
แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

1 ซื้อหนังสือพิมพเดือนตุลาคม 2561 900 เฉพาะเจาะจง ราน รวมมิตรบุสโตร 900 ราน รวมมิตรบุสโตร 900 เปนผูจําหนายอุปกรณ
เครื่องตาง ๆ

2 ซื้อนํ้ามันรถ (สวนโยธา) 60,000           เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.ซ.ีเอสออยสฯ 60,000        บริษัท ที.ซี.เอสออยสฯ 60,000      เปนผูจําหนายนํ้ามันในเมือง
สุไหงโก-ลก

3 ซื้อนํ้ามันรถ (สํานักปลัด) 100,000        เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.ซ.ีเอสออยสฯ 100,000      บริษัท ที.ซี.เอสออยสฯ 100,000    เปนผูจําหนายนํ้ามันในเมือง

สุไหงโก-ลก

4 ซื้อนํ้ามันรถ (สํานักปลัด) 100,000        เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.ซ.ีเอสออยสฯ 100,000      บริษัท ที.ซี.เอสออยสฯ 100,000    เปนผูจําหนายนํ้ามันในเมือง
สุไหงโก-ลก

5 ซื้อเครื่องปรุงโครงการอาซูรอ 39,180           เฉพาะเจาะจง วีซอป สาขาตากใบ 39,180        วีซอป สาขาตากใบ 39,180      

6 จางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน 4,058.51        เฉพาะเจาะจง บ.ปตตานีเจริญเทรด 4,058.51     บ.ปตตานีเจริญเทรด 4,058.51   
80-5234 นธ ดิ้ง (1972) จํากัด ดิ้ง (1972) จํากัด

7 จางทําปายไวนิโครงการอาซูรอ 750 เฉพาะเจาะจง เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 750 เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 750
สัมพันธ ติ้ง ติ้ง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในประจําเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

ที่ งาน/จัดซื้อจัดจาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

8 จางเชาเครื่องถายเอกสาร 4,800 เฉพาะเจาะจง รานดับเบิลยูพาณิชย 4,800 รานดับเบิลยูพาณิชย 4,800
โก-ลก โก-ลก

9 จางปรับปรุงพรอมดูแลเว็บไซต 7,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ฟรดาวส อับดุลรอ 7,000 หจก.เอส.วี.คารเซอร 7,000
และจดโดเมนเชาพื้นที่ เซะ วิส

10 จางเขาเลมหนังสือแผนการศึกษา 365                เฉพาะเจาะจง รานเมธี บุญรักษ 365             รานเมธี บุญรักษ 365           
แหงชาติ พ.ศ.2560-2579

11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2,550             เฉพาะเจาะจง ราน เอ็มคอมพิวเตอร 2,550          ราน เอ็มคอมพิวเตอร 2,550        
(กองการศึกษา) เซอรวิส เซอรวิส

12 จางซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร 3,900             เฉพาะเจาะจง ราน เอ็มคอมพิวเตอร 3,900          ราน เอ็มคอมพิวเตอร 3,900        
(กองการศึกษา) เซอรวิส เซอรวิส

13 ซื้อวัสดุเครื่องปรุงอาซูรอ โครงการ 29,100           เฉพาะเจาะจง น.ส.รอซือนะ  หะยีมีนา 29,100        น.ส.รอซือนะ  หะยีมีนา 29,100      
อาซูรอสัมพันธประจํา 2558

14 ซอมรถยนตสวนกลาง กข 4413 นธ 6,497.04 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.เอ.เอส.มอเตอร 6,497.04 หจก.เอ.เอ.เอส.มอเตอร 6,497.04

15 จางทําพวงมาลาดอกไมสด 1,500 เฉพาะเจาะจง บานเครื่องไทย 1,500 บานเครื่องไทย 1,500

16 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 6,650 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เว.คารเซอรวิส 6,650 หจก.เอส.เว.คารเซอรวิส 6,650
80-3804 นธ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในประจําเดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซื้อจัดจาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

1 จางเชาเครื่องถายเอกสาร 25,000 เฉพาะเจาะจง รานดับเบิลยูพาณิชย 25,000 รานดับเบิลยูพาณิชย 25,000

โก-ลก โก-ลก

2 ซ้ือหนังสือพิมพเดือนพฤศจิกายน2561 900 เฉพาะเจาะจง ราน รวมมิตรบุสโตร 900 ราน รวมมิตรบุสโตร 900 เปนผูจําหนายอุปกรณ

เครื่องตาง ๆ

3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2,550             เฉพาะเจาะจง ราน เอ็มคอมพิวเตอร 2,550          ราน เอ็มคอมพิวเตอร 2,550        

(กองการศึกษา) เซอรวิส เซอรวิส

4 จางซอมรถยนตกระเชา 80-4998 2,059.11        เฉพาะเจาะจง หจก.ปตตานีเจริญ 2,059.11     หจก.ปตตานีเจริญ 2,059.11   

นธ เทรดดิ้ง จํากัด เทรดดิ้ง จํากัด

5 จางทําผาคลุมโตะและเกาอ้ี 35,400           เฉพาะเจาะจง น.ส.กัญญารัตน อาแว 35,400        น.ส.กัญญารัตน อาแว 35,400      

6 จางปะยางรถยนต 80-6613 นธ 300                เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส 300             หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส 300           

7 จางเหมาสํารวจและประมวลผล 13,000           เฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร 13,000        คณะวิศวกรรมศาสตร 13,000      
ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ

8 ซื้อกระบอกนํ้ารอน 11,000           เฉพาะเจาะจง ไชยรัตนรวมคา 11,000        ไชยรัตนรวมคา 11,000      

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในประจําเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซื้อจัดจาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

9 จางทําตรายางสํานักงาน 1,385 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพสุไหงโก-ลก 1,385 โรงพิมพสุไหงโก-ลก 1,385

(กองการศึกษา)

10 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 9,500             เฉพาะเจาะจง วอรมแอร 9,500          วอรมแอร 9,500        

(สํานักปลัด)

11 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 15,400           เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส 15,400        หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส 15,400      

บจ 4793 นธ (ยางนอก)

12 จางทําปายไวนิโครงการพัฒนา 750 เฉพาะเจาะจง เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 750 เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 750

เด็กและเยาวชน ติ้ง ติ้ง

13 จางทําปายไวนิโครงการเมาลิค 2,000             เฉพาะเจาะจง เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 2,000          เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 2,000        

สัมพันธ ติ้ง ติ้ง

14 จางซอมรถดูดส่ิงปฏิกูล 80-6081 7,377.86        เฉพาะเจาะจง หจก.ปตตานีเจริญ 7,377.86     หจก.ปตตานีเจริญ 7,377.86   

เทรดดิ้ง จํากัด เทรดดิ้ง จํากัด

15 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 26,000           เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส 26,000        หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส 26,000      
กง 6365 นธ

16 ซื้อวัสดุอุปกรโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 4,694             เฉพาะเจาะจง "บี แอล กรุป" 4,694          "บี แอล กรุป" 4,694        

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในประจําเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซื้อจัดจาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

17 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 8,980             เฉพาะเจาะจง รานปะจู 8,980          รานปะจู 8,980        

18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 6,970             เฉพาะเจาะจง ราน เอ็มคอมพิวเตอร 6,970          ราน เอ็มคอมพิวเตอร 6,970        

(กองการชาง) แอนด เซอรวิส แอนด เซอรวิส

19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 5,100             เฉพาะเจาะจง ราน เอ็มคอมพิวเตอร 5,100          ราน เอ็มคอมพิวเตอร 5,100        

(กองคลัง) แอนด เซอรวิส แอนด เซอรวิส

20 ซื้อธงประดับเสาไฟฟา 99,000           เฉพาะเจาะจง บริษัท ออริจินอล 99,000        บริษัท ออริจินอล 99,000      

เทรดดิ้ง จํากัด เทรดดิ้ง จํากัด

21 จางซอมรถดับเพลิง บจ 7905 นธ 93,449.25      เฉพาะเจาะจง หจก.ปตตานีเจริญ 93,449.25   หจก.ปตตานีเจริญ 93,449.25 

เทรดดิ้ง จํากัด เทรดดิ้ง จํากัด

22 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 3,100             เฉพาะเจาะจง วอรมแอร 3,100          วอรมแอร 3,100        

(สํานักปลัด)

23 จางซอมเครื่องถายเอกสาร 6,500             เฉพาะเจาะจง นรากอปป แอนด 6,500          นรากอปป แอนด 6,500        

เซอรวิส เซอรวิส

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซื้อจัดจาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

1 ซื้อหนังสือพิมพเดือน ธ.ค. 2560 930 เฉพาะเจาะจง ราน รวมมิตรบุสโตร 930 ราน รวมมิตรบุสโตร 930

2 ซื้อเรือพลาสติก จํานวน 2 ลํา 70,000           เฉพาะเจาะจง บ.ฐานบดีรวมภัณฑ จก. 70,000        บ.ฐานบดีรวมภัณฑ จก. 70,000      

3 ซื้อถุงยังชีพโครงการชวยเหลือ 411,999        เฉพาะเจาะจง รานปะจู 411,999      รานปะจู 411,999    
ผูประสบอุทกภัย

4 จางทําปฏิทิน 69,000           เฉพาะเจาะจง เอส ที แอนดเซอรวิส 69,000        เอส ที แอนดเซอรวิส 69,000      

5 จางซอมรถขยะ 80-6613 นธ 3,362.410      เฉพาะเจาะจง บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง 3,362.410   บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง 3,362.410 
จํากัด จํากัด

6 จางซอมรถยนต  กง 6365 นธ 5,827.22        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.เอฟ.ออโตคาร 5,827.22     บริษัท ซี.เอฟ.ออโตคาร 5,827.22   
จํากัด จํากัด

7 จางปะยางรถ 80-6613 นธ 250                เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส 250             หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส 250           

8 จางทําปายไวนิลโครงการปองกัน 720                เฉพาะเจาะจง เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 720             เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 720           
และลดอุบัติเหตุทางถนน ติ้ง ติ้ง

9 จางทําปายไวนิลดครงการเปดรับ 720                เฉพาะเจาะจง เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 720             เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 720           
ลงทะเบียนเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ติ้ง ติ้ง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในประจําเดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซื้อจัดจาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

10 จางทําปายไวนิลกําหนดชําระภาษีฯ 4,320             เฉพาะเจาะจง เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 4,320          เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 4,320        
ติ้ง ติ้ง

11 จางทําปายอะคริลิคที่อานหนังสือ 470                เฉพาะเจาะจง เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 470             เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 470           
ทองถ่ินรักการอาน ติ้ง ติ้ง

12 ซื้อโตะพับอเนกประสงค 68,000           เฉพาะเจาะจง ไชยรัตนรวมคา 68,000        ไชยรัตนรวมคา 68,000      

13 ซื้อหนังสือพิมพเดือนม.ค.2561 890                เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตรบุคสโตร 890             รานรวมมิตรบุคสโตร 890           

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในประจําเดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซื้อจัดจาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

1 จางทําปายไวนิลโครงการตัดเย็บ 937                เฉพาะเจาะจง เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 937             เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 937           
เส้ือผา ติ้ง ติ้ง

2 จางทําปายไวนิลโครงการวันเด็ก 4,500             เฉพาะเจาะจง เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 4,500          เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 4,500        
แหงชาติ ติ้ง ติ้ง

3 ซื้อของรางวัลและวัสดุอุปกรณ 26,200           เฉพาะเจาะจง รานปะจู 26,200        รานปะจู 26,200      
โครงการวันเด็กแหงชาติ

4 ซื้อคอมพิวเตอร (สํานักปลัด) 22,000           เฉพาะเจาะจง เอ็ม ซี คอมพิวเตอร 22,000        เอ็ม ซี คอมพิวเตอร 22,000      

5 จางเหมาติดตั้งถังหมึกพรอมตลับ 2,700 เฉพาะเจาะจง โก-ลกคอมพิวเตอร 2,700 โก-ลกคอมพิวเตอร 2,700
หมึก

6 จางเชาเต็นทและเครื่องเสียง 8,700             เฉพาะเจาะจง นายฑิฆัมพร กูโน 8,700          นายฑิฆัมพร กูโน 8,700        
โครงการวันเด็กแหงชาติ

7 จางซอมรถขยะใหญ 80-5234 นธ 4,229.11        เฉพาะเจาะจง บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง 4,229.11     บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง 4,229.11   
จํากัด จํากัด

8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองสวัสดิ) 5,370             เฉพาะเจาะจง เอ็ม คอมพิวเตอร แอนด 5,370          เอ็ม คอมพิวเตอร 5,370        
เซอรวิส เซอรวิส

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในประจําเดือน มกราคม  พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซื้อจัดจาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) 7,650             เฉพาะเจาะจง เอ็ม คอมพิวเตอร แอนด 7,650          เอ็ม คอมพิวเตอร แอนด 7,650        
เซอรวิส เซอรวิส

10 จางทําปายไวนิลโครงการตัดเย็บ 937                เฉพาะเจาะจง เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 937             เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 937           
เส้ือผา ติ้ง ติ้ง

11 จางซอมรถยนต บจ 4793 นธ 2,524.67        เฉพาะเจาะจง บริษัทพิฐานพาณิชย 2,524.67     บริษัทพิฐานพาณิชย 2,524.67   
จํากัด จํากัด

12 จางซอมรถยนต กข 4413 นธ 2,076.87        เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.เอส มอเตอร 2,076.87     หจก.เอ.เอส มอเตอร 2,076.87   

13 ซื้อหินเกล็ด (กองชาง) 18,400           เฉพาะเจาะจง รานศิลาวัสดุ 18,400        รานศิลาวัสดุ 18,400      

14 ซื้ออุปกรณโครงการตัดเย็บเส้ือผา 17,855           เฉพาะเจาะจง รานโชคทวี 17,855        รานโชคทวี 17,855      

15 ซื้อวัสดุหนังสือพิมพเดือนก.พ. 61 800                เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตรบุคสโตร 800             รานรวมมิตรบุคสโตร 800           

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในประจําเดือน มกราคม  พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซื้อจัดจาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

1 จางทําปายไวนิลโครงการให 750                เฉพาะเจาะจง เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 750             เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 750           
ความรูเรื่องอัคคีภัยเบ้ืองตน ติ้ง ติ้ง

2 ซื้อวัสดุอุปกรณโครงการใหความ 1,600             เฉพาะเจาะจง รานออลลวัน 1,600          รานออลลวัน 1,600        
รูเรื่องอัคคีภัยเบ้ืองตน

3 ซื้อวัสดุอุปกรณโครงการจัดนิรรทศ 5,370             เฉพาะเจาะจง รานโชคทวี 5,370          รานโชคทวี 5,370        
การ

4 จางทําปายไวนิลโครงการจัดนิทรร 2,540             เฉพาะเจาะจง เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 2,540          เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 2,540        
ศการทางการศึกษา ติ้ง ติ้ง

5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สํานักปลัด) 22,540           เฉพาะเจาะจง เอ็ม คอมพิวเตอร แอนด 22,540        เอ็ม คอมพิวเตอร แอนด 22,540      
เซอรวิส เซอรวิส

6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองชาง) 4,650             เฉพาะเจาะจง เอ็ม คอมพิวเตอร แอนด 4,650          เอ็ม คอมพิวเตอร แอนด 4,650        
เซอรวิส เซอรวิส

7 ซื้อวัสดุไฟฟา 36,582           เฉพาะเจาะจง หจก.เค.ดีเอ็น สโตร 36,582        หจก.เค.ดีเอ็น สโตร 36,582      

ซื้อวัสดุอุปกรณโครงการอบรมสง 9,935             เฉพาะเจาะจง พิมพนารามินิมารท 9,935          พิมพนารามินิมารท 9,935        
เสริมอาชีพทําขนม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในประจําเดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซื้อจัดจาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

8 เชาอุปกรณโครงการใหความรูเรื่อง 13,500           เฉพาะเจาะจง รานออลลวัน 13,500        รานออลลวัน 13,500      
อัคคีภัยเบ้ืองตน

9 จางซอมรถยนต 80-4998 นธ 2,530.55        เฉพาะเจาะจง บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง 2,530.55     บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง 2,530.55   
(1972) จํากัด (1972) จํากัด

10 จางทําปายไวนิลโครงการอบรม 937                เฉพาะเจาะจง เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 937             เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 937           
อาชีพทําขนม ติ้ง ติ้ง

11 จางทําปายไวนิลโครงการอบรม 750                เฉพาะเจาะจง เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 750             เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 750           
ศาสนา ติ้ง ติ้ง

12 จางซอมรถขยะ 80-5234 นธ 16,713           เฉพาะเจาะจง บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง 16,713        บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง 16,713      
(1972) จํากัด (1972) จํากัด

13 ซื้อวัสดุโครงการศาสนาฯ 6,442             เฉพาะเจาะจง บีแอลกรุป 6,442          บีแอลกรุป 6,442        

14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองสาธารณ) 15,000           เฉพาะเจาะจง เอ็มคอมพิวเตอร 2,550          เอ็มคอมพิวเตอร 2,550        
เซอรวิส เซอรวิส

15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองชาง) 4,050 เฉพาะเจาะจง ราน โฟเอฟ คอมพิว 4,050 ราน โฟเอฟ คอมพิว 4,050
เตอร เตอร

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในประจําเดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซื้อจัดจาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

1 ซื้อของสัมนาคุณโครงการอบรม 3,600             เฉพาะเจาะจง รานโก-ลก แกลแลอรี่ 3,600          รานโก-ลก แกลแลอรี่ 3,600        
และสัมนาศึกษาดูงานฯ

2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง 5,100             เฉพาะเจาะจง รานมิงคอมพิวเตอร 5,100          รานมิงคอมพิวเตอร 5,100        

3 จางทําปายไวนิลโครงการพัฒนา 675                เฉพาะเจาะจง เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 675             เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 675           
เด็กปฐมวัย ติ้ง

4 จางเหมารถทัวรโครงการพัฒนา 45,000           เฉพาะเจาะจง หจก.คณายนต อินเตอร 45,000        หจก.คณายนต อินเตอร 45,000      
เด็กปฐมวัย กรุป กรุป

5 จางทําปายไวนิลโครงการฝกอบรม 720                เฉพาะเจาะจง เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 720             เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 720           
และสัมนาศึกษาดูงานฯ ติ้ง ติ้ง

6 จางซอมรถขยะ 80-5234 นธ 8,730             เฉพาะเจาะจง โก-ลกการชาง 8,730          โก-ลกการชาง 8,730        

7 จางเหมารถทัวรโครงการฝกอบรม 75,000           เฉพาะเจาะจง หจก.คณายนต อินเตอร 75,000        หจก.คณายนต อินเตอร 75,000      
และศึกษาดูงานพนักงานสวนตําบล กรุป กรุป

8 จางทําปายไวนิลโครงการพัฒนา 720                เฉพาะเจาะจง เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 720             เดาลัตดีไวต แอนดพริ้น 720           
แรงจูงใจใผสัมฤทธิ์ ติ้ง ติ้ง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซื้อจัดจาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

9 จางซอมเครื่องตัดหญา 1,640             เฉพาะเจาะจง นายสุริยา  เจะบือราเฮง 1,640          นายสุริยา  เจะบือราเฮง 1,640        

10 ซื้อเครื่องสูบนํ้า 16,000 เฉพาะเจาะจง บ.ฐานบดีรวมภัณฑ 16,000 บ.ฐานบดีรวมภัณฑ 16,000
จํากัด จํากัด

11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองศึกษา) 2,550             เฉพาะเจาะจง รานโฟเอฟคอมพิวเตอร 2,550          รานโฟเอฟคอมพิวเตอร 2,550        

12 ซื้อเกาอ้ีสํานักงาน 22,000           เฉพาะเจาะจง รานพันสวัสดิ์เฟอรฯ 22,000        รานพันสวัสดิ์เฟอรฯ 22,000      

13 ซื้อวัสดุกีฬา 79,858           เฉพาะเจาะจง รานดีโอสกรีน 79,858        รานดีโอสกรีน 79,858      

14 ซื้อโนตบุค (กองชาง) 20,990           เฉพาะเจาะจง รานนราอิงค 20,990        รานนราอิงค 20,990      

15 ซื้อของรางวัล 2,000             เฉพาะเจาะจง บีแอลกรุป 2,000          บีแอลกรุป 2,000        

16 ซื้อโทรศัพทไรสาย 1,590             เฉพาะเจาะจง รานนราอิงค 1,590          รานนราอิงค 1,590        

17 ซื้อโนตบุค (สํานักปลัด) 20,990           เฉพาะเจาะจง รานนราอิงค 20,990        รานนราอิงค 20,990      

18 ซื้ออาหารเสริมนม 19,160.96      เฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมพัทลุงจํากัด 19,160.96   สหกรณโคนมพัทลุงจํากัด 19,160.96 

19 เชาเครื่องถายเอกสาร 24,400              เฉพาะเจาะจง ดับเบิลยูพาณิชยโก-ลก 24400 ดับเบิลยูพาณิชยโก-ลก 24400

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซื้อจัดจาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

1 จางทําปายไวนิลโครงการสงเสริม 2,000             เฉพาะเจาะจง เดาลัตดีไซต แอนด 2,000          เดาลัตดีไซต แอนด 2,000        
ประเพณีฯ พริ้นติ้ง

2 จางเตรียมสนามโครงการสงเสริม 13,000           เฉพาะเจาะจง นายแฟนดี  อาแว 13,000        นายแฟนดี  อาแว 13,000      
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม

3 เชาเต็นทและเครื่องเสียง 17,500           เฉพาะเจาะจง นายฑิฆัมพร กูโน 17,500        นายฑิฆัมพร กูโน 17,500      
โครงการสงเสริมประเพณีฯ

4 จางตกแตงเวทีและสถานจัดงาน 5,500             เฉพาะเจาะจง นายฑิฆัมพร กูโน 5,500          นายฑิฆัมพร กูโน 5,500        
โครงการสงเสริมประเพณีฯ

5 ซื้อโคมไฟหลอด LED 7,800             เฉพาะเจาะจง บ.ฐานบดีรวมภัณฑ จํากัด 7,800          บ.ฐานบดีรวมภัณฑ จํากัด 7,800        

6 ซื้อวัสดุอุปกรณโครงการชวยเหลือ 11,769           เฉพาะเจาะจง รานมูโนะวัสดุกอสราง 11,769        รานมูโนะวัสดุกอสราง 11,769      
ผูประสบสาธารณภัย

7 ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร 7,800             เฉพาะเจาะจง รานนราอิงค 7,800          รานนราอิงค 7,800        
ประสบการณเพื่อพัฒนาฯ

8 ซื้อเครื่องสแกนเนอร 3,100             เฉพาะเจาะจง รานโฟเอฟ คอมพิวเตอร 3,100 รานโฟเอฟ คอมพิวเตอร 3,100

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซื้อจัดจาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

9 จางทําปายไวนิลโครงการปองกัน 720                เฉพาะเจาะจง เดาลัตดีไซต แอนด 720 เดาลัตดีไซต แอนด 720
และลดอุบัติเหตุ พริ้นติ้ง พริ้นติ้ง

10 จางทําปายไวนิลโครงการฆอตัม 750                เฉพาะเจาะจง เดาลัตดีไซต แอนด 750             เดาลัตดีไซต แอนด 750           
อัลกุรอาน พริ้นติ้ง พริ้นติ้ง

11 จางซอมรถยนต กข-4413 นธ 145,413        เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.เอ.เอส.มอเตอร 145,413      หจก.เอ.เอ.เอส.มอเตอร 145,413    
สงเสริมประสบการณฯ

12 จางเหมาทําหัตถการ 48,000           เฉพาะเจาะจง นายเจะโกะ  อาแว 48,000        นายเจะโกะ  อาแว 48,000      
(นํ้ามันเครื่อง)

13 จางทปายไวนิล โครงการปองกัน 720                เฉพาะเจาะจง เดาลัตดีไซต แอนด 720.00        เดาลัตดีไซต แอนด 720.00      
และลดอุบัติเหตุฯ พริ้นติ้ง พริ้นติ้ง

   
14 ซื้อเครื่องโทรสาร 5,990             เฉพาะเจาะจง รานนราอิงค 5,990          รานนราอิงค 5,990        

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในประจําเดือน เมษายน  พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซื้อจัดจาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

1 ซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา (กองศึกษา) 79,946           เฉพาะเจาะจง รานเดนสปอรต 79,946        รานเดนสปอรต 79,946      

2 จางทําปายไวนิลโครงการปองกัน 1,000             เฉพาะเจาะจง ซุปเปอรบ๊ิก 1,000          ซุปเปอรบ๊ิก 1,000        
การโจรกรรมรถจักรยานยนตฯ

3 จางทําปายไวนิลโครงการแขงขัน 3,000             เฉพาะเจาะจง Daulat design and 3,000          Daulat design and 3,000        
กีฬาประเพณี ประชาชนฯ printing printing

4 จางเหมาเชาเต็นทโครงการแขงขัน 27,000           เฉพาะเจาะจง รานปะจู 27,000        รานปะจู 27,000      
กีฬาประเพณี ประชาชนฯ

5 จางเหมาเชาเครื่องเสียงโครงการ 18,000           เฉพาะเจาะจง นายมาหามะซาวาวี 18,000        นายมาหามะซาวาวี 18,000      
แขงขันกีฬาประเพณี ประชาชนฯ ดราแม ดราแม

6 ซื้อผาเยซี่ (วัสดุสํานักงาน) 17,277           เฉพาะเจาะจง สีมวงลามีนา มินิมารท 17,277 สีมวงลามีนา มินิมารท 17,277

7 ซื้อวัสดุอุปกรณกีฬาโครงการ 32,566           เฉพาะเจาะจง รานเดนสปอรต 32,566        รานเดนสปอรต 32,566      
แขงขันกีฬาประเพณี ประชาชนฯ

8 ซื้อเครื่องดื่มและสเปรยโครงการ 27,100           เฉพาะเจาะจง ฮานีซะ การพาณิชย 27,100        ฮานีซะ การพาณิชย 27,100      
แขงขันกีฬาประเพณี ประชาชนฯ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซื้อจัดจาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (ปลัด) 17,060           เฉพาะเจาะจง เอ็ม.ซี.คอมพิวเตอร 17,060        เอ็ม.ซี.คอมพิวเตอร 17,060      

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,500             เฉพาะเจาะจง รานโก-ลกแกลลอรี 1,500          รานโก-ลกแกลลอรี 1,500        
(กรอบใบไมในหลวง ราชินี)

11 ซื้อนํ้ามัน (ปลัด) 100,000        เฉพาะเจาะจง บ.ที.ซี.เอสออยส คอน 100,000      บ.ที.ซ.ีเอสออยส คอน 100,000    
สตรัตช่ัน จํากัด สตรัตช่ัน จํากัด

 
12 จางเหมาเตรียมอุปกรณและเก็บ 4,500             เฉพาะเจาะจง นายอาลี  มะดอ 4,500          นายอาลี  มะดอ 4,500        

อุปกรณโครงการแขงขันกีฬาฯ

13 จางเหมาเตรียมสนามแขงขัน 9,800             เฉพาะเจาะจง นายอนุสรณ  โตะเซ็ง 9,800          นายอนุสรณ  โตะเซ็ง 9,800        
โครงการแขงขันกีฬาประเพณี

14 ซอมเปล่ียนลูกยางเครื่องถาย 2,500             เฉพาะเจาะจง นรากอปป  แอนดเซอร 2,500          นรากอปป  แอนดเซอร 2,500        
เอกสาร วิส วิส

15 จางซอมรถยนต 80-3804 นธ 9,405.30        เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.เอส.มอเตอร 9,405.30     หจก.เอ.เอส.มอเตอร 9,405.30   

16 ซื้อวัสดุโครงการอบต.เคล่ือนที่ 4,171             เฉพาะเจาะจง สีมวงลามีนา มินิมารท 4,171          สีมวงลามีนา มินิมารท 4,171        

17 จางทําอาหารพรอมเครื่องดื่มโครง 10,000           เฉพาะเจาะจง น.ส.นนธิยา  มะดาโอะ 10,000        น.ส.นนธิยา  มะดาโอะ 10,000      
การจัดเวทีประชาคม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซื้อจัดจาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) 10,595           เฉพาะเจาะจง เอ็ม.ซี.คอมพิวเตอร 10,595        เอ็ม.ซี.คอมพิวเตอร 10,595      

19 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 4,702             เฉพาะเจาะจง สีมวงลามีนา มินิมารท 4,702          สีมวงลามีนา มินิมารท 4,702        

20 ซื้ออุปกรณกีฬาพื้นบานโครงการ 4,270             เฉพาะเจาะจง สีมวงลามีนา มินิมารท 4,270          สีมวงลามีนา มินิมารท 4,270        
แขงขันกีฬาประเพณีฯ

21 จางซอมแซมครุภัณฑ 2,700             เฉพาะเจาะจง เอ็ม.ซี.คอมพิวเตอร 2,700          เอ็ม.ซี.คอมพิวเตอร 2,700        
(คอมพิวเตอร)

22 ซื้อหนังสือพิมพเดือน พ.ค. 2558 1,130 เฉพาะเจาะจง ราน รวมมิตรบุสโตร 1,130 ราน รวมมิตรบุสโตร 1,130

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซื้อจัดจาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

1 ซื้อโตะอเนกประสงค 39,600           เฉพาะเจาะจง ชอนทองซิตี้ 39,600        ชอนทองซิตี้ 39,600      

2 ซื้อเสาอากาศติดรถยนต 1,300             เฉพาะเจาะจง ซุปเปอรบ๊ิก 1,300          ซุปเปอรบ๊ิก 1,300        

3 จางเหมาประกอบอาหารโครงการ 9,600             เฉพาะเจาะจง น.ส.รอซือนะ หะยีมีนา 9,600          น.ส.รอซือนะ หะยีมีนา 9,600        
อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ

4 จางซอมรถยนต บจ 4793 นธ 10,230.27      เฉพาะเจาะจง บ.พิธานพาณิชย จํากัด 10,230.27   บ.พิธานพาณิชย จํากัด 10,230.27 

5 จางซอมรถยนตกูชีพ นข 1091 นธ 2,879.37        เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.เอส.มอเตอร 2,879.37     หจก.เอ.เอส.มอเตอร 2,879.37   

6 จางทําตรายางสํานักงาน 560                เฉพาะเจาะจง โรงพิมพสุไหงโก-ลก 560             โรงพิมพสุไหงโก-ลก 560           

7 จางทําปายไวนิล 100 ป เมืองนราฯ 375                เฉพาะเจาะจง ซุปเปอรบ๊ิก 375             ซุปเปอรบ๊ิก 375           

8 จางถายเอกสาร (แบบตรวจรับมาตร 1,895             เฉพาะเจาะจง นายเมธี  บุญรักษ 1,895          นายเมธี  บุญรักษ 1,895        
ฐานของอบต.ฯ)

9 จางทําปายไวนิลโครงการอนุรักษ 957                เฉพาะเจาะจง Daulat design and 957 Daulat design and 957
และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน printing printing

10 จางปะยางรถยนต บจ 7905 นธ 200                เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส 200             หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส 200           

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซื้อจัดจาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

11 จางเหมาลอกขยะทําความสะอาด 3,864             เฉพาะเจาะจง นายรอสือดี อาแวหามะ 3,864          นายรอสือดี อาแวหามะ 3,864        
คูระบายนํ้าคสล.ภายในตําบล

12 จางซอมรถยนต 80-5234 นธ 3,824.18        เฉพาะเจาะจง บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง 3,824.18     บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง 3,824.18   
จํากัด จํากัด

13 ซื้อวัสดุอุปกรณโครงการอนุรักษ 4,950             เฉพาะเจาะจง บานเครื่องไทย 4,950          บานเครื่องไทย 4,950        
และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน

14 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 1,400             เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส 1,400          หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส 1,400        
บจ 7905 นธ

15 จางซอมรถยนต 80-3804 นธ 1,524.96        เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.เอส.มอเตอร 1,524.96     หจก.เอ.เอส.มอเตอร 1,524.96   

16 ซื้อนํ้ามันเครื่องตัดหญา 323.90 เฉพาะเจาะจง บ.ที.ซี.เอส.ออยสคอนฯ 323.90 บ.ที.ซ.ีเอส.ออยสคอนฯ 323.90

17 จางเหมาประกอบอาหารโครงการ 2,100             เฉพาะเจาะจง น.ส.รอซือนี  หะยีมีนา 2,100          น.ส.รอซือนี  หะยีมีนา 2,100        
อนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาฯ

18 ซื้อหนังสือพิมพเดือน มิ.ย. 2560 1,060 เฉพาะเจาะจง ราน รวมมิตรบุสโตร 1,060 ราน รวมมิตรบุสโตร 1,060

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซื้อจัดจาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

19 จางทําปายไวนิลโครงการฝกอบรม 720                เฉพาะเจาะจง Daulat design and 720             Daulat design and 720           
และสัมมนาศึกษาดูงานฯ printing printing

20 จางซอมรถยนต กข 4413 นธ 1,144.90        เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.เอส.มอเตอร 1,144.90     หจก.เอ.เอส.มอเตอร 1,144.90   

21 จางปะยางรถยนต 80-5234 นธ 300                เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส 300             หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส 300           

22 จางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร 5,300             เฉพาะเจาะจง เอ็ม.ซี.คอมพิวเตอร 5,300          เอ็ม.ซี.คอมพิวเตอร 5,300        
(กองศึกษาฯ)

23 ซื้อของสัมนาคุณโครงการอบรม 2,400             เฉพาะเจาะจง รานโก-ลก แคลเลอรี 2,400          รานโก-ลก แคลเลอรี 2,400        
และสัมนาศึกษาดูงานฯ

24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองการศึกษา) 6,030             เฉพาะเจาะจง เอ็ม.ซี.คอมพิวเตอร 6,030          เอ็ม.ซี.คอมพิวเตอร 6,030        

25 จางปะยางรถยนต 80-5234 นธ 200                เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส 200             หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส 200           

26 จางเหมารถโดยสารปรับอากาศ 48,000 เฉพาะเจาะจง หจก.คณายนต อินเตอร 48,000 หจก.คณายนต อินเตอร 48,000
โครงการฝกอบรมและสัมนาฯ กรุป กรุป

27 จางซอมคอมพิวเตอร 9,750             เฉพาะเจาะจง มิง คอมพิวเตอร 9,750          มิง คอมพิวเตอร 9,750        
(สํานักปลัด) เซอรวิส เซอรวิส

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซื้อจัดจาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

28 จางปะยางรถยนต บจ 7905 นธ 300.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.เอส.มอเตอร 300.00        หจก.เอ.เอส.มอเตอร 300.00      

29 จางเหมาขุดบอบริเวณอบต.มูโนะ 8,545             เฉพาะเจาะจง นายมาหามะซาวาวี 8,545          นายมาหามะซาวาวี 8,545        
ดราแม ดราแม

30 ซื้อวัสดุอุปกรณโครงการอบรมสง 37,800           เฉพาะเจาะจง สีมวงลามีนา มินิมารท 37,800        สีมวงลามีนา มินิมารท 37,800      
เสริมจริยธรรม (เดือนรอมฎอน)

31 ซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร 5,800             เฉพาะเจาะจง นรากอปป 5,800          นรากอปป 5,800        

32 จางประกอบอาหารเครื่องดื่มและ 40,500           เฉพาะเจาะจง น.ส.รอซือนะ หะยีมีนา 40,500        น.ส.รอซือนะ หะยีมีนา 40,500      
ขนมหวานโครงการสงเสริมจริยฯ

33 จางลางและเติมนํ้ายาเครื่องปรับ 900 เฉพาะเจาะจง วอรมแอร 900 วอรมแอร 900
อากาศ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซื้อจัดจาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

1 ซื้อกลองถายรูป (กองศึกษาฯ) 30,000           เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟเทค 30,000        หจก.ทักษิณอินโฟเทค 30,000      

2 ซื้อกลองถายรูป (สํานักปลัด) 42,500           เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟเทค 42,500        หจก.ทักษิณอินโฟเทค 42,500      

3 ซื้อนํ้ามัน (สํานักปลัด) 100,000 เฉพาะเจาะจง บ.ที.ซี.เอส.ออยสคอนฯ 100,000 บ.ที.ซ.ีเอส.ออยสคอนฯ 100,000

4 จางซอมรถยนต 80-5234 นธ 1,158.81        เฉพาะเจาะจง บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง 1,158.81     บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง 1,158.81   
(1972) จํากัด (1972) จํากัด

5 จางทําตรายางสํานักงาน (กองคลัง) 1,410             เฉพาะเจาะจง โรงพิมพสุไหงโก-ลก 1,410          โรงพิมพสุไหงโก-ลก 1,410        

6 จางทําตรายางสํานักงาน 1,310             เฉพาะเจาะจง โรงพิมพสุไหงโก-ลก 1,310          โรงพิมพสุไหงโก-ลก 1,310        
(สํานักปลัด)

7 จางถายเอกสารพรอมเขาเลมงาน 4,004             เฉพาะเจาะจง รานโชติพาณิชย 4,004          รานโชติพาณิชย 4,004        
เปดสวนสวัสดิการสังคม

8 จางทําตรายางสํานักงาน 620                เฉพาะเจาะจง โรงพิมพสุไหงโก-ลก 620 โรงพิมพสุไหงโก-ลก 620
(สวนสาธารณสุขฯ)

9 ซื้อหนังสือพิมพเดือน ก.ค. 2560 1,130 เฉพาะเจาะจง ราน รวมมิตรบุสโตร 1,130          ราน รวมมิตรบุสโตร 1,130        

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในประจําเดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซื้อจัดจาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

10 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 2,672             เฉพาะเจาะจง นายเมธี  บุญรักษ 2,672          นายเมธี  บุญรักษ 2,672        
(แผนพัฒนาสามป 2559-2561)

11 จางซอมเครื่องถายเอกสาร 6,500             เฉพาะเจาะจง นรากอปป แอนดเซอร 6,500          นรากอปป แอนดเซอร 6,500        
วิส วิส

12 จางซอมรถยนต บจ 7905 นธ 939.46           เฉพาะเจาะจง บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง 939.46        บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง 939.46      
(1972) จํากัด (1972) จํากัด

13 จางซอมรถยนต 80-5234 นธ 3,103             เฉพาะเจาะจง หจก.เค.ท.ีจ.ีสุไหงโก-ลก 3,103          หจก.เค.ท.ีจ.ีสุไหงโก-ลก 3,103        

14 จางทําปายโครงการสังคมสงเคราะห 937                เฉพาะเจาะจง ซุปเปอรบ๊ิก 937             ซุปเปอรบ๊ิก 937           
และสวัสดิการสังคม

15 จางประกอบอาหารกลางวันอาหาร 78,000           เฉพาะเจาะจง น.ส.รอซือนะ หะยีมีนา 78,000        น.ส.รอซือนะ หะยีมีนา 78,000      
วางพรอมเครื่องดื่มโครงการสังคมฯ

16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (โยธา) 25,280 เฉพาะเจาะจง เอ็ม.ซี.คอมพิวเตอร 25,280 เอ็ม.ซี.คอมพิวเตอร 25,280

17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) 15,500 เฉพาะเจาะจง เอ็ม.ซี.คอมพิวเตอร 15,500 เอ็ม.ซี.คอมพิวเตอร 15,500

18 จางปะยางรถยนต 80-3804 นธ 2,621.50        เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.เอส.มอเตอร 2,621.50     หจก.เอ.เอส.มอเตอร 2,621.50   

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซื้อจัดจาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สํานักปลัด) 2,340 เฉพาะเจาะจง เอ็ม.ซี.คอมพิวเตอร 2,340 เอ็ม.ซี.คอมพิวเตอร 2,340

20 ซื้อหนังสือพิมพเดือน ส.ค. 2560 1,090 เฉพาะเจาะจง ราน รวมมิตรบุสโตร 1,090          ราน รวมมิตรบุสโตร 1,090        

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซื้อจัดจาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สํานักปลัด) 23,790 เฉพาะเจาะจง เอ็ม.ซี.คอมพิวเตอร 23,790        เอ็ม.ซี.คอมพิวเตอร 23,790      

2 ซื้ออุปกรณโครงการชวยเหลือผู 4,600             เฉพาะเจาะจง รานศิลาวัสดุ 4,600          รานศิลาวัสดุ 4,600        
ประสบสาธารณภัย

3 จางเหมาเปล่ียนโชคอัพประตูบาน 7,200             เฉพาะเจาะจง นายรอมือลี  เปาะนิ 7,200          นายรอมือลี  เปาะนิ 7,200        
สวิง

4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สํานักปลัด) 5,100 เฉพาะเจาะจง เอ็ม.ซี.คอมพิวเตอร 5,100          เอ็ม.ซี.คอมพิวเตอร 5,100        

5 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนโครงการเผย 6,500             เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตรสาสน 6,500          รานรวมมิตรสาสน 6,500        
แพรความรูดานกฎหมายฯ

6 จางสํารวจความพึงพอใจ 13,000           เฉพาะเจาะจง มนร. 13,000        มนร. 13,000      

7 จางเหมาทําปายโครงเหล็กประชา 29,000           เฉพาะเจาะจง นายรอมือลี  เปาะนิ 29,000        นายรอมือลี  เปาะนิ 29,000      
สัมพันธ

8 จางทําปายไวนิลโครงการเผยแพร 900                เฉพาะเจาะจง ซุปเปอรบ๊ิก 900 ซุปเปอรบ๊ิก 900
ความรูดานกฏหมายและระงับฯ

9 จางประกอบอาหารกลางวันโครง 8,450             เฉพาะเจาะจง น.ส.รอซือนะ หะยีมีนา 8,450          น.ส.รอซือนะ หะยีมีนา 8,450        
เผยแพรความรูดานกฏหมายฯ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซื้อจัดจาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

10 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 22,800           เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส 22,800        หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส 22,800      
รถยนต กข 4413 นธ

11 จางซอมรถยนต กข 4413 นธ 1,144.90        เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.เอส.มอเตอร 1,144.90     หจก.เอ.เอส.มอเตอร 1,144.90   

12 จางปะยางรถขยะใหญ 500                เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส 500             หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส 500           
80-5234 นธ

13 จางถายเอกสาร (รางขอบัญญัติอบต. 1,075 เฉพาะเจาะจง นายเมธี  บุญรักษ 1,075          นายเมธี  บุญรักษ 1,075        
งบประมาณรายจาย พ.ศ.2559

14 จางเหมาปรับปรุงซอมแซมหองครัว 47,196.26      เฉพาะเจาะจง นายอิบราเฮม ลอแม 47,196.26   นายอิบราเฮม ลอแม 47,196.26 
หองนํ้าหองสวนศูนยพัฒนาฯ

16 จางเหมาซอมแซมฝาคูระบายนํ้า 57,757           เฉพาะเจาะจง นายมาหามะนาเซ 57,757        นายมาหามะนาเซ 57,757      
คสล.อบต.มูโนะ เจะมามะ เจะมามะ

17 ซื้อยานพาหนะและขนสงรถยนต 8,010             เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส 8,010          หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส 8,010        
80-3804 นธ

18 ซื้อวัสดุอุปกรณโครงการฝกอบรม 20,193           เฉพาะเจาะจง ออลลวัน 20,193        ออลลวัน 20,193      
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซื้อจัดจาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

19 ซื้อวัสดุไฟฟา 40,947           เฉพาะเจาะจง ราน 111 บานมีเนียม 40,947        ราน 111 บานมีเนียม 40,947      

20 จางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร 8,830 เฉพาะเจาะจง เอ็ม.ซี.คอมพิวเตอร 8,830          เอ็ม.ซี.คอมพิวเตอร 8,830        

21 จางประกอบอาหารกลางวันโครง 23,400           เฉพาะเจาะจง น.ส.รอซือนะ หะยีมีนา 23,400        น.ส.รอซือนะ หะยีมีนา 23,400      
จัดอบรมใหความรูผูสอนศาสนาฯ

22 จางประกอบอาหารกลางวันโครง 10,500           เฉพาะเจาะจง นางสุดาวัลย อนุมัติศิริ 10,500        นางสุดาวัลย อนุมัติศิริ 10,500      
ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฯ

23 จางทําปายไวนิลโครงการฝกอบรม 937                เฉพาะเจาะจง ซุปเปอรบ๊ิก 937             ซุปเปอรบ๊ิก 937           
อาชีพ "ตัดชุดอบายะห)

24 ซื้อวัสดุและอุปกรณโครงการฝกอบ 10,276           เฉพาะเจาะจง ฮานีซะ การพาณิชย 10,276        ฮานีซะ การพาณิชย 10,276      
รมอาชีพ (ตัดชุดอบายะห)

25 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 3,800             เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส 3,800          หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส 3,800        
(แบตเตอรรี่)

26 จางทําปายไวนิลโครงการฝกอบรม 840                เฉพาะเจาะจง ซุปเปอรบ๊ิก 840             ซุปเปอรบ๊ิก 840           
และสัมนาศึกษาดูงานของกลุมฯ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซื้อจัดจาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

27 จางประกอบอาหารอาหารวางและ 9,750             เฉพาะเจาะจง น.ส.กาตีนี  สะแปอิง 9,750          น.ส.กาตีนี  สะแปอิง 9,750        
เครื่องดื่มโครงฝกอบรมอาชีพฯ

28 จัดซื้อวัสดุโครงการฝกอบรมและ 850                เฉพาะเจาะจง สีมวงลามีนา มินิมาทร 850             สีมวงลามีนา มินิมาทร 850           
สัมนาศึกษาดูงานของกลุมอาชีพฯ

29 ซื้อวัสดุโครงการฝกอบรมอบรมและ 4,800             เฉพาะเจาะจง ฮานีซะ การพาณิชย 4,800 ฮานีซะ การพาณิชย 4,800
สัมนาศึกษาดูงานของกลุมอาชีพฯ

30 จางซอมรถยนต 80-4998 นธ 13,859.71      เฉพาะเจาะจง บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง 13,859.71   บ.ปตตานีเจริญเทรดดิ้ง 13,859.71 

31 จางประกอบอาหารอาหารวาง 6,500             เฉพาะเจาะจง น.ส.กาตีนี  สะแปอิง 6,500          น.ส.กาตีนี  สะแปอิง 6,500        
โครงฝกอบรมสัมนาศึกษาดูงานฯ

32 จางเหมารถโดยสารปรับอากาศ 64,000           เฉพาะเจาะจง บ.ฟาราฮาน ทราเวล 64,000        บ.ฟาราฮาน ทราเวล 64,000      
จํากัด จํากัด

33 ซื้อหนังสือพิมพเดือน ก.ย. 2558 1,060 เฉพาะเจาะจง ราน รวมมิตรบุสโตร 1,060          ราน รวมมิตรบุสโตร 1,060        

34 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กเก็บ 9,000 เฉพาะเจาะจง พันสวัสดิ์ เฟอรนิเจอร 9,000          พันสวัสดิ์ เฟอรนิเจอร 9,000        
เอกสาร (กองคลัง)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซื้อจัดจาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

1 ซื้อวัสดุอุปกรณโครงการอบรมฟน 6,880             เฉพาะเจาะจง น.ส.ซูรียานา  บือซา 6,880          น.ส.ซูรียานา  บือซา 6,880        
ฟูบริการทางการแพทยฉุกเฉิน

2 ซื้อเครื่องเล่ือยยนต 15,000           เฉพาะเจาะจง นายเดชา  มณีปรีชา 15,000        นายเดชา  มณีปรีชา 15,000      

3 จางซอมเครื่องถายเอกสาร 9,500             เฉพาะเจาะจง นรากอปป แอนดเซอร 12,000        นรากอปป แอนดเซอร 12,000      
วิส วิส

4 จางทําปายไวนิลโครงการอบรมฟน 720 เฉพาะเจาะจง Daulat design and 720             Daulat design and 720           
ฟูบริการทางการแพทยฉุกเฉินฯ printing printing

5 จางทําส่ือสุขศึกษาและประชาสัม 2,200 เฉพาะเจาะจง Daulat design and 2,200          Daulat design and 2,200        
พันธโครงการจัดซื้อยาสารเคมีฯ printing printing

6 จางเหมาประกอบอาหารโครงการ 5,200             เฉพาะเจาะจง น.ส.รอซือนะ หะยีมีนา 5,200          น.ส.รอซือนะ หะยีมีนา 5,200        
อบรมฟนฟูบริการแพทยฉุกเฉินฯ

7 ซื้อตนไมโครงการทองถ่ินไทย 40,000           เฉพาะเจาะจง นายแรม  ไกรสุทธิ์ 40,000        นายแรม  ไกรสุทธิ์ 40,000      
รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียวฯ

8 ซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อยาสารเคมี 35,800           เฉพาะเจาะจง นายปญญา  เจะหลง 35,800        นายปญญา  เจะหลง 35,800      
ปองกันโรคตางๆ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซื้อจัดจาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

9 จางปะยางรถยนต 80-5234 นธ 300                เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส 300             หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส 300           

10 ซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 9,500             เฉพาะเจาะจง ฮานีซะ การพาณิชย 9,500          ฮานีซะ การพาณิชย 9,500        
(เครื่องตัดหญา)

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 26,852 เฉพาะเจาะจง บี แอล กรุป 26,852        บี แอล กรุป 26,852      

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน (กองศึกษา) 16,318 เฉพาะเจาะจง บี แอล กรุป 16,318 บี แอล กรุป 16,318

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สาธารณสุข) 7,655 เฉพาะเจาะจง บี แอล กรุป 7,655 บี แอล กรุป 7,655

14 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กเก็บ 9,000 เฉพาะเจาะจง พันสวัสดิ์ เฟอรนิเจอร 9,000          พันสวัสดิ์ เฟอรนิเจอร 9,000        
เอกสาร (สวนโยธา)

15 ซื้อปุยหัววัวคันไถ 2,800             เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย  พึ่งวีรวัฒน 2,800          นายอภิชัย  พึ่งวีรวัฒน 2,800        

16 จางถายเอกสารพรอมเขาเลมขอ 2,310             เฉพาะเจาะจง นายเมธี  บุญรักษ 2,310          นายเมธี  บุญรักษ 2,310        
บัญญัติอบต.

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สวนโยธา) 12,755 เฉพาะเจาะจง บี แอล กรุป 12,755 บี แอล กรุป 12,755

18 ซื้อวัสดุนํ้ามันโครงการ 2,000 เฉพาะเจาะจง บ.ที.ซี.เอส.ออยสคอนฯ 2,000 บ.ที.ซ.ีเอส.ออยสคอนฯ 2,000        

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซื้อจัดจาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

19 จางขุดลอกบํารุงรักษาคูระบายนํ้า 14,080           เฉพาะเจาะจง นายรอสือดี อาแวหามะ 14,080        นายรอสือดี อาแวหามะ 14,080      

20 จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ 30,474           เฉพาะเจาะจง นายมาหามะนายิ รอเสะ 30,474        นายมาหามะนายิ รอเสะ 30,474      
ถนน

21 จางทําปายไวนิลชาวตําบลมูโนะ 375                เฉพาะเจาะจง ซุปเปอรบ๊ิก 375             ซุปเปอรบ๊ิก 375           
รวมลด ละ เลิก อบายมุข

22 ซื้อวัสดุสํานักงานกระดาษ เอ 4 7,000             เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตรสาสน 7,000 รานรวมมิตรสาสน 7,000
 (สวนโยธา)

23 ซื้อวัสดุสํานักงานกระดาษ เอ 4 11,200           เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตรสาสน 11,200 รานรวมมิตรสาสน 11,200.00 
 (กองคลัง)

24 ซื้อวัสดุสํานักงานกระดาษ เอ 4 15,120           เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตรสาสน 15,120 รานรวมมิตรสาสน 15,120.00 
 (สํานักปลัด)

25 ซื้อวัสดุสํานักงานกระดาษ เอ 4 5,880             เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตรสาสน 5,880 รานรวมมิตรสาสน 5,880        
 (สาธารณสุข)

26 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 21,000           เฉพาะเจาะจง เอ็ม ซี คอมพิวเตอร 21,000        เอ็ม ซี คอมพิวเตอร 21,000      
(กองศึกษา)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซื้อจัดจาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

27 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 43,000           เฉพาะเจาะจง เอ็ม ซี คอมพิวเตอร 43,000        เอ็ม ซี คอมพิวเตอร 43,000      
(สํานักปลัด)

28 ซื้อวัสดุสํานักงานกระดาษ เอ 4 9,800             เฉพาะเจาะจง รานรวมมิตรสาสน 9,800          รานรวมมิตรสาสน 9,800        
 (กองศึกษา)

29 จางซอมรถยนต 80-3804 นธ 1,450.98        เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.เอ.เอส.มอเตอร 1,450.98     หจก.เอ.เอ.เอส.มอเตอร 1,450.98   

30 จางปะยางรถยนต 80-5234 นธ 500                เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส 500 หจก.เอส.วี.คารเซอรวิส 500

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซื้อจัดจาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป




