


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





แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1 จัดซ้ือวสัดุโครงการจัดท าหรือ 885.00                885.00               เฉพาะเจาะจง ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 5/2563  ลว. 7 พ.ย. 62

ปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่าษีและ 885.00 885.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ทะเบียนทรัพยสิ์น

2 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ ตามโครงการจัดท า 4,750.00             4,750.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 6/2563  ลว. 7 พ.ย. 62

หรือปรับปรุงแผนทีภ่าษีฯ 4,750.00 4,750.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

3 จัดจ้างท าป้ายไวนิลขนาด 1 x 3 ม. 450.00                450.00               เฉพาะเจาะจง นายอนันต์  ยหูันนัน นายอนันต์  ยหูันนัน เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 36/2563  ลว. 8 พ.ย. 62

450.00 450.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

4 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ 1,130.03             1,130.03            เฉพาะเจาะจง บจก.อีซูซุหาดใหญ่ สาขาสตูล บจก.อีซูซุหาดใหญ่ สาขาสตูล เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 37/2563  ลว. 8 พ.ย. 62
ส่วนกลาง กข 1838 สตูล 1,130.03 1,130.03 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

5 จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควนั 3,000.00             3,000.00            เฉพาะเจาะจง นายวรียทุธ เหมสลาหมาด นายวรียทุธ เหมสลาหมาด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 38/2563  ลว. 13 พ.ย. 62
3,000.00 3,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

6 จ้างเหมาบริการตรวจเช็คเคร่ือง 9,000.00             9,000.00            เฉพาะเจาะจง ฮูดาคอมพิวเตอร์ ฮูดาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 39/2563  ลว. 14 พ.ย. 62
คอมพิวเตอร์ 9,000.00 9,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

7 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิลโครงการ 1,890.00             1,890.00            เฉพาะเจาะจง ฟาลด้ี กราฟฟิกดีไซน์ ฟาลด้ี กราฟฟิกดีไซน์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 40/2563  ลว. 14 พ.ย. 62
รณรงค์ถนนสะอาด 1,890.00 1,890.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 3   เดือน  ธันวำคม  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 พฤศจิกำยน  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 3   เดือน  ธันวำคม  พ.ศ. 2562 

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

8 จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,550.00             1,550.00            เฉพาะเจาะจง ฮูดาคอมพิวเตอร์ ฮูดาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 41/2563  ลว. 20 พ.ย. 62
คอมพิวเตอร์ กองช่าง 1,550.00 1,550.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

9 จัดจ้างท าป้ายไวนิลปิดปรับปรุงสนาม 600.00                600.00               เฉพาะเจาะจง ฟาลด้ี กราฟฟิกดีไซน์ ฟาลด้ี กราฟฟิกดีไซน์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 42/2563  ลว. 20 พ.ย. 62
จ านวน  2  ป้าย 600.00 600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

10 จัดซ้ือกล่องพลาสติกจ านวน 24 ใบ 13,200.00           13,200.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต ร้าน ฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 7/2563  ลว. 14 พ.ย. 62
13,200.00 13,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

11 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการรณรงค์ 4,950.00             4,950.00            เฉพาะเจาะจง รรรรรร พาณิชย์ รรรรรร พาณิชย์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 8/2563  ลว. 14 พ.ย. 62
ถนนสะอาด 4,950.00 4,950.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

12 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการควนสตอ 1,800.00             1,800.00            เฉพาะเจาะจง ฟาลด้ี กราฟฟิกดีไซน์ ฟาลด้ี กราฟฟิกดีไซน์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 43/2563  ลว. 20 พ.ย. 62
น่าอยูดู่สะอาดตาตามวถิีชุมชน 1,800.00 1,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

จ านวน 2 ป้าย

13 จัดซ้ือยางรถยนต์พร้อมเปล่ียน 21,001.96           21,001.96          เฉพาะเจาะจง บจก.อีซูซุหาดใหญ่ สาขาสตูล บจก.อีซูซุหาดใหญ่ สาขาสตูล เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 9/2563  ลว. 20 พ.ย. 62
21001.96 21001.96 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

14 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 4,140.00             4,140.00            เฉพาะเจาะจง นายอนันต์  ยหูันนัน นายอนันต์  ยหูันนัน เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 44/2563  ลว. 26 พ.ย. 62
การช าระภาษี 4,140.00 4,140.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน  2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 3   เดือน  ธันวำคม  พ.ศ. 2562 

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

15 จัดจ้างถ่ายเอกสารรายงานผล 935.00                935.00               เฉพาะเจาะจง ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 45/2563  ลว. 27 พ.ย. 62
การติดตามแผนและประเมินผล 935.00 935.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

แผนพัฒนา ปี พ.ศ. 2562

16 จัดจ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมแซม 1,500.00             1,500.00            เฉพาะเจาะจง ฮูดาคอมพิวเตอร์ ฮูดาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 46/2563  ลว. 27 พ.ย. 62
ครุภัณฑ์ กองคลัง 1500 1500 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ





แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1 จัดจ้างพืน้ทีเ่วบ็ไซต์รายปีและต่อ 9,000.00             9,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเจเวลิด์ จ ากัด บริษัท ซีเจเวลิด์ จ ากัด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 47/2562 ลว. 2 ธ.ค. 62

อายโุดเมนเนมรายปี 9,000 บาท 9,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

2 จัดจ้างท าจุดถ่ายรูปบริเวณอ่างเก็บน้ า 5,900.00             5,900.00            เฉพาะเจาะจง นายธราวธุ  เหมสลาหมาด นายธราวธุ  เหมสลาหมาด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 48/2562 ลว. 3 ธ.ค. 62

วงัตาหงา 5,900.00 5,900.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

3 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการวนัพ่อ 450.00                450.00               เฉพาะเจาะจง นายอนันต์  ยหูันนัน นายอนันต์  ยหูันนัน เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 49/2562 ลว. 3 ธ.ค. 62

แห่งชาติ  5 ธ.ค. 62 ขนาด 1x3 ม. 450.00 450.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

จ านวน 1 ป้าย

4 จ้างเหมาบริการเคร่ืองขยายเสียง 1,000.00             1,000.00            เฉพาะเจาะจง นายอับดุลตอเหลบ โยะหมาด นายอับดุลตอเหลบ โยะหมาด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 50/2562 ลว. 4 ธ.ค. 62

จ านวน 1 ชุด 1,000.00 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

5 จัดจ้างเปล่ียนยางรถบรรทุกขยะ 41,520.00           41,520.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ดิยางยนต์ หจก.ดิยางยนต์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 51/2562 ลว. 6 ธ.ค. 62

แบบอเนกประสงค์ 41,520.00 41,520.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

6 จัดจ้างติดต้ังไฟส่องสวา่งรถบรรทุกน้ า 6,300.00             6,300.00            เฉพาะเจาะจง ร้านซีลไดนาโม ร้านซีลไดนาโม เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 53/2562  ลว. 9 ธ.ค. 62

บง 5165 สตูล 6,300.00 6,300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

7 จัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์ฯ 1,800.00             1,800.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 10/2562  ลว. 13 ธ.ค. 62

1,800.00 1,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม   2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 3  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม   2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 3  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

8 จ้างเหมาบริการคนงานทัว่ไป 21,000.00           21,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวมัสนี  หนัน่ชัง่ นางสาวมัสนี  หนัน่ชัง่ คุณสมบัติเหมาะสม 54/2562 ลว. 16 ธ.ค. 62

ส านักปลัด 21,000.00 21,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

9 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างจ านวน 13 รายการ 10,385.00           10,385.00          เฉพาะเจาะจง ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 11/2562 ลว. 16 ธ.ค. 62

(ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย) 10,345.00 10,345.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

10 จัดจ้างจัดดอกไม้ประดิษฐ์ 17,000.00           17,000.00          เฉพาะเจาะจง ช.สาธร ช.สาธร เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 55/2562 ลว. 18 ธ.ค. 62

พร้อมฐานและพานดอกไม้ประดิษฐ์ 17,000.00 17,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

11 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ตามโครงการ 6,315.00             6,315.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 13/2562 ลว. 19 ธ.ค. 62

สนามกีฬาได้มาตรฐานสากล 6,315.00 6,315.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

12 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการป้องกัน 450.00                450.00               เฉพาะเจาะจง นายอนันต์  ยหูันนัน นายอนันต์  ยหูันนัน เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 56/2562 ลว. 23 ธ.ค. 62
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 450.00 450.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
เทศกาลปีใหม่ 2563 

จ านวน 1 ป้าย

13 จัดซ้ือท่อผ้าใบส่งน้ าพร้อมวสัดุ 53,284.00           53,284.00          เฉพาะเจาะจง ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 14/2562 ลว. 25 ธ.ค. 62
อุปกรณ์เพือ่ช่วยเหลือเกษตรกร 53,284.00 53,284.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

14 จัดจ้างเหมาบริการเต็นท์ขนาด 2,200.00             2,200.00            เฉพาะเจาะจง นายสาธติ  เสะอากะ นายสาธติ  เสะอากะ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 57/2562 ลว. 26 ธ.ค. 62
5x8 ม. จ านวน 1 หลัง 2,200.00 2,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม   2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 3  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

15 จัดซ้ือน้ าด่ืมและน้ าแข็งหลอด 1,834.00             1,834.00            เฉพาะเจาะจง นายราว ี ดาแลหมัน นายราว ี ดาแลหมัน เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 57/2562 ลว. 26 ธ.ค. 62
ตามโครงการป้องกันและ 1,834.00 1,834.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

ปีใหม่ 2563





แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริม 2,700.00             2,700.00            เฉพาะเจาะจง ฟาลด้ี กราฟฟิก ดีไซน์ ฟาลด้ี กราฟฟิก ดีไซน์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 58/2563 ลว. 3 ม.ค. 63

พัฒนาการเด็กปฐมวยั 2,700.00 2,700.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

2 จัดจ้างเหมาบริการเก้าอี ้ตามโครางการ 1,500.00             1,500.00            เฉพาะเจาะจง นายสาธติ  เสะอากะ นายสาธติ  เสะอากะ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 59/2563 ลว. 3 ม.ค. 63

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยั 1,500.00 1,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

3 จัดจ้างเหมาบริการเคร่ืองเสียง 2,000.00             2,000.00            เฉพาะเจาะจง นายอับดุลตอเหลบ  โยะหมาด นายอับดุลตอเหลบ  โยะหมาด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 60/2563 ลว. 3 ม.ค. 63

ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการ 2,000.00 2,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

เด็กปฐมวยั

4 จัดจ้างเหมาบริการเวที ตามโครงการ 3,500.00             3,500.00            เฉพาะเจาะจง ร้านแอ๋วดอกไม้สด ร้านแอ๋วดอกไม้สด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 61/2563 ลว. 3 ม.ค. 63

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยั 3,500.00 3,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

5 จัดซ้ือวสัดุ ตามโครงการส่งเสริม 7,900.00             7,900.00            เฉพาะเจาะจง ร้านสารบัญ ร้านสารบัญ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 17/2563 ลว. 6 ม.ค. 63

พัฒนาการเด็กปฐมวยั 7,900.00 7,900.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

6 จัดซ้ือของขวญัของรางวลั โครงการ 7,260.00             7,260.00            เฉพาะเจาะจง นางยะ  ดาแลหมัน นางยะ  ดาแลหมัน เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 18/2563 ลว. 6 ม.ค. 63

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยั 7,260.00 7,260.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

7 จัดซ้ือกล่องพลาสติก จ านวน  24 ใบ 13,200.00           13,200.00          เฉพาะเจาะจง ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 19/2563 ลว. 6 ม.ค. 63
13,200.00 13,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม  2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 4  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม  2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 4  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

8 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน ส านักปลัด 11,690.00           11,690.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 20/2563 ลว. 8 ม.ค. 63
จ านวน 27 รายการ 11,690.00 11,690.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

9 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,080.00             1,080.00            เฉพาะเจาะจง บจก.คอมเทคแอนด์เน็ตเวร์ิค บจก.คอมเทคแอนด์เน็ตเวร์ิค เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 21/2563 ลว. 9 ม.ค. 63
จ านวน 2 รายการ 1,080.00 1,080.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

10 จัดจ้างท าตรายาง กองคลัง 630.00                630.00               เฉพาะเจาะจง นายสมพล  ธรรมชาติ นายสมพล  ธรรมชาติ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 62/2563 ลว. 13 ม.ค. 63
จ านวน 2 รายการ 630.00 630.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

11 จัดซ้ือวสัดุส านักงานกองคลัง 12,535.00           12,535.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 22/2563 ลว. 16 ม.ค. 63
จ านวน 23 รายการ 12,535.00 12,535.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

12 จ้างโครงการถนน คสล.ทางเข้า 1,664,500.00      1,664,500.00     คัดเลือก หจก. หนองปลาไหลการโยธา หจก.หนุย่ก่อสร้าง เสนอราคาต่ าสุด 6/2563 ลว. 17 ม.ค. 63
สนามกีฬา ม. 4 และภายใน 1,664,500.00 1,663,000.00

สนามกีฬา ม. 4 หจก.หนุย่ก่อสร้าง

1,664,000.00

13 จัดจ้างซ่อมแซมระบบประปา 15,750.00           15,750.00          เฉพาะเจาะจง ควนโดนการไฟฟ้า ควนโดนการไฟฟ้า เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 63/2563 ลว. 28 ม.ค. 63
หมูท่ี ่4 ต าบลควนสตอ 15,750.00 15,750.00

14 จัดจ้างเปล่ียนยางรถบรรทุกน้ า 42,120.00           42,120.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ดิยางยนต์ หจก.ดิยางยนต์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 64/2563 ลว 29 ม.ค. 63
บง 5165 สตูล 42,120.00 42,120.00



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม  2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 4  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

15 จัดจ้างท าตรายาง ส านักปลัด 400.00                400.00               เฉพาะเจาะจง นายสมพล  ธรรมชาติ นายสมพล  ธรรมชาติ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 65/2563 ลว 29 ม.ค. 63
จ านวน 2 รายการ 400.00 400.00

16 จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,150.00             2,150.00            เฉพาะเจาะจง ฮูดาคอมพิวเตอร์ ฮูดาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 66/2563 ลว 29 ม.ค. 63
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0019 2,150.00 2,150.00





แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1 จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการ 3,540.00             3,540.00            เฉพาะเจาะจง ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต ร้านฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 67/2563 ลว 5 ก.พ. 63

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 3,540.00 3,540.00

2 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างจ านวน 7 รายการ 2,477.00             2,477.00            เฉพาะเจาะจง ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 24/2563 ลว 6 ก.พ. 63

2,477.00 2,477.00

3 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์กองช่าง 11,210.00           11,210.00          เฉพาะเจาะจง บจก. คอมเทค แอนด์ เน็ตเวร์ิค บจก. คอมเทค แอนด์ เน็ตเวร์ิค เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 25/2563 ลว 6 ก.พ. 63

จ านวน 7 รายการ 11,210.00 11,210.00

4 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรม 450.00                450.00               เฉพาะเจาะจง ห้องภาพริสโฟโต้ปร้ินท์ ห้องภาพริสโฟโต้ปร้ินท์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 68/2563 ลว 11 ก.พ. 63

เพิม่ประสิทธภิาพคณะผู้บริหาร 450.00 450.00

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง

5 จัดซ้ือถุงพลาสติกสีขาวขุน่ 2,850.00             2,850.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต ร้าน ฟา ฟาน น่าอินเตอร์เน็ต เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 26/2563 ลว 11 ก.พ. 63

ขนาด 36x45 นิว้ จ านวน 15 แพ็ค 2,850.00 2,850.00

6 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 2,475.00             2,475.00            เฉพาะเจาะจง รรรรรร พาณิชย์ รรรรรร พาณิชย์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 27/2563 ลว 11 ก.พ. 63

ตามโครงการฝึกอบรมเพิม่ประสิทธภิาพ 2,475.00 2,475.00

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.

พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กุมภำพันธ์  2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 6  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กุมภำพันธ์  2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 6  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

7 จัดจ้างท าของสมนาคุณ โครงการ 7,000.00             7,000.00            เฉพาะเจาะจง ห้องภาพริสโฟโต้ปร้ินท์ ห้องภาพริสโฟโต้ปร้ินท์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 69/2563 ลว 14 ก.พ. 63

ฝึกอบรมเพิม่ประสิทธภิาพคณะผู้บริหาร 7,000.00 7,000.00

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง

8 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 200,000.00         200,000.00        เฉพาะเจาะจง ควนโดนการไฟฟ้า ควนโดนการไฟฟ้า เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 7/2563 ลว 18 ก.พ. 63

ในต าบลควนสตอ ม.1-10 200,000.00 200,000.00

จ้างเหมาบริการรถโดยสาร 91,000.00           91,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ว ีเค ทัวร์ จ ากัด บริษัท ว ีเค ทัวร์ จ ากัด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 70/2563 ลว 19 ก.พ. 63

9 ปรับอากาศไม่ประจ าทาง 2 ชัน้ 91,000.00 91,000.00

จ้างเปล่ียนทรายกรองระบบประปา 43,000.00           43,000.00          เฉพาะเจาะจง นายเชาวลิต  วฒันพันธ์ นายเชาวลิต  วฒันพันธ์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 71/2563 ลว 20 ก.พ. 63

43,000.00 43,000.00

10 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 14,500.00           14,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน พี เอส โปรดักส์ ร้าน พี เอส โปรดักส์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 72/2563 ลว 20 ก.พ. 63

หมายเลขครุภัณฑ์ 417-60-0003 14,500.00 14,500.00

11 จัดจ้างเปล่ียนยางรถบรรทุกขยะ 41,520.00           41,520.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ดิยางยนต์ หจก.ดิยางยนต์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 73/2563 ลว 20 ก.พ. 63

หมายเลขทะเบียน 80-3130 41,520.00 41,520.00

12 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน กองช่าง 19,831.00           19,831.00          หจก. เลิศชัยโอเอ หจก. เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 28/2563 ลว 20 ก.พ. 63

19,831.00 19,831.00



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กุมภำพันธ์  2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 6  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

13 จัดซ้ือรองเท้าดับเพลิง จ านวน 3 คู่ 6,900.00             6,900.00            ควนโดนการไฟฟ้า ควนโดนการไฟฟ้า เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 29/2563 ลว 20 ก.พ. 63

6,900.00 6,900.00

14 จัดซ้ือวสัดุกีฬา (อ าเภอคัพ) 6,965.00             6,965.00            มุมีนซอคเกอร์ มุมีนซอคเกอร์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 30/2563 ลว 20 ก.พ. 63

6,965.00 6,965.00

15 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 8,783.50             8,783.50            ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ ฉฉ.วสัดุภัณฑ์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 31/2563 ลว 26 ก.พ. 63

8,783.50                       8,783.50                          





แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1 จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ 6,812.69             6,812.69            เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซู ทักษิณ จ ากัด บริษัท มิตซู ทักษิณ จ ากัด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 74/2563 ลว. 2 มี.ค. 63

ส่วนกลาง กง 6056 สตูล 6,812.69 6,812.69

2 จัดจ้างตรวจซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ กอง 700.00                700.00               เฉพาะเจาะจง ร้านฮูดา คอมพิวเตอร์ ร้านฮูดา คอมพิวเตอร์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 75/2563 ลว.4 มี.ค. 63

สาธารณสุขฯ 700.00 700.00

3 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 7,996.00             7,996.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 32/2563 ลว.4 มี.ค. 63

7,996.00 7,996.00

4 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 8,600.00             8,600.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 33/2563 ลว.4 มี.ค. 63

8,600.00 8,600.00

5 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 8,812.63             8,812.63            เฉพาะเจาะจง บจก.อีซูซุ หาดใหญ่ สาขาสตูล บจก.อีซูซุ หาดใหญ่ สาขาสตูล เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 76/2563 ลว. 13 มี.ค. 63

กข 1838 8,812.63 8,812.63

6 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 2,375.00             2,375.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 34/2563 ลว. 12มี.ค. 63

(เจลล้างมือ) จ านวน 5 ขวด 2,375.00 2,375.00

7 จัดซ้ือกระดาษเอ 4 17,400.00           17,400.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัยโอเอ หจก.เลิศชัยโอเอ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 35/2563 ลว. 13มี.ค. 63

17,400.00 17,400.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มีนำคม  2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 6  เดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มีนำคม  2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 6  เดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

8 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกขนาด 6,300.00             6,300.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท นายน์คอม จ ากัด บริษัท นายน์คอม จ ากัด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง สัญญาซ้ือขาย 5/2563

A3 ยีห่้อ HP รุ่น officejet7110 6,300.00 6,300.00 ลว. 13 มี.ค. 63

9 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ LED 15,000.00           15,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท นายน์คอม จ ากัด บริษัท นายน์คอม จ ากัด เป็นผู้ประกอบการโดยตรง สัญญาซ้ือขาย 6/2563

ยีห่้อ OKI รุ่น B432Dn 15,000.00 15,000.00 ลว. 13 มี.ค. 63

10 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์จัดท าหน้ากาก 29,808.00           29,808.00          เฉพาะเจาะจง รรรรรร พาณิชย์ รรรรรร พาณิชย์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 37/2563 ลว. 17 มี.ค. 63

อนามัย (งบเงินอุดหน)ุ 29,808.00 29,808.00

11 จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม 850.00                850.00               เฉพาะเจาะจง เอฟ แอนด์อาร์ ปร้ินเตอร์เซอร์วสิ เอฟ แอนด์อาร์ ปร้ินเตอร์เซอร์วสิ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 77/2563 ลว. 17 มี.ค. 63

เคร่ืองพิมพ์ 478-56-0022 850.00 850.00

12 จัดจ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมแซมรถ 3,793.43             3,793.43            เฉพาะเจาะจง บจก.อีซูซุหาดใหญ่ สาขาสตูล บจก.อีซูซุหาดใหญ่ สาขาสตูล เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 78/2563 ลว. 19 มี.ค. 63

บรรทุกขยะ ทะเบียน 80-4184 3,793.43 3,793.43

13 จัดซ้ือวสัดุอุปกรร์จัดท าหน้ากาก 43,760.00           43,760.00          เฉพาะเจาะจง รรรรรร พาณิชย์ รรรรรร พาณิชย์ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 38/2563 ลว. 24 มี.ค. 63

อนามัย ตามโครงการเผ้าระวงั ป้องกัน 43,760.00 43,760.00

และควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 

(COVID-19)



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มีนำคม  2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนสตอ

วันที ่ 6  เดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2563

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

14 จ้างเหมาบริการเยบ็หน้ากากอนามัย 33,800.00           33,800.00          เฉพาะเจาะจง นางอาฉ๊ะ  เสวก นางอาฉ๊ะ  เสวก เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 80/2563 ลว. 27 มี.ค. 63

ตามโครงการป้องกัน เฝ้าระวงัและ 33,800.00 33,800.00

ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า

(COVID-19)

15 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 2,640.00             2,640.00            เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์ส่องใต้ หนังสือพิมพ์ส่องใต้ เป็นผู้ประกอบการโดยตรง 39/2563 ลว. 31 มี.ค. 63

2,640.00 2,640.00


