
 
 
    
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เรื่อง รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

------------------------------------------------- 

  ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558      
ได้ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นเอกสารที่
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของ
รัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน และด าเนินการจัดท าตามแบบ สขร.1 ที่ก าหนด นั้น 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงขอประกาศรายงาน
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฎตามแบบรายงาน สขร.1 แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ผู้ที่สนใจสามารถขอรายละเอียดได้ที่ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี หรือเว็บไซต์ www.pattanipao.go.th 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  24  มกราคม  พ.ศ. 2563 
 
 

( นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ส ำเนำคู่ฉบับ 



 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑ ไวนิล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จฯ 

๗๒๐.- ๗๒๐.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน์/ ๗๒๐.- ร้านอินดีไซน์/ ๗๒๐.-  - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งจ้าง 

เลขท่ี ๐๐๔/๒๕๖๓ 

๑๑ ต.ค. 62 

๒ จ้างท าพานพุ่มดอกไมส้ด “วันพระบิดา
แห่งฝนหลวง” 
 

๑,๐๐๐.- ๑,๐๐๐.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านคาลล่าลิลลี่/ ๑,๐๐๐.- ร้านคาลล่าลิลลี่/ ๑,๐๐๐.-  - สินค้ามีคุณภาพ - 

๓ จัดท าปฏิทินตั้งโต๊ะและภาพโปสเตอร์ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๒,๐๑๖,๐๐๐.- ๒,๐๑๖,๐๐๐.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท บลูอิมเมจ จ ากัด/ 
๒,๐๑๖,๐๐๐.- 

บริษัท บลูอิมเมจ จ ากัด/
๒,๐๑๖,๐๐๐.- 

 - สินค้ามีคุณภาพ สัญญาจ้าง 

เลขท่ี ๓/๒๕๖๓ 

๑๑ ธ.ค. 62 

๔ ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจติอลฯ ๔๙,๕๐๐.- ๔๙,๕๐๐.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป 
จ ากัด/ ๔๙,๕๐๐.- 

บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป 
จ ากัด/ ๔๙,๕๐๐.- 

 - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี ๐๒๘/๒๕๖๓ 

๒๒ พ.ย. 62 

5 ค่าจ้างท าป้ายไวนลิประชาสัมพัฯธ ์ 
ตามโครงการเยาวชนจิตอาสา อาสาท า
ดีเพื่อสังคม 
 

720.- 720.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน์/ 720.- ร้านอินดีไซน์/ 720.- - บริการด ี
- ที่ตั้งใกล้ส านกังาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 5/2563 
19 ธ.ค. 62 

6 ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ตามโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผล
งานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะและ
ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี  
(3 ด้าน 13 ตัวช้ีวัด) 
 

4,970.- 4,970.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสเป็กซ์เครื่องเขียน/ 

4,970.- 
ร้านสเป็กซ์เครื่องเขียน/ 

4,970.- 
- บริการด ี
- ที่ตั้งใกล้ส านกังาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 1/2563 
14 พ.ย. 62 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

7 เบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 32,679.80.- 32,679.80.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จ ากดั/ 

32,679.80.- 
บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จ ากดั/ 

32,679.80.- 
- บริการด ี
- ที่ตั้งใกล้ส านกังาน 

- 

8 ขุดลอกคลองส่งน้ าสายบ้านนาเกต ุ    
ต.นาเกตุ – บ้านควนโนรี ต.ควนโนรี  
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตาน ี

1,927,000.- 1,927,000.- วิธีคัดเลือก หจก.เซาท์สยาม บลิดิ้ง/ 
1,932,000.- 
หจก.ดูวาแทรกเตอร/์ 
2,092,000.- 
หจก.รุสลันโยธา/ 
2,101,000.- 

หจก.เซาท์สยาม บลิดิ้ง/ 

1,927,000.- 
- มีผลงานที่เป็น

ประจักษ์ 
- มีคุณสมบัตถิูกตอ้ง

ครบถ้วน 
- เป็นผูเ้สนอราคา

ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 

เลขท่ี ๓/๒๕๖๓ 

๑6 ธ.ค. 62 

9 ขุดลอกคลอง ม.3 ต.ตันหยงลุโละ -   
ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปตัตาน ี

1,089,000.- 1,089,000.- วิธีคัดเลือก หจก.เซาท์สยาม บลิดิ้ง/ 
1,090,000.- 
หจก.ดูวาแทรกเตอร/์ 
1,181,000.- 
หจก.รุสลันโยธา/ 
1,186,000.- 

หจก.เซาท์สยาม บลิดิ้ง/ 

1,089,000.- 
- มีผลงานที่เป็น

ประจักษ์ 
- มีคุณสมบัตถิูกตอ้ง

ครบถ้วน 
- เป็นผูเ้สนอราคา

ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 

เลขท่ี 4/๒๕๖๓ 

๑6 ธ.ค. 62 

10 ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ม.4, ม.6    
ต.ทรายขาว – ต.ช้างไหต้ก อ.โคกโพธิ์ 
จ.ปัตตาน ี

2,187,000.- 2,187,000.- วิธีคัดเลือก หจก.ขาวทองการก่อสร้าง/ 
2,818,000.- 
หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/ 
2,835,000.- 
หจก.เกตุบญุชูก่อสร้าง/ 
2,840,000.- 

หจก.ขาวทองการก่อสร้าง/ 

2,187,000.- 
 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์ 

- มีคุณสมบัตถิูกตอ้ง
ครบถ้วน 

- เป็นผูเ้สนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 

เลขท่ี 5/๒๕๖๓ 

๑6 ธ.ค. 62 

11 ก่อสร้างถนนหินคลยุสาย ม.4  
ต.ทรายขาว – ต.ช้างไหต้ก อ.โคกโพธิ์ 
จ.ปัตตาน ี

2,770,000.- 2,770,000.- วิธีคัดเลือก หจก.ขาวทองการก่อสร้าง/ 
2,772,000.- 
หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/ 
2,795,000.- 
หจก.เกตุบญุชูก่อสร้าง/ 
2,800,000.- 
 

หจก.ขาวทองการก่อสร้าง/ 

2,770,000.- 
 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์ 

- มีคุณสมบัตถิูกตอ้ง
ครบถ้วน 

- เป็นผูเ้สนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 

เลขที่ 6/๒๕๖๓ 

๑6 ธ.ค. 62 



- 3 - 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

12 ขุดลอกคลองสาย ม.2 ต.ตรัง – ม.3  
ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตาน ี

1,010,000.- 1,010,000.- วิธีคัดเลือก หจก.ดูวาแทรกเตอร/์ 
1,011,000.- 
หจก.เซาท์สยาม บลิดิ้ง/ 
1,028,000.- 
หจก.รุสลันโยธา/ 
1,100,000.- 

หจก.ดูวาแทรกเตอร/์ 

1,010,000.- 
 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์ 

- มีคุณสมบัตถิูกตอ้ง
ครบถ้วน 

- เป็นผูเ้สนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 

เลขท่ี 7/๒๕๖๓ 

๑6 ธ.ค. 62 

13 บุกเบิกถนนหินคลุกสายแม่งกัง ม.1   
ต.ควนโนรี – ม.3 บ้านละโพ๊ะ ต.ป่าไร่ 
อ.แม่ลาน จ.ปัตตาน ี

2,728,000.- 2,728,000.- วิธีคัดเลือก หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/ 
2,782,000.- 
หจก.เกตุบญุชูก่อสร้าง/ 
2,835,000.- 
หจก.ขาวทองการก่อสร้าง/ 
2,887,000.- 

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/ 

2,728,000.- 
 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์ 

- มีคุณสมบัตถิูกตอ้ง
ครบถ้วน 

- เป็นผูเ้สนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 

เลขท่ี 8/๒๕๖๓ 

20 ธ.ค. 62 

14 ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ม.1          
ต.ม่วงเตี้ย อ.แมล่าน – ต.ดาโตะ๊       
อ.หนองจิก จ.ปัตตาน ี

3,703,000.- 3,703,000.- วิธีคัดเลือก หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/ 
3,832,500.-  
หจก.ขาวทองการก่อสร้าง/ 
3,884,500.- 
หจก.เกตุบญุชูก่อสร้าง/ 
3,916,000.- 

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/ 

3,703,000.- 
- มีผลงานที่เป็น

ประจักษ์ 
- มีคุณสมบัตถิูกตอ้ง

ครบถ้วน 
- เป็นผูเ้สนอราคา

ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 

เลขท่ี 9/๒๕๖๓ 

20 ธ.ค. 62 

15 ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ม.5 บ้าน
คลอง (วังล้อ) ต.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี – 
เขต อ.เทพา จ.สงขลา 

1,725,000.- 1,725,000.- วิธีคัดเลือก หจก.ขาวทองการกอ่สร้าง/ 
1,726,000.- 
หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/ 
1,729,000.- 
หจก.เกตุบญุชูก่อสร้าง/ 
1,733,000.- 

หจก.ขาวทองการก่อสร้าง/ 

1,725,000.- 
 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์ 

- มีคุณสมบัตถิูกตอ้ง
ครบถ้วน 

- เป็นผูเ้สนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 

เลขท่ี 10/๒๕๖๓ 

27 ธ.ค. 62 

16 ซื้อเครื่องโทรสาร จ านวน 1 เครื่อง 12,000.- 12,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป/ 

12,000.- 
บริษัท แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป/ 

12,000.- 
- บริการประทับใจ 
- ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 2/2563 

12 ธ.ค. 62 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

17 จ้างท าแบบพิมพ์ใบรับค่าบริการสถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปตัตาน ี

7,500.- 7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง/ 

7,500.- 
โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง/ 

7,500.- 
- บริการประทับใจ 
- ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 

เลขท่ี 3/2563 

13 ธ.ค. 63 

18 ซื้อชุดกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 1,920.- 1,920.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเจะมามะสปอร์ท/ 
1,920.- 

ร้านเจะมามะสปอร์ท/ 

1,920.- 
- บริการประทับใจ 
- ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 4/2563 

3 ธ.ค. 62 

19 จ้างท าป้ายไวนิล โครงการจิตอาสาฯ 720.- 720.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน์/ 
720.- 

ร้านอินดีไซน์/ 

720.- 
- บริการประทับใจ 
- ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 

เลขท่ี 5/2563 

19 ธ.ค. 62 

20 จ้างท าแบบพิมพ์ตั๋วจัดเก็บตลาด 5,000.- 5,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง/ 

5,000.- 
โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง/ 

5,000.- 
- บริการประทับใจ 
- ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 

เลขท่ี 6/2563 

26 ธ.ค. 62 

21 จ้างพิมพ์ปกพร้อมเข้าเล่มแผนการ
ด าเนินงาน 

3,600.- 3,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ไมตรีสาส์นการพมิพ์/ 

3,600.- 
ไมตรีสาส์นการพมิพ์/ 

3,600.- 
- บริการประทับใจ 
- ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 

เลขท่ี 7/2563 

26 ธ.ค. 62 
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