
แบบ สขร.1

วงเงนิงบประมาณ
ราคากลาง

1 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา) 954.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านนราอิงค์ 954.00        ร้านนราอิงค์ 954.00           

2 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง (กองช่าง) 1,140.00              เฉพาะเจาะจง ร้านมูโนวสัดุก่อสร้าง 1,140.00     ร้านมูโนวสัดุก่อสร้าง 1,140.00        

3 ซ้ือโครงการช่วยเหลือผูป้ระสบ 543,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่งเฮงจัน่สุไหงโก-ลก 543,600.00 หจก.เซ่งเฮงจัน่สุไหงโก-ลก 543,600.00   
สาธารณภยัดา้นอุทกภยั

4 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลงั) 15,120.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน คิว. เอฟ. เอ. วนั คอม 15,120.00   ร้าน คิว. เอฟ. เอ. วนั คอม 15,120.00     

5 ซ้ือเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อม 4,300.00              เฉพาะเจาะจง ร้านนราอิงค์ 4,300.00     ร้านนราอิงค์ 4,300.00        
ติดตั้ง

6 ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 5,600.00              เฉพาะเจาะจง ร้านนราอิงค์ 5,600.00     ร้านนราอิงค์ 5,600.00        
(กองศึกษาฯ)

7 ซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 5,500.00              เฉพาะเจาะจง บ.ฐานบดี รวมภณัฑ ์จ ากดั 5,500.00     บ.ฐานบดี รวมภณัฑ ์จ ากดั 5,500.00        
มือจบัปิด

8 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร (กองช่าง) 2,900.00              เฉพาะเจาะจง บ.ปีนงัเทรดด้ิง จ  ากดั 2,900.00     บ.ปีนงัเทรดด้ิง จ  ากดั 2,900.00        
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9 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร (กองคลงั) 4,350.00              เฉพาะเจาะจง บ.ปีนงัเทรดด้ิง จ  ากดั 4,350.00     บ.ปีนงัเทรดด้ิง จ  ากดั 4,350.00        

10 จา้งซ่อมรถยนตส่์วนกลาง กข 4413 1,300.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 1,300.00     หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 1,300.00        
นธ

11 จา้งท าปฏิทินประชาสมัพนัธ์ 69,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.ที.แอนด ์เซอร์วิส 69,000.00   ร้านเอส.ที.แอนด ์เซอร์วิส 69,000.00     
การช าระภาษีประจ าปี 2564

12 จา้งซ่อมรถบรรทุกขยะ 80-6613 67,838.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เค.ที.จี.สุไหงโก-ลก 67,838.00   หจก.เค.ที.จี.สุไหงโก-ลก 67,838.00     
นธ

13 จา้งปะยางรถยนตส่์วนกลาง 120.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 120.00        หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 120.00           
กง 6365 นธ

14 จา้งซ่อมรถยนตส่์วนกลาง 7,704.00              เฉพาะเจาะจง บ.ซี.เอฟ.ออโตค้าร์ 7,704.00     บ.ซี.เอฟ.ออโตค้าร์ 7,704.00        
กง 6365 นธ

15 จา้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 9,700.00              เฉพาะเจาะจง ร้านคิว.เอฟ.เอ.วนัคอม 9,700.00     ร้านคิว.เอฟ.เอ.วนัคอม 9,700.00        
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16 จา้งซ่อมรถยนตส่์วนกลาง 1,640.31              เฉพาะเจาะจง บ.เอ.เอ.เอส.มอเตอร์ จ  ากดั 1,640.31     บ.เอ.เอ.เอส.มอเตอร์ จ  ากดั 1,640.31        
กข 4413 นธ

17 จา้งซ่อมรถกระเชา้ 80-4998 นธ 37,032.70           เฉพาะเจาะจง หจก.เค.ที.จี.สุไหงโก-ลก 37,032.70   หจก.เค.ที.จี.สุไหงโก-ลก 37,032.70     

18 จา้งท าป้ายไวนิลป้องกนัและลด 1,440.00              เฉพาะเจาะจง เดาลดัดีไซน แอนดพ์ร้ินต้ิง 1,440.00     เดาลดัดีไซน แอนดพ์ร้ินต้ิง 1,440.00        
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลฯ

19 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,520.00              เฉพาะเจาะจง ร้านนราอิงค์ 2,520.00     ร้านนราอิงค์ 2,520.00        
(กองคลงั)

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

21 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 20,322.00           เฉพาะเจาะจง นายอุสมาน วาฮะ 20,322.00   นายอุสมาน วาฮะ 20,322.00     
นายอุสมาน วาฮะ

22 จา้งซ่อมรถยนตส่์วนกลาง บจ 750.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 750.00        หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 750.00           
4793 นธ

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในประจ าเดอืน ธันวาคม  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซือ้จัดจ้าง วธีิซือ้/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือกโดยสังเขป


