สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

๑

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

๓๔,๑๑๐.-

๓๔,๑๑๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอมรพานิช/ ๓๔,๑๑๐.-

ร้านอมรพานิช/ ๓๔,๑๑๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
๐๗๙/๒๕๖๒
2 เม.ย. 62

๒

ไวนิลทรงพระเจริญฯ และสติ๊กเกอร์
ซีทรูตราสัญลักษณ์ เตรียมรับเสด็จฯ

๘,๓๔๑.-

๘,๓๔๑.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ ๘,๓๔๑.-

ร้านอินดีไซน์/ ๘,๓๔๑.-

- สินค้ามีคุณภาพ

-

๓

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เตรียมการรับเสด็จฯ

๘,๐๗๕.-

๘,๐๗๕.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน ๒/ ๘,๐๗๕.-

ร้านออน ๒/ ๘,๐๗๕.-

- สินค้ามีคุณภาพ

-

4

จ้างทาสติ๊กเกอร์ซีทรูตราสัญลักษณ์
เตรียมรับเสด็จฯ

๔,๕๒๘.-

๔,๕๒๘.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ ๔,๕๒๘.-

ร้านอินดีไซน์/ ๔,๕๒๘.-

- สินค้ามีคุณภาพ

-

5

ค่าพวงมาลัยข้อพระกรพร้อมพาน
ถวายรับเสด็จฯ

๓,๐๐๐.-

๓,๐๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคาลล่าลิลลี่/ ๓,๐๐๐.-

ร้านคาลล่าลิลลี่/ ๓,๐๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

-

6

ไวนิล ร่วมต้อนรับเดือนรอมฎอน
ประจาปี ๒๕๖๒

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ ๑๐๘,๖๗๑.๗๖.- ร้านอินดีไซน์/ ๑๐๘,๖๗๑.๗๖.- - สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
๑๐๙/๒๕๖๒
2 พ.ค. 62

7

จ้างจัดดอกไม้สดตกแต่งบริเวณที่
ประทับและบริเวณสานักงาน อบจ.

8

ค่าพวงมาลาดอกไม้สด
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

๑๐๘,๖๗๑.๗๖ ๑๐๘,๖๗๑.๗๖

๑๒๔,๖๐๐.-

๑๒๔,๖๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคาลล่าลิลลี่/ ๑๒๔,๖๐๐.- ร้านคาลล่าลิลลี่/ ๑๒๔,๖๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
๐๘๗/๒๕๖๒
11 เม.ย. 62

๑,๐๐๐.-

๑,๐๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคาลล่าลิลลี่/ ๑,๐๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

-

ร้านคาลล่าลิลลี่/ ๑,๐๐๐.-

-2ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

9

ไวนิลพระบรมสาทิสลักษณ์และป้าย
ป๊อปบอร์ดสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

๑,๐๘๐.-

๑,๐๘๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ ๑,๐๘๐.-

10

ไวนิลพระบรมสาทิสลักษณ์
รัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๓

๑,๑๓๘.-

๑,๑๓๘.-

เฉพาะ
เจาะจง

11

ไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
และตราสัญลักษณ์ฯ (วปร.)

๔๗,๐๔๐.-

๔๗,๐๔๐.-

12

ไวนิล "ห้องน้าท้องถิ่นสะอาดฯ"

๘๐๐.-

13

ไวนิลถ้อยคาถวายพระพรชัยฯ เนือ่ งใน
โอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

14

ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

ร้านอินดีไซน์/ ๑,๐๘๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
๐๙๖/๒๕๖๒
24 เม.ย. 62

ร้านอินดีไซน์/ ๑,๑๓๘.-

ร้านอินดีไซน์/ ๑,๑๓๘.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
๐๖๑/๒๕๖๒
28 มี.ค. 62

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ ๔๗,๐๔๐.-

ร้านอินดีไซน์/ ๔๗,๐๔๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
๐๘๐/๒๕๖๒
3 เม.ย. 62

๘๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ ๘๐๐.-

ร้านอินดีไซน์/ ๘๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
๐๙๓/๒๕๖๒
23 เม.ย. 62

๔,๓๒๐.-

๔,๓๒๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ ๔,๓๒๐.-

ร้านอินดีไซน์/ ๔,๓๒๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
๑๐๘/๒๕๖๒
2 พ.ค. 62

10,270.-

10,270.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จากัด/ บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จากัด/ - ราคาเหมาะสม
- สะดวกในการ
10,270.10,270.-

ใบสั่งซื้อ เลขที่
๐45/๒๕๖๒
13 พ.ค. 62

จัดซื้อ

15

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการ
อบรมเพื่อส่งเสริมการมีส่ ่วนร่วมของ
ประชาชนตามแนวทางประชารัฐใน
เทศกาลถือศีลอด

10,000.-

10,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอามานะห์ สะมาแอ/
10,000.-

ร้านอามานะห์ สะมาแอ/
10,000.-

- บริการดี
- ที่ตั้งใกล้
สานักงาน
- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
023/2562
8 พ.ค. 62

16

ค่าจ้างทาป้ายไวนิล ตามโครงการอบรม
เพื่อส่งเสริมการมี่ส่วนร่วมของ
ประชาชนตามแนวทางประชารัฐใน
เทศกาลถือศีลอด

4,000.-

4,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 4,000.-

ร้านอินดีไซน์/ 4,000.-

- บริการดี
- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
002/2562
7 พ.ค. 62

-3ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

- บริการดี
- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
015/2562
7 พ.ค. 62

17

ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ตามโครงการ
อบรมเพื่อส่งเสริมการมีส่ ่วนร่วมของ
ประชาชนตามแนวทางประชารัฐใน
เทศกาลถือศีลอด

94,985.-

94,985.-

เฉพาะ
เจาะจง

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน/
94,985.-

18

ค่าซ่อมแซมบารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศในอาคารสานักงาน
สนามกีฬาฯ

11,500.-

11,500.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้าน T.S. เซอร์วิส/ 11,500.- ร้าน T.S. เซอร์วิส/ 11,500.- - บริการดี

19

ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ตามโครงการ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทา
แผนและงบประมาณทางการศึกษา
เจ้าภาพระดับภาคใต้

25,250.-

25,250.-

เฉพาะ
เจาะจง

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน/
25,250.-

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน/
25,250.-

- บริการดี
- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
035/2562
19 เม.ย. 62

20

ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการบรรยาย
ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
การจัดทาแผนและงบประมาณทางการ
ศึกษา เจ้าภาพระดับภาคใต้

37,500.-

37,500.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านสาส์นสัมพันธ์การพิมพ์/
37,500.-

ร้านสาส์นสัมพันธ์การพิมพ์/
37,500.-

- บริการดี
- สินค้ามีคุณภาพ

สัญญาซื้อขาย เลขที่
037/2562
19 เม.ย. 62

21

ค่าจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร ตาม
โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการ
จัดทาแผนและงบประมาณทางการ
ศึกษา เจ้าภาพระดับภาคใต้

45,000.-

45,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวพัชรี ปานเล็ก/
45,000.-

นางสาวพัชรี ปานเล็ก/
45,000.-

- บริการดี
- สินค้ามีคุณภาพ

สัญญาซื้อขาย เลขที่
036/2562
19 เม.ย. 62

22

ค่าน้ามันเชื้อเพลิง

เฉพาะ
เจาะจง

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จากัด/ บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จากัด/ - ที่ตั้งอยู่ใกล้
สานักงาน
73,110.20.73,110.20.-

73,110.20.- 73,110.20.-

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน/
94,985.-

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

- สินค้ามีคุณภาพ

- สะดวกในการใช้
บริการ

สัญญาซื้อขาย เลขที่
006/2562
2 พ.ค. 62

-

-4ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

23

ปรับปรุงถนนหินคลุกสาย ม.2 ต.ตุยง – 812,000.ม.1 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

812,000.-

วิธีคัดเลือก หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/
812,500.หจก.เกตุบญ
ุ ชูก่อสร้าง/
813,700.หจก.มะซาสัมพันธ์/
817,900.-

24

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/
812,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง เลขที่
042/2562
1 พ.ค. 62

ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ม.2 ต.ยาบี – 4,050,000.- 4,050,000.- วิธีคัดเลือก หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/
ม.2 ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
4,050,000.หจก.เกตุบญ
ุ ชูก่อสร้าง/
4,305,000.หจก.มะซาสัมพันธ์/
4,511,000.-

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/
4,050,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง เลขที่
043/2562
1 พ.ค. 62

25

ค่าจัดทาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และ
บริเวณปลูกต้นไม้พระราชทานในพิธี
ถวายพระพรชัยมงคลในส่วนภูมิภาค
จังหวัดปัตตานี

หจก.บิลดิ้ง บลอซซัม/
1,680,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง เลขที่
044/2562
2 พ.ค. 62

26

ปรับปรุงถนนหินคลุกสาย ม.4
5,230,000.- 5,230,000.- วิธีคัดเลือก หจก.มะซาสัมพันธ์/
ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ – ต.ตะโละแมะนา
5,230,000.อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
หจก.เอส เอ็ม ปัตตานี/
5,239,000.หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/
5,245,000.-

หจก.มะซาสัมพันธ์/
5,230,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง เลขที่
045/2562
15 พ.ค. 62

1,680,000.- 1,680,000.- วิธีคัดเลือก หจก.บิลดิ้ง บลอซซัม/
1,680,000.-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

-5ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

27

เสริมผิวถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลต์
สาย ปน ถ1-0047 บ้านปูแลปูโล๊ะ –
บ้านชาซาเวาะเซ็ง ม.2 ต.ปิตุมดุ ี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

4,780,000.- 4,780,000.- วิธีคัดเลือก หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง/ หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง/ - มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
4,780,000.4,780,000.- คุณสมบัติถูกต้อง
หจก.ดูวาแทรกเตอร์/
ครบถ้วน
4,888,000.- เป็นผู้เสนอราคา
หจก.พรแก้วก่อสร้าง/
ต่าสุด
4,967,000.-

สัญญาจ้าง เลขที่
046/2562
22 พ.ค. 62

28

ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางพารา สาย ม.2
ต.สะดาวา อ.ยะรัง – ม.7 ต.กะมิยอ
อ.เมือง จ.ปัตตานี

2,538,000.- 2,538,000.- วิธีคัดเลือก หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง/ หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง/ - มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
2,538,000.2,538,000.- คุณสมบัติถูกต้อง
หจก.พรแก้วก่อสร้าง/
ครบถ้วน
2,611,000.- เป็นผู้เสนอราคา
หจก.ดูวาแทรกเตอร์/
ต่าสุด
2,639,000.-

สัญญาจ้าง เลขที่
047/2562
22 พ.ค. 62

29

ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางพารา
สาย ปน ถ1-0051 บ้านปาการียะ –
บ้านปะกาฮะรัง ต.ลิปะสะโง
อ.หนองจิก – ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง
จ.ปัตตานี

4,696,000.- 4,696,000.- วิธีคัดเลือก หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/
5,069,000.หจก.พรแก้วก่อสร้าง/
5,511,000.หจก.นาเกตุวัฒนา/
5,215,000.-

หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/
4,696,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง เลขที่
048/2562
22 พ.ค. 62

30

ซ่อมสร้าง/เสริมผิวถนนผิวจราจรพารา 7,390,000.- 7,390,000.- วิธีคัดเลือก
แอสฟัลต์ สาย ปน ถ1-0050
บ้านกาเดาะ – บ้านอาเนาะปูโล๊ะ ม.3
ต.ลิปะสะโง – ม.6 ต.ยาบี อ.หนองจิก
จ.ปัตตานี

หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/
7,390,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง เลขที่
049/2562
22 พ.ค. 62

หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/
7,390,000.หจก.นาเกตุก่อสร้าง/
7,480,000.หจก.พรแก้วก่อสร้าง/
7,500,000.-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

-6ลาดับที่

31

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

ปรับปรุบระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
24,282,000 24,282,000 วิธีคัดเลือก
สาธารณะด้วยโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ บริเวณถนนเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และ
การใช้โคมไฟหลอด LED ภายในอาคาร
สานักงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

บ.ไทย เค เอส เค จากัด/
บ.ไทย เค เอส เค จากัด/
24,282,000.24,282,000.บ.แสงมิตรอีเลคทรอนิค จากัด/
24,331,955.15บ.พี.ที.ชัย ไล้ท์ติ้ง แอนด์
อินดัสทรี จากัด/
26,240,348.03.-

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง เลขที่
050/2562
27 พ.ค. 62

