
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิีการจัดซ้ือ/จัดจ้าง        ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ       ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา
เหตผุลที่
คัดเลือก 

(โดยสังเขป)

เลขทีแ่ละวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 25,653.25 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจงกลณีการไฟฟ้า/ ร้านจงกลณีการไฟฟ้า/ เสนอราคาต ่าสุด 33/2562
25,653.25 25,653.25 6-ก.พ.-62

2 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 8,265.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ่ากดั ยะลาบริบูรณ์/ ห้างหุน้ส่วนจ่ากดั ยะลาบริบูรณ์/ เสนอราคาต ่าสุด 34/2562
8,265.00 8,265.00 7-ก.พ.-62

3 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (ส่านักปลัด) 25,185.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ่ากดั ยะลาบริบูรณ์/ ห้างหุน้ส่วนจ่ากดั ยะลาบริบูรณ์/ เสนอราคาต ่าสุด 35/2562
25,185.00 25,185.00 7-ก.พ.-62

4 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองการศึกษา) 3,318.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ่ากดั ยะลาบริบูรณ์/ ห้างหุน้ส่วนจ่ากดั ยะลาบริบูรณ์/ เสนอราคาต ่าสุด 36/2562
3,318.00 3,318.00 8-ก.พ.-62

5 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองคลัง) 20,725.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ่ากดั ยะลาบริบูรณ์/ ห้างหุน้ส่วนจ่ากดั ยะลาบริบูรณ์/ เสนอราคาต ่าสุด 37/2562
20,725.00 20,725.00 8-ก.พ.-62

6 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองสวัสดิการสังคม) 12,575.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ่ากดั ยะลาบริบูรณ์/ ห้างหุน้ส่วนจ่ากดั ยะลาบริบูรณ์/ เสนอราคาต ่าสุด 38/2562
12,575.00 12,575.00 8-ก.พ.-62

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 5,020.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทักษิณอนิโฟเทค จ่ากดั/ บริษัท ทักษิณอนิโฟเทค จ่ากดั/ เสนอราคาต ่าสุด 39/2562
5,020.00 5,020.00 12-ก.พ.-62

8 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส่านักปลัด) 15,497.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยะลาแอดวานซ์เทคโนโลย ีจ่ากดั/ บริษัท ยะลาแอดวานซ์เทคโนโลย ีจ่ากดั/ เสนอราคาต ่าสุด 40/2562
15,497.00 15,497.00 21-ก.พ.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืนกุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562    ประจ าปีงบประมาณ 2562  

องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง

แบบ  สขร.1   

(ลงชื่อ)....................................................ผู้รับรอง 
              (นายสะอารอนิง   เซ็งมิง) 
     รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง 

(ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจสอบ 
               (นางสุธิดา  สมานพันธ์) 
                ผู้อ านวยการกองคลัง 

(ลงชื่อ).......................................................ผู้จัดท า 
               (นางยุวพร   แนสะ) 
           นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
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ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิีการจัดซ้ือ/จัดจ้าง        ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ       ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา
เหตผุลที่
คัดเลือก 

(โดยสังเขป)

เลขทีแ่ละวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

9 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 1,770.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยะลาแอดวานซ์เทคโนโลย ีจ่ากดั/ บริษัท ยะลาแอดวานซ์เทคโนโลย ีจ่ากดั/ เสนอราคาต ่าสุด 42/2562
1,770.00 1,770.00 21-ก.พ.-62

10 ซ้ือวัสดุตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 1,970.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ่ากดั ยะลาบริบูรณ์/ ห้างหุน้ส่วนจ่ากดั ยะลาบริบูรณ์/ เสนอราคาต ่าสุด 43/2562
1,970.00 1,970.00 25-ก.พ.-62

11 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ่าเดือนมีนาคม 62 6,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรามารวมสาส์น/ ร้านรามารวมสาส์น/ เสนอราคาต ่าสุด 44/2562
6,200.00 6,200.00 28-ก.พ.-62

12 ซ้ือน้่าดื มประจ่าเดือนมีนาคม 2562 750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวาหะ  ดอเลาะแล/ นายวาหะ  ดอเลาะแล/ เสนอราคาต ่าสุด 45/2562
750.00 750.00 28-ก.พ.-62

13 จา้งท่าอาหาร อาหารว่างและเครื องดื ม 2,470.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางกอตีเยา๊ะ  ลาเต๊ะ/ นางกอตีเยา๊ะ  ลาเต๊ะ/ เสนอราคาต ่าสุด 40/2562
เล้ียงรับรองการประชุมสภา 2,470.00 2,470.00 11-ก.พ.-62

14 จา้งซ่อมแซมประตูส่านักงาน (ส่านักปลัด) 2,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมารูวัณ  เจะ๊เต๊ะ/ นายมารูวัณ  เจะ๊เต๊ะ/ เสนอราคาต ่าสุด 41/2562
2,380.00 2,380.00 22-ก.พ.-62

15 จา้งท่าป้ายไวนิลโครงการรณรงค์คัดแยก 750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หสม. กราฟฟิคมีเดียโฆษณา/ หสม. กราฟฟิคมีเดียโฆษณา/ เสนอราคาต ่าสุด 42/2562
ขยะในระดับครัวเรือน 750.00 750.00 25-ก.พ.-62

16 จา้งเหมาอาหารว่างและเครื องดื มตาม 6,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางกอตีเยา๊ะ  ลาเต๊ะ/ นางกอตีเยา๊ะ  ลาเต๊ะ/ เสนอราคาต ่าสุด 43/2562
โครงการประชุมประชาคมหมูบ่้าน 6,750.00 6,750.00 26-ก.พ.-62

17 จา้งท่าป้ายไวนิลโครงการประชุมประชา 625.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หสม. กราฟฟิคมีเดียโฆษณา/ หสม. กราฟฟิคมีเดียโฆษณา/ เสนอราคาต ่าสุด 44/2562
คมระดับหมูบ่้าน 625.00 625.00 26-ก.พ.-62

(ลงชื่อ)....................................................ผู้รับรอง 
              (นายสะอารอนิง   เซ็งมิง) 
     รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง 

(ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจสอบ 
               (นางสุธิดา  สมานพันธ์) 
                ผู้อ านวยการกองคลัง 

(ลงชื่อ).......................................................ผู้จัดท า 
               (นางยุวพร   แนสะ) 
          นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
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