สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)
ร้านรุ่งเรืองการเกษตร
1,800.-

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
43/2562
11 กุมภาพันธ์ 62

๑

ซื้อวัสดุการเกษตร

1,800.-

1,800.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านรุ่งเรืองการเกษตร
1,800.-

๒

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
(สาหรับประมวลผล) จานวน 1 เครื่อง

22,000.-

22,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก. ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์ หจก. ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์ - สินค้ามีคุณภาพ
22,000.22,000.-

-

๓

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
(สาหรับสานักงาน) จานวน 3 เครือ่ ง

48,000.-

48,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก. ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์ หจก. ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์ - สินค้ามีคุณภาพ
48,000.48,000.-

-

4

ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 4 ชุด

15,200.-

15,200.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก. ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์ หจก. ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์ - สินค้ามีคุณภาพ
15,200.15,200.-

-

5

โครงการจัดหวัดเคลื่อนที่
ประจาเดือนมกราคม 2562
ค่าอุปโภค-บริโภค

17,800.-

17,800.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ - สินค้ามีคุณภาพ
- มีบริการส่งสินค้า
ยะลา 17,800.ยะลา 17,800.-

ใบสั่งซื้อ เลขที่
37/2562
21 มกราคม 62

6

โครงการจัดหวัดเคลื่อนที่
ประจาเดือนมกราคม 2562
ค่าวัสดุการเรียน การสอน

6,750.-

6,750.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านมัสนา 6,750.-

ร้านมัสนา 6,750.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
39/2562
21 มกราคม 62

7

โครงการจัดหวัดเคลื่อนที่
ประจาเดือนมกราคม 2562
ค่าจัดซื้อผ้าโสร่งชายและหญิง

6,500.-

6,500.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านสุไลมาน 6,500.-

ร้านสุไลมาน 6,500.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
40/2562
21 มกราคม 62

8

โครงการจัดหวัดเคลื่อนที่
ประจาเดือนมกราคม 2562
ค่าจัดซื้อชุดนักเรียน

17,000.-

17,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอัล-อัยตาม 17,000.-

ร้านอัล-อัยตาม 17,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
38/2562
21 มกราคม 62

-2ลาดับที่

9

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

เบิกจ่ายค่าน้ามันเชื้อเพลิง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

33,268.90.- 33,268.90.-

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

เฉพาะ
เจาะจง

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จากัด บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จากัด - เป็นตัวแทน
จาหน่ายที่อยู่ใกล้
33,268.90.33,268.90.-

-

สานักงานและ
สะดวกในการใช้
บริการ

10

เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์

5,200.-

5,200.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก. ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์ หจก. ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์ - บริการดี
- สินค้ามีคุณภาพ
5,200.5,200.-

ใบสั่งจ้าง เลขที่
05/2562
6 กุมภาพันธ์ 62

11

เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
พร้อมเก้าอี้

6,000.-

6,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

บ. จ.พาณิชย์ปัตตานี
6,000.-

บ. จ.พาณิชย์ปัตตานี
6,000.-

- บริการดี
- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
06/2562
18 กุมภาพันธ์ 62

12

ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน

10,000.-

10,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2
10,000.-

ร้านออน 2
10,000.-

- ราคาเหมาะสม
- สะดวกในการซื้อ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
16/2562
7 กุมภาพันธ์ 62

13

ค่าจ้างพิมพ์ปกพร้อมเข้าเล่มแผนการ
ติดตามและประเมินผลฯ

8,400.-

8,400.-

วิธีคัดเลือก ร้านสาน์สสัมพันธ์
8,400.-

ร้านสาน์สสัมพันธ์
8,400.-

- ราคาเหมาะสม
- ผลงานมีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
17/2562
18 กุมภาพันธ์ 62

14

ค่าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

9,500.-

9,500.-

วิธีคัดเลือก บ. แอล เจ อินเตอร์ กรุป๊ จากัด บ. แอล เจ อินเตอร์ กรุป๊ จากัด - ราคาเหมาะสม
- ผลงานมีคุณภาพ
9,500.9,500.-

ใบสั่งจ้าง เลขที่
18/2562
18 กุมภาพันธ์ 62

-3ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

15

ค่าจ้างปริ้นท์สตี ัวอย่างภาพถ่าย

2,030.-

2,030.-

วิธีคัดเลือก ร้านปัตตานีซีร็อก
2,030.-

ร้านปัตตานีซีร็อก
2,030.-

- ราคาเหมาะสม
- ผลงานมีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
19/2562
20 กุมภาพันธ์ 62

16

ค่าจ้างทาแบบพิมพ์ตั๋วจัดเก็บตลาด

6,000.-

6,000.-

วิธีคัดเลือก ร้านโรงพิมพ์ปตั ตานีการช่าง
6,000.-

ร้านโรงพิมพ์ปตั ตานีการช่าง
6,000.-

- ราคาเหมาะสม
- ผลงานมีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
20/2562
20 กุมภาพันธ์ 62

17

ค่าจ้างทาป้ายไวนิลโครงการอบรม
นักเรียนและเยาวชน

1,500.-

1,500.-

วิธีคัดเลือก ร้าน อินดีไซน์ 1,500.-

ร้าน อินดีไซน์ 1,500.-

- ราคาเหมาะสม
- ผลงานมีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
21/2562
28 กุมภาพันธ์ 62

18

ค่าจ้างทาปกเข้าเล่มโครงการอบรม
นักเรีนและเยาวชน

1,800.-

1,800.-

วิธีคัดเลือก ร้านปัตตานีซีร็อก
1,800.-

ร้านปัตตานีซีร็อก
1,800.-

- ราคาเหมาะสม
- ผลงานมีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
22/2562
28 กุมภาพันธ์ 62

19

ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานโครงการอบรม
นักเรียนและเยาวชน

26,924.-

26,924.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้าน สเป๊กซ์เครื่องเขียน
26,924.-

ร้าน สเป๊กซ์เครื่องเขียน
26,924.-

- ราคาเหมาะสม
- สะดวกในการ
จัดซื้อ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
23/2562
28 กุมภาพันธ์ 62

20

ค่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ใบรับบริการสถานี
ขนส่ง

900.-

900.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านโรงพิมพ์ปตั ตานีการช่าง
900.-

ร้านโรงพิมพ์ปตั ตานีการช่าง
900.-

- ราคาเหมาะสม
ใบสั่งจ้าง เลขที่
- ผลงานมีคุณภาพ
24/2562
- สะดวกในการจัด
28 กุมภาพันธ์ 62
จ้าง

