
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิีการจัดซ้ือ/จัดจ้าง        ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ       ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา
เหตผุลที่
คัดเลือก 

(โดยสังเขป)

เลขทีแ่ละวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,030.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ยะลาบริบูรณ์/ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ยะลาบริบูรณ์/ เสนอราคาต  าสุด 55/2562
6,030.00 6,030.00 10-พ.ค.-62

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน กองคลัง 10,975.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ยะลาบริบูรณ์/ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ยะลาบริบูรณ์/ เสนอราคาต  าสุด 56/2562
10,975.00 10,975.00 10-พ.ค.-62

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน กองช่าง 8,777.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ยะลาบริบูรณ์/ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ยะลาบริบูรณ์/ เสนอราคาต  าสุด 57/2562
8,777.00 8,777.00 10-พ.ค.-62

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองการศึกษา) 5,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ยะลาบริบูรณ์/ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ยะลาบริบูรณ์/ เสนอราคาต  าสุด 58/2562
5,700.00 5,700.00 10-พ.ค.-62

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด) 20,525.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ยะลาบริบูรณ์/ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ยะลาบริบูรณ์/ เสนอราคาต  าสุด 59/2562
20,525.00 20,525.00 10-พ.ค.-62

6 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,761.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จ ากดั บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จ ากดั เสนอราคาต  าสุด 60/2562
15,761.10 15,761.10 14-พ.ค.-62

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กล่องล้อ) 3,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เอส ที แอลอนิเตอร์กรุ๊ปส์/ หจก. เอส ที แอลอนิเตอร์กรุ๊ปส์/ เสนอราคาต  าสุด 61/2562
3,300.00 3,300.00 14-พ.ค.-62

8 ซ้ือกล้องถา่ยรูปดิจติอล 19,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เอส ที แอลอนิเตอร์กรุ๊ปส์/ หจก. เอส ที แอลอนิเตอร์กรุ๊ปส์/ เสนอราคาต  าสุด 62/2562
19,300.00 19,300.00 14-พ.ค.-62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในรอบเดอืนพฤษภาคม  พ.ศ. 2562    ประจ าปีงบประมาณ 2562  

องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง

แบบ  สขร.1   

         (ลงชื่อ)....................................................ผู้รับรอง 
                     (นายสะอารอนิง   เซ็งมิง) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง  รักษาราชการแทน 
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(ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจสอบ 
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                ผู้อ านวยการกองคลัง 

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

8 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนมิถนุายน 62 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรามารวมสาส์น/ ร้านรามารวมสาส์น/ เสนอราคาต  าสุด 63/2562
6,000.00 6,000.00 31-พ.ค.-62

9 ซ้ือน้ าดื มประจ าเดือนมิถนุายน 2562 750.00 วิธีคัดเลือก นายวาหะ   ดอเลาะแล/ นายวาหะ   ดอเลาะแล/ เสนอราคาต  าสุด 64/2562
750.00 750.00 31-พ.ค.-62

10 จา้งท าป้ายโครงการ อบต. พบผู้น าศาสนา 937.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หสม. กราฟฟิคมีเดียโฆษณา/ หสม. กราฟฟิคมีเดียโฆษณา/ เสนอราคาต  าสุด 59/2562
ประจ าเดือนรอมฏอนปี 62 937.00 937.00 10-พ.ค.-62

11 โครงการจา้งเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าตาม 8,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวารูวัณ  เจะ๊เต๊ะ/ นายวารูวัณ  เจะ๊เต๊ะ/ เสนอราคาต  าสุด 60/2562
จดุเสี ยง 8,250.00 8,250.00 31-พ.ค.-62

12 จา้งเหมาพนักงานเดินส ารวจขอ้มูลภาค 32,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมาหะมะ  สือย/ุ นายมาหะมะ  สือย/ุ เสนอราคาต  าสุด 61/2562
สนาม จ านวน 1 ราย 32,000.00 32,000.00 31-พ.ค.-62

13 จา้งท าป้ายไวนิลพระราชินี 3,242.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หสม. กราฟฟิคมีเดียโฆษณา/ หสม. กราฟฟิคมีเดียโฆษณา/ เสนอราคาต  าสุด 62/2562
3,242.00 3,242.00 31-พ.ค.-62

14 โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) 1,921,949.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมพัทลุง  จ ากดั/ สหกรณ์โคนมพัทลุง  จ ากดั/ เสนอราคาต  าสุด ซ. 04/2562
ภาคเรียนที  1/2562 951,026.48 951,026.48 22-พ.ค.-62

15 โครงการกอ่สร้างท่อเหลี ยมสายก าปง 260,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.  นิบงคอนกรีตเอน็จเินียร์/ หจก.  นิบงคอนกรีตเอน็จเินียร์/ เสนอราคาต  าสุด จ. 15/2562
บารู หมูท่ี  2 122,000.00 122,000.00 1-พ.ค.-62
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