


แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1 จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมพร้อม 2,884.74             2,884.74            เฉพาะเจาะจง แหลมทองอะไหล่ยนต์ แหลมทองอะไหล่ยนต์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 81/2563

เปล่ียนอะไหลรถตัดหญ้าชนิดเดินตาม 2,884.72 2,884.72 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลว.  1  เม.ย. 63

2 จ้างเหมาบริการยา้ยเคร่ืองปรับอากาศ 4,500.00             4,500.00            เฉพาะเจาะจง ควนโดนการไฟฟ้า ควนโดนการไฟฟ้า เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 82/2563

หมายเลข 420-54-0014 4,500.00 4,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลว. 1  เม.ย. 63 

3 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถขยะ 47,400.00           47,400.00          เฉพาะเจาะจง นายมุหมาดอิบรอเหม หมาดรา นายมุหมาดอิบรอเหม หมาดรา คุณสมบัติเหมาะสม 83/2563

47,400.00 47,400.00 ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว. 1  เม.ย. 63 

4 จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะ 45,600.00           45,600.00          เฉพาะเจาะจง นายมูฮ าหมาด  สันตี นายมูฮ าหมาด  สันตี คุณสมบัติเหมาะสม 84/2563

45,600.00 45,600.00 ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว. 1  เม.ย. 63 

5 จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะ 45,600.00           45,600.00          เฉพาะเจาะจง นายธรรม  มุหมีน นายธรรม  มุหมีน คุณสมบัติเหมาะสม 85/2563

45,600.00 45,600.00 ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว. 1  เม.ย. 63 

6 จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะ 42,600.00           42,600.00          เฉพาะเจาะจง นายมาวนิ  เศษระน า นายมาวนิ  เศษระน า คุณสมบัติเหมาะสม 86/2563

42,600.00 42,600.00 ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว. 1  เม.ย. 63 

7 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 39,000.00           39,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสุไรญา  บูเดียะ นางสาวสุไรญา  บูเดียะ คุณสมบัติเหมาะสม 87/2563

สาธารณสุข 39,000.00 39,000.00 ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว. 1  เม.ย. 63 

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  เมษำยน  2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 7  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
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8 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 36,000.00           36,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสกุลรัตน์ สวสัคีรี นางสาวสกุลรัตน์ สวสัคีรี คุณสมบัติเหมาะสม 88/2563

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 36,000.00 36,000.00 ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว. 1  เม.ย. 63 

9 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ 46,800.00           46,800.00          เฉพาะเจาะจง นายหมาดดาด  เด็นดารา นายหมาดดาด  เด็นดารา คุณสมบัติเหมาะสม 89/2563

รถน  าอเนกประสงค์ 46,800.00 46,800.00 ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว. 1  เม.ย. 63 

10 จ้างเหมาบริการพนักงานประจ า 44,400.00           44,400.00          เฉพาะเจาะจง นายอาหลี  บูเดียะ นายอาหลี  บูเดียะ คุณสมบัติเหมาะสม 90/2563

รถน  าอเนกประสงค์ 44,400.00 44,400.00 ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว. 1  เม.ย. 63 

11 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 42,600.00           42,600.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวมารีณา  อุเจะ นางสาวมารีณา  อุเจะ คุณสมบัติเหมาะสม 91/2563

บันทึกข้อมูล ส านักปลัด 42,600.00 42,600.00 ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว. 1  เม.ย. 63 

12 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 45,600.00           45,600.00          เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  โยะฮาหมาด นายสมชาย  โยะฮาหมาด คุณสมบัติเหมาะสม 92/2563

ส่วนกลาง กง 6056 สตูล 45,600.00 45,600.00 ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว. 1  เม.ย. 63 

13 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 44,400.00           44,400.00          เฉพาะเจาะจง นายเติมศักด์ิ  กูเล็ม นายเติมศักด์ิ  กูเล็ม คุณสมบัติเหมาะสม 93/2563

ส่วนกลาง กข 1838 สตูล 44,400.00 44,400.00 ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว. 1  เม.ย. 63 

14 จ้างเหมาบริการพนักงานท าความ 42,600.00           42,600.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวมยรุา  กูเล็ม นางสาวมยรุา  กูเล็ม คุณสมบัติเหมาะสม 94/2563

สะอาด อบต.ควนสตอ 42,600.00 42,600.00 ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว. 1  เม.ย. 63 
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15 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 36,000.00           36,000.00          เฉพาะเจาะจง นายมูฮ าหมัด  สันเกาะ นายมูฮ าหมัด  สันเกาะ คุณสมบัติเหมาะสม 95/2563

และทรัพยสิ์น อบต.ควนสตอ 36,000.00 36,000.00 ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว. 1  เม.ย. 63 

16 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 45,600.00           45,600.00          เฉพาะเจาะจง นายอับดุลรอแม  มะเม๊าะ นายอับดุลรอแม  มะเม๊าะ คุณสมบัติเหมาะสม 96/2563

และทรัพยสิ์น อบต.ควนสตอ 45,600.00 45,600.00 ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว. 1  เม.ย. 63 

17 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 46,200.00           46,200.00          เฉพาะเจาะจง นายสัยนุนอามีดิน มิลาอาบู นายสัยนุนอามีดิน มิลาอาบู คุณสมบัติเหมาะสม 97/2563

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 42,600.00 42,600.00 ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว. 1  เม.ย. 63 

18 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 39,000.00           39,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอับดุลรอศัก  อุสนุน นายอับดุลรอศัก  อุสนุน คุณสมบัติเหมาะสม 98/2563

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 39,000.00 39,000.00 ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว. 1  เม.ย. 63 

19 จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.สันทนาการ 46,200.00           46,200.00          เฉพาะเจาะจง นายยเูรด  สกุลา นายยเูรด  สกุลา คุณสมบัติเหมาะสม 99/2563

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 46,200.00 46,200.00 ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว. 1  เม.ย. 63 

20 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 45,600.00           45,600.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวมินล๊ะ  กาเส็มสะ นางสาวมินล๊ะ  กาเส็มสะ คุณสมบัติเหมาะสม 100/2563

ธรุการ กองการศึกษาฯ 45,600.00 45,600.00 ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว. 1  เม.ย. 63 

21 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 36,000.00           36,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอัสนี  ยะลิน นายอัสนี  ยะลิน คุณสมบัติเหมาะสม 101/2563

ส านักปลัด 36,000.00 36,000.00 ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว. 1  เม.ย. 63 
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22 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 36,000.00           36,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวมสัณี  หนัน่ชัง่ นางสาวมสัณี  หนัน่ชัง่ คุณสมบัติเหมาะสม 102/2563

ส านักปลัด 36,000.00 36,000.00 ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว. 1  เม.ย. 63 

23 จ้างเหมาบริการจัดท าแผนทีภ่าษีและ 47,400.00           47,400.00          เฉพาะเจาะจง นายมูฮ าหมาด  แซะอามา นายมูฮ าหมาด  แซะอามา คุณสมบัติเหมาะสม 103/2563

ทะเบียนทรัพยสิ์น 47,400.00 47,400.00 ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว. 1  เม.ย. 63 

24 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยจัดท าแผนที่ 39,000.00           39,000.00          เฉพาะเจาะจง นายรอเชด  บูเดียะ นายรอเชด  บูเดียะ คุณสมบัติเหมาะสม 104/2563

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 39,000.00 39,000.00 ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว. 1  เม.ย. 63 

25 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 45,600.00           45,600.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา  นาฮัมผล นางสาวสุนิสา  นาฮัมผล คุณสมบัติเหมาะสม 105/2563

ธรุการ กองคลัง 45,600.00 45,600.00 ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว. 1  เม.ย. 63 

26 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 42,600.00           42,600.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวบุหลัน  ดาแล่หมัน นางสาวบุหลัน  ดาแล่หมัน คุณสมบัติเหมาะสม 106/2563

บันทึกข้อมูล กองคลัง 42,600.00 42,600.00 ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว. 1  เม.ย. 63 

27 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 35,500.00           35,500.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสร้อยสุดา  บิลาอาบู นางสาวสร้อยสุดา  บิลาอาบู คุณสมบัติเหมาะสม 107/2563

กองคลัง 35,500.00 35,500.00 ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว. 1  เม.ย. 63 

28 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่ันทึก 45,600.00           45,600.00          เฉพาะเจาะจง นายภานุมาศ  สลิมีน นายภานุมาศ  สลิมีน คุณสมบัติเหมาะสม 108/2563

ข้อมูล กองสวสัดิการสังคมฯ 45,600.00 45,600.00 ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว. 1  เม.ย. 63 
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29 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 39,000.00           39,000.00          เฉพาะเจาะจง นายจตุพงค์  มายาสัน นายจตุพงค์  มายาสัน คุณสมบัติเหมาะสม 109/2563

การเกษตร กองสวสัดิการสังคมฯ 39,000.00 39,000.00 ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว. 1  เม.ย. 63 

30 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 48,600.00           48,600.00          เฉพาะเจาะจง นายบักรินทร์  ผลาอาด นายบักรินทร์  ผลาอาด คุณสมบัติเหมาะสม 110/2563

ส่องสวา่งภายในต าบลควนสตอ 48,600.00 48,600.00 ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว. 1  เม.ย. 63 

31 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกระเช้า 42,600.00           42,600.00          เฉพาะเจาะจง นายศักริยา  นีโกบ นายศักริยา  นีโกบ คุณสมบัติเหมาะสม 111/2563

80-3130 สตูล 42,600.00 42,600.00 ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว. 1  เม.ย. 63 

      

32 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 39,000.00           39,000.00          เฉพาะเจาะจง นายวฒิุนันต์  กูสกุล นายวฒิุนันต์  กูสกุล คุณสมบัติเหมาะสม 112/2563

กองช่าง 39,000.00 39,000.00 ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว. 1  เม.ย. 63 

33 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 39,000.00           39,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา  เด่นดารา นางสาวสุนิสา  เด่นดารา คุณสมบัติเหมาะสม 113/2563

กองช่าง 39,000.00 39,000.00 ไม่เกินวงเงินงประมาณ ลว. 1  เม.ย. 63 

34 จัดจ้างท าตรายางจ านวน 1 อัน 450.00                450.00               เฉพาะเจาะจง นายสมพล  ธรรมชาติ นายสมพล  ธรรมชาติ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 119/2563

450.00 450.00 ลว. 1  เม.ย. 63 

35 จัดจ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์ 8,000.00             8,000.00            เฉพาะเจาะจง บจก. วีเทคคอมพวิเตอร์แอนด์เซอร์วิส บจก. วีเทคคอมพวิเตอร์แอนด์เซอร์วิส เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 120/2563
วงจรปิด (CCTV) 8,000.00 8,000.00 ลว. 1  เม.ย. 63 
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36 จัดซื อสายยางส่งน  า 1 นิ ว 1,100.00             1,100.00            เฉพาะเจาะจง ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 40/2563

ความยาว 50 เมตร 1,100.00 1,100.00 ลว. 1 เม.ย. 63

37 จัดซื อวสัดุส านักงาน กองคลัง 4,280.00             4,280.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 41/2563

4,280.00 4,280.00 ลว. 3  เม.ย. 63

38 จัดซื อชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน 61,400.00           61,400.00          เฉพาะเจาะจง ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 6/2563

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 61,400.00 61,400.00 ลว. 3  เม.ย. 63

ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV

39 จัดซื อวสัดุส านักงาน 18,480.00           18,480.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัย โอเอ หจก.เลิศชัย โอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 42/2563

กองสวสัดิการสังคมและการเกษตร 18,480.00 18,480.00 ลว. 7 เม.ย. 63

40 จัดซื อเคร่ืองหาพิกัดดาวเทียม 24,500.00           24,500.00          เฉพาะเจาะจง เซอร์เวยแ์อนด์ซอยเทสติ งแลป เซอร์เวยแ์อนด์ซอยเทสติ งแลป เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 7/2563

แบบพกพา 24,500.00 24,500.00 ลว. 7  เม.ย. 63

41 จัดจ้างซ่อมเปล่ียนกระบะบรรทุก 495,000.00         495,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เมคาโน จ ากัด บริษัท เอส.เมคาโน จ ากัด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 1/2563

ขยะ ซ่อมระบบไฮโดรลิคเครน 495,000.00 495,000.00 ลว. 8  เม.ย. 63

42 จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมแซม 5,800.00             5,800.00            เฉพาะเจาะจง ฮูดาคอมพิวเตอร์ ฮูดาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 114/2563

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5,800.00 5,800.00 ลว. 20  เม.ย. 63 
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43 จัดซื อถังขยะพลาสติกขนาด 60L 1,000.00             1,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัย โอเอ หจก.เลิศชัย โอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 43/2563

จ านวน 1 ใบ 1,000.00 1,000.00 ลว. 20 เม.ย. 63

44 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรถน  า 45,240.00           45,240.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอ็น ซี. ออโต้ จ ากัด บริษัท เอ เอ็น ซี. ออโต้ จ ากัด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 115/2563

บง 5165 สตูล 45,240.00 45,240.00 ลว. 22 เม.ย. 63 

45 จัดซื อหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ 8,370.00             8,370.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท นายน์คอม จ ากัด บริษัท นายน์คอม จ ากัด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 44/2563

OKI B432DN 8,370.00 8,370.00 ลว. 22  เม.ย. 63 

46 จัดจ้างซ่อมบ ารุงและซ่อมแซม 604.55                604.55               เฉพาะเจาะจง บจก. อีซูซุหาดใหญ่ สาขาสตูล บจก. อีซูซุหาดใหญ่ สาขาสตูล เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 116/2563

รถยนต์ส่วนกลาง กข 1838 สตูล 604.55 604.55 ลว. 22  เม.ย. 63 

47 จัดจ้างท าป้ายไวนิลรณรงค์ 4,500.00             4,500.00            เฉพาะเจาะจง ฟาลดี  กราฟฟิก ดีไซน์ ฟาลดี  กราฟฟิก ดีไซน์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 118/2563

ประชาสัมพันธโ์ครงการเผ้าระวงั 4,500.00 4,500.00 ลว. 22  เม.ย. 63 

ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา

(COVID-19)

48 จัดซื อวสัดุอุปกรณ์โครงากรเผ้าระวงั 22,250.00           22,250.00          เฉพาะเจาะจง รรรรรร พาณิชย์ รรรรรร พาณิชย์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 45/2563

ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื อไวรัส 22,250.00 22,250.00 ลว. 22 เม.ย. 63

โคโรน่า (COVID-19)
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49 จัดซื อวสัดุการเกษตร 2,195.00             2,195.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัย โอเอ หจก.เลิศชัย โอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 46/2563

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 2,195.00 2,195.00 ลว. 22 เม.ย. 63

50 จัดซื อวสัดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 7,250.00             7,250.00            เฉพาะเจาะจง บจก. คอมเทคแอนด์เน็ตเวร์ิค บจก. คอมเทคแอนด์เน็ตเวร์ิค เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 47/2563

7,250.00 7,250.00 ลว. 22 เม.ย. 63

51 จัดซื อวสัดุก่อสร้าง 1,556.00             1,556.00            เฉพาะเจาะจง ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 48/2563

1,556.00 1,556.00 ลว. 22 เม.ย. 63


