
แบบ สขร.1

วงเงนิงบประมาณ
ราคากลาง

1 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 42,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส ซูรีตา เจ๊ะอามะ 42,000.00   น.ส ซูรีตา เจ๊ะอามะ 42,000.00     

2 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 42,000.00           เฉพาะเจาะจง นายอาซิ บือราเฮง 42,000.00   นายอาซิ บือราเฮง 42,000.00     

3 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายมาวารอดี อาแซ 7,000.00     นายมาวารอดี อาแซ 7,000.00        

4 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 18,000.00           เฉพาะเจาะจง นายอซัมาน วรพงศา 18,000.00   นายอซัมาน วรพงศา 18,000.00     

5 จา้งปรับปรุงพร้อมดูแลเวบ็ไซต์ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง น.ส ฟิรดาวส์ อบัดุลรอเซะ 7,000.00     น.ส ฟิรดาวส์ อบัดุลรอเซะ 7,000.00        
และจดโดเมน เช่าพ้ืนท่ี

6 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 48,000.00           เฉพาะเจาะจง นายมาหามะ อาลี 48,000.00   นายมาหามะ อาลี 48,000.00     

7 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 48,000.00           เฉพาะเจาะจง นายไซนูดิง ยโูซ๊ะ 48,000.00   นายไซนูดิง ยโูซ๊ะ 48,000.00     

8 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 21,000.00           เฉพาะเจาะจง นายมาหามะนาอิง หะยมีีนา 21,000.00   นายมาหามะนาอิง หะยมีีนา 21,000.00     

9 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 21,000.00           เฉพาะเจาะจง นายอนุสรณ์ โตะ๊เซ็ง 21,000.00   นายอนุสรณ์ โตะ๊เซ็ง 21,000.00     

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในประจ าเดอืน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ

ที่ งาน/จัดซือ้จัดจ้าง วธีิซือ้/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงนิงบประมาณ

ราคากลาง
10 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 39,000.00           เฉพาะเจาะจง นายธีรวฒัน์  เจ๊ะเซ็ง 39,000.00   นายธีรวฒัน์  เจ๊ะเซ็ง 39,000.00     

คนงานประจ ารถบรรทุกชยะ

11 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 21,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส อาดีลา เจ๊ะดือราแม 21,000.00   น.ส อาดีลา เจ๊ะดือราแม 21,000.00     
งานบริการสาธารณสุข

12 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 39,000.00           เฉพาะเจาะจง นายอบัดุลรอนี 39,000.00   นายอบัดุลรอนี 39,000.00     
คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ หะยีอบัดุลรอมาน หะยีอบัดุลรอมาน

13 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 19,500.00           เฉพาะเจาะจง นายฮากิม ยโูซ๊ะ 19,500.00   นายฮากิม ยโูซ๊ะ 19,500.00     
คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ

14 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 21,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส กญัญา ยะปา 21,000.00   น.ส กญัญา ยะปา 21,000.00     

15 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 36,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส ไพริน บุญลึก 36,000.00   น.ส ไพริน บุญลึก 36,000.00     

16 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 39,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส รัตนประภา   อาแว 39,000.00   น.ส รัตนประภา   อาแว 39,000.00     

17 จา้งเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 45,200.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนราก๊อปป้ี แอนดเ์ซอร์วิส 45,200.00   ร้านนราก๊อปป้ี แอนดเ์ซอร์วิส 45,200.00     

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในประจ าเดอืน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ

ที่ งาน/จัดซือ้จัดจ้าง วธีิซือ้/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงนิงบประมาณ

ราคากลาง
18 จา้งซ่อมรถบรรทุกขยะ 47,508.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เค.ที.จี (สุไหงโก-ลก 47,508.00   หจก.เค.ที.จี (สุไหงโก-ลก 47,508.00     

หมายเลขทะเบียน 80-3804 นธ

19 จา้งเหมาวรยามดูแลความปลอดภยั 102,351.00         เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภยัเซฟต้ี 102,351.00 บ.รักษาความปลอดภยัเซฟต้ี 102,351.00   
ในบริเวณอาคารควบคมระบบระบบประปา เฟิสท ์จ  ากดั เฟิสท ์จ  ากดั

20 จา้งเหมาวรยามดูแลความปลอดภยั 38,567.00           เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภยัเซฟต้ี 38,567.00   บ.รักษาความปลอดภยัเซฟต้ี 38,567.00     
ในบริเวณท่ีท าการอบต.มูโนะ เฟิสท ์จ  ากดั เฟิสท ์จ  ากดั

21 ซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง (กองช่าง) 80,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.อรุ่ณรุ่ง ออยล ์จ  ากดั 80,000.00   บ.อรุ่ณรุ่ง ออยล ์จ  ากดั 80,000.00     

22 ซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง (ส านกัปลดั) 100,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.อรุ่ณรุ่ง ออยล ์จ  ากดั 100,000.00 บ.อรุ่ณรุ่ง ออยล ์จ  ากดั 100,000.00   

23 ซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 100,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.อรุ่ณรุ่ง ออยล ์จ  ากดั 100,000.00 บ.อรุ่ณรุ่ง ออยล ์จ  ากดั 100,000.00   
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม)

24 ซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 80,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.อรุ่ณรุ่ง ออยล ์จ  ากดั 80,000.00   บ.อรุ่ณรุ่ง ออยล ์จ  ากดั 80,000.00     
(กองคลงั)

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในประจ าเดอืน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ

ที่ งาน/จัดซือ้จัดจ้าง วธีิซือ้/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือกโดยสังเขป


