
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เทศบาลต าบลมะกรูด อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

ประจ าเดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561 
รายงาน ณ วันที่   5 ตุลาคม 2561 

ชื่อโครงการ 
วิธีการ
จัดซื้อ 

 

วงเงินที่ท า
สัญญา 
(บาท) 

ชื่อคู่สัญญา 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(เริ่มต้น-สิ้นสุด) 

- จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่ำง) ตกลงรำคำ 100,000 หจก.ดี.พี.ปิโตรเลียม 2 ต.ค.2560-30 ก.ย.2561 
- จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ส้ำนักปลัด) ตกลงรำคำ 100,000 หจก.ดี.พี.ปิโตรเลียม 2 ต.ค.2560-30 ก.ย.2561 
- จัดหำน้้ำดื่ม ประจ้ำส้ำนักงำนเทศบำลต้ำบลมะกรูด (รำยเดือน) ตกลงรำคำ 3,562 นำยจิรวัฒน์ เพชรรัตน์ 3 ต.ค.2560-30 ก.ย.2561 
- จัดซื้อหนังสือพิมพ์ (รำยวัน) ตกลงรำคำ 7,240 นำยประจวบ พินธุแก้ว 3 ต.ค.2560-30 ก.ย.2561 
- จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน เพื่อใช้ในพิธีถวำยดอกไม้จันทน์ ตกลงรำคำ 48,100 ร้ำนออน 2 20 ต.ค.2560-30 ก.ย.2561 
- จัดซื้อวัสดุส้ำหรับจัดสถำนที่ ตำมโครงกำรประเพณีลอยกระทง ประจ้ำปี 2560 ตกลงรำคำ 16,880 ร้ำนจ.อินทร นำนำวัสดุภัณฑ์ 30 ต.ค.2560-1 พ.ย.2560 
- จัดซื้ออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 4 โรงเรียน เทอม 2/2560 (ครั้งที่ 1) พิเศษ 120,537.48 อสค.ภำคใต้ 3 พ.ย.2560-5 ม.ค.2561 
- จัดซื้อน้้ำดื่ม ศพด.บ้ำนนำค้อใต้  ตกลงรำคำ 5,408 นำงสำวอำบีด๊ะ ดอหนิ 6 พ.ย.2560-1 มี.ค.2561 
- จัดซื้อน้้ำดื่ม ศพด.บ้ำนหรั่ง  ตกลงรำคำ 520 นำยปรีชำ  พรหมนิมิตร 7 พ.ย.2560-28 มี.ค.2561 
- จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภัย ตกลงรำคำ 1,176 ร้ำนจ.อินทร นำนำวัสดุภัณฑ์                 -2 พ.ย.2560 
- จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรภัย ตกลงรำคำ 392 ร้ำนจ.อินทร นำนำวัสดุภัณฑ์ 14 พ.ย.2560-20 พ.ย.2560 
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก HP Laserjet P1102 4 กล่อง) ตกลงรำคำ 10,360 หจก.ดับเบ้ิลคล๊ิก คอมพิวเตอร์                  -20 พ.ย.2560 
- จัดซื้อใบมีดตัดหญ้ำ ขนำด 16 นิ้ว จ้ำนวน 2 ใบ ตกลงรำคำ 700 ร้ำนสมพงษ์พำณิชย์ 21 พ.ย.2560-24 พ.ย.2560 
- จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน (กองคลัง) จ้ำนวน 26 รำยกำร ตกลงรำคำ 16,017 ร้ำนอำภำก๊อปปี้ 22 พ.ย.2560-27 พ.ย.2560 
- จัดซื้อถุงยังชีพเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ้ำนวน 1,000 ชุด พิเศษ 210,000 ร้ำนจิรำภรณ์ 1 ธ.ค.2560-4 ธ.ค.2560 
- จัดซื้อวัสดุกำรศึกษำ (กองกำรศึกษำ) จ้ำนวน 29 รำยกำร ตกลงรำคำ 8,155 ร้ำนออน 2 1 ธ.ค.2560-6 ธ.ค.2560 
- จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (กองกำรศึกษำ) จ้ำนวน 5 รำยกำร ตกลงรำคำ 1,945 ร้ำนออน 2 1 ธ.ค.2560-6 ธ.ค.2560 
- จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (กองคลัง) จ้ำนวน 11 รำยกำร ตกลงรำคำ 2,656 ร้ำนออน 2 1 ธ.ค.2560-6 ธ.ค.2560 
- จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน (กองคลัง) จ้ำนวน 2 รำยกำร ตกลงรำคำ 990 ร้ำนออน 2 1 ธ.ค.2560-6 ธ.ค.2560 
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ชื่อโครงการ 
วิธีการ
จัดซื้อ 

 

วงเงินที่ท า
สัญญา 
(บาท) 

ชื่อคู่สัญญา 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(เริ่มต้น-สิ้นสุด) 

- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จ้ำนวน 6 รำยกำร ตกลงรำคำ 15,980 หจก.ดับเบ้ิลคลิ๊ก คอมพิวเตอร์ 15 ธ.ค.2560-20 ธ.ค.2560 
- จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน (กองช่ำง) จ้ำนวน 21 รำยกำร ตกลงรำคำ 9,850 ร้ำนออน 2 15 ธ.ค.2560-20 ธ.ค.2560 
- จัดซื้ออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 4 โรงเรียน เทอม 2/2560 (ครั้งที่ 2) พิเศษ 120,537.48 อสค.ภำคใต้ 4 ม.ค.2561-8 ม.ค.2561 
- จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรภัย ตกลงรำคำ 2,916 ร้ำนจ.อินทร นำนำวัสดุภัณฑ์ 29 ธ.ค.2560-5 ม.ค.2561 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจ้ำปี 2561 ตกลงรำคำ 7,605 ร้ำนออน 2 8 ม.ค.2561-11 ม.ค.2561 
- จัดซื้อผ้ำขนหนู เพ่ือใช้ในโครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจ้ำปี 2561 ตกลงรำคำ 8,500 ร้ำนออน 2 9 ม.ค.2561-11 ม.ค.2561 
- จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรภัย ตกลงรำคำ 798 ร้ำนจ.อินทร นำนำวัสดุภัณฑ์ 10 ม.ค.2561-15 ม.ค.2561 
- จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง (กองช่ำง) จ้ำนวน 5 รำยกำร ตกลงรำคำ 9,880 ร้ำนจ.อินทร นำนำวัสดุภัณฑ์ 9 ก.พ.2561-14 ก.พ.2561 
- จัดซื้อครุภัณฑ์ส้ำนักงำน (โปรเจคเตอร์) จ้ำนวน 1 เครื่อง ตกลงรำคำ 28,900 บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ำกัด 9 ก.พ.2561-26 มี.ค.2561 
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองกำรศึกษำ) จ้ำนวน 4 รำยกำร ตกลงรำคำ 1,015 ร้ำนออน 2 9 ก.พ.2561-19 ก.พ.2561 
- จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน (กองกำรศึกษำ) จ้ำนวน 6 รำยกำร ตกลงรำคำ 1,283 ร้ำนออน 2 15 ก.พ.2561-20 ก.พ.2561 
- จัดซื้อของที่ระลึก เพื่อใช้ในโครงกำรอบรมและทัศนศึกษำดูงำนของผู้บริหำร 
จ้ำนวน 3 ชิ้น 

ตกลงรำคำ 4,360 ร้ำนออน 2 15 ก.พ.2561-18 ก.พ.2561 

- จัดซื้อครุภัณฑ์ส้ำนักงำน (เก้ำอ้ีส้ำนักงำน ระดับ 3-6) จ้ำนวน 4 ตัว ตกลงรำคำ 5,000 บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ำกัด 7 มี.ค.2561-12 มี.ค.2561 
- จัดซื้อถังขยะอันตรำย (กองช่ำง) จ้ำนวน 14 ใบ  ตกลงรำคำ 24,500 บริษัท เกษรพลำสติก จ้ำกัด 13 มี.ค.2561-20 มี.ค.2561 
- จัดซื้อวัสดุกำรศึกษำส้ำหรับ ศพด.บ้ำนนำค้อใต้และศพด.บ้ำนหรั่ง   พิเศษ 265,185 บริษัท เกษรพลำสติก จ้ำกัด 15 มี.ค.2561-30 มี.ค.2561 
- จัดซื้อของที่ระลึก เพื่อใช้ในโครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนชุมชนเข้มแข็ง 
จ้ำนวน 3 ชิ้น 

ตกลงรำคำ 4,500 ร้ำนนิ สุไลมำน 19 มี.ค.2561-24 มี.ค.2561 

- จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน เพื่อใช้ในโครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนชุมชนเข้มแข็ง ตกลงรำคำ 2,440 ร้ำนออน 2 19 มี.ค.2561-22 มี.ค.2561 
- จัดซื้อของรำงวัลกำรแสดง เพ่ือใช้ในโครงกำรนิทรรศกำรกำรเรียนรู้ จ้ำนวน 90 ชิ้น ตกลงรำคำ 4,500 ร้ำนออน 2 20 มี.ค.2561-23 มี.ค.2561 
- จัดซื้อถังขยะอันตรำย (กองช่ำง) จ้ำนวน 14 ใบ  ตกลงรำคำ 24,500 บริษัท เกษรพลำสติก จ้ำกัด 20 มี.ค.2561-27 มี.ค.2561 
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ชื่อโครงการ 
วิธีการ
จัดซื้อ 

 

วงเงินที่ท า
สัญญา 
(บาท) 

ชื่อคู่สัญญา 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(เริ่มต้น-สิ้นสุด) 

- จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน (ส้ำนักปลัด) จ้ำนวน 18 รำยกำร ตกลงรำคำ 6,902 ร้ำนออน 2 22 มี.ค.2561-28 มี.ค.2561 
- จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน (กองคลัง) จ้ำนวน 4 รำยกำร ตกลงรำคำ 5,160 ร้ำนออน 2 29 มี.ค.2561-2 เม.ย.2561 
- จัดซื้อชุดสังฆทำน เพ่ือใช้ในโครงกำรจัดกิจกรรมวันสงกรำนต์  ตกลงรำคำ 2,000 ร้ำนบ้ำรุงไทย 10 เม.ย.2561-12 เม.ย.2561 
- จัดซื้ออำหำรเสริม (นม) ส้ำหรับ ศพด.2 ศูนย์ เทอม 1/2561 (ครั้งที่ 1) ตกลงรำคำ 20,504.04 อสค.ภำคใต้ 1 พ.ค.2561-1 พ.ค.2561 
- จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำ (กองช่ำง)   ตกลงรำคำ 49,875 ร้ำนจ.อินทร นำนำวัสดุภัณฑ์ 1 พ.ค.2561-15 พ.ค.2561 
- จัดซื้อน้้ำดื่มขนำดบรรจุ 20 ลิตร จ้ำนวน 10 ถัง ส้ำหรับ ศพด.บ้ำนหรั่ง   ตกลงรำคำ 130 นำยปรีชำ พรหมนิมิตร 1 พ.ค.2561-31 พ.ค.2561 
- จัดซื้อน้้ำดื่มขนำดบรรจุ 20 ลิตร จ้ำนวน 84 ถัง ส้ำหรับ ศพด.บ้ำนนำค้อใต้  ตกลงรำคำ 1,092 น.ส.อำบิด๊ะ ดอหนิ 1 พ.ค.2561-31 พ.ค.2561 
- จัดซื้อของสมนำคุณ เพื่อใช้ในกำรไปศึกษำดูงำน ณ มอ.หำดใหญ่และทต.ขุนทะเล 
จ้ำนวน 2 ชิ้น   

ตกลงรำคำ 1,350 ร้ำนนิสุไลมำน 5 พ.ค.2561-7 พ.ค.2561 

- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส้ำนักปลัด) จ้ำนวน 1 รำยกำร ตกลงรำคำ 250 ร้ำนออน 2 5 พ.ค.2561-9 พ.ค.2561 
- จัดซื้ออินทผำลัมอบแห้ง แบบมีก้ำน บรรจุกล่องละ 500 กรัม ตกลงรำคำ 72,000 แสงทองรัตน์ 8 พ.ค.2561-22 พ.ค.2561 
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่ำง) จ้ำนวน 4 รำยกำร ตกลงรำคำ 10,360 ร้ำนออน 2 11 พ.ค.2561-15 พ.ค.2561 
- จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน (กองคลัง) จ้ำนวน 7 รำยกำร ตกลงรำคำ 5,370 ร้ำนออน 2 11 พ.ค.2561-15 พ.ค.2561 
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จ้ำนวน 8 รำยกำร ตกลงรำคำ 16,040 ร้ำนออน 2 19 พ.ค.2561-23 พ.ค.2561 
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  ตกลงรำคำ 2,260 บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ำกัด 24 พ.ค.2561-28 พ.ค.2561 
- จัดซื้อน้้ำดื่ม ส้ำหรับ ศพด.บ้ำนหรั่ง   ตกลงรำคำ 624 นำยปรีชำ พรหมนิมิตร 31 พ.ค.2561-31 ต.ค.2561 
- จัดซื้ออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 4 โรงเรียน เทอม 1/2561 (ครั้งที่ 2) พิเศษ 108,463.40 อสค.ภำคใต้ 1 มิ.ย.2561-1 มิ.ย.2561 
- จัดซื้อเครื่องสูบน้้ำหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ จ้ำนวน 1 ตัว ตกลงรำคำ 11,000 หจก.หัสไชยกำรไฟฟ้ำ 22 มิ.ย.2561-6 ก.ค.2561 
- จัดซื้อปูนขำว จ้ำนวน 10 ถุง เพ่ือใช้ในโครงกำรกีฬำวันฮำรีรำยอ ตกลงรำคำ 280 ร้ำนจ.อินทร นำนำวัสดุภัณฑ์ 22 มิ.ย.2561-22 มิ.ย.2561 
- จัดซื้อถ้วยรำงวัล จ้ำนวน 2 ใบ เพื่อใช้ในโครงกำรกีฬำวันฮำรีรำยอ ตกลงรำคำ 2,500 ร้ำนบังเด่นสปอร์ต 22 มิ.ย.2561-22 มิ.ย.2561 
- จัดซื้อเสื้อกีฬำ จ้ำนวน 96 ตัว เพ่ือใช้ในโครงกำรกีฬำวันฮำรีรำยอ ตกลงรำคำ 14,400 ร้ำนบังเด่นสปอร์ต 22 มิ.ย.2561-22 มิ.ย.2561 
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ชื่อโครงการ 
วิธีการ
จัดซื้อ 
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สัญญา 
(บาท) 

ชื่อคู่สัญญา 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(เริ่มต้น-สิ้นสุด) 

- จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำย (กองช่ำง) จ้ำนวน 4 รำยกำร ตกลงรำคำ 4,700 ร้ำนซองปืน จ่ำตุ้ม 22 มิ.ย.2561-26 มิ.ย.2561 
- จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน (กองคลัง) จ้ำนวน 6 รำยกำร ตกลงรำคำ 4,060 ร้ำนออน 2 22 มิ.ย.2561-26 มิ.ย.2561 
- จัดซื้อถังขยะมูลฝอย จ้ำนวน 26 ใบ (กองช่ำง) ตกลงรำคำ 45,500 บริษัท เกษรพลำสติก จ้ำกัด 26 มิ.ย.2561-10 ก.ค.2561 
- จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ส้ำหรับ ศพด.บ้ำนนำค้อใต้ ตกลงรำคำ 7,000 ร้ำนออน 2 28 มิ.ย.2561-2 ก.ค.2561 
- จัดซื้ออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 4 โรงเรียน เทอม 1/2561   พิเศษ 229,829.80 อสค.ภำคใต้ 30 มิ.ย.2561-3 ก.ย.2561 
- จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม จ้ำนวน 1 อัน ตกลงรำคำ 4,800 ร้ำนออน 2 3 ก.ค.2561-5 ก.ค.2561 
- จัดซื้อหมึกเครื่องแฟกซ์ FAX 2850 จ้ำนวน 1 อัน ตกลงรำคำ 2,790 ร้ำนออน 2 11 ก.ค.2561-13 ก.ค.2561 
- จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน ส้ำหรับประดับและตกแต่งอำคำรส้ำนักงำน เนื่องในโอกำสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 จ้ำนวน 5 รำยกำร 

ตกลงรำคำ 6,862 ห้ำงสเป็กซ์ เครื่องเขียน 14 ก.ค.2561-20 ก.ค.2561 

- จัดซื้อเทียนแผ่น จ้ำนวน 100 กิโลกรัม เพ่ือใช้ในโครงกำรหล่อเทียนพรรษำ ตกลงรำคำ 8,000 ร้ำนบ้ำรุงไทย 14 ก.ค.2561-18 ก.ค.2561 
- จัดซื้อหินคลุก จ้ำนวน 30 คิว เพ่ือซ่อมแซมถนนที่ช้ำรุดภำยในพ้ืนที่ต้ำบลมะกรูด ตกลงรำคำ 21,383.70 หจก.อ.อนันต์สถำปัตย์ 19 ก.ค.2561-2 ส.ค.2561 
- จัดซื้อวัสดุตกแต่ง ตกลงรำคำ 5,400 ห้ำงสเป็กซ์ เครื่องเขียน 26 ก.ค.2561-31 ก.ค.2561 
- จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่ำง) ตกลงรำคำ 30,000 หจก.ดี.พี.ปิโตรเลียม 1 ส.ค.2561-28 ก.ย.2561 
- จัดซื้อน้้ำดื่ม จ้ำนวน 196 ถัง ส้ำหรับ ศพด.บ้ำนนำค้อใต้  ตกลงรำคำ 2,548 น.ส.อำบิด๊ะ ดอหนิ 2 ส.ค.2561-30 ก.ย.2561 
- จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค กองคลัง) จ้ำนวน 1 เครื่อง ตกลงรำคำ 16,000 บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ำกัด 4 ส.ค.2561-18 ส.ค.2561 
- จัดซื้อยำงรถบรรทุก 80-5427 ปัตตำนี  จ้ำนวน 4 เสน้ ตกลงรำคำ 18,000 ร้ำนหมอรถโคกโพธิ์ 4 ส.ค.2561-8 ส.ค.2561 
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จ้ำนวน 8 รำยกำร ตกลงรำคำ 30,770 ร้ำนออน 2 8 ส.ค.2561-10 ส.ค.2561 
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก HP Laserjet P 1102)   ตกลงรำคำ 11,200 ร้ำนออน 2 11 ส.ค.2561-15 ส.ค.2561 
- จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน (ส้ำนักปลัด) จ้ำนวน 13 รำยกำร ตกลงรำคำ 15,520 ร้ำนออน 2 10 ส.ค.2561-12 ส.ค.2561 
- จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน (กองคลัง) จ้ำนวน 11 รำยกำร ตกลงรำคำ 11,913 ร้ำนออน 2 15 ส.ค.2561-17 ส.ค.2561 
- จัดซื้อวัสดุประปำ จ้ำนวน 33 รำยกำร ตกลงรำคำ 79,870 ร้ำนจ.อินทร นำนำวัสดุภัณฑ์ 22 ส.ค.2561-26 ส.ค.2561 
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ชื่อโครงการ 
วิธีการ 
จัดซื้อ 

 

วงเงินที่ท า
สัญญา 
(บาท) 

ชื่อคู่สัญญา 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(เริ่มต้น-สิ้นสุด) 

- จัดซื้อมิเตอร์น้้ำ ขนำด 4 หุน จ้ำนวน 40 ตัว เฉพำะเจำะจง 19,200 ร้ำน จ.อินทร นำนำวัสดุภัณฑ์ 24 ส.ค.2561-28 ส.ค.2561 
- จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 9 รำยกำร    เฉพำะเจำะจง 7,316 ร้ำนออน 2 24 ส.ค.2561-28 ส.ค.2561 
- จัดซื้อแบตเตอรี่ส้ำหรับรถบรรทุกขยะ หมำยเลขครุภัณฑ์80-5427  
จ้ำนวน ๒ ลูก 

เฉพำะเจำะจง 6,600 สุรพล อะไหล่ยนต์ 25 ส.ค.2561-27 ส.ค.2561 

- จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน (กองช่ำง) จ้ำนวน 19 รำยกำร เฉพำะเจำะจง 7,728 ร้ำนออน 2 26 ส.ค.2561-29 ส.ค.2561 
- จัดซื้อกระเบื้องลอนคู่ ขนำด 1.20 เมตร เฉพำะเจำะจง 840 ร้ำน จ.อินทร นำนำวัสดุภัณฑ์ 28 ส.ค.2561-30 ส.ค.2561 
- จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 
(กองกำรศึกษำ) จ้ำนวน 1 ชุด 

เฉพำะเจำะจง 22,000 บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ำกัด 28 ส.ค.2561-11 ก.ย.2561 

- จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 4 รำยกำร เฉพำะเจำะจง 2,080 ร้ำนออน 2 28 ส.ค.2561-3 ก.ย.2561 
- จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 350 ซีซี เฉพำะเจำะจง 9,800 ประเสริฐ กำรช่ำง 29 ส.ค.2561-31 ส.ค.2561 
- จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Ink Tank Printer (ส้ำนักปลัด) จ้ำนวน 1 เครื่อง เฉพำะเจำะจง 4,300 บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ำกัด 29 ส.ค.2561-12 ก.ย.2561 
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จ้ำนวน 2 รำยกำร เฉพำะเจำะจง 4,680 บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ำกัด 29 ส.ค.2561-4 ก.ย.2561 
- จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน (กองคลัง) จ้ำนวน 2 รำยกำร เฉพำะเจำะจง 5,420 ร้ำนออน 2 4 ก.ย.2561-8 ก.ย.2561 
- จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (กองช่ำง) จ้ำนวน 3 รำยกำร เฉพำะเจำะจง 20,150 ร้ำน จ.อินทร นำนำวัสดุภัณฑ์ 6 ก.ย.2561-10 ก.ย.2561 
- จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (ส้ำนักปลัด) จ้ำนวน 22 รำยกำร เฉพำะเจำะจง 10,000 ร้ำน อะไรบ้ำง 10-20 19 ก.ย.2561-21 ก.ย.2561 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


