
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิีการจัดซ้ือ/จัดจ้าง        ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ       ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา
เหตผุลที่
คัดเลือก 

(โดยสังเขป)

เลขทีแ่ละวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ืออปุกรณ์ฉดีวัคซีนโครงการป้องกนั 3,595.00 วิธีเฉพาะเจาะจง คลีนิคปันรักษ์ สัตวแพทย/์ คลีนิคปันรักษ์ สัตวแพทย/์ เสนอราคาต ่าสุด 46/2562
โรคพิษสุนัขบ้า 3,595.00 3,595.00 7-มี.ค.-62

2 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,263.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า/ บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า/ เสนอราคาต ่าสุด 47/2562
14,263.10 14,263.10 20-มี.ค.-62

3 ซ้ือวัสดุกอ่สร้างตามโครงการบรรเทา 57,105.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน วายาวัสดุ/ ร้าน วายาวัสดุ/ เสนอราคาต ่าสุด 48/2562
ความเดือดร้อนจากวาตภัย 57,105.00 57,105.00 22-มี.ค.-62

4 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ่าเดือนเมษายน 62 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรามารวมสาส์น/ ร้านรามารวมสาส์น/ เสนอราคาต ่าสุด 49/2562
6,000.00 6,000.00 29-มี.ค.-62

5 ซ้ือน้่าดื มประจ่าเดือนเมษายน 2562 750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวาหะ  ดอเลาะแล/ นายวาหะ  ดอเลาะแล/ เสนอราคาต ่าสุด 50/2562
750.00 750.00 29-มี.ค.-62

6 จา้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในต่า 43,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมารูวัณ  เจะ๊เต๊ะ/ นายมารูวัณ  เจะ๊เต๊ะ/ เสนอราคาต ่าสุด 45/2562
บลกรงปินัง จ่านวน 144 จดุ 43,200.00 43,200.00 1-มี.ค.-62

7 จา้งบรรจเุคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 18,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หสม. วอเตอร์เซฟต้ี แอนด์คอนโทรล/ หสม. วอเตอร์เซฟต้ี แอนด์คอนโทรล/ เสนอราคาต ่าสุด 46/2562
ABC 18,400.00 18,400.00 4-มี.ค.-62

8 จา้งท่าป้ายไวนิลโครงการป้องกนัและ 720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หสม. กราฟฟิคมีเดียโฆษณา/ หสม. กราฟฟิคมีเดียโฆษณา/ เสนอราคาต ่าสุด 47/2562
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 720.00 720.00 8-มี.ค.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืนมีนาคม  พ.ศ. 2562    ประจ าปีงบประมาณ 2562  

องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง

แบบ  สขร.1   

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

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

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

9 จา้งท่าป้ายไวนิลโครงการประกวดทักษะ 3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หสม. กราฟฟิคมีเดียโฆษณา/ หสม. กราฟฟิคมีเดียโฆษณา/ เสนอราคาต ่าสุด 48/2562
ทางวิชาการฯ 3,000.00 3,000.00 18-มี.ค.-62

10 จา้งท่าป้ายไวนิลรวมพลังชาวยะลา 3,125.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หสม. กราฟฟิคมีเดียโฆษณา/ หสม. กราฟฟิคมีเดียโฆษณา/ เสนอราคาต ่าสุด 49/2562
เลือกต้ัง สส. 24 มีนาคม 2562 3,125.00 3,125.00 18-มี.ค.-62

11 จา้งท่าป้ายโฟมบอร์ดโครงการแผนที ภาษี 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนสามัญ กราฟิคมีเดียโฆษณา/ ห้างหุน้ส่วนสามัญ กราฟิคมีเดียโฆษณา/ เสนอราคาต ่าสุด 50/2562
และทะเบียนทรัพยสิ์น 1,000.00 1,000.00 20-มี.ค.-62

12 จา้งซ่อมรถบรรทุกน้่าทะเบียน80-4333 16,925.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ค๊อกพิทเจริญการยาง/ หจก. ค๊อกพิทเจริญการยาง/ เสนอราคาต ่าสุด 51/2562
แขง่ขนัต้านยาเสพติด ประจ่าปี 2561 16,925.00 16,925.00 22-มี.ค.-62

13 จา้งอาหาร อาหารว่างและเครื องดื มเล้ียง 1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฮาปีเสาะ  บีดิง/ นางสาวฮาปีเสาะ  บีดิง/ เสนอราคาต ่าสุด 52/2562
รับรองคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เปาะเส้ง 1,200.00 1,200.00 22-มี.ค.-62

14 จา้งซ่อมรถกู้ชีพ - กู้ภัย ทะเบียน 5,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ค๊อกพิทเจริญการยาง/ หจก. ค๊อกพิทเจริญการยาง/ เสนอราคาต ่าสุด 53/2562
กง - 2605 ยะลา 5,340.00 5,340.00 27-มี.ค.-62

15 โครงการจดัซ้ือถงัขยะพลาสติกทรงเหลี ยม 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เอส ที แอลอนิเตอร์กรุ๊ปส์/ หจก. เอส ที แอลอนิเตอร์กรุ๊ปส์/ เสนอราคาต ่าสุด ซ.03/2562
ขนาดไม่น้อยกว่า 110 ลิตร 189,000.00 189,000.00 28-มี.ค.-61

16 โครงการถมดินสนาม อบต. พร้อมกอ่สร้าง 1,500,000.00 วิธีคัดเลือก ห้างหุน้ส่วนจ่ากดั บุสลันเจริญกจิ/ ห้างหุน้ส่วนจ่ากดั บุสลันเจริญกจิ/ เสนอราคาต ่าสุด จ.10/2562
ร้ัวและปรับภูมิทัศน์ 1,495,000.00 1,490,000.00 14-มี.ค.-62

ห้างหุน้ส่วนจ่ากดั จเูผ็งการโยธา/ เสนอราคาต ่าสุด
1,502,000.00

ห้างหุน้ส่วนจ่ากดั อลิดดาการกอ่สร้าง/ เสนอราคาต ่าสุด
1,500,000.00

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

(ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจสอบ 
               (นางสุธิดา  สมานพันธ)์ 
                ผู้อ านวยการกองคลัง 
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               (นางยุวพร   แนสะ) 
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18 โครงการซ่อมแซมหอกระจายขา่วแบบ 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ่ากดั วาริด 14 เทรดด้ิง/ ห้างหุน้ส่วนจ่ากดั วาริด 14 เทรดด้ิง/ เสนอราคาต ่าสุด จ.11/2562
ไร้สาย จ่านวน 8 จดุ 200,000.00 200,000.00 26-มี.ค.-62

3/3 

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

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

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