
สขร.1 

รายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุประจ าปี 2562 

หน่วยงาน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

 

ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง 

วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง) 

วิธีจดัซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสงัเขป 

1 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายวัน  อนิทรเทพ 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

2 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายวิษณกุร  หนูมณ ี 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

3 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายวีรพงษ์  ซุ่นบุญ 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

4 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ  หนูประกอบ 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

5 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายสภุัทร  เพญ็จันทร ์ 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

6 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,000 เฉพาะเจาะจง นายอทิธพิล  เจริญพงค ์ 7,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

7 รายงานขอจ้างเหมาท าความสะอาด 7,000 เฉพาะเจาะจง นางจุรีวรรณ  บุญไชยสรุิยา 7,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

8 รายงานขอจ้างเหมาผู้ช่วยจัดเกบ็

รายได้ 

8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสวุรรณด์ ี โทบุรี 8,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

9 รายงานขอจ้างเหมาคนสวน 6,000 เฉพาะเจาะจง นายเพ่ือม  โทบุร ี 6,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

10 รายงานขอซื้อวัสดุอาหารเสริม 

(นม) 

258,977.20 เฉพาะเจาะจง บ.เซาทเ์ทร์ินแดร่ี จ ากดั 258,977.20 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

11 รายงานขอจ้างซ่อมแซมไฟฟ้า

สาธารณะ ม.1-ม.9 

82,000 เฉพาะเจาะจง หจก.หัสไชยการไฟฟ้า 82,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

 

 



ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง 

วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง) 

วิธีจดัซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสงัเขป 

12 รายงานขอจ้างซ่อมแซมถนนหิน

คลุกสายป่ายางลุงสวัสดิ์ถงึที่ดนิ

นายธวัชชัย 

155,000 เฉพาะเจาะจง ร้านแกนเพชรก่อสร้าง 155,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

13 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายวัน  อนิทรเทพ 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

14 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายวิษณกุร  หนูมณ ี 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

15 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายวีรพงษ์  ซุ่นบุญ 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

16 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ  หนูประกอบ 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

17 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายสภุัทร  เพญ็จันทร ์ 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

18 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,000 เฉพาะเจาะจง นายอทิธพิล  เจริญพงค ์ 7,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

19 รายงานขอจ้างเหมาท าความสะอาด 7,000 เฉพาะเจาะจง นางจุรีวรรณ  บุญไชยสรุิยา 7,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

20 รายงานขอจ้างเหมาผู้ช่วยจัดเกบ็

รายได้ 

8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสวุรรณด์ ี โทบุรี 8,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

21 รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์

ส านักปลัด 

6,270 เฉพาะเจาะจง บ.ทกัษิณอนิโฟเทค จ ากดั 6,270 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

22 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม

ข้อบญัญัต ิปี 2562 

6,832 เฉพาะเจาะจง หจก.ก้าวมั่นวัฒนกจิ 6,832 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

23 รายงานขอซื้อเคร่ืองพิมพ์ 

ชนิดเลเซอร์ ส านักปลัด 

16,500 เฉพาะเจาะจง ร้านไอ.ท.ีเซน็เตอร์ 16,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

24 รายงานขอซื้อวัสดุส านักงาน 

กองคลัง 

11,681 เฉพาะเจาะจง ห้างตานีเคร่ืองเขยีน 11,681 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

 



ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง 

วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง) 

วิธีจดัซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสงัเขป 

25 รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์

กองการศึกษา 

6,270 เฉพาะเจาะจง บ.ทกัษิณอนิโฟเทค จ ากดั 6,270 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

26 รายงานขอจ้างเหมาบริการ  

โครงการจ้างประเมนิ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

12,000 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตาน ี

12,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

27 รายงานขอจ้างท าตรายาง กองคลัง 1,940 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ศิลป์บลอ็ก 1,940 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

28 รายงานขอจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 

ศพด. 

314,500 เฉพาะเจาะจง หจก.นครินทร์ การโยธา 1911 314,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

29 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายวัน  อนิทรเทพ 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

30 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายวิษณกุร  หนูมณ ี 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

31 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายวีรพงษ์  ซุ่นบุญ 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

32 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ  หนูประกอบ 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

33 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายสภุัทร  เพญ็จันทร ์ 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

34 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,000 เฉพาะเจาะจง นายอทิธพิล  เจริญพงค ์ 7,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

35 รายงานขอจ้างเหมาท าความสะอาด 7,000 เฉพาะเจาะจง นางจุรีวรรณ  บุญไชยสรุิยา 7,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

36 รายงานขอจ้างเหมาผู้ช่วยจัดเกบ็

รายได้ 

8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสวุรรณด์ ี โทบุรี 8,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

37 รายงานขอจ้างพ้ืนที่จัดเกบ็เวบ็ไซด์

และต่ออายุโดเมนเนม  

10,000 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยอนืปอร์เมชั่น ซิสเทม จ ากดั 10,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

38 รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์

กองคลัง 

11,465 เฉพาะเจาะจง บ.ทกัษิณอนิโฟเทค จ ากดั 11,465 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 



 

ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง 

วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง) 

วิธีจดัซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสงัเขป 

39 รายงานขอจ้างขดุเจาะบาดาล ม.8 280,000 เฉพาะเจาะจง หจก.หัสไชยการไฟฟ้า 280,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

40 รายงานขอจ้างท าป้ายไวนิล 

งานเมาลิด ปี 2562 

600 เฉพาะเจาะจง ร้านโลตสัสติ๊กเกอร์ 600 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

41 รายงานขอจ้างตดิตั้งระบบประปา 

พร้อมวางท่อเมน ม.5 

545,857 คดัเลือก หจก.หัสไชยการไฟฟ้า 545,857 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

42 รายงานขอจ้างก่อสร้างผนังกั้นดนิ

กนัน า้กดัเซาะ ม.4 

480,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่ลานวัสดุก่อสร้าง 480,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

43 รายงานขอจ้างขดุเจาะบ่อบาดาล 

พร้อมตดิตั้งถงักรองน า้ 

359,650 เฉพาะเจาะจง หจก.หัสไชยการไฟฟ้า 359,650 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

44 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสาร 

การประเมนิประสทิธภิาพ 

6,980 เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมคอมพิวเตอร ์ 6,980 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

45 รายงานขอจ้างท าป้ายไวนิล

โครงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตฯุ 

720 เฉพาะเจาะจง ร้านโลตสัสติ๊กเกอร์ 720 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

46 รายงานขอจ้างขดุลอกคูระบายน า้ 

ม.4,6,7 

178,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มารวูาวัสดุภัณฑ ์ 178,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

47 รายงานขอจ้างก่อสร้างอาคาร

เอนกประสงค ์ม.3 

1,494,000 คดัเลือก หจก.มารวูาวัสดุภัณฑ ์ 1,494,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

48 รายงานขอซื้ออปุกรณส์ าหรับ

ห้องเรียน DLTV ปี 2562 

30,700 เฉพาะเจาะจง ร้านสามารถกรุป๊ 30,700 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

 



ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง 

วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง) 

วิธีจดัซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสงัเขป 

49 รายงานขอจ้างปรับปรงุอาคาร

อเนกประสงค ์อบต.แม่ลาน 

215,000 เฉพาะเจาะจง ร้านยะลา กระจกอลูมเินียม 215,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

50 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายวัน  อนิทรเทพ 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

51 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายวิษณกุร  หนูมณ ี 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

52 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายวีรพงษ์  ซุ่นบุญ 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

53 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ  หนูประกอบ 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

54 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายสภุัทร  เพญ็จันทร ์ 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

55 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,000 เฉพาะเจาะจง นายอทิธพิล  เจริญพงค ์ 7,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

56 รายงานขอจ้างเหมาท าความสะอาด 7,000 เฉพาะเจาะจง นางจุรีวรรณ  บุญไชยสรุิยา 7,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

57 รายงานขอจ้างเหมาผู้ช่วยจัดเกบ็

รายได้ 

8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสวุรรณด์ ี โทบุรี 8,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

58 รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์

ส านักปลัด 

26,280 เฉพาะเจาะจง บริษัททกัษิณอนิโฟเทค จ ากดั 26,280 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

59 รายงานขอจ้างท าป้ายไวนิล

ประชาสมัพันธร์ณรงคป้์องกนัและ

ลดอบุตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาล 

ปีใหม่ (7 วันอนัตราย) 

7,200 เฉพาะเจาะจง ร้านโลตสัสติ๊กเกอร์ 7,200 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

60 รายงานขอจ้างท าป้ายไวนิล

โครงการรณรงคป้์องกนัและลด

อบุตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลปี

ใหม่ 2562 

720 เฉพาะเจาะจง ร้านโลตัสสติ๊กเกอร์ 720 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

 



ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง 

วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง) 

วิธีจดัซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสงัเขป 

61 รายงานขอจ้างท าป้ายไวนิล โฟม

บอร์ด ถังขยะ ค าขวัญและด้าม

จับ 

4,170 เฉพาะเจาะจง ร้านโลตัสสติ๊กเกอร์ 4,170 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

62 รายงานขอซื้อของขวัญโครงการ

วันเดก็แห่งชาต ิ

14,375 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษราภรณ ์ แซ่โก้ 14,375 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

63 รายงานขอจ้างท าป้ายไวนิล

โครงการวันเดก็แห่งชาติ 2562 

1,125 เฉพาะเจาะจง ร้านโลตัสสติ๊กเกอร์ 1,125 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

64 รายงานขอจ้างเตรียมสถานที่ 

พร้อมเคร่ืองเสยีง โครงการวัน

เดก็แห่งชาติ 2562 

4,000 เฉพาะเจาะจง นายธรีนัย  พรหมพลู 4,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

65 รายงานขอจ้างซ่อม

เคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง 

2,550 เฉพาะเจาะจง นายขาเหรม็  สะมาน 2,550 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

66 รายงานขอซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 

กองการศึกษา 

51,000 เฉพาะเจาะจง นายขาเหรม็  สะมาน 51,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

67 รายงานขอซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 

กองช่าง 

51,000 เฉพาะเจาะจง นายขาเหรม็  สะมาน 51,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

68 รายงานขอซื้อ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต๊บุค๊  

กองช่าง 

21,000 เฉพาะเจาะจง ร้านไอ.ท.ีเซน็เตอร์ 21,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

 

 



ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง 

วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง) 

วิธีจดัซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสงัเขป 

69 รายงานขอซื้อเคร่ืองพิมพ์ 

แบบฉีดหมึก กองช่าง 

7,900 เฉพาะเจาะจง ร้านไอ.ทเีซน็เตอร์ 7,900 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

70 รายงานขอจ้างปรับปรุงอาคาร

เอนกประสงค์ ม.6 

480,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นครินทร์การโยธา 1911 480,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

71 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายวัน  อนิทรเทพ 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

72 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายวิษณกุร  หนูมณ ี 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

73 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายวีรพงษ์  ซุ่นบุญ 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

74 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายสภุัทร  เพญ็จันทร ์ 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

75 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,000 เฉพาะเจาะจง นายอทิธพิล  เจริญพงค ์ 7,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

76 รายงานขอจ้างเหมาท าความสะอาด 7,000 เฉพาะเจาะจง นางจุรีวรรณ  บุญไชยสรุิยา 7,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

77 รายงานขอจ้างเหมาผู้ช่วยจัดเกบ็

รายได้ 

8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสวุรรณด์ ี โทบุรี 8,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

78 รายงานขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6,125 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสด ี 6,125 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

79 รายงานขอซื้อวัสดุส านักงาน  

ส านักปลัด 

12,897 เฉพาะเจาะจง ห้างตานีเคร่ืองเขยีน 12,897 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

80 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ  หนูประกอบ 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

81 รายงานขอจ้างไถกลบขยะ 

ใน ต.แม่ลาน 

40,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มารวูาวัสดุภัณฑ ์ 40,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

82 รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 

ส านักปลัด 

11,170 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทกัษิณอนิโฟเทค จ ากดั 11,170 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

 



ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง 

วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง) 

วิธีจดัซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสงัเขป 

83 รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 

กองการศึกษา 

9,405 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทกัษิณอนิโฟเทค จ ากดั 9,405 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

84 รายงานขอจ้างซ่อมบ ารงุ

เคร่ืองปรับอากาศ 

1,500 เฉพาะเจาะจง นายขาเหรม็  สะมาน 1,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

85 รายงานขอจ้างเหมารถโดยสารปรับ

อากาศ 2 ชั้น 

13,000 เฉพาะเจาะจง นางอ าพร  แกล้วณรงค ์ 13,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

86 รายงานขอซื้อป้ายชื่อพลาสตกิ

คล้องคอโครงการทศันศึกษาแหล่ง

เรียนรู้นอกห้องเรียน 2562 

800 เฉพาะเจาะจง ร้านแวพาณชิย ์ 800 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

87 รายงานขอจ้างท าป้ายไวนิล 

โครงการทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้

นอกห้องเรียน 2562 

400 เฉพาะเจาะจง ร้านโลตสัสติ๊กเกอร์ 400 

 

มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

88 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารใบปลิว 

โครงการต้านภัยไข้เลือดออก 

2562 

2,400 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวด ี สาตแสงธรรม 2,400 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

89 รายงานขอจ้างซ่อมบ ารุงรักษา

รถยนต์ กข5437 ปัตตานี 

5,110 เฉพาะเจาะจง หจก.คอ็กพิทเจริญการยาง 5,110 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

90 รายงานขอซื้อป้ายไวนิลโครงการ

รณรงคต้์านภัยไข้เลือดออก 2562 

720 เฉพาะเจาะจง ร้านโลตสัสติ๊กเกอร์ 720 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

91 รายงานขอจ้างส ารวจสนุัขและแมว 

ใน ต.แม่ลาน 

3,012 เฉพาะเจาะจง นางนงค ์ หนูชูแก้ว 3,015 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 



 

 

ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง 

วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง) 

วิธีจดัซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสงัเขป 

92 รายงานขอจ้างตดิตั้งระบบถงัน า้

แบบแสตนเลส  ม.4 บ้านนางโอ 

249,000 เฉพาะเจาะจง หจก.หัสไชยการไฟฟ้า 249,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

93 รายงานขอซื้อชุดโปรแกรม

ปฏบิตักิารเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กอง

การศึกษา 

3,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทกัษิณอนิโฟเทค จ ากดั 3,800 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

94 รายงานขอซื้อเคร่ืองส ารองไฟ 

กองการศึกษา 

2,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทกัษิณอนิโฟเทค จ ากดั 2,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

95 รายงานขอซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

กองการศึกษา 

16,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทกัษิณอนิโฟเทค จ ากดั 16,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

96 รายงานขอซื้อโตะ๊กจิกรรมอนุบาล 

(ขากลม) พร้อมเก้าอี้    

กองการศึกษา 

28,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญสนิเฟอร์นิเจอร์ 28,800                                                                                                                                                                                                                                                              มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

97 รายงานขอซื้อตู้เอกสาร 3ใบ 

กองการศึกษา 

16,500 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญสนิเฟอร์นิเจอร์ 16,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

98 รายงานขอซื้อตู้บานเลื่อนทบึ  

2 บาน กองการศึกษา 

4,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญสนิเฟอร์นิเจอร์ 4,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

99 รายงานขอซื้อพัดลมชนิด 

ตดิเพดาน 2 ตวั 

2,796 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคชัยการไฟฟ้า 2,796 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

100 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายวัน  อนิทรเทพ 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 



 

ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง 

วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง) 

วิธีจดัซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสงัเขป 

101 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายวีรพงษ์  ซุ่นบุญ 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

102 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ  หนูประกอบ 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

103 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายสภุัทร  เพญ็จันทร ์ 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

104 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,000 เฉพาะเจาะจง นายอทิธพิล  เจริญพงค ์ 7,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

105 รายงานขอจ้างเหมาท าความสะอาด 7,000 เฉพาะเจาะจง นางจุรีวรรณ  บุญไชยสรุิยา 7,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

106 รายงานขอจ้างเหมาผู้ช่วยจัดเกบ็

รายได้ 

8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสวุรรณด์ ี โทบุรี 8,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

107 รายงานขอจ้างซ่อม 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา 

2,490 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทกัษิณอนิโฟเทค จ ากดั 2,490 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

108 รายงานขอซื้อเคร่ืองเสยีง

ภาคสนาม 

45,000 เฉพาะเจาะจง ร้านซันอเิลคทริคส ์ 45,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

109 รางานขอซื้อตู้เอกสาร 

ส านักปลัด 

4,500 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญสนิเฟอร์นิเจอร์ 4,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

110 รายงานขอซื้อค่าวัสดุส านักงาน 

ดรัม Xerox – 2056  

ส านักปลัด 

9,600 เฉพาะเจาะจง หจก.มอร์เกท เซน็เตอร์ 9,600 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

111 รายงานขอจ้างท าป้ายไวนิล 

โครงการจัดกจิกรรมด้านมาตรฐาน

คุณธรรมฯ 2562 

720 เฉพาะเจาะจง ร้านโลตสัสติ๊กเกอร์ 720 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

 



ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง 

วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง) 

วิธีจดัซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสงัเขป 

112 รายงานขอซื้อวัสดุโครงการจัด

กจิกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมฯ 

2562 

4,400 เฉพาะเจาะจง ห้างตานีเคร่ืองเขยีน 4,400 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

113 รายงานขอจ้างซ่อมแซมบ ารงุรักษา 

เชค็ระยะทาง กจ3659 ปัตตาน ี

6,491.90 เฉพาะเจาะจง บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จ ากดั  6,491.90 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

114 รายงานขอจ้างซ่อมแซมถนนหิน

คลุกสายเลียบทางรถไฟ ม.8 

177,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มารวูาวัสดุภัณฑ ์ 177,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

115 รายงานขอซื้อวัสด ุอปุกรณ ์

โครงการก าจัดขยะฯ 

4,362 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.สหพาณชิย ์ 4,362 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

116 รายงานขอจ้างท าป้าไวนิลโครงการ

ก าจัดขยะฯ 

3,600 เฉพาะเจาะจง ร้านโลตสัสติ๊กเกอร์ 3,600 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

117 รายงานขอจ้างท าเกยีรตบิตัร

โครงการก าจัดขยะฯ 

2,400 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรวด ี สาตแสงธรรม 2,400 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

118 รายงานขอซื้อวัสดุ อปุกรณ์

โครงการก าจักขยะฯ 

9,600 เฉพาะเจาะจง ร้านตานีเคร่ืองเขยีน 9,600 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

119 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 15,500 เฉพาะเจาะจง นายวิษณกุร  หนูมณ ี 15,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

120 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายวัน  อนิทรเทพ 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

121 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายวีรพงษ์  ซุ่นบุญ 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

122 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ  หนูประกอบ 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

123 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายสภุัทร  เพญ็จันทร ์ 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

124 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,000 เฉพาะเจาะจง นายอทิธพิล  เจริญพงค ์ 7,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

 



 

 

ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีจดัซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสงัเขป 

125 รายงานขอจ้างเหมาท าความสะอาด 7,000 เฉพาะเจาะจง นางจุรีวรรณ  บุญไชยสรุิยา 7,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

126 รายงานขอจ้างเหมาผู้ช่วยจัดเกบ็

รายได้ 

1,806 เฉพาะเจาะจง นางสาวสวุรรณด์ ี โทบุรี 1,806 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

127 รายงานขอซื้อวัสดุเกษตร 

พร้อมต้นไม้ 

19,250 เฉพาะเจาะจง นางอรณุ ี ฤทธชิัย 19,250 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

128 รายงานขอจ้างท าป้ายไวนิล

ประชาสมัพันธโ์ครงการรณรงคล์ด

อบุตัเิหต ุช่วงเทศกาลสงกรานต ์

8,640 เฉพาะเจาะจง ร้านตสัสติ๊กเกอร์ 8,640 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

129 รายงานขอจ้างท าป้าไวนิล โครงการ

รณรงคป้์องกนัการลดอบุตัเิหต ุ

(7วันอนัตราย) 

720 เฉพาะเจาะจง ร้านโลตสัสติ๊กเกอร์ 720 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

130 รายงานขอจ้างท าป้ายไวนิล

ประชาสมัพันธโ์ครงการจัดเกบ็ภาษี 

720 เฉพาะเจาะจง ร้านโลตสัสติ๊กเกอร์ 720 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

131 รายงานขอจ้างท าป้ายไวนิล

โครงการศึกษาดูงานฯ 

720 เฉพาะเจาะจง ร้านโลตสัสติ๊กเกอร์ 720 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

132 รายงานขอซื้อของสมนาคุณ

โครงการศึกษาดูงานฯ 

6,000 เฉพาะเจาะจง ร้านบุหงาตานี 6,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

 

 



ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีจดัซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสงัเขป 

133 รายงานขอจ้างเหมารถโดยสาร

ปรับอากาศ 2 ชั้น  

โครงการศึกษาดูงานฯ  

60,000 เฉพาะเจาะจง บ.ทกัษิณอนิโฟเทค จ ากดั 60,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

134 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายวิษณกุร  หนูมณ ี 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

135 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายวัน  อนิทรเทพ 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

136 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายวีรพงษ์  ซุ่นบุญ 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

137 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ  หนูประกอบ 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

138 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 1,750 เฉพาะเจาะจง นายสภุัทร  เพญ็จันทร ์ 1,750 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

139 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 7,500 เฉพาะเจาะจง นายอทิธพิล  เจริญพงค ์ 7,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

140 รายงานขอจ้างเหมาอยู่เวรยาม 3,029 เฉพาะเจาะจง นายสทุธพิงค ์ เขยีวหม ี 3,029 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

141 รายงานขอจ้างเหมาท าความ

สะอาด 

7,000 เฉพาะเจาะจง นางจุรีวรรณ  บุญไชยสรุิยา 7,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

142 รายงานขอซื้อดอกไม้เนื่องใน

โอกาสพระบรมราชาภิเษกฯ 

7,000 เฉพาะเจาะจง นางอรณุ ี ฤทธชิัย 7,000 มคีณุสมบตัคิรบถ้วน 

143 รายงานขอซื้อวัสดุประดบัตกแต่ง

เนื่องในโอกาสพระบรม

ราชาภิเษก 

11,492 เฉพาะเจาะจง ร้านตานีเคร่ืองเขยีน 

 

11,492 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

144 รายงานขอจ้างเหมาปรับปรงุ

ระบบประบา ม.8 

317,500 เฉพาะเจาะจง หจก.หัสไชยการไฟฟ้า 317,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

145 รายงานขอซื้ออาหารเสริม (นม) 

โรงเรียน 

302,591.40 เฉพาะเจาะจง สหกรณโ์คนมหนองโพรชบุรี จ ากดั 302,591.40 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

 



ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีจดัซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสงัเขป 

146 รายงานขอซื้อต้นไม้ตกแต่งเนื่อง

ในโอกาสพระบรมราชาภิเษก 

4,000 เฉพาะเจาะจง นางอรณุ ี ฤทธชิัย 4,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

147 รายงานขอจ้างท าป้ายไวนิลเนื่อง

ในโอกาสพระบรมราชาภิเษก 

1,440 เฉพาะเจาะจง ร้านโลตสัสติ๊กเกอร์ 1,440 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

148 รายงานขอจ้างท าป้ายไวนิล

โครงการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 

720 เฉพาะเจาะจง ร้านโลตสัสติ๊กเกอร์ 720 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

149 รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  12,160 เฉพาะเจาะจง บ.ทกัษิณอนิโฟเทค จ ากดั 12,160 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

150 รายงานขอซื้อวัคซีนป้องกนัโรค

พิษสนุัขบ้า พร้อมอปุกรณฯ์ 

30,120 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เจ.ฟาร์ม 30,120 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

151 รายงานขอจ้างท าป้ายไวนิล

โครงการสตัว์ปลอดโรคฯ 

7,200 เฉพาะเจาะจง ร้านโลตสัสติ๊กเกอร์ 7,200 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

152 รายงานขอจ้างสร้างฝาปิดคูระบาย

น า้ คสล. สายบริเวณที่ดนิ ม.7 

105,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเซ วัสดุ 105,500 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

153 รายงานขอซื้อวัสดุโครงการ 

การเกษตร 

16,000 เฉพาะเจาะจง นางอรณุ ี ฤทธชิัย 16,000 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

154 รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์

กองคลัง 

8,415 เฉพาะเจาะจง บ.ทกัษิณอนิโฟเทค จ ากดั 8,415 มคีุณสมบตัคิรบถ้วน 

 

 


