดล้อมเพือ่พัฒนาชุมชนอยา่งยัง่ยนื 450 บาท 450 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

9 จ้างเหมาบริการเต็นท์โครงการจัดการ 3,000.00             3,000.00            เฉพาะเจาะจง นายสาธติ  เกะอากะ นายสาธติ  เกะอากะ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 43/2562 ลว. 13 ธ.ค. 61
ส่ิงแวดล้อมเพือ่พัฒนาชุมชนอยา่งยัง่ยนื 3,000 บาท 3,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

10 จ้างขุดหลุมปลูกต้นไม้ โครงการจัดการ 4,900.00             4,900.00            เฉพาะเจาะจง นายหยนั  โสะตรา นายหยนั  โสะตรา เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 44/2562 ลว. 13 ธ.ค. 61
ส่ิงแวดล้อมเพือ่พัฒนาชุมชนอยา่งยัง่ยนื 4,900 บาท 4,900 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

11 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 3,000.00             3,000.00            เฉพาะเจาะจง นายวฒิุนัน  กุสกุล นายวฒิุนัน  กุสกุล คุณสมบัติเหมาะสม 45/2562 ลว. 17 ธ.ค. 61
กองช่าง 3,000 บาท 3,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

12 จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ 26,000.00           26,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสวนการเกษตร ร้านบ้านสวนการเกษตร เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 46/2562 ลว. 18 ธ.ค. 61
26,000 บาท 26,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

13 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการป้องกันและ 450.00                450.00               เฉพาะเจาะจง นายอนันต์  ยหูันนัน นายอนันต์  ยหูันนัน เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 47/2562 ลว. 20 ธ.ค. 61
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 450 บาท 451 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ปีใหม่ 2562

14 จ้างท าป้ายไวนิล 600.00                600.00               เฉพาะเจาะจง ร้านฟาลด้ี กราฟิก ดีไซน์ ร้านฟาลด้ี กราฟิก ดีไซน์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 48/2562 ลว. 21 ธ.ค. 61
600 บาท 601 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

15 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 903.50                903.50               เฉพาะเจาะจง ร้าน ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ ร้าน ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 36/2562 ลว. 23 พ.ย. 61
903.50 บาท 903.50 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม   2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 4  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2562

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

16 จัดซ้ือน้ าด่ืม น้ าแข็งหลอด 1,834.00             1,834.00            เฉพาะเจาะจง นายราว ี ดาแลหมัน นายราว ี ดาแลหมัน เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 37/2562 ลว. 23 พ.ย. 61
1,834 บาท 1,834 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

17 จัดจ้างเหมาบริการเต็นท์ โครงการ 2,200.00             2,200.00            เฉพาะเจาะจง นายสาธติ  เกอากะ นายสาธติ  เกอากะ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 49/2562 ลว. 26 ธ.ค. 61
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2,200 บาท 2,200 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

18 จัดจ้างติดต้ังระบบสายเมนไฟฟ้า 25,586.00           25,586.00          เฉพาะเจาะจง ร้านควนโดนการไฟฟ้า ร้านควนโดนการไฟฟ้า เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 50/2562 ลว. 28 ธ.ค. 61
แบบ 3 เฟส เข้าอาคารโรงยมิ 25,586 บาท 25,586 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
สนามกีฬากลาง



 

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ           

จัดหาพัสดุ 

ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 

 

 

 

 



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

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 5  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2562

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

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

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ
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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
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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



 

 
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ           

จัดหาพัสดุ 
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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



  

 

 
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ           

จัดหาพัสดุ 

ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 

 

 



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1 จ้างติดต้ังผ้าม่ายห้องประชุมวงัตาหงา 40,000.00           40,000.00          เฉพาะเจาะจง ลลิตาผ้าม่าน ลลิตาผ้าม่าน เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 109/2562

40,000 บาท 40,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลว 2 มี.ค. 62

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก 814,000.00         811,800.00        คัดเลือก บริษัท มิตซูทักษิณ จ ากัด บริษัท มิตซูทักษิณ จ ากัด เสนอราคารายเดียว 5/2562

(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 811,800 บาท 811,800 บาท และต  ากวา่ราคากลาง 7  มี.ค. 62

2 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,610.00             1,610.00            เฉพาะเจาะจง ร้านรายาการแอร์ ร้านรายาการแอร์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 113/2562

รถบรรทุกน้ า บง 5165 1,610 บาท 1,610 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลว 22 มี.ค. 62

3 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการมัสยดิ 450.00                450.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน ฟาลด้ี กราฟฟิก ดีไซน์ ร้าน ฟาลด้ี กราฟฟิก ดีไซน์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 114/2562

ประชารัฐ 450 บาท 450 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลว 22 มี.ค. 62

4 จ้างถ่ายเอกสารประชุมสภา 4,875.00             4,875.00            เฉพาะเจาะจง ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 115/2562

4,875 บาท 4,875 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลว 29 มี.ค. 62

5 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์รายปักษ์ 2,880.00             2,880.00            เฉพาะเจาะจง ส่องใต้ ส่องใต้ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 40/2562

2,880 บาท 2,880 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลว 29 มี.ค. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มีนำคม  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 2  เดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2562

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
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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


