
 
 
    
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

ในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

------------------------------------------------- 

  ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558      
ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นเอกสารที่
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของ
รัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน และดำเนินการจัดทำตามแบบ สขร.1 ที่กำหนด นั้น 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงประกาศรายงาน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงาน สขร.1 แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ผู้ที่สนใจสามารถขอรายละเอียดได้ที่ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี หรือเว็บไซต์ www.pattanipao.go.th 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   13   สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

( นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

สำเนาคู่ฉบับ 



 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 256๓ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

ส านักปลัด อบจ. 

1 จ้างท าป้ายไวนิฯและป้ายโฟมบอรด์    
“วันต่อต้านยาเสพตดิโลก 26 มิถุนายน 
2563” 

5,616.- 5,616.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน/์ 5,616.- ร้านอินดีไซน์/ 5,616.- 
 

- สินค้ามีคุณภาพ รายงานขอความเห็นชอบฯ 
22 มิ.ย. 63 

2 ซื้อสมุดลงนามถวายพระพรฯ 390.- 390.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน 2/ 390.- ร้านออน 2/ 390.-  - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 155/2563 

1 มิ.ย. 63 

3 จ้างท าพานดอกไมส้ด “วันต่อต้าน 

ยาเสพตดิโลก 26 มิถุนายน 2563” 

4,000.- 4,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านคาลล่าลิลลี่/  4,000.- ร้านคาลล่าลิลลี่/  4,000.- - สินค้ามีคุณภาพ รายงานขอความเห็นชอบฯ 
24 มิ.ย. 63 

4 จ้างท าป้ายไวนิฯ 

“สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” 

3,529.- 3,529.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน/์ 3,529.- ร้านอินดีไซน์/ 3,529.- 
 

- สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 152/2563 

1 มิ.ย. 63 

5 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ วันเฉลมิ”สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี” 

32,495.- 32,495.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน 2/ 32,495.- ร้านออน 2/ 32,495.-  - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 154/2563 

1 มิ.ย. 63 

6 ซื้อวัสดุส านักงาน “คู่มือประชาสมัพันธ์
การท่องเที่ยวจังหวัดปัตตาน”ี 

45,300.- 45,300.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน 2/ 45,300.- ร้านออน 2/ 45,300.-  - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 179/2563 

20 ก.ค. 63 

7 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน “โครงการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

20,910.- 20,910.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน 2/ 20,910.- ร้านออน 2/ 20,910.- - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 181/2563 

20 ก.ค. 63 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

8 ซื้ออุปโภค-บรโิภค เดือนกรกฎาคม 63 17,800.- 17,800.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ซุปเปอรด์ีพาร์ทเม้นสโตร์ 
ยะลา/ 17,800.- 

หจก.ซุปเปอรด์ีพาร์ทเม้นสโตร์ 
ยะลา/ 17,800.- 

- สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 184/2563 

22 ก.ค. 63 

9 ซื้อชุดนักเรียน เดือนกรกฎาคม 63 17,000.- 17,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอัล-อัยตาม/ 17,000.- ร้านอัล-อัยตาม/ 17,000.- - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 185/2563 

22 ก.ค. 63 

10 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน   
เดือนกรกฎาคม 63  

6,750.- 6,750.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านมัสนา/ 6,750.- ร้านมัสนา/ 6,750.- - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 186/2563 

22 ก.ค. 63 

11 ซื้อผ้าโสร่งชาย-หญิง เดือนกรกฎาคม 63 6,500.- 6,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสไุลมาน/ 6,500.- ร้านสไุลมาน/ 6,500.- - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 187/2563 

22 ก.ค. 63 

กองกิจการสภา อบจ. 

12 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one 

จ านวน 1 เครื่อง 
17,000.- 17,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก.ดับเบิล้คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ 
17,000.- 
 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ 
17,000.- 
 

- สินค้ามีคุณภาพ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร ์
เลขท่ี 25/2563 

21 ก.ค. 63 

13 ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด 

3,800.- 3,800.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ 
3,800.- 
 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ 
3,800.- 
 

- สินค้ามีคุณภาพ สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้
สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์     

เลขท่ี 26/2563 
21 ก.ค. 63 

14 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ  
จ านวน 1 เครื่อง 6 รายการ 

9,000.- 9,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบัณฑติเอ็นจเินียริ่ง/
9,000.- 

ร้านบัณฑติเอ็นจเินียริ่ง/
9,000.- 

- ราคาเหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง 

เลขท่ี 90/2563 
17 ก.ค. 63 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

15 
 

ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์  
10 รายการ 

5,302.- 5,302.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน ๒/ 5,302.- ร้านออน ๒/ 5,302.- - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 92/2563 
21 ก.ค. 63 

16 จ้างท าประกาศนียบตัร 1 รายการ 2,400.- 2,400.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ไมตรีสาส์นการพมิพ์/ 2,400.- ไมตรีสาส์นการพมิพ์/ 2,400.- - ราคาเหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง 

เลขท่ี 93/2563 
21 ก.ค. 63 

17 ซื้อหนังสือคู่มือไวยากรณ์ 1 รายการ 1,800.- 1,800.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท อัล-อามีน เอกดูแคร์
(ไทยแลนด์) จ ากดั/ 1,800.- 

บริษัท อัล-อามีน เอกดูแคร์
(ไทยแลนด์) จ ากดั/ 1,800.- 

- สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 94/2563 
21 ก.ค. 63 

18 จ้างท าป้ายไวนิล 1 รายการ 1,750.- 1,750.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน์/ 1,750.- ร้านอินดีไซน์/ 1,750.- - ราคาเหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง 

เลขท่ี 95/2563 
21 ก.ค. 63 

19 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครือ่ง 4,300.- 4,300.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ 
4,300.- 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ 
4,300.- 

- สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 96/2563 
22 ก.ค. 63 

กองแผนและงบประมาณ 

20 ซื้อวัสดุส านักงาน 8 รายการ 22,140.- 22,140.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน 2/ 22,140.- ร้านออน 2/ 22,140.- - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 78/2563 

13 ก.ค. 63 

21 ซื้อวัสดุส านักงาน 3 รายการ 10,914.- 10,914.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน LJ/ 10,914.- ร้าน LJ/ 10,914.- - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 79/2563 

13 ก.ค. 63 

22 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ 2,350.- 2,350.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอมรพานิชย/์ 2,350.- ร้านอมรพานิชย/์ 2,350.- - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 80/2563 
13 ก.ค. 63 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 16,010.- 16,010.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด/ 
16,010.- 

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด/ 
16,010.- 

- สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 81/2563 
13 ก.ค. 63 

24 ซื้อวัสดุการเกษตร 9 รายการ   
โครงการน้ าคือชีวิต 

9,640.- 9,640.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายพนมพร ฮกฮิ้น/ 9,640.- นายพนมพร ฮกฮิ้น/ 9,640.- - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 86/2563 
16 ก.ค. 63 

25 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 3 รายการ 
โครงการน้ าคือชีวิต 

2,150.- 2,150.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน ๒/ 2,150.- ร้านออน ๒/ 2,150.- - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 87/2563 
16 ก.ค. 63 

26 จ้างท าป้ายไวนิล 1 ป้าย 
โครงการน้ าคือชีวิต 

720.- 720.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน์/ 720.- ร้านอินดีไซน์/ 720.- - ราคาเหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง 

เลขท่ี 88/2563 
16 ก.ค. 63 

27 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสยีง 1 ชุด /2 วัน 
โครงการน้ าคือชีวิต 

1,000.- 1,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายมือลี  เจะ๊มะ/ 1,000.- นายมือลี  เจะ๊มะ/ 1,000.- - ราคาเหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง 

เลขท่ี 89/2563 
16 ก.ค. 63 

กองคลัง 

- ไม่มีรายการจดัซื้อจัดจา้ง - 

กองช่าง 

28 เบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 43,040.30.- 43,040.30.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จ ากดั/ 
43,040.30.- 

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จ ากดั/ 
43,040.30.- 

เป็นตัวแทน
จ าหน่าย ทีอ่ยู่ใกล้
และสะดวกในการ
ใช้บริการ 
 
 
 

- 



- 5 - 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

29 โครงการปูกระเบื้องและตดิตั้งรั้วสแตนเล
สบริเวณอาคารหอประชุมของโรงเรียน
บ้านเขาตูม เพื่อความสวยงามอยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

200,000.- 200,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ปัตตานีอนันต์การค้า/ 
200,000.- 

หจก.ปัตตานีอนันต์การค้า/ 
200,000.- 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ ์

- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 053/2563 

13 ก.ค. 63 
 

30 โครงปรับปรุงอาคารเรียน สปช. 
105/29 ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ให้
มีสถาพแข็งแรง สภาพใหม่ น่าเรียนรู้ มี
บรรยากาศที่ด ี

200,000.- 200,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ปัตตานีอนันต์การค้า/ 
200,000.- 

หจก.ปัตตานีอนันต์การค้า/ 
200,000.- 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ ์

- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 054/2563 

13 ก.ค. 63 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

31 จ้างถ่ายเอกสารชุดฝึกทักษะการเรยีนรู ้ 151,442.- 151,442.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ปัตตานีซรี๊อกซ์ (จะบังติกอ)/ 
151,442.- 

ปัตตานีซรี๊อกซ์ (จะบังติกอ)/ 
151,442.- 

- ราคาเหมาะสม บันทึกตกลงจ้าง 

เลขท่ี 1/2563 

8 ก.ค. 63 

32 ซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one 

จ านวน 3 เครื่อง 
51,000.- 51,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก.ดับเบิล้คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ 
51,000.- 

 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ 
51,000.- 
 

- สินค้ามีคุณภาพ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร ์
เลขท่ี 23/2563 

15 ก.ค. 63 

33 ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ชุด 

11,400.- 11,400.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ 
11,400.- 
 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ 
11,400.- 
 

- สินค้ามีคุณภาพ สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้
สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์     

เลขท่ี 24/2563 
15 ก.ค. 63 

34 จ้างเหมาครูสอนอิสลามศึกษาฯ 30,000.- 30,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวสุไฮรา  ยะห์ยา/
30,000.- 

นางสาวสุไฮรา  ยะห์ยา/
30,000.- 

- ราคาเหมาะสม 

 

สัญญาจ้างเหมา 
 เลขท่ี 27/2563 

29 ก.ค. 63 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

35 ซื้อวัสดุส านักงาน 11 รายการ 35,055.- 35,055.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านตานีเครื่องเขียน/ 
35,055.-  

ร้านตานีเครื่องเขียน/ 
35,055.- 

- ราคาเหมาะสม 

 

ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 76/2563 

9 ก.ค. 63 

36 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย    
1 รายการ 

18,000.- 18,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอามานะ/ 18,000.- ร้านอามานะ/ 18,000.- - ราคาเหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 77/2563 

9 ก.ค. 63 

37 จ้างซ่อมรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ 1 รายการ 29,842.30 29,842.30 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านตวงเงินอะไหล่ยนต์/
29,842.30 

ร้านตวงเงินอะไหล่ยนต์/
29,842.30 

- ราคาเหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง 

เลขท่ี 82/2563 
13 ก.ค. 63 

38 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ินในสนาม
กีฬากลางฯ 6 รายการ 

19,826.- 19,826.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายสะแหละ หมะมะซางอ/
19,826.- 

นายสะแหละ หมะมะซางอ/
19,826.- 

- ราคาเหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง 

เลขท่ี 83/2563 
16 ก.ค. 63 

39 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED   
ขาวด า 2 เครื่อง 

5,200.- 5,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ 
5,200.- 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ 
5,200.- 

- สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 84/2563 
16 ก.ค. 63 

40 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED      
สี ชนิด Network 1 เครื่อง 

10,000.- 10,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ 
10,000.- 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ 
10,000.- 

- สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 85/2563 
16 ก.ค. 63 

41 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ 63,600.- 63,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านฮวดหล/ี 63,600.- ร้านฮวดหล/ี 63,600.- - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 91/2563 
20 ก.ค. 63 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

- ไม่มีรายการจดัซื้อจัดจา้ง - 

 
 


