
แบบ สขร.1

วงเงนิงบประมาณ
ราคากลาง

1 จา้งซ่อมรถยนต ์บจ 4793 นธ 10,007.18           เฉพาะเจาะจง บ.พิธานพาณิชย ์สก. จ ากดั 10,007.18   บ.พิธานพาณิชย ์สก. จ ากดั 10,007.18     

2 โครงการต่อเติมปูพ้ืนกระเบ้ือง 79,000.00           เฉพาะเจาะจง นายนอร์เด็น เจ๊ะเลาะ 79,000.00   นายนอร์เด็น เจ๊ะเลาะ 79,000.00     
เคลือบศูนยเ์ด็ก ม.3

3 ซ่อมรถยนต ์กง 6365 นธ 7,507.12              เฉพาะเจาะจง บ.ซี.เอฟ ออโตค้าร์ จ  ากดั 7,507.12     บ.ซี.เอฟ ออโตค้าร์ จ  ากดั 7,507.12        

4 ซ่อมรถยนต ์บจ 4793 นธ 2,851.14              เฉพาะเจาะจง บ.พิธานพาณิชย ์สก. จ ากดั 2,851.14     บ.พิธานพาณิชย ์สก. จ ากดั 2,851.14        

5 ซ่อมเคร่ืองพ่นหมอกควนั 7,450.00              เฉพาะเจาะจง ร้านโปร์สตาร์ 7,450.00     ร้านโปร์สตาร์ 7,450.00        

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

7 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 42,000.00           เฉพาะเจาะจง นายอาซิ บือราเฮง 42,000.00   นายอาซิ บือราเฮง 42,000.00     

8 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 39,000.00           เฉพาะเจาะจง น.ส ไพริน บุญลึก 39,000.00   น.ส ไพริน บุญลึก 39,000.00     

9 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 36,000.00           เฉพาะเจาะจง นายอซัมาน วรพงศา 36,000.00   นายอซัมาน วรพงศา 36,000.00     

10 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 48,000.00           เฉพาะเจาะจง นายมาหามะ อาลี 48,000.00   นายมาหามะ อาลี 48,000.00     

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในประจ าเดอืน มีนาคม  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ

ที่ โครงการจัดซือ้จัดจ้าง วธีิซือ้/จ้าง ผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือกโดยสังเขป



แบบ สขร.1

วงเงนิงบประมาณ
ราคากลาง

11 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 39,000.00           เฉพาะเจาะจง นายธีรวฒัน์  เจ๊ะเซ็ง 39,000.00   นายธีรวฒัน์  เจ๊ะเซ็ง 39,000.00     
คนงานประจ ารถบรรทุกชยะ

12 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 39,000.00           เฉพาะเจาะจง นายอบัดุลรอนี หะยอีบัดุลรอแม 39,000.00   นายอบัดุลรอนี หะยอีบัดุลรอแม 39,000.00     

13 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 39,000.00           เฉพาะเจาะจง นายฮีรฮมั  ยโูซ๊ะ 39,000.00   นายฮีรฮมั  ยโูซ๊ะ 39,000.00     

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

15 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 42,000.00           เฉพาะเจาะจง นายอุสมาน  วาฮะ 42,000.00   นายอุสมาน  วาฮะ 42,000.00     

16 ซ้ือตลบัหมึก (กองคลงั) 17,850.00           เฉพาะเจาะจง ร้านโฟเอฟ คอมพิวเตอร์ 17,850.00   ร้านโฟเอฟ คอมพิวเตอร์ 17,850.00     

17 ซ้ือเคร่ืองพิมพ ์(กองคลงั) 6,300.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มคอมพิวเตอร์ 6,300.00     ร้านเอ็มคอมพิวเตอร์ 6,300.00        

18 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 3,620.00              เฉพาะเจาะจง ร้านโฟเอฟ คอมพิวเตอร์ 3,620.00     ร้านโฟเอฟ คอมพิวเตอร์ 3,620.00        

19 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ปลดั) 434.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านนราอิงค์ 434.00        ร้านนราอิงค์ 434.00           

20 ซ้ือเคร่ืองโทรสาร 4,590.00              เฉพาะเจาะจง ร้านนรากอ๊ปป้ี แอนด ์เซอร์วิส 4,590.00     ร้านนรากอ๊ปป้ี แอนด ์เซอร์วิส 4,590.00        

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในประจ าเดอืน มีนาคม พ.ศ. 2564
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21 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (สาธารณสุข) 3,620.00              เฉพาะเจาะจง ร้านโฟเอฟ คอมพิวเตอร์ 3,620.00     ร้านโฟเอฟ คอมพิวเตอร์ 3,620.00        

22 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร (สาธารณสุข) 7,250.00              เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรสาสน์ 7,250.00     ร้านรวมมิตรสาสน์ 7,250.00        

23 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร (ศึกษา) 7,250.00              เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรสาสน์ 7,250.00     ร้านรวมมิตรสาสน์ 7,250.00        

24 ซ้ือวสัดุส านกังาน (กองช่าง) 1,360.00              เฉพาะเจาะจง ร้านบี แอล กรุ๊ป 1,360.00     ร้านบี แอล กรุ๊ป 1,360.00        

25 ซ้ือวสัดุส านกังาน (กองสาธารณสุข) 1,123.00              เฉพาะเจาะจง ร้านบี แอล กรุ๊ป 1,123.00     ร้านบี แอล กรุ๊ป 1,123.00        

26 ซ้ือวสัดุส านกังาน (กองศึกษา) 660.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านบี แอล กรุ๊ป 660.00        ร้านบี แอล กรุ๊ป 660.00           

27 ซ้ือวสัดุส านกังาน (กองคลงั) 9,546.00              เฉพาะเจาะจง ร้านบี แอล กรุ๊ป 9,546.00     ร้านบี แอล กรุ๊ป 9,546.00        

28 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 8,460.00              เฉพาะเจาะจง ร้านโฟเอฟ คอมพิวเตอร์ 8,460.00     ร้านโฟเอฟ คอมพิวเตอร์ 8,460.00        

29 ซ้ือเกา้อ้ีส านกังาน 8,900.00              เฉพาะเจาะจง บ.ฐานบดี รวมภณัฑ ์จ ากดั 8,900.00     บ.ฐานบดี รวมภณัฑ ์จ ากดั 8,900.00        

30 ซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 100,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.อรุณรุ่ง ออยล ์จ  ากดั 100,000.00 บ.อรุณรุ่ง ออยล ์จ  ากดั 100,000.00   
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31 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์กีฬา (กองศึกษาฯ) 99,952.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี.โอ.กรีน 99,952.00   ร้าน ดี.โอ.กรีน 99,952.00     

32 ซ้ือตลบัหมึก (ส านกัปลดั) 3,325.00              เฉพาะเจาะจง ร้านนราอิงค์ 3,325.00     ร้านนราอิงค์ 3,325.00        

33 ก่อสร้างคูระบาย คสล. สายหลงั 682,700.00         คดัเลือก หจก.พี.เอส.พี.เอ็นยเินียร่ิงฯ 680,000.00 หจก.พี.เอส.พี.เอ็นยเินียร่ิงฯ 680,000.00   
มสัยดิ-ปอเนาะ  ม.1 หจก.วงัอนานนท์ 685,000.00 

หจก.โก-ลก คอนสตรัคชัน่ 687,000.00 

34 ก่อสร้างคูระบายน ้าคสล. ม.5 ๖๖๔,๓๐๐.๐๐ คดัเลือก หจก.พี.เอส.พี.เอ็นยเินียร่ิงฯ 663,000.00 หจก.พี.เอส.พี.เอ็นยเินียร่ิงฯ 663,000.00   
สายปะดอเจ๊ะโซ๊ะ-กอแลนา หจก.วงัอนานนท์ 667,000.00 

หจก.โก-ลก คอนสตรัคชัน่ 668,000.00 

35 จา้งเวรยามประปา 221,190.00         เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภยั 221,190.00 บ.รักษาความปลอดภยั 221,190.00   
เซฟต้ี จ  ากดั เซฟต้ี จ  ากดั

36 จา้งเวรยามอบต. 83,490.00           เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภยั 83,490.00   บ.รักษาความปลอดภยั 83,490.00     
เซฟต้ี จ  ากดั เซฟต้ี จ  ากดั
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