
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิีการจัดซ้ือ/จัดจ้าง        ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ       ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา
เหตผุลที่
คัดเลือก 

(โดยสังเขป)

เลขทีแ่ละวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุตามโครงการจา้งงานเด็กนักเรียน 11,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ยะลาบริบูรณ์/ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ยะลาบริบูรณ์/ เสนอราคาต  าสุด 51/2562
ในช่วงปิดเทอม ปี 62 11,000.00 11,000.00 10-เม.ย.-62

2 ซ้ือวัสดุการเกษตร 8,465.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอามีนวัสดุ ลือมุกรงปินัง/ ร้านอามีนวัสดุ ลือมุกรงปินัง/ เสนอราคาต  าสุด 52/2562
8,465.00 8,465.00 19-เม.ย.-62

3 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนพฤษภาคม 62 6,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรามารวมสาส์น/ ร้านรามารวมสาส์น/ เสนอราคาต  าสุด 53/2562
6,200.00 6,200.00 30-เม.ย.-62

4 ซ้ือน้ าดื มประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวาหะ  ดอเลาะแล/ นายวาหะ  ดอเลาะแล/ เสนอราคาต  าสุด 54/2562
750.00 750.00 30-เม.ย.-62

5 จา้งซ่อมเครื องปรับอากาศ จ านวน 19,260.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านแอร์/ ร้านบ้านแอร์/ เสนอราคาต  าสุด 54/2562
13 เครื อง 19,260.00 19,260.00 4-เม.ย.-62

6 จา้งซ่อมเครื องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค้ 200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทักษิณอนิโฟเทค  จ ากดั/ บริษัท ทักษิณอนิโฟเทค  จ ากดั/ เสนอราคาต  าสุด 55/2562
200.00 200.00 4-เม.ย.-62

7 จา้งท าอาหารเล้ียงรับรองคณะศึกษาดู 1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางฮาปีเสาะ  มีดิง/ นางฮาปีเสาะ  มีดิง/ เสนอราคาต  าสุด 56/2562
งานจาก อบต. เปาะเส้ง 1,200.00 1,200.00 7-เม.ย.-62

8 จา้งท าป้ายไวนิลโครงการจา้งงานนักเรียน 720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หสม. กราฟฟิคมีเดียโฆษณา/ หสม. กราฟฟิคมีเดียโฆษณา/ เสนอราคาต  าสุด 57/2562
ในช่วงปิดเทอม ปี 62 720.00 720.00 10-เม.ย.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืนเมษายน  พ.ศ. 2562    ประจ าปีงบประมาณ 2562  

องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง

แบบ  สขร.1   

      (ลงชื่อ)....................................................ผู้รับรอง 
                  (นายสะอารอนิง   เซ็งมิง) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง  รักษาราชการแทน 
          ปลัดองค์การบริหารส่วนต 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 จา้งท าป้ายไวนิลโครงการรณรงค์การปัน่ 625.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หสม. กราฟฟิคมีเดียโฆษณา/ หสม. กราฟฟิคมีเดียโฆษณา/ เสนอราคาต  าสุด 58/2562
จกัรยานเพื อสุขภาพลดภาวะโลกร้อน 625.00 625.00 22-เม.ย.-62

10 โครงการกอ่สร้างคูระบายน้ า คสล. สาย 230,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เอส. เอ. พาณิชย/์ เอส. เอ. พาณิชย/์ เสนอราคาต  าสุด จ. 12/2562
บือแนแล หมู ่7 230,000.00 230,000.00 10-เม.ย.-62

11 โครงการกอ่สร้างคูระบายน้ า คสล. สาย 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บุสลันเจริญกจิ/ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั บุสลันเจริญกจิ/ เสนอราคาต  าสุด จ. 13/2562
วาเลาะ - ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ม.6 200,000.00 200,000.00 10-เม.ย.-62

12 โครงการกอ่สร้างคูระบายน้ า คสล. สาย 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ที.เอส.ยะลากอ่สร้าง/ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ที.เอส.ยะลากอ่สร้าง/ เสนอราคาต  าสุด จ. 14/2562
จาเราะปีงะ หมูท่ี  2 300,000.00 295,000.00 11-เม.ย.-62

          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง 

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

(ลงชื่อ).......................................................ผู้จัดท า 
               (นางยุวพร   แนสะ) 
          นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
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      (ลงชื่อ)....................................................ผู้รับรอง 
                  (นายสะอารอนิง   เซ็งมิง) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง  รักษาราชการแทน 
          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง 


