สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

๑

จ้างทาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
กาหนดระยะเวลาละศิลอดฯ

๓๓๐,๐๐๐.-

๓๓๐,๐๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท บลูอิมเมจ จากัด/
๓๓๐,๐๐๐.-

๒

ซื้อผ้าระบายสีเหลืองเตรียมรับเสด็จฯ

52,500.-

52,500.-

เฉพาะ
เจาะจง

๓

ซื้อผ้าระบายสีขาวและผ้าระบาย
สีเหลืองถวายพระพรชัยมงคงฯ

21,000.-

21,000.-

4

ซื้อธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

7,500.-

5

ซื้อไม้ดอกไม้ประดับสีเหลือง

6
7

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

บริษัท บลูอิมเมจ จากัด/
๓๓๐,๐๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
110/๒๕๖๒
2 พ.ค. 62

ร้านออน 2/ 52,500.-

ร้านออน 2/ 52,500.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
082/๒๕๖๒
4 เม.ย. 62

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน ๒/ 21,000.-

ร้านออน ๒/ 21,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
112/๒๕๖๒
2 พ.ค. 62

7,500.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2/ 7,500.-

ร้านออน 2/ 7,500.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
111/๒๕๖๒
2 พ.ค. 62

47,85๐.-

47,85๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านสวนอุทัย พันธุ์ไม้/
47,85๐.-

ร้านสวนอุทัย พันธุ์ไม้/
47,85๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
124/๒๕๖๒
7 มิ.ย. 62

ค่าพวงมาลาดอกไม้สด พิธีวันคล้าย
วันสิ้นพระชนม์ฯ กรมหลวงชุมพรฯ

๑,000.-

๑,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคาลล่าลิลลี่/ ๑,000.-

ร้านคาลล่าลิลลี่/ ๑,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

-

จ้างทาสติ๊กเกอร์ซีทรูตราสัญลักษณ์
เตรียมรับเสด็จฯ

4,528.-

4,528.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 4,528.-

ร้านอินดีไซน์/ 4,528.-

- สินค้ามีคุณภาพ

-

-2ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

8

ซื้อพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ

3,๐๐๐.-

3,๐๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านบี เอ็ม กรอบรูป/ 3,๐๐๐.- ร้านบี เอ็ม กรอบรูป/ 3,๐๐๐.- - สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
121/๒๕๖๒
30 พ.ค. 62

9

ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง

904,000.-

904,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์/ หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์/ - ราคาเหมาะสม
- สะดวกในการ
904,000.904,000.-

สัญญาซื้อ เลขที่
10/2562
6 มิ.ย. 62
ใบสั่งจ้าง เลขที่
11/2562
18 มิ.ย. 62

จัดซื้อ
- บริการประทับใจ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

10

ค่าจ้างเหมารับขนคนโดยสาร โครงการ
คัดเลือกนักเรียนและครูเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการของ อปท.

56,000.-

56,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เซาท์สยาม ไอ.เอ็ม.ที. บริษัท เซาท์สยาม ไอ.เอ็ม.ที. - ราคาเหมาะสม
คอร์ปอเรชั่น จากัด/ 56,000.- คอร์ปอเรชั่น จากัด/ 56,000.- - บริการประทับใจ

11

ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการประชุม
และอบรมการจัดทาแผนพัฒนาฯ

15,330.-

15,330.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2/ 15,330.-

ร้านออน 2/ 15,330.-

- ราคาเหมาะสม
- สะดวกในการ
จัดซื้อ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
46/2562
6 มิ.ย. 62

12

ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการประชุม
และอบรมการจัดทาแผนพัฒนาฯ

5,280.-

5,280.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป
จากัด/ 5,280.-

บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป
จากัด/ 5,280.-

- ราคาเหมาะสม
- สะดวกในการ
จัดซื้อ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
47/2562
6 มิ.ย. 62

13

ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน

10,700.-

10,700.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป
จากัด/ 10,700.-

บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป
จากัด/ 10,700.-

- ราคาเหมาะสม
- สะดวกในการ
จัดซื้อ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
48/2562
13 มิ.ย. 62

14

ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างของกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

19,227.-

19,227.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเจ๊ะดีซิเมนต์บล็อก/
19,227.-

ร้านเจ๊ะดีซิเมนต์บล็อก/
19,227.-

- บริการดี
- ที่ตั้งใกล้
สานักงาน
- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
21/2562
18 มิ.ย. 62

-3ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

15

ค่าจ้างซ่อมแซมเสาไฟฟ้าสนามกีฬา
กลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

5,730.-

5,730.-

เฉพาะ
เจาะจง

นายสมคิด ดียิ่ง/ 5,730.-

16

ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ตามโครงการ
คัดเลือกนักเรียนและครูเพื่อเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการของ อปท.
ระดับภาคใต้ ประจาปี 2562

13,770.-

13,770.-

เฉพาะ
เจาะจง

17

ค่าซ่อมแซมระบบประปาภายในสนาม
กีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี

8,937.-

8,937.-

18

ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสาหรับเด็กเล่น 300,000.ของโรงเรียนบ้านเขาตูม

19

ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสาหรับเด็กเล่น 300,000.ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี

20

เบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง

21

ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ม.5 ต.ยาบี – 3,845,000.- 3,845,000.- วิธีคัดเลือก หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/
ม.3 ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
3,950,000.หจก.เกตุบญ
ุ ชูก่อสร้าง/
4,160,000.หจก.มะซาสัมพันธ์/
4,360,000.-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

นายสมคิด ดียิ่ง/ 5,730.-

- บริการดี
- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
8/2562
31 พ.ค. 62

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน/
13,770.-

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน/
13,770.-

- บริการดี
- ที่ตั้งใกล้
สานักงาน
- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
50/2562
14 มิ.ย. 62

เฉพาะ
เจาะจง

นายนราวิชณ์ สุขสีแวว/
8,937.-

นายนราวิชณ์ สุขสีแวว/
8,937.-

- บริการดี
- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
9/2562
13 มิ.ย. 62

300,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท สยามเทค กรุ๊ป 999/
300,000.-

บริษัท สยามเทค กรุ๊ป 999/
300,000.-

- บริการดี
- สินค้ามีคุณภาพ

สัญญาซื้อขาย เลขที่
13/2562
18 เม.ย. 2562

300,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท สยามเทค กรุ๊ป 999/
300,000.-

บริษัท สยามเทค กรุ๊ป 999/
300,000.-

- บริการดี
- สินค้ามีคุณภาพ

สัญญาซื้อขาย เลขที่
14/2562
14 พ.ค. 2562

47,239.30.- 47,239.30.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์
จากัด/ 47,239.30.-

บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์
จากัด/ 47,239.30.-

- ที่ตั้งอยู่ใกล้
สานักงาน
- สะดวกในการ
จัดซื้อ

-

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/
3,845,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง เลขที่
051/2562
6 มิ.ย. 62

-4ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

964,000.-

964,000.-

วิธีคัดเลือก หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง/
964,000.หจก.ดูวาแทรกเตอร์/
1,030,000.หจก.รุสลันโยธา/
1,035,000.-

22

ขุดลอกคลองสายรอบฟาร์มโครงการ
พระราชดาริ ม.4 – ม.5 ต.บางเขา
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

23

ก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน ม.8 ต.บานา 1,680,000.- 1,680,000.- วิธีคัดเลือก หจก.ปัตตานีอนันต์การค้า/
อ.เมือง จ.ปัตตานี
1,680,000.หจก.ที เค ปัตตานี/
1,682,000.หจก.เอฟที สมาร์ทเวิร์ค/
1,687,000.-

24

ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี

25

26

400,000.-

ต่อเติมปรับปรุงรั้วโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 400,000.-

ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์
ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี

350,000.-

400,000.-

400,000.-

350,000.-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง/
964,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง เลขที่
052/2562
6 มิ.ย. 62

หจก.ปัตตานีอนันต์การค้า/
1,680,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง เลขที่
053/2562
11 มิ.ย. 62

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.สยามสลาตันคอสตรัคชั่น/ หจก.สยามสลาตัน คสตรัคชั่น/ - มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
400,000.400,000.-

สัญญาจ้าง เลขที่
054/2562
19 มิ.ย. 62

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.สลามมัตสลาตัน บริการ/ หจก.สลามมัตสลาตัน บริการ/ - มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
400,000.400,000.-

สัญญาจ้าง เลขที่
055/2562
19 มิ.ย. 62

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.สยามสลาตันคอสตรัคชั่น/ หจก.สยามสลาตันคอสตรัคชั่น/ - มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
350,000.350,000.-

สัญญาจ้าง เลขที่
056/2562
19 มิ.ย. 62

- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

-5ลาดับที่

27

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายใน
สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดปัตตานี
ม.9 ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

1,800,000.- 1,800,000.- วิธีคัดเลือก หจก.สยามสลาตันคอสตรัคชั่น/ หจก.สยามสลาตันคอสตรัคชั่น/
1,800,000.1,800,000.หจก.เอส บี คอนสรัคชั่น/
1,820,000.หจก.สลามมัตสลาตัน/
1,830,000.-

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง เลขที่
057/2562
26 มิ.ย. 62

