
แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง (กองช่ำง) 80,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท อรุณ ออยล์ จ้ำกัด 80,000.00  บริษัท อรุณ ออยล์ จ้ำกัด 80,000.00     เป็นผู้จ้ำหน่ำยน้้ำมันในเมือง
สุไหงโก-ลก

2 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง (ส้ำนักปลัด) 100,000       เฉพำะเจำะจง บริษัท อรุณ ออยล์ จ้ำกัด 100,000     บริษัท อรุณ ออยล์ จ้ำกัด 100,000.00   เป็นผู้จ้ำหน่ำยน้้ำมันในเมือง
สุไหงโก-ลก

3 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง 100,000       เฉพำะเจำะจง บริษัท อรุณ ออยล์ จ้ำกัด 100,000     บริษัท อรุณ ออยล์ จ้ำกัด 100,000.00   เป็นผู้จ้ำหน่ำยน้้ำมันในเมือง
(กองสำธำรณสุข) สุไหงโก-ลก

4 จ้ำงเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 26,000.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนดับเบิลยูพำณิชย์ 26,000.00  ร้ำนดับเบิลยูพำณิชย์ 26,000.00     
โกลก โกลก

5 จ้ำงซ่อมรถบรรทุกขยะ หมำยเลข 5,268.68      เฉพำะเจำะจง บ.ปัตตำนีเจริญเทรด 5,268.68    บ.ปัตตำนีเจริญเทรด 5,268.68       
ทะเบียน 80-5234 นธ ด้ิง (1972) จ้ำกัด ด้ิง (1972) จ้ำกัด

6 จ้ำงซ่อมรถกระเช้ำ หมำยเลข 3,518.16      เฉพำะเจำะจง บ.ปัตตำนีเจริญเทรด 3,518.16    บ.ปัตตำนีเจริญเทรด 3,518.16       
ทะเบียน 80-4998 นธ ด้ิง (1972) จ้ำกัด ด้ิง (1972) จ้ำกัด

7 จ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มเอกสำร 819.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเมธี บุญรักษ์ 819.00 ร้ำนเมธี บุญรักษ์ 819.00
คู่มือกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูล
สำรสนเทศกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยฯ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในประจ าเดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ

ท่ี งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ท่ีเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

8 จ้ำงท้ำป้ำยไวนิล กำรออกส้ำรวจ 300 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเดำลัตดีไซต์ แอนด์ 300 ร้ำนเดำลัตดีไซต์ แอนด์ 300
ภำษีท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง พร้ิน ต้ิง พร้ิน ต้ิง

9 จ้ำงปะยำงรถบรรทุกขยะ 250              เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วิส 250            หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วิส 250               
หมำยเลขทะเบียน 80-6613 นธ

10 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง หมำยเลข 1,664.92      เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ.เอ.เอสมอเตอร์ 1,664.92    บริษัท เอ.เอ.เอสมอเตอร์ 1,664.92       
ทะเบียน กข 4413 นธ จ้ำกัด จ้ำกัด

11 เช่ำเต็นท์และเคร่ืองเสียงพร้อม 17,600.00    เฉพำะเจำะจง นำยฑิฆัมพร กูโน 17,600       นำยฑิฆัมพร กูโน 17,600.00     
ผู้ดูแลระบบเสียง

12 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 10,200.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนโฟเอฟ คอมพิวเตอร์ 10,200       ร้ำนโฟเอฟ คอมพิวเตอร์ 10,200.00     

13 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่ำง) 9,900.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนโฟเอฟ คอมพิวเตอร์ 9,900         ร้ำนโฟเอฟ คอมพิวเตอร์ 9,900.00       

14 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 27,200.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วิส 27,200       หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วิส 27,200.00     
(ยำงนอก)

15 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 14,200.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วิส 14,200       หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วิส 14,200.00     
(ยำงนอก) รถกู้ชีพ นข ๑๐๙๑ นธ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในประจ าเดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ

ท่ี โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ท่ีเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

1 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 41,300.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วิส 41,300.00  หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วิส 41,300.00     
80-6613 นธ

2 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 1,500.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วิส 1,500.00    หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วิส 1,500.00
80-5234 นธ

3 จ้ำงซ่อมผ้ำใบเต็นท์ 22,000.00    เฉพำะเจำะจง ชำติกำรเบำะ 22,000.00  ชำติกำรเบำะ 22,000.00     

4 ซ้ือคอมพิวเตอร์ (กองศึกษำ) 5,100.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนคิว.เอฟ.เอ.วันคอม 5,100.00    หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วิส 5,100.00       

5 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 7,840.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วิส 7,840.00    หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วิส 7,840.00       
80-5234 นธ

6 ซ้ือวัสดุพนักงำน 4,750.00      เฉพำะเจำะจง เดำลักดีไซต์แอนด์ 4,750.00    เดำลักดีไซต์แอนด์ 4,750.00       

7 จ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง   8,167.85      ตกลงรำคำ บริษัทพิธำนพำณิชย์ 8,167.85    บริษัทพิธำนพำณิชย์ 8,167.85       
 บจ 4793 นธ

8 จ้ำงซ่อมครุภัณท์คอมพิวเตอร์ 2,600           ตกลงรำคำ ร้ำนนรำอิงค์ 2,600         ร้ำนนรำอิงค์ 2,600            

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในประจ าเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 25๖๒
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ

ท่ี โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ท่ีเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป



วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

9 จ้ำงเหมำบริกำรท้ำงำนส้ำรวจและ 20,00.00 ตกลงรำคำ มหำลัยนรำธิวำส 20,00.00 มหำลัยนรำธิวำส 20,00.00
ประมวลผลควำมพึงพอใจของผู้รับ รำชนครินทร์ รำชนครินทร์
บริกำรจำก อบต.มูโนะ

10 จ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง 6,444.61.00 ตกลงรำคำ บริษัทซี.เอฟ.ออโต้คำร์ 6,444.61.00 บริษัทซี.เอฟ.ออโต้คำร์ 6,444.61.00
กง 6365 นธ

11 จ้ำงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 400              ตกลงรำคำ ร้ำนโฟเอฟคอมพิวเตอร์ 400            ร้ำนโฟเอฟคอมพิวเตอร์ 400               

12 จ้ำงประยำงรถบรรทุกขยะ
80-5234 นธ 300              ตกลงรำคำ หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วิส 300            หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วิส 300               

13 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 2,300           ตกลงรำคำ วอร์มแอร์ 2,300 วอร์มแอร์ 2,300

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ

ท่ี โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ท่ีเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในประจ าเดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562



วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

1 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 4,350 เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วิอส 4,350 หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วิอส 4,350
กข 4413 นธ

2 ซ้ือถุงยังชีพโครงกำรช่วยเหลือ 437,716.00  เฉพำะเจำะจง หจก.เซ่งเฮงซ่ัน 437,716.00 หจก.เซ่งเฮงซ่ัน 437,716.00
ผู้ประสบภัยสำธำรณภัยด้ำนอุทกภัย สุไหงโกลก สุไหงโกลก

3 ซ้ือน้้ำด่ืมโครงกำรช่วยเหลือ 5,000           เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้้ำดืมบำลำเซำะห์ 5,000         ร้ำนน้้ำดืมบำลำเซำะห์ 5,000            
ผู้ประสบภัยสำธำรณภัยด้ำนอุทกภัย

4 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 17,169         เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลำวัสดุ 17,169       ร้ำนศิลำวัสดุ 17,169          

5 ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำย 9,800           เฉพำะเจำะจง ร้ำนออลล์วัน 9,800 ร้ำนออลล์วัน 9,800

6 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,090           เฉพำะเจำะจง ร้ำนคิวเอฟ.เอ.วันคอม 4,090 ร้ำนคิวเอฟ.เอ.วันคอม 4,090

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,380           เฉพำะเจำะจง ร้ำนคิวเอฟ.เอ.วันคอม 5,380         ร้ำนคิวเอฟ.เอ.วันคอม 5,380            

8 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนรำอิงค์ 10,000 ร้ำนนรำอิงค์ 10,000
(เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี)

9 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8,900           เฉพำะเจำะจง ร้ำนนรำอิงค์ 8,900         ร้ำนนรำอิงค์ 8,900            
(เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ขำวด้ำ)

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ

ท่ี โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ท่ีเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในประจ าเดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562



วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

10 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10,000         เฉพำะเจำะจง ร้ำนนรำอิงค์ 10,000 ร้ำนนรำอิงค์ 10,000
(เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี)

11 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,100           เฉพำะเจำะจง ร้ำนคิวเอฟ.เอ.วันคอม 5,100 ร้ำนคิวเอฟ.เอ.วันคอม 5,100

12 ช่ำงซ่อมรถบรรทุกขยะ 438.70.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทปัตำนีเจริญ 438.70.00 บริษัทปัตำนีเจริญ 438.70.00
80-5234 นธ เทรดด้ิง (1972) เทรดด้ิง (1972)

13 จ้ำงล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ 900              เฉพำะเจำะจง วอร์มแอร์ 900            วอร์มแอร์ 900               
( ส้ำนักปลัด)

14 จ้ำงล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ 1,000           เฉพำะเจำะจง วอร์มแอร์ 1,000 วอร์มแอร์ 1,000
(กองคลัง)

15 จ้ำงล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ 1,200           เฉพำะเจำะจง วอร์มแอร์ 1,200 วอร์มแอร์ 1,200
(กองช่ำง)

16 จ้ำงล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ 1,000           เฉพำะเจำะจง วอร์มแอร์ 1,000         วอร์มแอร์ 1,000            

17 จ้ำงท้ำปฎิทินประชำสัมพันธ์ 69,000.00    เฉพำะเจำะจง เอส.ที.แอนด์เซอร์วิส 69,000.00  เอส.ที.แอนด์เซอร์วิส 69,000.00     
กำรช้ำระภำษีประจ้ำปี 63

18 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,800           ตกลงรำคำ ร้ำนคิว.เอฟ.เอ.วันคอม 1,800         ร้ำนคิว.เอฟ.เอ.วันคอม 1,800            

19 จ้ำงซ่อมรถทุกขยะ 80-5234 นธ 7,485.28      ตกลงรำคำ บริษัทปัตตำนีเจริญ 7,485.28    บริษัทปัตตำนีเจริญ 7,485.28       
เทรดด้ิง (1972) เทรดด้ิง (1972)

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ

ท่ี โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ท่ีเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในประจ าเดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562



วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

20 จ้ำงท้ำป้ำยไวนิลโครงกำรป้องกัน 7,220           ตกลงรำคำ เดำลัตดีไซต์แอนด์พร้ินต้ิง 7,220         เดำลัตดีไซต์แอนด์พร้ินต้ิง 7,220            
และลดอุบัติเหตุ

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ

ท่ี โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ท่ีเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในประจ าเดือน มกราคม  พ.ศ. 2563



วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

1 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 2,350           เฉพำะเจำะจง บริษัทปีนังเทรดด้ิงจ้ำกัด 2,350         บริษัทปีนังเทรดด้ิงจ้ำกัด 2,350            

2 ซ้ือกรอบพระบรมฉำยำลักษณ์ 4,000           เฉพำะเจำะจง ร้ำนโกลกแกลเลอร่ี 4,000 ร้ำนโกลกแกลเลอร่ี 4,000
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและ
สมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระรำชินี

3 ซ้ือกรอบรูปพระบรมฉำยำลักษณ์ 8,000           เฉพำะเจำะจง ร้ำนซุปเปอร์บ๊ิก 8,000 ร้ำนซุปเปอร์บ๊ิก 8,000

4 ซ้ือพำนดอกไม้สดสีเหลือง 1,950           เฉพำะเจำะจง นำงวิไล  ทองก้อน 1,950         นำงวิไล  ทองก้อน 1,950            

5 ซ้ือเคร่ืองส้ำรองไฟ 5,800           เฉพำะเจำะจง ร้ำนคิว.เอฟ.เอ.วันคอม 5,800 ร้ำนคิว.เอฟ.เอ.วันคอม 5,800

6 ซ้ือของรำงวัลโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ 22,000         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแฟมิล่ีมูโนะ 22,000 ร้ำนแฟมิล่ีมูโนะ 22,000

7 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรช่วยเหลือ 12,770         เฉพำะเจำะจง ร้ำนมูโนะวัสดุก่อสร้ำง 12,770       ร้ำนมูโนะวัสดุก่อสร้ำง 12,770          
ผู้ประสบสำธำรณะภัย

8 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(ตลับหมึก) 3,380           เฉพำะเจำะจง ร้ำนคิวเอฟเอวัน 3,380         ร้ำนคิวเอฟเอวัน 3,380            

9 ซ้ือเก้ำอ้ีรับแขก 4,950           เฉพำะเจำะจง ร้ำนออลล์วัน 4,950         ร้ำนออลล์วัน 4,950            

10 แผงก้ันเหล็กจรำจร(ชนิดมีล้อ) 35,000         เฉพำะเจำะจง ร้ำนออลล์วัน 35,000 ร้ำนออลล์วัน 35,000

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ

ท่ี โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ท่ีเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในประจ าเดือน มกราคม  พ.ศ. 2563



วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

11 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 500              เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วิส 500            หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วิส 500               
80-4998 นธ

12 ซ้ือเคร่ิองพิมพ์เลเซอร์ขำวด้ำ 9,000           เฉพำะเจำะจง ร้ำนนรำอิงค์ 9,000         ร้ำนนรำอิงค์ 9,000            

13 จ้ำงเหมำจัดสถำนท่ีพิธีรับพระรำชทำน 4,900           เฉพำะเจำะจง นำยมูฮ้ำหมัดนอร์ มะแซ 4,900 นำยมูฮ้ำหมัดนอร์ มะแซ 4,900
พระบรมฉำยำลักษณ์

14 จ้ำงเหมำคูระบำยน้้ำหมู่ 5 7,680           เฉพำะเจำะจง นำยมะยำเฮำะ มำหำมะ 7,680 นำยมะยำเฮำะ มำหำมะ 7,680

15 จ้ำงซ่อมรถบรรทุกขยะ 80-5234 นธ 2,976.74      เฉพำะเจำะจง บริษัทปัตตำนีเจริญ 2,976.74    บริษัทปัตตำนีเจริญ 2,976.74       
เทรดด้ิง(1972) เทรดด้ิง(1972)

16 จ้ำงท้ำฝำตะแกรงเหล็กคูระบำยน้้ำ 91,500         เฉพำะเจำะจง ดีกำรช่ำง 91,500       ดีกำรช่ำง 91,500          
พร้อมติดต้ัง

17 จ้ำงปะยำงรถบรรทุกขยะ 630              เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วิส 630            หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วิส 630               
80-6613 นธ

18 จ้ำงซ่อมรถส่วนกลำง กข 4413 นธ 2,489.89      เฉพำะเจำะจง บริษัทเอ.เอ.เอส.มอเตอร์จ้ำกัด 2,489.89    บริษัทเอ.เอ.เอส.มอเตอร์จ้ำกัด 2,489.89       
พร้อมติดต้ัง

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ

ท่ี โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ท่ีเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563



วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่ำง) 6,600           เฉพำะเจำะจง ร้ำนคิว.เอฟ.เอ.วันคอม 6,600         ร้ำนคิว.เอฟ.เอ.วันคอม 6,600            

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสำธำรณสุข) 5,100           เฉพำะเจำะจง ร้ำนคิว.เอฟ.เอ.วันคอม 5,100 ร้ำนคิว.เอฟ.เอ.วันคอม 5,100

3 เช่ำวัสดุอุปกรณ์โครงกำรให้ควำมรู้ 13,500         เฉพำะเจำะจง ร้ำนออลล์วัน 13,500       ร้ำนออลล์วัน 13,500          
เร่ิองอัคคีภัยเบ้ืองต้นแก่เด็กนักเรียน
และประชำชนในพ้ืนท่ี

4 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬำ 99,950         เฉพำะเจำะจง ร้ำนดี.โอ.สกรีน 99,950       ร้ำนดี.โอ.สกรีน 99,950          

5 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรฝึกอบรมชุด 10,250         เฉพำะเจำะจง ร้ำนออลล์วัน 10,250       ร้ำนออลล์วัน 10,250          
ปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ

6 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส้ำนักปลัด) 15,000.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนนรำอิงค์ 15,000.00  ร้ำนนรำอิงค์ 15,000.00     

7 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส้ำนักปลัด) 10,000         เฉพำะเจำะจง ร้ำนนรำอิงค์ 10,000 ร้ำนนรำอิงค์ 10,000

8 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส้ำนักปลัด) 8,900 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนรำอิงค์ 8,900 ร้ำนนรำอิงค์ 8,900

9 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสด์ิ) 10,000         เฉพำะเจำะจง ร้ำนนรำอิงค์ 10,000       ร้ำนนรำอิงค์ 10,000          

10 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ 81,752.12    เฉพำะเจำะจง หจก.เด.ดี.เอ็น.สโตร์ 81,752.12  หจก.เด.ดี.เอ็น.สโตร์ 81,752.12     

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ

ท่ี โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ท่ีเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในประจ าเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563



วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

11 ซ้ืออุปกรณ์โครงกำรตัดเย็บเส้ือผ้ำ 13,905         เฉพำะเจำะจง ร้ำนทวีโชค 13,905 ร้ำนทวีโชค 13,905

12 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง (กองสวัสด์ิ) 100,000       เฉพำะเจำะจง บริษัทอรุณรุ่งออยล์ จ้ำกัด 100,000     บริษัทอรุณรุ่งออยล์ จ้ำกัด 100,000        
 

13 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(ศึกษำ) 2,380           เฉพำะเจำะจง ร้ำนคิว.เอส.เอ.วันคอม 2,380 ร้ำนคิว.เอส.เอ.วันคอม 2,380

14 ซ้ือครุภัณฑ์พนักงำน(เก้ำอ้ีผู้บริหำร) 8,560           เฉพำะเจำะจง ร้ำนกรุงเทพเคร่ืองเรือน 8,560         ร้ำนกรุงเทพเคร่ืองเรือน 8,560            

15 จ้ำงรถบรรทุกขยะ 80-6613 นธ 797.15         เฉพำะเจำะจง บริษัทปัตตำนีเจริญเทรดด้ิง 797.15       บริษัทปัตตำนีเจริญเทรดด้ิง 797.15          
(1972)จ้ำกัด (1972)จ้ำกัด

16 จ้ำงรถบรรทุกขยะ 80-5234 นธ 23,336.70    เฉพำะเจำะจง บริษัทปัตตำนีเจริญเทรดด้ิง 23,336.70  บริษัทปัตตำนีเจริญเทรดด้ิง 23,336.70     
(1972)จ้ำกัด (1972)จ้ำกัด

17 จ้ำงถ่ำยบเอกสำรและเข้ำเล่มแผน 153 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเมธีบุญรักษ์ 153 ร้ำนเมธีบุญรักษ์ 153
พัฒนำกำรศึกษำ พ.ศ. 2561-2565

18 จ้ำงซ่อมรถดูดส่ิงปฏิกูล                                                                                                                                                                                 80-6081 นธ                           23,764.70    เฉพำะเจำะจง หจก.ปัตตำนีคอมเมอร์เชียม 23,764.70  หจก.ปัตตำนีคอมเมอร์เชียม 23,764.70     
80-6081 นธ

19 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคิว.เอฟ.เอ.วันคอม 12,000 ร้ำนคิว.เอฟ.เอ.วันคอม 12,000
(กองคลัง)

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ

ท่ี โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ท่ีเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในประจ าเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563



วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

20 จ้ำงเช่ำแก๊สโครงกำรฝึกอบรมชุด 23,880         เฉพำะเจำะจง ร้ำนออลล์วัน 23,880       ร้ำนออลล์วัน 23,880          
ปฏิบัติจิตอำสำภัยพิบัติ

21 จ้ำงเหมำรถทัวร์ปรับอำกำศโครงกำร 45,000         เฉพำะเจำะจง หจก.คณะยนต์วันเตอร์กร๊ป 45,000       หจก.คณะยนต์วันเตอร์กร๊ป 45,000          
พัฒนำเด็กปฐมวัย

22 จ้ำงปะยำงรถบรรทุกขยะ 500              เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วิส 500 หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วิส 500
 80-5234 นธ

23 จ้ำงปะยำงรถกู้ชีพกู้ภัย นข 1091 นธ 250              เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วิส 250 หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วิส 250

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ

ท่ี โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ท่ีเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป



วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

1 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22,000         เฉพำะเจำะจง ร้ำนนรำอิงค์ 22,000       ร้ำนนรำอิงค์ 22,000          

2 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 2,600           เฉพำะเจำะจง ร้ำนนรำอิงค์ 2,600         ร้ำนนรำอิงค์ 2,600            

3 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 80-6081 นธ7,600           เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วิส 7,600         หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วิส 7,600            
(แบตเตอร่ี)

4 ซ้ือเคร่ืองเทอร์โมสแกน 8,000           เฉพำะเจำะจง บริษัท มำลำยัน กรุ๊ป จ้ำกัด 8,000         บริษัท มำลำยัน กรุ๊ป จ้ำกัด 8,000            

5 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรพลังงำนคนไทยร่วมใจ 35,928         เฉพำะเจำะจง ห้ำงผ้ำนูดำ 35,928       ห้ำงผ้ำนูดำ 35,928          
ป้องกันไวรัสโคโรน่ำ 2019 (covid-19)

6 ซ้ือวัสดุอุปรณ์ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ 17,842         เฉพำะเจำะจง ห้ำงผ้ำนูดำ 17,842       ห้ำงผ้ำนูดำ 17,842          
ควำมรู้ในกำรป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ

2019 (covid-19)

7 ซ้ือวัสดอุปกรณ์กีฬำ โครงกำรแข่งขันกีฬำ 106,900       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพ่ือนสปอร์ต นรำธิวำส 106,900     ร้ำนเพ่ือนสปอร์ต นรำธิวำส 106,900        
ประเพณีเยำวชนประชำชนและข้ำรำชกำร
ในต้ำบลมูโนะ ประจ้ำปี 2563

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ

ท่ี โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ท่ีเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563



วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

8 ซ้ือเคร่ืองด่ืมเกลือแร่โครงกำร 11,000         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแฟมิล่ี มูโนะ 11,000       ร้ำนแฟมิล่ี มูโนะ 11,000          
แข่งขันกีฬำประเพณีเยำวชนฯ

9 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่ำง) 8,180           เฉพำะเจำะจง ร้ำนคิว.เอฟ.เอ.วันคอม 8,180         ร้ำนคิว.เอฟ.เอ.วันคอม 8,180            

10 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 5,500           เฉพำะเจำะจง ร้ำนคิว.เอฟ.เอ.วันคอม 5,500         ร้ำนคิว.เอฟ.เอ.วันคอม 5,500            

11 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ครงกำรอบรมส่งเสริม 16,244         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแฟมิล่ี มูโนะ 16,244       ร้ำนแฟมิล่ี มูโนะ 16,244          
อำชีพท้ำขนม

12 ซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสำร (กองคลัง) 13,500         เฉพำะเจำะจง ร้ำนพันสวัสด์ิ เฟอร์นิเจอร์ 13,500       ร้ำนพันสวัสด์ิ เฟอร์นิเจอร์ 13,500          

13 จ้ำงเหมำรถทัวส์ปรับอำกำศ 2 ช้ัน 60,000         เฉพำะเจำะจง หจก.คณำยนต์ อินเตอร์ 60,000       หจก.คณำยนต์ อินเตอร์ 60,000          
โครงกำรฝึกอบรมสัมนำฯ กรุ๊ป กรุ๊ป

14 จ้ำงท้ำป้ำยไวนิลก้ำหนดช้ำระภำษีท้องถ่ิน 3,850           เฉพำะเจำะจง Daulat design and 3,850         Daulat design and 3,850            
printing printing

15 จ้ำงซ่อมรถกระเช้ำ 80-4998 นธ 267.50         เฉพำะเจำะจง บริษัทปัตตำนีเจริญเทรดด้ิง 267.50       บริษัทปัตตำนีเจริญเทรดด้ิง 267.50          
จ้ำกัด จ้ำกัด

16 จ้ำงซ่อมรถบรรทุกขยะ 80-5234 นธ 2,400           เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วิส 2,400         หจก.เอส.วี.คำร์เซอร์วิส 2,400            

แบบ สขร.1

ท่ี โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ท่ีเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
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วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

17 จ้ำงปรับปรุงอำคำรท่ีท้ำกำรอบต.มูโนะ 14,400         เฉพำะเจำะจง นำยซ้ำรี  สะมะแอ 14,400       นำยซ้ำรี  สะมะแอ 14,400          

18 จ้ำงปรับปรุงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 18,000         เฉพำะเจำะจง นำยมำหำมะรอปี รอเสะ 18,000       นำยมำหำมะรอปี รอเสะ 18,000          
บ้ำนบูเก๊ะ ม.5

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ

ท่ี โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ท่ีเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป




