
 
 
    
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 

( นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

สำเนาคู่ฉบับ 



 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 256๓ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 
ลำดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

สำนักปลัด อบจ. 

1 จ้างทำป้ายไวนลิ “พระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” 

2,476.- 2,476.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน์/ 2,476.- ร้านอินดีไซน์/ 2,476.- 
 

- สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 170/2563 

9 ก.ค. 63 

2 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด 
“วันสวรรคต สมเด็จยา่” 

1,000.- 1,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านคาลล่าลิลลี่/  1,000.- ร้านคาลล่าลิลลี่/  1,000.- - สินค้ามีคุณภาพ รายงานขอความเห็นชอบฯ 
21 ก.ค. 63 

3 จ้างทำป้ายไวนิลฯ”โครงการการปอ้งกัน
ประโยชน์ทับซ้อนฯ” 

1,700.- 1,700.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน์/ 1,700.- ร้านอินดีไซน์/ 1,700.- 
 

- สินค้ามีคุณภาพ รายงานขอความเห็นชอบฯ 
29 ก.ค. 63 

4 จ้างทำพานดอกไมส้ด “พิธีถวายสตัย ์
ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯ” 

5,000.- 5,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านคาลล่าลิลลี่/  5,000.- ร้านคาลล่าลิลลี่/  5,000.- - สินค้ามีคุณภาพ รายงานขอความเห็นชอบฯ 
24 ก.ค. 63 

5 ค่าจัดจ้างตรายาง จำนวน 3 รายการ 1,520.- 1,520.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน 2/ 1,520.- ร้านออน 2/ 1,520.-  - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 203/2563 

11 ส.ค. 63 

6 จ้างทำพานดอกไม้ประดิษฐ์ “วันเฉลิมฯ 
28 กรกาคม 2563” 

6,000.- 6,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 6,000.- ร้านคาลล่าลิลลี่/ 6,000.- - สินค้ามีคุณภาพ รายงานขอความเห็นชอบฯ 
9 ก.ค. 63 

 

7 จ้างทำพานดอกไมส้ด “โครงการซุม้ประตู
เมืองเฉลิมพระเกยีรตฯิ” 

5,000.- 5,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านคาลล่าลิลลี่/  5,000.- ร้านคาลล่าลิลลี่/  5,000.- - สินค้ามีคุณภาพ รายงานขอความเห็นชอบฯ 
30 ก.ค. 63 

 

8 จัดจ้างทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน 
1 ปี (2562) อบจ.ปัตตาน ี

628,000.- 628,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท บลูอิมเมจ จำกัด/ 
628,000.- 

บริษัท บลูอิมเมจ จำกัด/ 
628,000.- 

- สินค้ามีคุณภาพ สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 8/2563 
14 พ.ค. 63 
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ลำดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

9 จ้างทำป้ายไวนิลฯ ”โครงการการป้องกัน
ประโยชน์ทับซ้อนฯ” 

1,125.- 1,125.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน์/ 1,125.- ร้านอินดีไซน์/ 1,125.- 
 

- สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งจ้าง 

เลขท่ี 178/2563 

20 ก.ค. 63 

10 จ้างทำป้ายไวนิลฯ ”โครงการพัฒนา
บุคลากร อบจ.พ.ศ.2563” 

4,500.- 4,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน์ 4,500.- ร้านอินดีไซน์ 4,500.- 
 

- สินค้ามีคุณภาพ รายงานขอความเห็นชอบฯ 
27 ส.ค. 63 

11 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ “โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครท่องเที่ยวชุมชน”  

33,500.- 33,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านมัสนา/ 33,500.- ร้านมัสนา/ 33,500.- - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 209/2563 

14 ส.ค. 63 

12 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ “โครงการพัฒนา
บุคลากร อบจ.พ.ศ.2563”  

1,075.- 1,075.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน 2/ 1,075.- ร้านออน 2/ 1,075.- - สินค้ามีคุณภาพ รายงานขอความเห็นชอบฯ 
28 ส.ค. 63 

13 ซื้อวัสดุสำนักงาน  94,945.- 94,945.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน 2/ 94,945.- ร้านออน 2/ 94,945.- - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 219/2563 

25 ส.ค. 63 

14 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ “โครงการพัฒนา
บุคลากร อบจ.พ.ศ.2563”  

34,000.- 34,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านมัสนา/  34,000.- ร้านมัสนา/  34,000.- - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 215/2563 

20 ส.ค. 63 

15 จ้างทำพานดอกไม้ประดิษฐ์ “12 
สิงหาคม” 

6,000.- 6,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านคาลล่าลิลลี่/  6,000.- ร้านคาลล่าลิลลี่/  6,000.- - สินค้ามีคุณภาพ รายงานขอความเห็นชอบฯ 
14 ส.ค. 63 

16 จ้างทำป้ายไวนิลฯ ”โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครท่องเที่ยวชุมชน” 

4,500.- 4,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน์/ 4,500.- ร้านอินดีไซน์/ 4,500.- 
 

- สินค้ามีคุณภาพ รายงานขอความเห็นชอบฯ 
20 ส.ค. 63 

17 จ้างทำป้ายไวนิลฯ ”ประชาสัมพันธ์
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” 

2,977.- 2,977.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน์/ 2,977.- ร้านอินดีไซน์/ 2,977.- 
 

- สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งจ้าง 

เลขท่ี 206/2563 

13 ส.ค. 63 
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ลำดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

กองกิจการสภา อบจ. 

18 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one 

จำนวน 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 
 

19 ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ จำนวน 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 

 

กองแผนและงบประมาณ 

20 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 3 รายการ 2,500.- 2,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน ๒/ 2,500.- ร้านออน ๒/ 2,500.- - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 97/2563 

6 ส.ค. 63 
 

21 จ้างปริ้นท์สีตัวอย่างภาพถ่ายโครงการ 
ตา่ง ๆ 1 รายการ 

780.- 780.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านปัตตานีซีร็อกซ/์ 780- ร้านปัตตานีซีร็อกซ/์ 780- - ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้าง  
เลขท่ี 98/2563 

11 ส.ค. 63 
 

22 จ้างพิมพ์ปกเข้าเลม่ฯ 1 รายการ 3,000.- 3,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านปัตตานีซีร็อกซ/์ 3,000- ร้านปัตตานีซีร็อกซ/์ 3,000- - ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้าง  
เลขท่ี 99/2563 

11 ส.ค. 63 
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ลำดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

กองคลัง 

23 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดดีโอลมิเปีย 1 เครื่อง 1,920.- 1,920.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเค.เค.เซอร์วสิ/ 1,920.- 
 

ร้านเค.เค.เซอร์วสิ/ 1,920.- 
 

- ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้าง  
เลขท่ี 100/2563 

17 ส.ค. 63 
 

24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 2,390.- 2,390.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ทักษิณอินโฟร์เทค/ 
2,390.- 

บริษัท ทักษิณอินโฟร์เทค/ 
2,390.- 

- สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 104/2563 

31 ส.ค. 63 

25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ 3,393.- 3,393.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน ๒/ 3,393.- ร้านออน ๒/ 3,393.- - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 105/2563 

31 ส.ค. 63 

26 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 12 รายการ 4,865.- 4,865.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอมรพานิช/ 4,865.- ร้านอมรพานิช/ 4,865.- - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 106/2563 

31 ส.ค. 63 

กองช่าง 

27 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 95,208.30.- 95,208.30.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จำกดั/ 
95,208.30.- 

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จำกดั/ 
95,208.30.- 

เป็นตัวแทน
จำหน่าย ทีอ่ยู่ใกล้
และสะดวกในการ
ใช้บริการ 

- 

28 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์แสดงสินค้า 
OTOP อ.หนองจิก จ.ปัตตาน ี

4,400,000.- 4,400,000.- วิธีคดัเลือก หจก.เอส บี คอนสตรัคช่ัน/ 
4,400,000.- 
หจก.สยามสลาตัน  
คอนสตรัคชั่น/ 
4,445,000.- 
บริษัท ปัตตานีมาสเตอร์ จำกัด/ 
4,470,000.- 

หจก.เอส บี คอนสตรัคช่ัน/ 
4,400,000.- 
 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ ์

- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำสุด 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 55/2563 

18 ส.ค. 63 



- 5 - 
 

ลำดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

29 โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ อาคาร B1 
(ส่วนเพิ่มเตมิ) ภายในสนามกีฬากลาง 
อบจ.ปัตตาน ี

742,000.- 742,000.- วิธีคัดเลือก หจก.สยามสลาตัน 
คอนสตรัคช่ัน/ 
742,000.- 
หจก.เอส บี คอนสตรัคช่ัน/ 
755,000.- 
หจก.สลามัตสลาตัน บริการ/ 
756,000.- 

หจก.สยามสลาตัน 
คอนสตรัคช่ัน/ 
742,000.- 
 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ ์

- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำสุด 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 56/2563 

18 ส.ค. 63 

30 โครงการก่อสร้างประตูทางเข้า (นำ้คือ
ชีวิต) ม.6 ต.ป่าไร่ อ.แมล่าน จ.ปตัตาน ี

100,000.- 100,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.แก้ววเิชียรก่อสร้าง/ 
100,000.- 

หจก.แก้ววเิชียรก่อสร้าง/ 
100,000.- 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ ์

- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำสุด 

 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 57/2563 

19 ส.ค. 63 

31 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
(น้ำคือชีวิต) ม.3 บ้านละโพ๊ะ ต.ปา่ไร่    
อ.แม่ลาน จ.ปัตตาน ี

1,180,000.- 
 

1,180,000.- 
 

วิธีคัดเลือก หจก.แก้ววเิชยีรก่อสร้าง/ 
1,180,000.- 
หจก.ขาวทองการก่อสร้าง/ 
1,300,000.- 
หจก.เกตุบญุชูก่อสร้าง/ 
1,378,000.- 
 

หจก.แก้ววเิชียรก่อสร้าง/ 
1,180,000.- 
 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ ์

- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำสุด 

 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 58/2563 

19 ส.ค. 63 

32 โครงการปรับปรุงบ้านพักอาศัยของ
ข้าราชการครโูรงเรียนบ้านตะบิงตงีี 

450,000.- 450,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ปัตตานีอนันต์การค้า/ 
450,000.- 

หจก.ปัตตานีอนันต์การค้า/ 
450,000.- 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ ์

- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำสุด 

 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 59/2563 

19 ส.ค. 63 



- 6 - 
 

ลำดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

33 โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม 
ภายในอาคารสำนักงาน อบจ.ปัตตาน ี

1,499,000.- 1,499,000.- วิธีคัดเลือก บริษัท ปัตตานีมาสเตอร์ จำกัด/ 
1,499,000.- 
หจก.ศักดิ์อารยี์คอนสตรัคชั่น 
ปัตตานี/ 
1,684,000.- 
หจก.บิลดิ้ง บลอชซั่ม/ 
1,780,000.- 

บริษัท ปัตตานีมาสเตอร์ จำกัด/ 
1,499,000.- 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ ์

- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำสุด 

 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 60/2563 

19 ส.ค. 63 

34 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง 
LED 150W ทดแทนหลอดเมทัลไลท์ 
400W ภายในเขตอุตสาหกรรมและ
ภายในสนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี 

4,100,000.- 4,100,000.- วิธีคัดเลือก หจก.สยามสลาตัน  
คอนสตรัคช่ัน/ 
4,100,450.- 
หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร/์ 
4,181,000.- 
ร้านนุการไฟฟ้า/ 
4,315,000.- 

หจก.สยามสลาตัน  
คอนสตรัคช่ัน/ 
4,100,450.- 
 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ ์

- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำสุด 

 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 61/2563 

19 ส.ค. 63 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

35 จ้างทำโต๊ะและเก้าอ้ีรับประทานอาหาร
โรงเรียนบ้านเขาตมู 

99,600.- 99,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านมะ (สภุาพเฟอร์นเิจอร์)/ 
99,600.- 

ร้านมะ (สภุาพเฟอร์นเิจอร์)/ 
99,600.- 

- ราคาเหมาะสม บันทึกตกลงจ้าง 

เลขท่ี 2/2563 

26 ส.ค. 63 

36 ซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 ตู ้ 10,000.- 10,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอันดาเฟอร์นเิจอร/์
10,000.- 

ร้านอันดาเฟอร์นเิจอร/์
10,000.- 

- สินค้ามีคุณภาพ 

 

ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 101/2563 

20 ส.ค. 63 

37 ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ 15 ตวั 30,000.- 30,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอันดาเฟอร์นเิจอร/์
30,000.- 

ร้านอันดาเฟอร์นเิจอร/์
30,000.- 

- สินค้ามีคุณภาพ 

 

ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 102/2563 

26 ส.ค. 63 
 



- 7 - 
 

ลำดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

38 ซื้อเก้าอี้ล้อหมุนมีพนักพิง 25 ตวั 50,000.- 50,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอันดาเฟอร์นเิจอร/์
50,000.- 

ร้านอันดาเฟอร์นเิจอร/์
50,000.- 

 - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 103/2563 

26 ส.ค. 63 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

- ไม่มีรายการจดัซื้อจัดจา้ง - 
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