
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

ใบสัง่ซ้ือ

1 จัดซ้ือน้า้ด่ีม ศพด.จา้นวน 10 ศูนย์ 20,724.00              20,724.00        เฉพาะเจาะจง นางสุรินทร์  ชมเชย นางสุรินทร์  ชมเชย ผู้มีอาชีพ 1/63 ลว 08/10/2562

2 จัดซ้ือถ้วยรางวัลโครงการประเพณีชักพระ 10,760.00              10,760.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอีมีโก้ ร้านอีมีโก้ ผู้มีอาชีพ 2/63 ลว 10/10/2562

ใบสัง่จ้าง

1 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (งานแผนทีภ่าษฯี) 22,800.00              22,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.มอร์เกท หจก.มอร์เกท ผู้มีอาชีพ 1/63 ลว 01/10/2562

2 เช่าเคร่ืองเสียงโครงการประเพณีชักพระ 14,000.00              14,000.00        เฉพาะเจาะจง นายประจวบ  เพช็รมณี นายประจวบ  เพช็รมณี ผู้มีอาชีพ 2/63 ลว 10/10/2562

3 เช่าเต็นท์,โต๊ะ,เก้าอี ้โครงการประเพณีชักพระ 30,800.00              30,800.00        เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์  บัวเนีย่ว นายสุวิทย์  บัวเนีย่ว ผู้มีอาชีพ 3/63 ลว 10/10/2562

4 จ้างถ่ายเอกสารแผนด้าเนินงาน 5,138.00                5,138.00          เฉพาะเจาะจง นายจตุรวิทย์  พนัธ์สุริย์ฉาย นายจตุรวิทย์  พนัธ์สุริย์ฉาย ผู้มีอาชีพ 4/63 ลว 18/10/2562

5 ซ่อมคอมพวิเตอร์ 2,150.00                2,150.00          เฉพาะเจาะจง บจก.นายน์คอม บจก.นายน์คอม ผู้มีอาชีพ 5/63 ลว 29/10/2562

6 ซ่อมคอมพวิเตอร์ (กองช่าง) 2,590.00                2,590.00          เฉพาะเจาะจง บจก.นายน์คอม บจก.นายน์คอม ผู้มีอาชีพ 6/63 ลว 29/10/62

บนัทกึตกลงซ้ือ

1 จัดซ้ือน้า้มัน (กองคลัง) 4,000.00                4,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.สหมิตร หจก.สหมิตร ผู้มีอาชีพ 1/63 ลว 01/10/2562

2 จัดซ้ือน้า้มันรถยนต์ส่วนกลาง (กองสาธารณสุข) 60,000.00              60,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สหมิตร หจก.สหมิตร ผู้มีอาชีพ 2/63 ลว 01/10/2562

3 จัดซ้ือน้า้มันรถพยาบาลฉุกเฉิน (กองสาธารณสุข) 36,000.00              36,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สหมิตร หจก.สหมิตร ผู้มีอาชีพ 3/63 ลว 01/10/2562

4 จัดซ้ือน้า้มัน (กองช่าง) 95,500.00              95,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สหมิตร หจก.สหมิตร ผู้มีอาชีพ 4/63 ลว 01/10/2562

5 จัดซ้ือน้า้มัน (ส้านักปลัด) 63,000.00              63,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สหมิตร หจก.สหมิตร ผู้มีอาชีพ 5/63 ลว 01/10/2562

6 จัดซ้ือน้า้มัน (กองการศึกษาฯ) 45,000.00              45,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สหมิตร หจก.สหมิตร ผู้มีอาชีพ 6/63 ลว 07/10/2562

บนัทกึตกลงจ้าง

1 จ้างเหมาพนักงานตามโครงการจัดเก็บแผนทีภ่าษฯี 33,000.00              33,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ฮาบีบ๊ะฮ์  หมัดเตย็บ น.ส.ฮาบีบ๊ะฮ์  หมัดเตย็บ ผู้มีอาชีพ 1/63 ลว 01/10/2562

2 จ้างเหมาโครงการจัดเก็บแผนทีภ่าษฯี 25,500.00              25,500.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทิดา  นิลวรรณโณ น.ส.จันทิดา  นิลวรรณโณ ผู้มีอาชีพ 2/63 ลว 01/10/2562

3 จ้างเหมาพนักงานจัดเก็บขยะรถ 6 ล้อ 42,000.00              42,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสวัสด์ิ  ไหมชุม นายสวัสด์ิ  ไหมชุม ผู้มีอาชีพ 3/63 ลว 01/10/2562

4 จ้างเหมาพนักงานจัดเก็บขยะรถ 4 ล้อ 42,000.00              42,000.00        เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ แซ่ใหล้ นายประสิทธิ ์ แซ่ใหล้ ผู้มีอาชีพ 4/63 ลว 01/10/2562

5 จ้างเหมาพนักงานจัดเก็บขยะรถ 4 ล้อ 42,000.00              42,000.00        เฉพาะเจาะจง นายบุญเริน  บ้านถิน่ นายบุญเริน  บ้านถิน่ ผู้มีอาชีพ 5/63 ลว 01/10/2562

6 จ้างเหมาบริการคนสวน 48,000.00              48,000.00        เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน์  ต้ันซู่ นายธนวัฒน์  ต้ันซู่ ผู้มีอาชีพ 6/63 ลว 01/10/2562

7 จ้างเหมาบริการแม่บ้านท้าความสะอาด 93,000.00              93,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.พชัราวดี  มาลินี น.ส.พชัราวดี  มาลินี ผู้มีอาชีพ 7/63 ลว 01/10/2562

8 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภยั 39,000.00              39,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์  เหมือนใจ นายวิโรจน์  เหมือนใจ ผู้มีอาชีพ 8/63 ลว 01/10/2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง

วันที ่ 1-31 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2562 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง

วันที ่ 1-31 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2562 (1)

9 จ้างเหมาพนักงานตามโครงการจัดเก็บแผนทีภ่าษฯี 25,500.00              25,500.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.รัฐญา  ยืนยง น.ส.รัฐญา  ยืนยง ผู้มีอาชีพ 9/63 ลว 01/10/2562

สัญญาจ้าง

1 โครงการปรับปรุงถนนสายโทบ้านซอย 7 - 1,943,000.00          1,950,000.00    คัดเลือก หจก.ปิระมิดวัสดุก่อสร้าง หจก.ปิระมิดวัสดุก่อสร้าง ผู้มีอาชีพ 1/63 ลว 07/10/2562

บ้านซอย 4 ม.4 ราคา 1,943,400.- บาท ราคา 1,943,000.- บาท

หจก.ศิริชัยการโยธา

ราคา 1,945,300.- บาท

2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหว้ยน้า้ด้า ม.10 163,400.00            163,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วอเตอร์ แอนด์ เอิร์ท หจก. วอเตอร์ แอนด์ เอิร์ท ผู้มีอาชีพ 2/63 ลว 07/10/2562

สัญญาซ้ือขาย

1 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จา้นวน 1 เคร่ือง (สป.) 28,600.00              28,600.00 เฉพาะเจาะจง บจก.นายน์คอม บจก.นายน์คอม ผู้มีอาชีพ 1/63 ลว 10/10/2562

2 จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ จา้นวน 11 เคร่ือง 18,000.00              18,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.นายน์คอม บจก.นายน์คอม ผู้มีอาชีพ 2/63 ลว 10/10/2562

3 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เทอม 2/2562 201,742.80            201,742.80      เฉพาะเจาะจง อสค.นครปฐม อสค.นครปฐม ผู้มีอาชีพ 3/63 ลว 31/10/2562



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

ใบสัง่ซ้ือ

1 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ท่อคอนกรีต) 8,400.00                8,400.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ปิระมิดวัสดุก่อสร้าง หจก.ปิระมิดวัสดุก่อสร้าง ผู้มีอาชีพ 3/63 ลว 04/11/2562

2 จัดซ้ือถ้วยรางวัลโครงการประเพณีลอยกระทง 15,000.00              15,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอีมีโก้ ร้านอีมีโก้ ผู้มีอาชีพ 4/63 ลว 07/11/2562

3 จัดซ้ือของรางวัลโครงการประเพณีลอยกระทง 24,600.00              24,600.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน วี เจ พาณิชย์ ร้าน วี เจ พาณิชย์ ผู้มีอาชีพ 5/63 ลว 07/11/2562

4 จัดซ้ือยางมะตอย 96,000.00              96,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เจแอนด์พแีอสฟลัท์ หจก.เจแอนด์พแีอสฟลัท์ ผู้มีอาชีพ 6/63 ลว 09/11/2562

ใบสัง่จ้าง

1 เช่าเคร่ืองเสียงชุดใหญ่และเคร่ืองส ารองไฟ 61,000.00              61,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน์  ภาสโร นายสุวัฒน์  ภาสโร ผู้มีอาชีพ 7/63 ลว 07/11/2562

2 เช่าเวทีพร้อมเต็นท์ โต๊ะ,เก้าอี ้งานลอยกระทง 56,200.00              56,200.00        เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์  บัวเนีย่ว นายสุวิทย์  บัวเนีย่ว ผู้มีอาชีพ 8/63 ลว 07/11/2562

3 จ้างท าป้ายไวนิล งานลอยกระทรง 11,626.00              11,626.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอ กราฟฟกิ แอนด์ ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ หจก.อาร์ เอ กราฟฟกิ แอนด์ ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ 9/63 ลว 07/11/2562

4 จ้างท าแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ภาษี 4,500.00                4,500.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอ กราฟฟกิ แอนด์ ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ หจก.อาร์ เอ กราฟฟกิ แอนด์ ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ 10/63 ลว 15/11/2562

5 จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ 2,480.00                2,480.00          เฉพาะเจาะจง ร้านซานออโต้แอร์ ร้านซานออโต้แอร์ ผู้มีอาชีพ 11/63 ลว 18/11/2562

6 จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ 27,000.00              27,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านช้างการช่าง ร้านช้างการช่าง ผู้มีอาชีพ 12/63 ลว 20/11/2562

7 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (ส านักปลัด) 14,850.00              14,850.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมนัสเคร่ืองเย็น ร้านมนัสเคร่ืองเย็น ผู้มีอาชีพ 13/63 ลว 22/11/2562

บนัทกึตกลงซ้ือ

1 จัดซ้ือน้ ามัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก (กองสาธาฯ) 64,550.00              64,550.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สหมิตร หจก.สหมิตร ผู้มีอาชีพ 7/63 ลว 26/11/2562

สัญญาจ้าง

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 144,300.00            145,400.00      คัดเลือก หจก.ปิระมิดวัสดุก่อสร้าง หจก.ปิระมิดวัสดุก่อสร้าง ผู้มีอาชีพ 3/63 ลว 20/11/2562

ปลายซอย 1-ซอย 2 ม.3 ราคา 144,800.- บาท ราคา 144,300.- บาท

2 โครงการจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศไม่ประจ าทาง 78,000.00              78,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ท่องไทยทัว่ทิศ บจก.ท่องไทยทัว่ทิศ ผู้มีอาชีพ 4/63 ลว 21/11/2562

จ านวน 1 คัน

สัญญาซ้ือขาย

1 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เทอม 2/2562 1,221,453.54          1,221,453.54    เฉพาะเจาะจง อสค.นครปฐม อสค.นครปฐม ผู้มีอาชีพ 4/63 ลว 28/11/2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง

วันที ่ 1-30 เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

ใบสัง่ซ้ือ

1 จดัซ้ือทรายอะเบท+น้้ายาพน่หมอกควัน 27,500.00              27,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน K.L SUPPLY ร้าน K.L SUPPLY ผู้มีอาชีพ 7/63 ลว 13/12/2562

ใบสัง่จา้ง

1 จา้งถ่ายเอกสารโฉนดทีดิ่น 24,400.00              24,400.00        เฉพาะเจาะจง นายเจษฎาภรณ์  สวนทอง นายเจษฎาภรณ์  สวนทอง ผู้มีอาชีพ 14/63 ลว 17/12/62

บนัทึกตกลงซ้ือ

1 จดัซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (กองช่าง) 95,500.00              95,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สหมิตร หจก.สหมิตร ผู้มีอาชีพ 8/63 ลว 24/12/62

2 จดัซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนรถยนต์ (กองสาธาฯ) 60,000.00              60,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สหมิตร หจก.สหมิตร ผู้มีอาชีพ 9/63 ลว 24/12/62

3 จดัซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนรถฉุกเฉิน 28,800.00              28,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สหมิตร หจก.สหมิตร ผู้มีอาชีพ 10/63 ลว 24/12/62

(กองสาธารณสุข)

บนัทึกตกลงจา้ง

1 จา้งเหมาตามโครงการแผนทีภ่าษี ฯ 33,000.00              33,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวฮาบีบ๊ะฮ์  หมัดเตยบ็ นางสาวฮาบีบ๊ะฮ์  หมัดเตยบ็ ผู้มีอาชีพ 10/63 ลว 26/12/62

2 จา้งเหมาตามโครงการแผนทีภ่าษี ฯ 25,500.00              25,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทิดา  นิวรรณโณ นางสาวจนัทิดา  นิวรรณโณ ผู้มีอาชีพ 11/63 ลว 26/12/62

3 จา้งเหมาตามโครงการแผนทีภ่าษี ฯ 25,500.00              25,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวรัฐญา  ยนืยง นางสาวรัฐญา  ยนืยง ผู้มีอาชีพ 12/63 ลว 26/12/62

สัญญาจา้ง

1 โครงการจดัจา้งติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 496,000.00             498,000.00      เฉพาะเจาะจง บจก.นายน์คอม บจก.นายน์คอม ผู้มีอาชีพ 5/63 ลว 20/12/62

2 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะพืน้ที ่ม .10 255,000.00             255,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้าง หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้าง ผู้มีอาชีพ 6/63 ลว 25/12/62

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ธันวาคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง

วันที ่ 1-31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

ใบสัง่ซ้ือ

1 จดัซ้ือทรายอะเบท+น้้ายาพน่หมอกควัน 27,500.00              27,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน K.L SUPPLY ร้าน K.L SUPPLY ผู้มีอาชีพ 7/63 ลว 13/12/2562

ใบสัง่จา้ง

1 จา้งถ่ายเอกสารโฉนดทีดิ่น 24,400.00              24,400.00        เฉพาะเจาะจง นายเจษฎาภรณ์  สวนทอง นายเจษฎาภรณ์  สวนทอง ผู้มีอาชีพ 14/63 ลว 17/12/62

บนัทึกตกลงซ้ือ

1 จดัซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (กองช่าง) 95,500.00              95,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สหมิตร หจก.สหมิตร ผู้มีอาชีพ 8/63 ลว 24/12/62

2 จดัซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนรถยนต์ (กองสาธาฯ) 60,000.00              60,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สหมิตร หจก.สหมิตร ผู้มีอาชีพ 9/63 ลว 24/12/62

3 จดัซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนรถฉุกเฉิน 28,800.00              28,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สหมิตร หจก.สหมิตร ผู้มีอาชีพ 10/63 ลว 24/12/62

(กองสาธารณสุข)

บนัทึกตกลงจา้ง

1 จา้งเหมาตามโครงการแผนทีภ่าษี ฯ 33,000.00              33,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวฮาบีบ๊ะฮ์  หมัดเตยบ็ นางสาวฮาบีบ๊ะฮ์  หมัดเตยบ็ ผู้มีอาชีพ 10/63 ลว 26/12/62

2 จา้งเหมาตามโครงการแผนทีภ่าษี ฯ 25,500.00              25,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทิดา  นิวรรณโณ นางสาวจนัทิดา  นิวรรณโณ ผู้มีอาชีพ 11/63 ลว 26/12/62

3 จา้งเหมาตามโครงการแผนทีภ่าษี ฯ 25,500.00              25,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวรัฐญา  ยนืยง นางสาวรัฐญา  ยนืยง ผู้มีอาชีพ 12/63 ลว 26/12/62

สัญญาจา้ง

1 โครงการจดัจา้งติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 496,000.00             498,000.00      เฉพาะเจาะจง บจก.นายน์คอม บจก.นายน์คอม ผู้มีอาชีพ 5/63 ลว 20/12/62

2 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะพืน้ที ่ม .10 255,000.00             255,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้าง หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้าง ผู้มีอาชีพ 6/63 ลว 25/12/62

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มกราคม  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง

วันที ่ 1-31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

ใบสัง่ซ้ือ

1 ซ้ือวัสดุไฟฟา้ (กองช่าง) 5,991.00                5,991.00          เฉพาะเจาะจง ร้านอภสิิทธิก์ารไฟฟา้ ร้านอภสิิทธิก์ารไฟฟา้ ผู้มีอาชีพ 15/63 ลว 06/02/63

2 จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้ (สป.) โครงการรับเสด็จ 12,000.00              12,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอภสิิทธิก์ารไฟฟา้ ร้านอภสิิทธิก์ารไฟฟา้ ผู้มีอาชีพ 16/63 ลว 14/02/63

3 จดัซ้ืออปุกรณ์ประดับซุ้ม โครงการรับเสด็จ 56,600.00              56,600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอภสิิทธิก์ารไฟฟา้ ร้านอภสิิทธิก์ารไฟฟา้ ผู้มีอาชีพ 17/63 ลว 14/02/63

4 จดัซ้ือต้นไม้และดอกไม้ โครงการรับเสด็จ 80,000.00              80,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนานาพนัธุไ์ม้ ร้านนานาพนัธุไ์ม้ ผู้มีอาชีพ 18/63 ลว 14/02/63

5 จดัซ้ืออปุกรณ์ (ผ้ายดื) โครงการรับเสด็จ 144,950.00             144,950.00      เฉพาะเจาะจง ร้านฉลุงเคร่ืองเขียน ร้านฉลุงเคร่ืองเขียน ผู้มีอาชีพ 19/63 ลว 14/02/63

6 จดัซ้ือเสาธง โครงการรับเสด็จ 133,300.00             133,300.00      เฉพาะเจาะจง ร้านฉลุงเคร่ืองเขียน ร้านฉลุงเคร่ืองเขียน ผู้มีอาชีพ 20/63 ลว 14/02/63

7 จดัซ้ือไม้ประดับตกแต่งซุ้ม โคงการรับเสด็จ 30,300.00              30,300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอดุลยเ์คหะภณัฑ์ ร้านอดุลยเ์คหะภณัฑ์ ผู้มีอาชีพ 21/63 ลว 14/02/63

ใบสัง่จา้ง

1 จา้งซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กค 9281 สตูล 4,225.54                4,225.54          เฉพาะเจาะจง บจก.อซูีซุหาดใหญ่ สาขาละงู บจก.อซูีซุหาดใหญ่ สาขาละงู ผู้มีอาชีพ 20/63 ลว 04/02/63

2 จา้งท าป้ายประชาสัมพนัธ์รับสมัครนักเรียน ศพด. 3,795.00                3,795.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอ.แอนด์กราฟฟกิ หจก.อาร์.เอ.แอนด์กราฟฟกิ ผู้มีอาชีพ 21/63 ลว 07/02/63

3 จา้งซ่อมรถบรรทุกน้ า บก.4593 สตูล 24,000.00              24,000.00        เฉพาะเจาะจง อู่อานนท์ (อานนท์  ชูธาน)ี อู่อานนท์ (อานนท์  ชูธาน)ี ผู้มีอาชีพ 22/63 ลว 11/02/63

4 จา้งซ่อมซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ 151,000.00             151,000.00      เฉพาะเจาะจง บจก.สยามเทคกรุ๊ป บจก.สยามเทคกรุ๊ป ผู้มีอาชีพ 23/63 ลว 13/02/63

5 จา้งท าป้ายไวนิล 11,725.00              11,725.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภมูิ พมิพ ์โฆษณา ร้านภมูิ พมิพ ์โฆษณา ผู้มีอาชีพ 24/63 ลว 14/02/63

6 จา้งเช่า เต้นท์ โต๊ะ เกา้อี้ 73,000.00              73,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย ์ บัวเนี่ยว นายสุวิทย ์ บัวเนี่ยว ผู้มีอาชีพ 25/63 ลว 14/02/63

7 จา้งท าป้ายไวนิลประกาศปิดบ่อขยะ 585.00                  585.00            เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอ.แอนด์กราฟฟกิ หจก.อาร์.เอ.แอนด์กราฟฟกิ ผู้มีอาชีพ 26/63 ลว 20/02/63

สัญญาจา้ง

1 กอ่สร้างท่อหลอดเหล่ียมซอยในนา ม.5 542,000.00             544,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้าง หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้าง ผู้มีอาชีพ 10/63 ลว 02/02/63

2 ปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณส่ีแยกบ้านซอย 10 213,000.00             213,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. จ.จนัทร์คง หจก. จ.จนัทร์คง ผู้มีอาชีพ 11/63 ลว 14/02/63

3 ขยายเขตท่อจา่ยน้ าประปาบ้านเขาไคร 349,100.00             350,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้าง หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้าง ผู้มีอาชีพ 12/63 ลว 17/02/63

4 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างบริเวณอบต.ควนกาหลง ม.10 60,500.00              60,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้าง หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้าง ผู้มีอาชีพ 13/63 ลว 17/02/63

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง

วันที ่ 1-29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

ใบสัง่ซ้ือ

1 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด) 59,900.00              59,900.00        เฉพาะเจาะจง หจก.มอร์เกท เซ็นเตอร์ หจก.มอร์เกท เซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ 22/63 ลว 13/03/63

2 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (กองช่าง) 23,200.00              23,200.00        เฉพาะเจาะจง หจก.มอร์เกท เซ็นเตอร์ หจก.มอร์เกท เซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ 23/63 ลว 13/03/63

3 จดัซ้ืออปุกรณ์ในการด าเนินการป้องกนัโควิด19 53,703.00              53,703.00        เฉพาะเจาะจง นางนันทา หลงจิ นางนันทา  หลงจิ ผู้มีอาชีพ 24/63 ลว 20/03/63

4 จดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ป้องกนัโควิด 19 230,400.00             230,400.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอสเมดิเทค หจก.พ.ีเอสเมดิเทค ผู้มีอาชีพ 25/63 ลว 25/03/63

ใบสัง่จา้ง

1 จดัซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข 6048 สตูล 6,199.05                6,199.05          เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าสงขลา บจก.โตโยต้าสงขลา ผู้มีอาชีพ 27/63 ลว 13/03/63

2 จดัซ่อมรถเจซีบี ตค 49 สตูล 57,921.24              57,921.24        เฉพาะเจาะจง หจก.หาดใหญ่ เจซีบี หจก.หาดใหญ่ เจซีบี ผู้มีอาชีพ 28/63 ลว 13/03/63

3 จดัซ่อมรถ ทะเบียน บค.1477 สตูล 5,700.00                5,700.00          เฉพาะเจาะจง นายอานนท์  ชูธานี นายอานนท์  ชูธานี ผู้มีอาชีพ 29/63 ลว 13/03/63

4 จดัซ่อมรถ ทะเบียนกข.1397 สตูล 810.00                  810.00            เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  รัตนชู นายสมนึก  รัตนชู ผู้มีอาชีพ 30/63 ลว 13/03/63

5 จดัซ่อมรถ ทะเบียน ตค 167 สตูล 4,800.00                4,800.00          เฉพาะเจาะจง นายอานนท์  ชูธานี นายอานนท์  ชูธานี ผู้มีอาชีพ 31/63 ลว 25/03/63

6 จดัจา้งเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารงานแผนทีภ่าษีฯ 14,400.00              14,400.00        เฉพาะเจาะจง หจก.มอร์เกท เซ็นเตอร์ หจก.มอร์เกท เซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ 32/63 ลว 27/03/63

บนัทึกตกลงซ้ือ

1 จดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง (ส านักปลัด) 63,000.00              63,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ปาล์มทวี หจก.ปาล์มทวี ผู้มีอาชีพ 13/63 ลว 30/03/63

2 จดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง (กองสาธารณสุข) รถขยะ 60,000.00              60,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ปาล์มทวี หจก.ปาล์มทวี ผู้มีอาชีพ 14/63 ลว 30/03/63

3 จดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง (กองสาธารณสุข) 28,800.00              28,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ปาล์มทวี หจก.ปาล์มทวี ผู้มีอาชีพ 15/63 ลว 30/03/63

4 จดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้องเพลิง (กองช่าง) 95,500.00              95,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ปาล์มทวี หจก.ปาล์มทวี ผู้มีอาชีพ 16/63 ลว 31/03/63

บนัทึกตกลงจา้ง

1 จา้งเหมาตามโครงการแผนทีภ่าษีฯ 11,000.00              11,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ฮาบีบ๊ะ  หมัดเตยบ็ น.ส.ฮาบีบ๊ะ  หมัดเตยบ็ ผู้มีอาชีพ 13/63 ลว 27/03/63

2 จา้งเหมาตามโครงการแผนทีภ่าษีฯ 51,000.00              51,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.จนัทิดา  นิลวรรโณ น.ส.จนัทิดา  นิลวรรโณ ผู้มีอาชีพ 14/63 ลว 27/03/63

3 จา้งเหมาตามโครงการแผนทีภ่าษีฯ 51,000.00              51,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ธรรศกร  ยนืยง น.ส.ธรรศกร  ยนืยง ผู้มีอาชีพ 15/63 ลว 27/03/63

4 จา้งเหมายามรักษาความปลอดดดดดภยั 39,000.00              39,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์  เหมือนใจ นายวิโรจน์  เหมือนใจ ผู้มีอาชีพ 16/63 ลว 27/03/63

5 จา้งเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาด 93,000.00              93,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.พชัราวดี  มาลินี น.ส.พชัราวดี  มาลินี ผู้มีอาชีพ 17/63 ลว 27/03/63

6 จา้งเหมาบริการจดัเกบ็ขยะ 42,000.00              42,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสวัสด์ิ  ไหมชุม นายสวัสด์ิ  ไหมชุม ผู้มีอาชีพ 18/63 ลว 31/03/63

7 จา้งเหมาบริการจดัเกบ็ขยะ 42,000.00              42,000.00        เฉพาะเจาะจง นายบุญเริน  บ้านถิ่น นายบุญเริน  บ้านถิ่น ผู้มีอาชีพ 19/63 ลว 31/03/63

สัญญาจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มีนาคม  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง

วันที ่ 1-31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มีนาคม  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง

วันที ่ 1-31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 (1)

1 กอ่สร้างโรงจอดรถทีท่ าการอบต.ควนกาหลง 1,047,000.00          1,048,000.00    คัดเลือก หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้าง หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้าง ผู้มีอาชีพ 14/63 ลว 24/03/63

2 กอ่สร้างห้องเกบ็พสัดุ 1,310,000.00          1,317,000.00 คัดเลือก หจก.จ.จนัทร์คง หจก.จ.จนัทร์คง ผู้มีอาชีพ 15/63 ลว 08/04/63



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

ใบสัง่ซ้ือ

1 เช่าตู้คอนเทนเนอร์ 31,030.00              31,030.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เซาเทิร์น คอนเทนเนอร์ หาดใหญ่ บจก.เซาเทิร์น คอนเทนเนอร์ หาดใหญ่ ผู้มีอาชีพ 26/63 ลว 15/04/63

2 ซ้ือแบตเตอร่ี 3,200.00                3,200.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ดิยางยนต์ หจก.ดิยางยนต์ ผู้มีอาชีพ 27/63 ลว 17/04/63

3 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,935.00                2,935.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ฉลุงเคร่ืองเขียน หจก.ฉลุงเคร่ืองเขียน ผู้มีอาชีพ 28/63 ลว 17/04/63

4 ซ้ือวัสดุกอ่สร้างห้องน้้าชั่วคราว 27,985.00              27,985.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้าง หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้าง ผู้มีอาชีพ 29/63 ลว 20/04/63

5 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์จ้านวน 9 รายการ 24,580.00              24,580.00        เฉพาะเจาะจง บจก.นายน์คอม บจก.นายน์คอม ผู้มีอาชีพ 30/63 ลว 23/04/63

6 ซ้ือวัสดุส้านักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) 11,700.00              11,700.00        เฉพาะเจาะจง หจก.มอร์เกทเซ็นเตอร์ หจก.มอร์เกทเซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ 31/63 ลว 23/04/63

7 ซ้ือแบตเตอร่ีและยางนอกรถยนต์ 22,400.00              22,400.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ดิยางยนต์ หจก.ดิยางยนต์ ผู้มีอาชีพ 32/63 ลว 24/04/63

8 ซ้ือหินเกร็ดเพือ่ปรับภมูิทัศน์ 10,700.00              10,700.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้าง หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้าง ผู้มีอาชีพ 33/63 ลว 24/04/63

9 ซ้ือทรายขี้เป็ด (ถมสนามฟตุบอล) 19,950.00              19,950.00        เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทราวัสดุกอ่สร้าง ร้านจนัทราววัสดุกอ่สร้าง ผู้มีอาชีพ 34/63 ลว 24/04/63

10 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทย ุจ้านวน 3 รายการ (สป.) 3,540.00                3,540.00          เฉพาะเจาะจง ร้านอภสิิทธิก์ารไฟฟา้ ร้านอภสิิทธิก์ารไฟฟา้ ผู้มีอาชีพ 35/63 ลว 27/04/63

ใบสัง่จา้ง

1 จา้งซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ 80-2154 สตูล 10,660.00              10,660.00        เฉพาะเจาะจง อู่อานนท์ อู่อานนท์ ผู้มีอาชีพ 32/63 ลว 20/04/63

2 จา้งซ่อมรถ บก 4593 สตูล 12,870.00              12,870.00        เฉพาะเจาะจง อู่อานนท์ อู่อานนท์ ผู้มีอาชีพ 33/63 ลว 20/04/63

3 จา้งท้าตรายางจ้านวน 2 รายการ 480.00                  480.00            เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอ กราฟฟกิ แอนด์ กอ๊ปปีเ้ซ็นเตอร์ หจก.อาร์ เอ กราฟฟกิ แอนด์ กอ๊ปปีเ้ซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ 34/63 ลว 30/04/63

บนัทึกตกลงซ้ือ

1 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง (กองการศึกษาฯ) 45,000.00              45,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ปาล์มทวี 1995 หจก.ปาล์มทวี 1995 ผู้มีอาชีพ 17/63 ลว 03/04/63

สัญญาจา้ง

1 กอ่สร้างห้องเกบ็พสัดุ 1,310,000.00          1,317,000.00    คัดเลือก หจก.จ.จนัทร์คง ราคา1,312,100 บาท หจก.จ.จนัทร์คง ผู้มีอาชีพ 15/63 ลว 08/04/63

หจก.กาหลงวัสดุกอ่สร้าง 1,314,400 บาท ราคา 1,310,000 บาท

2 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในควน 1,900,000.00          1,902,488.00 คัดเลือก หจก.ซีบีคอน ราคา1,905,000 บาท หจก.หาดใหญ่กรุ๊ป ผู้มีอาชีพ 16/63 ลว13/04/63

หมูท่ี ่6 บจก.เอสเอสไฮเวยร์าคา 1,902,000 บาท ราคา 1,900,000 บาท

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง

วันที ่ 1-30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง

วันที ่ 1-30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 (1)

หจก.หาดใหญ่กรุ๊ปราคา 1,900,500 บาท

3 กอ่สร้างถนนคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,518,000.00          2,519,529.71 คัดเลือก หจก.หาดใหญ่กรุ๊ปราคา2,519,000 บาท หจก.หาดใหญ่กรุ๊ป ผู้มีอาชีพ 17/63 ลว13/04/63

ซอยวิเศษ หมูท่ี ่6 หจก.เอสเอสไฮเวยร์าคา2,522,000บาท ราคา 2,518,000 บาท

หจก.ซีบีคอนราคา2,524,000 บาท

4 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขานา-เขาวัง 3,161,000.00          3,161,313.66 คัดเลือก หจก.หาดใหญ่กรุ๊ปราคา3,161,000บ. หจก.หาดใหญ่กรุ๊ป ผู้มีอาชีพ 18/63ลว13/04/63

ปลักขาม หมูท่ี ่6 หจก.หาดใหญ่ซีบีคอน 3,169,000บ. ราคา 3,161,000 บาท

5 ปรับปรุงซ่อมแซมอา่งเกบ็น้้าวิทยาลัยเกษตร 2,029,000.00          2,034,744.35 คัดเลือก หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้างราคา2,029,300บ. หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้าง ผู้มีอาชีพ 19/63 ลว13/04/63

และเทคโนโลยสีตูลหมูท่ี ่10 หจก.ศิริชัยการโยธาราคา2,029,900บ. ราคา 2,029,000 บาท

6 ปรับปรุงเส้นทางสายกโุบว์ หมูท่ี ่11 1,485,000.00          1,488,000.00 คัดเลือก หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้างราคา1,485,900 หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้าง ผู้มีอาชีพ 20/63 ลว 13/04/63

หจก.ศิริชัยการโยธา 1,486,700 บ. ราคา1,485,000 บ.

7 ซ่อมสร้างถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง 3,900,000.00          3,905,587.01 คัดเลือก หจก.เกยีรติเจริญชัยการโยธา3,905,000บ. หจก.เกยีรติเจริญชัยการโยธา ผู้มีอาชีพ 21/63ลว16/04/63

ท้องถิ่น สต.ถ.14001 สายบ้านซอย10-บ้านซอย2 หจก.สตูลทวีทรัพยก์ารโยธา3,905,400บ. ราคา 3,900,000 บาท

หมูท่ี ่3

8 ปรับภมูิทัศน์ตลาดนัดชุมชนเพือ่ส่งเสริมการ 1,429,000.00          1,433,100.00 คัดเลือก หจก.จ.จนัทร์คงราคา1,429,800บ. หจก.จ.จนัทร์คงราคา1,429,000บ. ผู้มีอาชีพ 22/63ลว17/04/63

ท่องเทีย่ว OTOP นวัตวิถี หมูท่ี ่6 หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้างราคา1,430,000บ.

9 ซ่อมสร้างถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวง 5,750,000.00          5,751,599.07 คัดเลือก หจก.เกยีรติเจริญชัยการโยธา หจก.เกยีรติเจริญชัยการโยธา ผู้มีอาชีพ 23/63ลว22/04/63

ท้องถิ่น สต.ถ.14003 สายบ้านซอย6-บ้านปลักหว้า ราคา 5,751,000.- บาท ราคา 5,750,000 บ.

หมูท่ี ่4 หจก.สตูลทวีทรัพยก์ารโยธา

ราคา 5,751,500.-บาท



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง

วันที ่ 1-30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 (1)

สัญญาซ้ือขาย

1 กอ่สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาจ้านวน 4 แห่ง 670,380.00             671,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้าง หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้าง ผู้มีอาชีพ 9/63 ลว 09/04/63

2 จดัซ้ือชุดอปุกรณ์ส้าหรับห้องเรียนโครงการพฒันา 153,000.00             153,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.นายน์คอม บจก.นายน์คอม ผู้มีอาชีพ 10/63 ลว17/04/63

คุณภาพชีวิตการศึกษาด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ

DLTV จ้านวน 5 ศูนย์



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

ใบสัง่ซ้ือ

1 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองการศึกษาฯ) 24,000.00              24,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.มอร์เกทเซ็นเตอร์ หจก.มอร์เกทเซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ 36/63 ลว 07/05/63

2 ซ้ือวัสดุไฟฟา้ จ านวน 6 รายการ (กองช่าง) 109,550.00             109,550.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอภสิิทธิก์ารไฟฟา้ ร้านอภสิิทธิก์ารไฟฟา้ ผู้มีอาชีพ 37/63 ลว 20/05/63

3 ซ้ือวัดสุแบบพมิพ ์ศพด. 17,920.00              17,920.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ฉลุงเคร่ืองเขียน หจก.ฉลุงเคร่ืองเขียน ผู้มีอาชีพ 38/63 ลว 20/05/63

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน (นาฬิการดิจติอล) 1,500.00                1,500.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ฉลุงเคร่ืองเขียน หจก.ฉลุงเคร่ืองเขียน ผู้มีอาชีพ 39/63 ลว 20/05/63

5 เช่าเต็นท์กกักนัตัว 20,000.00              20,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย ์ บัวเนี่ยว นายสุวิทย ์ บัวเนี่ยว ผู้มีอาชีพ 40/63 ลว 22/05/63

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 31,266.00              31,266.00        เฉพาะเจาะจง หจก.มอร์เกทเซ็นเตอร์ หจก.มอร์เกทเซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ 41/63 ลว 27/05/63

ใบสัง่จา้ง

1 ซ่อมรถบรรทุกขยะ 4 ล้อ ทะเบียน บจ 4326 สต. 33,500.00              33,500.00        เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  รัตนชู นายสมนึก  รัตนชู ผู้มีอาชีพ 35/63 ลว 15/05/63

และซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 80-2949 สต.

2 ซ่อมรถบรรทุกน้ า บก 4593 สตูล 24,080.00              24,080.00        เฉพาะเจาะจง อู่ช่างนนท์ อู่ช่างนนท์ ผู้มีอาชีพ 36/63 ลว 18/05/63

3 ซ่อมรถทะเบียน บจ 5508 สต. 3,200.00                3,200.00          เฉพาะเจาะจง ร้านดิยางยนต์ ร้านดิยางยนต์ ผู้มีอาชีพ 37/63 ลว 18/05/63

4 ซ่อมรถทะเบียน กค 9281 สต. 3,584.61                3,584.61          เฉพาะเจาะจง อซูีซุหาดใหญ่ สาขาละงู อซูีซุหาดใหญ่ สาขาละงู ผู้มีอาชีพ 38/63 ลว 19/05/63

5 ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สป.) 2,500.00                2,500.00          เฉพาะเจาะจง บจก.นายน์คอม บจก.นายน์คอม ผู้มีอาชีพ 39/63 ลว 19/05/63

6 ซ่อมรถ เจซีบี 50,665.57              50,665.57        เฉพาะเจาะจง หาดใหญ่ เจซีบี หาดใหญ่ เจซีบี ผู้มีอาชีพ 40/63 ลว 20/05/63

7 ซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ 1,950.00                1,950.00          เฉพาะเจาะจง ร้านธีระคาร์แคร์ ร้านธีระคาร์แคร์ ผู้มีอาชีพ 41/63 ลว 22/05//63

8 ซ่อมเคร่ืองออกก าลังกาย 63,000.00              63,000.00        เฉพาะเจาะจง บจก.กรีนวรินทร์ บจก.กรีนวรินทร์ ผู้มีอาชีพ 42/63 ลว 23/05/63

สัญญาจา้ง

1 โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟลัท์คอนกรีต 1,205,000.00          1,207,200.00    คัดเลือก หจก.สตูลทวีทรัพยก์ารโยธา1,207,200 บ. หจก.เกยีรติเจริญชัยการโยธา ผู้มีอาชีพ 24/63 ลว 27/05/63

สายวังผาสามัคคี 10 หมูท่ี ่9 หจก.เกยีรติเจริญชัยการโยธา1,207,000บ. ราคา 1,207,000 บ.

สัญญาซ้ือขาย

1 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (กองการศึกษาฯ) 341,569.76             341,569.76 เฉพาะเจาะจง อสค. อสค. ผู้มีอาชีพ 11/63 ลว 14/05/63

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง

วันที ่ 1-31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง

วันที ่ 1-31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (1)

2 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน สนับสนุน อบจ. 300,000.00             300,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาล์มทวี หจก.ปาล์มทวี ผู้มีอาชีพ 12/63 ลว 18/05/63

3 จดัซ้ือดินถมตามโครงการจดัการขยะมูลฝอยและ 150,000.00             150,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรัชนี  นกร่อน นางรัชนี  นกร่อน ผู้มีอาชีพ 13/63 ลว 19/05/63

ฝังกลบแบบถูกสุขาภบิาล



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

ใบสัง่ซ้ือ

1 จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะ (ยางรถยนต์) 37,480.00              37,480.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ดิยางยนต์ หจก.ดิยางยนต์ ผู้มีอาชีพ 42/63 ลว 02/06/63

2 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (กองสาธารณสุข) 23,710.00              23,710.00        เฉพาะเจาะจง หจก.มอร์เกทเซ็นเตอร์ หจก.มอร์เกทเซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ 43/63 ลว 15/06/63

3 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองสาธารณสุข) 32,220.00              32,220.00        เฉพาะเจาะจง หจก.มอร์เกทเซ็นเตอร์ หจก.มอร์เกทเซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ 44/63 ลว16/06/63

4 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 30,590.00              30,590.00        เฉพาะเจาะจง หจก.มอร์เกทเซ็นเตอร์ หจก.มอร์เกทเซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ 45/63 ลว 18/06/63

5 จดัซ้ือเมล็ดพนัธุผั์กและปุย๋ (ส านักปลัด) 168,300.00             168,300.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรีสกกีารค้า ร้านรีสกกีารค้า ผู้มีอาชีพ 46/63/ลว 24/06/63

6 จดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 16,200.00              16,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านคลังยา ร้านคลังยา ผู้มีอาชีพ 47/63 ลว 25/06/63

ใบสัง่จา้ง

1 ซ่อมรถ บก 4593 สตูล 4,720.00                4,720.00          เฉพาะเจาะจง อู่อานนท์ อู่อานนท์ ผู้มีอาชีพ 43/63 ลว 01/06/63

2 ซ่อมรถ กข 1397 สตูล 2,880.00                2,880.00          เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  รัตนชู นายสมนึก  รัตนชู ผู้มีอาชีพ 44/63 ลว 04/06/63

3 ซ่อมรถบรรทุกหกล้อ 80-2154 สตูล 10,840.00              10,840.00        เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  รัตนชู นายสมนึก  รัตนชู ผู้มีอาชีพ 45/63 ลว 05/06/63

4 จา้งท าตรายาง (กองสาธารณสุข) 1,060.00                1,060.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์เอแอนด์กราฟฟกิเซ็นเตอร์ หจก.อาร์เอแอนด์กราฟฟกิเซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ 46/63 ลว 11/06/63

5 ซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน กค 3482 สตูล (กองสาธาฯ) 11,500.00              11,500.00        เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  รัตนชู นายสมนึก  รัตนชู ผู้มีอาชีพ 47/63 ลว24/06/63

6 ซ่อมรถบรรทุกขยะ บจ 5508 สตูล (กองสาธาฯ) 6,800.00                6,800.00          เฉพาะเจาะจง นายมูฮัมหมัด  ล่านุ้ย นายมูฮัมหมัด  ล่านุ้ย ผู้มีอาชีพ 48/63 ลว 25/06/63

7 ซ่อมเกา้อี้จ านวน 27 ตัว (ส านักปลัด) 4,050.00                4,050.00          เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  นุ้ยไสน นายสุชาติ  นุ้ยไสน ผู้มีอาชีพ 49/63 ลว25/06/63

บนัทึกตกลงซ้ือ

1 จดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง (ส านักปลัด) 63,000.00              63,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ปาล์มทวี หจก.ปาล์มทวี ผู้มีอาชีพ 18/63 ลว25/06/63

2 จดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง (กองช่าง) 95,500.00              95,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ปาล์มทวี หจก.ปาล์มทวี ผู้มีอาชีพ 19/63 ลว 30/06/63

3 จดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง (กองสาธารณสุข) 49,200.00              49,200.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ปาล์มทวี หจก.ปาล์มทวี ผู้มีอาชีพ 20/63 ลว 30/06/63

4 จดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง (กองสาธาณสุข) 30,000.00              30,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ปาล์มทวี หจก.ปาล์มทวี ผู้มีอาชีพ 21/63 ลว 30/06/63

บนัทึกตกลงจา้ง

1 จา้งเหมาบริการคนสวน 24,050.00              24,050.00        เฉพาะเจาะจง นายฮาบีดีน แกสมาน นายฮาบีดีน แกสมาน ผู้มีอาชีพ 20/63 ลว 10/06/63

2 จา้งเหมาบริการคนสวน 24,050.00              24,050.00        เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์  เหมือนใจ นายธีรวัฒน์  เหมือนใจ ผู้มีอาชีพ 21/63 ลว 10/06/63

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถุนายน 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง

วันที ่ 1-30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถุนายน 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง

วันที ่ 1-30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 (1)

สัญญาจา้ง

1 ปรับภมูิทัศน์ศูนยอ์าหารบริการนักท่องเทีย่ว 7,895,000.00          7,898,553.75    คัดเลือก หจก.ศิริชัยการโยธา (2017)  หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้าง ผู้มีอาชีพ 25/63 ลว 01/06/63

และจ าหน่ายสินค้าชุมชนครบวงจร ราคา 7,898,100.-บาท ราคา 7,895,000.- บาท

หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้าง

ราคา 7,896,600.-บาท

2 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผังปาล์ม 1,700,000.00          1,704,700.00 คัดเลือก หจก.สตูลทวีทรัพยก์ารโยธา (2017) หจก.เกยีรติเจริญชัยการโยธา ผู้มีอาชีพ 26/63 ลว 08/06/63

8/3 (ช่วงที ่3) ราคา 1,704,500.-บาท ราคา 1,700,000.-บาท

หจก.เกยีรติเจริญชัยการโยธา

ราคา 1,704,000.-บาท

3 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจริญ 1,250,000.00          1,253,500.00 คัดเลือก หจก.หาดใหญ่กรุ๊ป หจก.หาดใหญ่กรุ๊ป ผู้มีอาชีพ 27/63 ลว 09/06/63

หมูท่ี ่5 ราคา 1,253,000.-บาท ราคา 1,250,000.-บาท

บจก. เอส เอส ไฮเวย ์

ราคา 1,258,000.-บาท

หจก.ซีบี คอน

ราคา 1,255,000.-บาท

4 กอ่สร้างอาคารศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ประจ า 2,680,000.00          2,681,806.60 คัดเลือก หจก.ศิริชัยการโยธา (2017)  หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้าง ผู้มีอาชีพ 28/63 ลว 12/06/63

มัสยดิธรรมประทีป หมูท่ี ่10 ราคา 2,681,700.-บาท ราคา 2,680,000.-บาท

หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้าง

ราคา 2,681,200.-บาท

สัญญาซ้ือขาย

1 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) 1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63 1,048,980.60          1,048,980.60 เฉพาะเจาะจง อสค.นครปฐม อสค.นครปฐม ผู้มีอาชีพ 14/63 ลว 30/06/63



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

ใบสัง่ซ้ือ

1 จดัซ้ือวัสดุดับเพลิง 11,610.00              11,610.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแสงดีพาณิชย์ ร้านแสงดี พาณิชย์ ผู้มีอาชีพ 48/63 ลว 13/07/63

2 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 2,065.00                2,065.00          เฉพาะเจาะจง หจก.กาหลงวัสดุกอ่สร้าง หจก.กาหลงวัสดุกอ่สร้าง ผู้มีอาชีพ 49/63 ลว 13/07/63

3 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง (ท่อระบายน้้า) 28,750.00              28,750.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้าง หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้าง ผู้มีอาชีพ 50/63 ลว 20/07/63

4 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 2,588.00                2,588.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้าง หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้าง ผู้มีอาชีพ 51/63 ลว 22/07/63

5 จดัซ้ือแบตเตอร่ี 3,200.00                3,200.00          เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  รัตนชู นายสมนึก  รัตนชู ผู้มีอาชีพ 52/63 ลว 22/07/63

ใบสัง่จา้ง

1 จดัจา้งวัสดุเคร่ืองแต่งกายตัดชุด อปพร. 97,500.00              97,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ลายพรางพทัลุง หจก.ลายพรางพทัลุง ผู้มีอาชีพ 50/63 ลว02/07/63

2 จา้งซ่อมรถตัดหน้า-ขุดหลัง 35,463.00              35,463.00        เฉพาะเจาะจง อู่ช่างนนท์ อู่ช่างนนท์ ผู้มีอาชีพ 51/63 ลว 02/07/63

3 จา้งซ่อมรถจกัรยานยนต์ กตพ.827 สตูล 1,690.00                1,690.00          เฉพาะเจาะจง นายสนิท  ไพทูล นายสนิท  ไพทูล ผู้มีอาชีพ 52/63 ลว 03/07/63

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง

วันที ่ 1-31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

ใบสัง่ซ้ือ

1 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 11,829.00              11,829.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแสงดี  พาณิชย์ ร้านแสงดี พาณิชย์ ผู้มีอาชีพ 53/63 ลว 11/08/63

2 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองการศึกษา) 23,700.00              23,700.00        เฉพาะเจาะจง บจก.นายน์คอม บจก.นายน์คอม ผู้มีอาชีพ 54/63 ลว 11/08/63

3 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) 38,372.00              38,372.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแสงดี  พาณิชย์ ร้านแสงดี พาณิชย์ ผู้มีอาชีพ 55/63 ลว 14/08/63

4 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (กองการศึกษา) 18,527.00              18,527.00        เฉพาะเจาะจง หจก.มอร์เกท เซ็นเตอร์ หจก.มอร์เกท เซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ 56/63 ลว 14/08/63

5 จดัซ้ือวัสดุยางมะตอย 98,400.00              98,400.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เจแอนด์พแีอสฟลัท์ หจก.เจแอนด์พแีอสฟลัท์ ผู้มีอาชีพ 57/63 ลว 17/08/63

6 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด) 33,900.00              33,900.00        เฉพาะเจาะจง หจก.มอร์เกท เซ็นเตอร์ หจก.มอร์เกท เซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ 58/63 ลว 18/08/63

7 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (ส านักปลัด) 52,400.00              52,400.00        เฉพาะเจาะจง บจก.นายน์คอม บจก.นายน์คอม ผู้มีอาชีพ 59/63 ลว 18/08/63

8 จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทย ุ(ส านักปลัด) 11,500.00              11,500.00        เฉพาะเจาะจง บจก.นายน์คอม บจก.นายน์คอม ผู้มีอาชีพ 60/63 ลว 18/08/63

9 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (ส านักปลัด) 9,625.00                9,625.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.การเกษตร ร้าน ส.การเกษตร ผู้มีอาชีพ 61/63 ลว 18/08/63

10 จดัซ้ือวัคซีน โรคพษิสุนัขบ้า (สาธาฯ) 44,640.00              44,640.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแสงดี  พาณิชย์ ร้านแสงดี พาณิชย์ ผู้มีอาชีพ 62/63 ลว 20/08/63

11 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน โครงการแผนทีภ่าษีฯ 19,920.00              19,920.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ฉลุงเคร่ืองเขียน หจก.ฉลุงเคร่ืองเขียน ผู้มีอาชีพ 63/63 ลว24/08/63

ใบสัง่จา้ง

1 จดัจา้งท าป้ายประชาสัมพนัธ์ห้ามทิง้ขยะ 890.00                  890.00            เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอ.แอนด์.กราฟฟกิ หจก.อาร์.เอ.แอนด์.กราฟฟกิ ผู้มีอาชีพ 53/63 ลว 05/08/63

2 จดัจา้งท าพมิพใ์บเสร็จรับเงิน (ศพด.) 1,400.00                1,400.00          เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพมิพเ์มืองสตูล หจก.โรงพมิพเ์มืองสตูล ผู้มีอาชีพ 54/63 ลว 07/08/63

3 จดัจา้งท าวีดีทัศน์ จ านวน 1 แผ่น 4,000.00                4,000.00          เฉพาะเจาะจง นายบัญญา  วิลาสินี นายบัญญา  วิลาสินี ผู้มีอาชีพ 55/63 ลว 07/08/63

4 จดัจา้งซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน กค 3482 สตูล 8,900.00                8,900.00          เฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ์  พงหลง นายอนุรักษ์  พงหลง ผู้มีอาชีพ 56/63 ลว 13/08/63

5 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศส านักงาน 16,250.00              16,250.00        เฉพาะเจาะจง มนัสเคร่ืองเยน็ มนัสเคร่ืองเยน็ ผู้มีอาชีพ 57/63 ลว 14/08/63

6 จดัจา้งซ่อมรถ บค 1477 สตูล 56,458.00              56,458.00        เฉพาะเจาะจง อู่เม้งเซฟต้ีคาร์ อู่เม้งเซฟต้ีคาร์ ผู้มีอาชีพ 58/63 ลว 21/08/63

7 จดัท าป้ายไวนิล 1,725.00                1,725.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอ.แอนด์.กราฟฟกิ หจก.อาร์.เอ.แอนด์.กราฟฟกิ ผู้มีอาชีพ 59/63 ลว 21/08/63

สัญญาจา้ง

1 จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการ 104,000.00             104,000.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ท่องไทยทัว่ทิศ บจก.ท่องไทยทัว่ทิศ ผู้มีอาชีพ 29/63 ลว 25/08/63

พฒันาศักยภาพผู้สูงอาย ุต.ควนกาหลง

2 ซ่อมรถบรรทุกขยะ บจ 4326 สตูล (กองสาธารฯ) 63,000.00              63,000.00        เฉพาะเจาะจง นายรอฝีอ ี หวานไข่ นายรอฝีอ ี หวานไข่ ผู้มีอาชีพ 30/63 ลว 31/08/63

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง

วันที ่ 1-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง

วันที ่ 1-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 (1)

สัญญาซ้ือขาย

1 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน อบจ.สตูล 150,000.00             150,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปาล์มทวี หจก.ปาล์มทวี ผู้มีอาชีพ 15/63 ลว 10/08/63

2 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน (กองช่าง) 59,000.00              59,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ 2 ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ 2 ผู้มีอาชีพ 16/63 ลว 25/08/63



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

ใบสัง่ซ้ือ

1 จดัซ้ือเมล็ดพนัธุผั์กและปุย๋ โครงการ Covid - 19 237,600.00             237,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้านริสกกีารค้า ร้านริสกกีารค้า ผู้มีอาชีพ 64/63 ลว 30/09/63

ใบสัง่จา้ง

1 จา้งท าหน้ากากป้องกนั Covid - 19 255,000.00             255,000.00      เฉพาะเจาะจง นางนันฑา  หลงจิ นางนันฑา  หลงจิ ผู้มีอาชีพ 62/63 ลว 03/09/63

2 จา้งเช่าเต็นท์ เกา้อี้ โต๊ะ โครงการปัน่ชมสวน 24,500.00              24,500.00        เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย ์ บัวเนี่ยว นายสุวิทย ์ บัวเนี่ยว ผู้มีอาชีพ 63/63 ลว 16/09/63

3 จา้งท าป้ายประชาสัมพนัธ์ ป้ายโครงการปัน่ชมสวน 14,230.00              14,230.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอ กราฟฟกิ แอนด์ กอ๊ปปีเ้ซ็นเตอร์ หจก.อาร์ เอ กราฟฟกิ แอนด์ กอ๊ปปีเ้ซ็นเตอร์ ผู้มีอาชีพ 64/63 ลว 16/09/63

4 จา้งเขียนออกแบบพร้อมรับรองแบบงานกอ่สร้าง 59,500.00              59,500.00        เฉพาะเจาะจง นายจริะพงษ์  โชโต นายจริะพงษ์  โชโต ผู้มีอาชีพ 65/63 ลว 18/09/63

5 จา้งโครงการประเมินความพงึพอใจบริการ ปชช. 20,000.00              20,000.00        เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้มีอาชีพ 66/63 ลว 22/09/63

สัญญาจา้ง

1 ขุดลอกคลองกลางป่า ม.2 190,700.00             190,700.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้าง หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้าง ผู้มีอาชีพ 31/63 ลว 01/09/63

2 ขุดลอกสระน้ าโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ซอยส่ี 500,000.00             500,000.00      คัดเลือก หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้าง หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้าง ผู้มีอาชีพ 32/63 ลว 09/09/63

เสนอราคา  500,700.- บาท เสนอราคา 500,000.- บาท

หจก.ศิริชัยการโยธา เสนอ 500,900.-บ.

3 ซ่อมแซมร้ัวศูนยบ์้านเขาหลวง ม.11 22,000.00              22,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.จ.จนัทร์คง หจก.จนัทร์คง ผู้มีอาชีพ 33/63 ลว 10/09/63

4 ต่อเติมอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบ้าน ซอย 7 ม.4 877,000.00             877,000.00      คัดเลือก หจก.จ.จนัทร์คง เสนอราคา 878,000.-บ. หจก.จ.จนัทร์คง เสนอราคา 877,000.-บ. ผู้มีอาชีพ 34/63 ลว 11/09/63

หจก.กาหลงวัสดุ เสนอราคา 878,600.-บ

5 ต่อเติมอาคารกลุ่มวิสาหกจิชุมชน 100,000.00             100,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.จ.จนัทร์คง เสนอราคา 100,000.-บ. หจก.จ.จนัทร์คง เสนอราคา 100,000.-บ. ผู้มีอาชีพ 35/63 ลว 11/09/63

บ้านห้วยน้ าด านอก ม.1

6 กอ่สร้างถนนพาราแอสฟลัท์คอนกรีต 4,814,800.00          4,823,939.12    คัดเลือก หจก.เกยีรติเจริญชัยการโยธา หจก.เกยีรติเจริญชัยการโยธา ผู้มีอาชีพ 36/63 ลว 14/09/63

สายผังปาล์ม 8/5 ม.8 เสนอราคา 4,823,000.-บ. เสนอราคา 4,814,800.- บ.

หจก.สตูลทวีทรัพยก์ารโยธา

เสนอราคา 4,823,500.-บ.

7 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยจ าปา ม.5 2,885,000.00          2,888,053.95    คัดเลือก หจก.หาดใหญ่กรุ๊ป เสนอ 2,888,000.- หจก.หาดใหญ่กรุ๊ป 2,885,000.- ผู้มีอาชีพ 37/63 ลว 23/09/63

หจก.ซี บี คอน เสนอ 2,890,000.-

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง

วันที ่ 1-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง

วันที ่ 1-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 (1)

บจก.เอสเอสไฮเวย ์เสนอ 2,896,000.-

8 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่ ม.1 1,745,000.00          1,746,347.00    คัดเลือก หจก.หาดใหญ่กรุ๊ป เสนอ1,746,000.- หจก.หาดใหญ่กรุ๊ป 1,745,000.- ผู้มีอาชีพ 38/63 ลว 24/09/63

หจก.ซีบีคอน เสนอ 1,755,000.-

บจก.เอสเอสไฮเวย ์เสนอ 1,750,000.-

9 ซ่อมสร้างถนนแอสฟลัท์คอนกรีต สต.ถ.14001 524,000.00             572,609.00      คัดเลือก หจก.หาดใหญ่กรุ๊ป เสนอ 524,000.- หจก.หาดใหญ่กรุ๊ป 524,000.- ผู้มีอาชีพ 39/63 ลว 29/09/63

สายบ้านซอย 10 - บ้านซอย 2 ม.2 หจก.ซีบีคอน เสนอ 529,000.-

บจก.เอสเอสไฮเวย ์เสนอ 525,000.-

10 กอ่สร้างถนนพาราแอสฟลัท์คอนกรีต 2,512,000.00          2,849,000.00    คัดเลือก หจก.สตูลทวีทรัพยก์ารโยธา หจก.เกยีรติเจริญชัยการโยธา ผู้มีอาชีพ 40/63 ลว 29/09/63

สายบ้านซอย 8 ม.7 เสนอราคา 2,515,500.-บ. ราคา 2,512,000.-บ.

หจก.เกยีรติเจริญชัยการโยธา

เสนอราคา 2,515,000.-บ.

11 กอ่สร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบ้านซอย 7 ม.4 3,605,500.00          3,610,996.54    คัดเลือก หจก.จ.จนัทร์คง เสนอราคา หจก.จ.จนัทร์คง ผู้มีอาชีพ 41/63 ลว 29/09/63

3,607,000 บ. ราคา  3,605,500.- บ.

หจก.ปิระมิดวัสดุกอ่สร้าง

เสนอราคา 3,609,000 บ.

สัญญาซ้ือขาย

1 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน (กองช่าง) 9,000.00                9,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ 2 ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ 2 ผู้มีอาชีพ 17/63 ลว 24/09/63


