


แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1 จ้างเหมาบริการคนขับรถขยะ 47,400.00           47,400.00          เฉพาะเจาะจง นายมหูมัหมาดอบิรอเหม หมาดรา นายมหูมัหมาดอบิรอเหม หมาดรา คุณสมบัติเหมาะสม 1/2563 ลว. 1 ต.ค. 62
47,400.00 47,400.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

2 จ้ามเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะ 45,600.00           45,600.00          เฉพาะเจาะจง นายมูฮ าหมาด  สันตี นายมูฮ าหมาด  สันตี คุณสมบัติเหมาะสม 2/2563 ลว. 1 ต.ค. 62
45,600.00 45,600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

3 จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะ 42,600.00           42,600.00          เฉพาะเจาะจง นายมาวนิ  เศษระน า นายมาวนิ  เศษระน า คุณสมบัติเหมาะสม 3/2563 ลว. 1 ต.ค. 62
42,600.00 42,600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

4 จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะ 45,000.00           45,000.00          เฉพาะเจาะจง นายธรรม  มุหมีน นายธรรม  มุหมีน คุณสมบัติเหมาะสม 4/2563 ลว. 1 ต.ค. 62
45,000.00 45,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

5 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 39,000.00           39,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสุไรญา  บูเดียะ นางสาวสุไรญา  บูเดียะ คุณสมบัติเหมาะสม 5/2563 ลว. 1 ต.ค. 62
สาธารณสุข 39,000.00 39,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

6 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 36,000.00           36,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสกุลรัตน์ สวสัด์ิคีรี นางสาวสกุลรัตน์ สวสัด์ิคีรี คุณสมบัติเหมาะสม 6/2563 ลว. 1 ต.ค. 62
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 36,000.00 36,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

7 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 41,400.00           41,400.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา  สาเบาะ นางสาวอารียา  สาเบาะ คุณสมบัติเหมาะสม 7/2563 ลว. 1 ต.ค. 62
ส านักปลัด 41,400.00 41,400.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

8 จ้างเหมาบริการคนขับรถน  า 46,800.00           46,800.00          เฉพาะเจาะจง นายหมาดดาด  เด็นดารา นายหมาดดาด  เด็นดารา คุณสมบัติเหมาะสม 8/2563 ลว. 1 ต.ค. 62
อเนกประสงค์ 43,800.00 43,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

9 จ้างเหมาบริการคนงานประจ ารถน  า 44,400.00           44,400.00          เฉพาะเจาะจง นายอาหลี  บูเดียะ นายอาหลี  บูเดียะ คุณสมบัติเหมาะสม 9/2563 ลว. 1 ต.ค. 62
อเนกประสงค์ 44,400.00 44,400.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 3  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2562

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
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10 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 42,600.00           42,600.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวมารีณา  อุเจะ นางสาวมารีณา  อุเจะ คุณสมบัติเหมาะสม 10/2563 ลว. 1 ต.ค. 62
บันทึกข้อมูลส านักปลัด 42,600.00 42,600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

11 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 45,600.00           45,600.00          เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  โยะหมาด นายสมชาย  โยะหมาด คุณสมบัติเหมาะสม 11/2563 ลว. 1 ต.ค. 62
ส่วนกลาง กง 6056 45,600.00 45,600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

12 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 47,400.00           47,400.00          เฉพาะเจาะจง นายตอยบิ  เตาวะโต นายตอยบิ  เตาวะโต คุณสมบัติเหมาะสม 12/2563 ลว. 1 ต.ค. 62
ส่วนกลาง กข 1838 47,400.00 47,400.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

13 จ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาด 42,600.00           42,600.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวมยรุา  กูเล็ม นางสาวมยรุา  กูเล็ม คุณสมบัติเหมาะสม 13/2563 ลว. 1 ต.ค. 62
42,600.00 20,400 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

14 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 36,000.00           36,000.00          เฉพาะเจาะจง นายมูฮ าหมาด  สันเกาะ นายมูฮ าหมาด  สันเกาะ คุณสมบัติเหมาะสม 14/2563 ลว. 1 ต.ค. 62
และทรัพยสิ์น 36,000.00 36,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

15 จ้างเหมาบริการรักษาควาปลอดภัย 45,600.00           45,600.00          เฉพาะเจาะจง นายอับดุลรอแม  มะเม๊าะ นายอับดุลรอแม  มะเม๊าะ คุณสมบัติเหมาะสม 15/2563 ลว. 1 ต.ค. 62
และทรัพยสิ์น 45,600.00 45,600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

16 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 45,600.00           45,600.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวมินล๊ะ  กาเส็มสะ นางสาวมินล๊ะ  กาเส็มสะ คุณสมบัติเหมาะสม 16/2563 ลว. 1 ต.ค. 62
ธรุการ กองการศึกษาฯ 45,600.00 45,600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

17 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 44,400.00           44,400.00          เฉพาะเจาะจง นายเติมศักด์ิ  กูเล็ม นายเติมศักด์ิ  กูเล็ม คุณสมบัติเหมาะสม 17/2563 ลว. 1 ต.ค. 62
ประจ าสนามกีฬา 44,400.00 44,400.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

18 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 39,000.00           39,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอับดุลรอศัก  อุสนุน นายอับดุลรอศัก  อุสนุน คุณสมบัติเหมาะสม 18/2563 ลว. 1 ต.ค. 62
กองการศึกษาฯ 39,000.00 39,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
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19 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 46,200.00           46,200.00          เฉพาะเจาะจง นายยเูรด  สกุลา นายยเูรด  สกุลา คุณสมบัติเหมาะสม 19/2563 ลว. 1 ต.ค. 62
สันทนาการ 46,200.00 46,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

20 จ้างเหมาบริการจัดท าแผนทีภ่าษี 47,400.00           47,400.00          เฉพาะเจาะจง นายมูฮ าหมาด  แซะอามา นายมูฮ าหมาด  แซะอามา คุณสมบัติเหมาะสม 20/2563 ลว. 1 ต.ค. 62
และทะเบียนทรัพยสิ์น 47,400.00 47,400.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

21 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 45,600.00           45,600.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา  นาฮัมผล นางสาวสุนิสา  นาฮัมผล คุณสมบัติเหมาะสม 21/2563 ลว. 1 ต.ค. 62
ธรุการ กองคลัง 45,600.00 45,600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

22 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 42,600.00           42,600.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวบุหลัน  ดาแล่หมัน นางสาวบุหลัน  ดาแล่หมัน คุณสมบัติเหมาะสม 22/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

บันทึกข้อมูล กองคลัง 42,600.00 42,600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

23 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจ่ัดท า 39,000.00           39,000.00          เฉพาะเจาะจง นายรอเชด  บูเดียะ นายรอเชด  บูเดียะ คุณสมบัติเหมาะสม 23/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

แผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 39,000.00 39,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

24 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 45,600.00           45,600.00          เฉพาะเจาะจง นายภานุมาศ  สลิมีน นายภานุมาศ  สลิมีน คุณสมบัติเหมาะสม 24/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

บันทึกข้อมูล กองสวสัดิการสังคมฯ 45,600.00 45,600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

25 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ 42,600.00           42,600.00          เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิกริยา  นีโกบ นายศักด์ิกริยา  นีโกบ คุณสมบัติเหมาะสม 25/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

กระเช้า 42,600.00 42,600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

26 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 39,000.00           39,000.00          เฉพาะเจาะจง นายวฒิุนันท์  กูสกุล นายวฒิุนันท์  กูสกุล คุณสมบัติเหมาะสม 26/2563 ลว. 1 ต.ค. 62
กองช่าง 39,000.00 39,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
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27 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 39,000.00           39,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา  เด็นดารา นางสาวสุนิสา  เด็นดารา คุณสมบัติเหมาะสม 27/2563 ลว. 1 ต.ค. 62
กองช่าง 39,000.00 39,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

28 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 39,000.00           39,000.00          เฉพาะเจาะจง นายจตุพงค์  มายาสัน นายจตุพงค์  มายาสัน คุณสมบัติเหมาะสม 28/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

การเกษตรกองสวสัดิการสังคมฯ 39,000.00 39,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

29 จ้างเหมาบริการพนักงานซ่อมแซม 48,600.00           48,600.00          เฉพาะเจาะจง นายบักรินทร์  ผลาอาด นายบักรินทร์  ผลาอาด คุณสมบัติเหมาะสม 29/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

ระบบไฟฟ้าและส่องสวา่งภายในต าบล 48,600.00 48,600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

30 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไปกองคลัง 42,600.00           42,600.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสร้อยสุดา  บิลาอาบู นางสาวสร้อยสุดา  บิลาอาบู คุณสมบัติเหมาะสม 30/2563 ลว. 1 ต.ค. 62

42,600.00 42,600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

31 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 46,200.00           46,200.00          เฉพาะเจาะจง นายสัยนุนอามิดีน  มิลาอาบู นายสัยนุนอามิดีน  มิลาอาบู คุณสมบัติเหมาะสม 31/2563 ลว. 1 ต.ค. 62
ประจ าสนามกีฬา 46,200.00 46,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

32 จัดซื อน  ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 156,000.00         156,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ลอยวฒันา จ ากัด บริษัท ลอยวฒันา จ ากัด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 1/2563 ลว. 2 ต.ค. 62
ส านักปลัด 156,000.00 156,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

33 จัดซื อน  ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 120,000.00         120,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ลอยวฒันา จ ากัด บริษัท ลอยวฒันา จ ากัด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 2/2563 ลว. 2 ต.ค. 62
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 120,000.00 120,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

34 จัดซื อน  ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 48,000.00           48,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ลอยวฒันา จ ากัด บริษัท ลอยวฒันา จ ากัด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 3/2563 ลว. 2 ต.ค. 62
กองช่าง 48,000.00 48,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

35 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาซ่อมแซม 2,062.75             2,062.75            เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูทักษิณ จ ากัด บริษัท มิตซูทักษิณ จ ากัด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 32/2563 ลว. 7 ต.ค. 62



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 3  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2562

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

รถยนต์ส่วนกลาง กง 6056 สตุล 2,062.75 2,062.75 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

36 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน 299,600.00         299,400.00        คัดเลือก หจก.หนองปลาไหลการโยธา หจก.หนองปลาไหลการโยธา เสนอราคาต่ าสุด 1/2563 ลว. 11 ต.ค. 62

คสล.ซอยซุนนะฮ์ ม.8 299,300.00 299,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

หจก.หนุย่ก่อสร้าง

299,400.00

37 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง 2,500,500.00      2,500,488.69 คัดเลือก หจก.ท่าแพการโยธา หจก.ควนโดนวศิวกรรม เสนอราคาต่ าสุด 2/2563 ลว. 15 ต.ค. 62

อาคารอเนกประสงค์ 2,552,000.00 2,500,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

หจก.อนันต์ก่อสร้างสตูล

2,575,000.00

หจก.ควนโดนวศิวกรรม

2,501,000.00

38 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน 334,000.00         334,000.00        คัดเลือก หจก.หนุย่ก่อสร้าง หจก.หนุย่ก่อสร้าง เสนอราคาต่ าสุด 3/2563 ลว. 15 ต.ค. 62

คสล.สายเกาะปีก ม.5 333,500.00 333,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

หจก.หนองปลาไหล การโยธา

334,000.00



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 3  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2562

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

39 จัดซื อหนังสือพิมพ์รายปักษ์ 2,640.00             2,640.00            เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์ส่องใต้ หนังสือพิมพ์ส่องใต้ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 4/2563 ลว. 15 ต.ค. 62

2,640.00 2,640.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

40 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน 326,000.00         325,800.00        คัดเลือก หจก.หนุย่ก่อสร้าง ควนสตอการเจริญ เสนอราคาต่ าสุด 4/2563 ลว. 16 ต.ค. 62

คสล.ซอยหน้าร้าน ม.3 325,078.00 325,023.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ควนสตอการเจริญ

325,023.00

41 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 33,000.00           33,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอัสนี  ยะลิน นายอัสนี  ยะลิน เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 33/2563 ลว. 16 ต.ค. 62

ส านักปลัด 2,062.75 2,062.75 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

42 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 33,000.00           33,000.00          เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ เล่ทองค า นายประสิทธิ ์ เล่ทองค า เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 34/2563 ลว. 16 ต.ค. 62

ส านักปลัด 33,000.00 33,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

43 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน 293,600.00         293,400.00        คัดเลือก หจก.หนุย่ก่อสร้าง ควนสตอการเจริญ เสนอราคาต่ าสุด 5/2563 ลว. 16 ต.ค. 62

คสล.สายกุโบร์พรุใหญ่ ม. 4 293,273.00 293,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ควนสตอการเจริญ

293,000.00


