
ล ำดบั รำยกำร
1  31 รายการ
2 8 รายการ
3 1 รายการ
4 1 รายการ
5 1 รายการ
6 1 รายการ
7 6 รายการ
8 2 รายการ
9 2 รายการ

10 1 รายการ
11 22 รายการ
12 11 รายการ
13 6 รายการ
14 4 รายการ
15 1 รายการ
16 1 รายการ
17 1 รายการ
18 1 รายการ
19 3 รายการ
20 8 รายการ

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
ซ้ือวัสดุส านักงาน

ซ้ือน้ าด่ืม
                ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์               

ซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ศษ-7939 กทม.)

จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมรถยนต์ (ศษ-7939 กทม.)

12,493.- บริษัทแป๊ะแชสงขลา จ ากัด 
บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 1500.-

3,090.- บริษัท สยามนครินทร์ จ ากัด 

จ ำนวนเงิน (บำท) รำยชื่อผู้ประกอบกำร
75,158.- บริษัท ก จักรวาล (2003) จ ากัด 

1,872.50.-
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์19,800.- บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุและวัสดุอื่น ๆบริษัท พงษ์สินค้าวัสดุ จ ากัด 5,385.-

บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ สาขาสะเดา 3299.88.-
บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ สาขาสะเดา 

ซ้ือวัสดุอื่น ๆ4,343.-
1,190.-

21,110.-
29,904.-

ซ้ือวัสดุส านักงาน
จ้างเหมาท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์

บริษัท พงษ์สินค้าวัสดุ จ ากัด 
บริษัท พงษ์สินค้าวัสดุ จ ากัด 

ร้าน พุฒิชัยแอร์ แอนด์ เซอร์วิส1,800.-

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ร้าน ทวีทรัพย์ (เจ้เค่ียง)5,850.-
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและแอร์ (นข-3498 สงขลา)ร้าน ท๊อปซาวด์3,600.-

ร้าน ณ สงขลาพร้ินต้ิง
ร้าน เกษมคอมพิวเตอร์

20,010.- จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ร้าน เกษมคอมพิวเตอร์ 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ 2562
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสงขลำ

ร้าน อักษรชัยตรายาง (ส านักงานใหญ่) จ้างเหมาท าตรายาง6,910.-

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน2,300.- ร้าน รุ่งเรืองศิลป์การเบาะ 
จ้างเหมาท าความสะอาดและเติมน้ ายาเคร่ืองปรับอากาศร้าน สมพงษ์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส  7,050.-

ซ้ือวัสดุส านักงาน4,200.- ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ปรินทรการค้า 
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ



ล ำดบั รำยกำร
21 5 รายการ
22 1 รายการ
23 1 รายการ
24 1 รายการ
25 1 รายการ
26 1 รายการ
27 1 รายการ
28 1 รายการ
29 1 รายการ
30 1 รายการ
31 1 รายการ
32 1 รายการ
33 1 รายการ
34 274 รายการ
35 2 รายการ

 

420.- ร้านบรรณกร ค่าหนังสือพิมพ์

17,390.- ร้าน เอสวีเอ เซอร์วิส (ส านักงานใหญ่) ซ้ือวัสดุส านักงาน
2,650.- ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ค็อกพิทสงขลาการาจ จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมรถยนต์ (กท-7897 สงขลา)

จ ำนวนเงิน (บำท) รำยชื่อผู้ประกอบกำร งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมรถยนต์ (ศค-2802 กทม.)300.- ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ค็อกพิทสงขลาการาจ
1,900.- ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ค็อกพิทสงขลาการาจ จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง (กน-1522 สงขลา)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ค็อกพิทสงขลาการาจ จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมรถยนต์ (97-3790 กทม.)700.-
400.- ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ค็อกพิทสงขลาการาจ จ้างเหมาขัดขอบล้อรถยนต์ (กท-7897 สงขลา)

300.- ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ค็อกพิทสงขลาการาจ จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมรถยนต์ (กน-1522 สงขลา)
จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กน-1522 สงขลา)ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ค็อกพิทสงขลาการาจ3,700.-

จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมรถยนต์ (กน-1522 สงขลา)ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ค็อกพิทสงขลาการาจ1,395.-
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมรถยนต์ (กธ-7404 สงขลา)ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ค็อกพิทสงขลาการาจ3,950.-

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ค็อกพิทสงขลาการาจ2,780.- จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง (กท-7897 สงขลา)

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด แทนตะวัน เซอร์วิส 313,071.18.- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง

จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง (ศค-2802 กทม.)ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ค็อกพิทสงขลาการาจ2,500.-
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง (กธ-7404 สงขลา)ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ค็อกพิทสงขลาการาจ2,780.-


