
แบบ สขร.1

วงเงนิงบประมาณ
ราคากลาง

1 จา้งปะยางรถยนต ์80-5234 นธ 350.00                 เฉพาะเจาะจง มุสลิมการยาง 350.00        มุสลิมการยาง 350.00           

2 จา้งซ่อมรถยนต ์80-5234 นธ 1,110.00              เฉพาะเจาะจง มุสลิมการยาง 1,110.00     มุสลิมการยาง 1,110.00        

3 จา้งซ่อมรถกูชี้พ 2,930.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 2,930.00 หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 2,930.00

4 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,500.00              เฉพาะเจาะจง ร้านโฟ เอฟ 2,500.00     ร้านโฟ เอฟ 2,500.00        

5 จา้งซ่อมรถบรรทุกขยะ 5234 นธ 46,101.85           เฉพาะเจาะจง หจก.ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง 46,101.85   หจก.ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง 46,101.85     

6 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 12,000.00           เฉพาะเจาะจง นายอซัมาน วรพงศา 12,000.00   นายอซัมาน วรพงศา 12,000.00     

7 ซ้ือแบตเตอร่ี 3,800.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 3,800.00     หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 3,800.00        

8 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร (กองศึกษา) 5,040.00              เฉพาะเจาะจง ร้านบี.แอล.กรุ๊ป 5,040.00     ร้านบี.แอล.กรุ๊ป 5,040.00        

9 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร (สาธารณฯ) 5,927.00              เฉพาะเจาะจง ร้านบี.แอล.กรุ๊ป 5,927.00     ร้านบี.แอล.กรุ๊ป 5,927.00        

10 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร (ส านกัปลดั) 5,335.00              เฉพาะเจาะจง ร้านบี.แอล.กรุ๊ป 5,335.00     ร้านบี.แอล.กรุ๊ป 5,335.00        

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในประจ าเดอืนมกราคม  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซือ้จัดจ้าง วธีิซือ้/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงนิงบประมาณ
ราคากลาง

11 ซ้ือยานพาหนะและขนส่ง 49,600.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 49,600.00   หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 49,600.00     

12 ซ้ือวสัดุส านกังาน 20,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตร สาสน์ 20,300.00   ร้านรวมมิตร สาสน์ 20,300.00     

13 ซ้ือชั้นวางของ 4 ช่อง 2,000.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ปลา พาณิชย์ 2,000.00     ร้าน ป.ปลา พาณิชย์ 2,000.00        

14 ซ้ือเกา้อ้ีส านกังาน เบาะหนงั 3,950.00              เฉพาะเจาะจง บ.ฐานบดี รวมภณัฑ ์จ ากดั 3,950.00     บ.ฐานบดี รวมภณัฑ ์จ ากดั 3,950.00        
(กองสาธารณสุข.)

15 ซ้ือเกา้อ้ีแบบบุนวม 2 ตวั 4,600.00              เฉพาะเจาะจง บ.ฐานบดี รวมภณัฑ ์จ ากดั 4,600.00     บ.ฐานบดี รวมภณัฑ ์จ ากดั 4,600.00        

16 ซ้ือโตะ๊ท างานพร้อมกระจก 5,500.00              เฉพาะเจาะจง บ.ฐานบดี รวมภณัฑ ์จ ากดั 5,500.00     บ.ฐานบดี รวมภณัฑ ์จ ากดั 5,500.00        

17 ซ้ือวสัดุส านกังาน (กองคลงั) 20,726.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน บี แอล กรุ๊ป 20,726.00   ร้าน บี แอล กรุ๊ป 20,726.00     

18 ซ้ือวสัดุส านกังาน (กองช่าง) 5,585.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน บี แอล กรุ๊ป 5,585.00     ร้าน บี แอล กรุ๊ป 5,585.00        

19 ซ้ือตลบัหมกั (กองช่าง) 7,590.00              เฉพาะเจาะจง ร้านโฟ เอฟ คอมพิวเตอร์ 7,590.00     ร้านโฟ เอฟ คอมพิวเตอร์ 7,590.00        

20 ซ้ือ DLTV (ศูนยอิ์สลามียะห์) 30,700                 เฉพาะเจาะจง บ.เทพพรหม จ ากดั 30,700        บ.เทพพรหม จ ากดั 30,700           

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในประจ าเดอืน มกราคม  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซือ้จัดจ้าง วธีิซือ้/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงนิงบประมาณ
ราคากลาง

21 ซ้ือ DLTV (ศูนยบ์ูเก๊ะ) 30,700                 เฉพาะเจาะจง บ.เทพพรหม จ ากดั 30,700        บ.เทพพรหม จ ากดั 30,700           

22 ซ้ือตูเ้หล็ก (กองคลงั) 16,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพนัสวสัด์ิ เฟอร์นิเจอร์ 16,500.00   ร้านพนัสวสัด์ิ เฟอร์นิเจอร์ 16,500.00     

23 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 7,000                   เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรสาสน์ 7,000.00     ร้านรวมมิตรสาสน์ 7,000.00        

24 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า 6,446.57              เฉพาะเจาะจง หจก.เค.ดี.เอ็น.สโตร์ 6,446.57     หจก.เค.ดี.เอ็น.สโตร์ 6,446.57        

25 จา้งซ่อมรถยนตส่์วนกลาง บจ 750                      เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 750.00        หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 750.00           
4793 นธ

26 จา้งปะยางรถยนต ์80-5234 นธ 350                      เฉพาะเจาะจง มุสลิมการยาง 350.00        มุสลิมการยาง 350.00           

27 จา้งซ่อมรถยนต ์80-5234 นธ 1,110                   เฉพาะเจาะจง มุสลิมการยาง 1110 มุสลิมการยาง 1,110.00        

28 จา้งซ่อมรถกูชี้พ 2,930.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 2,930.00     หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 2,930.00        

29 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,500.00              เฉพาะเจาะจง ร้านโฟเอฟ 2,500.00     ร้านโฟเอฟ 2,500.00        

30 จา้งซ่อมรถบรรทุกขยะ 80-5234 นธ 46,101.85           เฉพาะเจาะจง หจก.ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง 46,101.85   หจก.ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง 46,101.85     

31 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 12,000.00           เฉพาะเจาะจง นายอซัมาน วรพงศา 12,000.00   นายอซัมาน วรพงศา 12,000.00     

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในประจ าเดอืน มกราคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซือ้จัดจ้าง วธีิซือ้/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงนิงบประมาณ
ราคากลาง

32 ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 11,400                 เฉพาะเจาะจง ร้านนราอิงค์ 11,400        ร้านนราอิงค์ 11,400           

33 จา้งเวรยามอบต. 27,820.00           เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภยั 27,820.00   บ.รักษาความปลอดภยั 27,820.00     
เซฟต้ีเฟิสท ์จ  ากดั เซฟต้ีเฟิสท ์จ  ากดั 

34 จา้งเวรยามประปา 73,830.00           เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภยั 73,830.00   บ.รักษาความปลอดภยั 73,830.00     
เซฟต้ีเฟิสท ์จ  ากดั เซฟต้ีเฟิสท ์จ  ากดั 

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในประจ าเดอืน มกราคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซือ้จัดจ้าง วธีิซือ้/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือกโดยสังเขป


