สำเนำคู่ฉบับ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เรื่อง รายงานสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖3
------------------------------------------------ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 (8) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558
ได้ กาหนดให้ ข้ อมู ล ข่าวสารเกี่ ย วกับ ผลการพิ จ ารณาการจัด ซื้อ จัดจ้ างของหน่ ว ยงานของรัฐ เป็ น เอกสารที่
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทาสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของ
รัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน และดาเนินการจัดทาตามแบบ สขร.1 ที่กาหนด นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงขอประกาศรายงาน
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖3
ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฎตามแบบรายงาน สขร.1 แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ผู้ที่สนใจสามารถขอรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี หรือเว็บไซต์ www.pattanipao.go.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
( นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี )
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 256๓
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

๑

จ้างทาหนังสือคู่มือประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี

๔,๙๙๐,๐๐๐.-

๔,๙๙๐,๐๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท บลูอิมเมจ จากัด/
๔,๙๙๐,๐๐๐.-

บริษัท บลูอิมเมจ จากัด/
๔,๙๙๐,๐๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

สัญญาจ้าง
เลขที่ ๒๒/๒๕๖๓
๒๗ ก.ย. 62

๒

จ้างทาพานพุ่มดอกไม้สดฯ
“พระราชทานพระบรมฉายา
ลักษณ์”

๑,๐๐๐.-

๑,๐๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคาลล่าลิลลี่/ ๑,๐๐๐.-

ร้านคาลล่าลิลลี่/ ๑,๐๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

-

๓

จ้างทากรอบหลุยส์ใส่พระบรม
ฉายาลักษณ์

๘๐๐.-

๘๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านบี เอ็ม กรอบรูป/ ๘๐๐.-

ร้านบี เอ็ม กรอบรูป/ ๘๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ ๒๒/๒๕๖๓
๑๘ พ.ย. 62

๔

จ้างทาพวงมาลาดอกไม้สด
“พิธีวันวีรไทย”

๑,๐๐๐.-

๑,๐๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคาลล่าลิลลี่/ ๑,๐๐๐.-

ร้านคาลล่าลิลลี่/ ๑,๐๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

-

๕

จ้างทาพานพุ่มดอกไม้สดฯ
“พระราชทานพระบรมฉายา
ลักษณ์”

๓,๕๐๐.-

๓,๕๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคาลล่าลิลลี่/ ๓,๕๐๐.-

ร้านคาลาลิลลี/่ ๓,๕๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

-

๖

ซื้ออุปโภค-บริโภค
เดือนธันวาคม ๖๒

๑๗,๘๐๐.-

๑๗,๘๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์
ยะลา/ ๑๗,๘๐๐.ยะลา/ ๑๗,๘๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ ๔๓/๒๕๖๓
๑๗ ธ.ค. 62

๗

ซื้อชุดนักเรียน
เดือนธันวาคม ๖๒

๑๗,๐๐๐.-

๑๗,๐๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอัล-อัยตาม/ ๑๗,๐๐๐.-

ร้านอัล-อัยตาม/ ๑๗,๐๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ ๔๔/๒๕๖๓
๑๗ ธ.ค. 62

๘

ซื้อวัสดุการเรียนการสอน
เดือนธันวาคม ๖๒

๖,๗๕๐.-

๖,๗๕๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านมัสนา/ ๖,๗๕๐.-

ร้านมัสนา/ ๖,๗๕๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ ๔๕/๒๕๖๓
๑๗ ธ.ค. 62

-2ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

๙

ซื้อผ้าโสร่งชาย-หญิง
เดือนธันวาคม ๖๒

๖,๕๐๐.-

๖,๕๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านสุไลมาน/ ๖,๕๐๐.-

ร้านสุไลมาน/ ๖,๕๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ ๔๖/๒๕๖๓
๑๗ ธ.ค. 62

๑๐

ซื้อวัสดุ “พิธีรับพระราชทานพระ
บรมฉายาลักษณ์”

๕,๔๕๐.-

๕,๔๕๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน ๒/ ๕,๔๕๐.-

ร้านออน ๒/ ๕,๔๕๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ ๒๐/๒๕๖๓
๑๘ พ.ย. 62

๑๑

จ้างทาป้ายโฟมบอร์ด “๕ ธันวาคม”

๕๗๖.-

๕๗๖.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ ๕๗๖.-

ร้านอินดีไซน์/ ๕๗๖.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ ๓๒/๒๕๖๓
๓ ธ.ค. 62

๑๒

จ้างทาป้ายไวนิล
“เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ”

๑๘๗.-

๑๘๗.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ ๑๘๗.-

ร้านอินดีไซน์/ ๑๘๗.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๖๔/๒๕๖๓
๓ ม.ค. 6๓

๑๓

จ้างทาป้ายไวนิล
“กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สถานี
ขนส่งปัตตานี”

๗๒๐.-

๗๒๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ ๗๒๐.-

ร้านอินดีไซน์/ ๗๒๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ ๕๔/๒๕๖๓
๒๔ ธ.ค. 6๒

๑๔

ซื้อวัสดุไฟฟ้า “ชุดปลั๊กสายไฟ”

๑,๑๕๕.-

๑,๑๕๕.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ปัตตานี ค้าเหล็ก จากัด/ บริษัท ปัตตานี ค้าเหล็ก จากัด/
๑,๑๕๕.๑,๑๕๕.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ ๗๓/๒๕๖๓
๒๔ ม.ค. 6๓

๑5

จ้างทาป้ายโฟมบอร์ด “๕ ธันวาคม”

๕๗๖.-

๕๗๖.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ ๕๗๖.-

ร้านอินดีไซน์/ ๕๗๖.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ ๓๒/๒๕๖๓
๓ ธ.ค. 62

๑6

จ้างทาป้ายไวนิล
“เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ”

๑๘๗.-

๑๘๗.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ ๑๘๗.-

ร้านอินดีไซน์/ ๑๘๗.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ ๖๔/๒๕๖๓
๓ ม.ค. 6๓

-3ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

17

เบิกจ่ายเงินค่าจ้างทาป้ายไวนิล
เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2563

113,641.-

113,641.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 113,641.-

ร้านอินดีไซน์/ 113,641.-

- บริการดี
- ที่ตั้งใกล้สานักงาน
- สินค้ามีคุณภาพ

บันทึกตกลงจ้าง
เลขที่ 18/2563
6 ม.ค. 63

18

เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเช่าเหมาโต๊ะ
เต็นท์ และเก้าอี้ ตามโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี
2563

194,975.40

194,975.40

เฉพาะ
เจาะจง

ร้าน น.เต็นท์
โดยนางสาวโสราญา/
194,975.40

ร้าน น.เต็นท์
โดยนางสาวโสราญา/
194,975.40

- บริการดี
- ที่ตั้งใกล้สานักงาน
- สินค้ามีคุณภาพ

บันทึกตกลงจ้าง
เลขที่ 17/2563
6 ม.ค. 63

19

เบิกจ่ายเงินค่าจ้างถ่ายวิดีโอและ
ถ่ายภาพนิ่ง ตามโครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ ประจาปี 2563

20,000.-

20,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

นายอาดัม มิเดง/
20,000.-

นายอาดัม มิเดง/
20,000.-

- บริการดี
- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 10/๒๕๖๓
๓ ม.ค. 6๓

20

เบิกจ่ายเงินค่าจ้างทาป้ายไวนิลงาน
แถลงข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี 2563

3,750.-

3,750.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 3,750.-

ร้านอินดีไซน์/ 3,750.-

- บริการดี
- ที่ตั้งใกล้สานักงาน
- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 15/๒๕๖๓
๓ ม.ค. 6๓

21

เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการเช่า
เวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี
2563

53,000.-

53,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอัลชาลียะ โปรดักชั่น &
ออร์แกไนซ์/
53,000.-

ร้านอัลชาลียะ โปรดักชั่น &
ออร์แกไนซ์/
53,000.-

- บริการดี
- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 20/๒๕๖๓
6 ม.ค. 6๓

22

เบิกจ่ายเงินค่าเช่าเหมาเครื่องเล่น
เพื่อจัดกิจกรรม ตามโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี
2563

31,000.-

31,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

นายมูฮมั หมัดรอมี โต๊ะเจ๊ะ/
31,000.-

นายมูฮมั หมัดรอมี โต๊ะเจ๊ะ/
31,000.-

- บริการดี
- ที่ตั้งใกล้สานักงาน
- สินค้ามีคุณภาพ

ตกลงบันทึกจ้าง
เลขที่ 12/๒๕๖๓
๓ ม.ค. 6๓

-4ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

23

เบิกจ่ายเงินค่าจ้างทาคูปองสาหรับ
ใช้ในโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจาปี 2563

8,000.-

8,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง/
8,000.-

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง/
8,000.-

- บริการดี
- ที่ตั้งใกล้สานักงาน
- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 11/๒๕๖๓
๓ ม.ค. 6๓

24

เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เพื่อดาเนินการตามโครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2563

30,010.-

30,010.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเจ๊ะดีซิเมนต์บล็อก/
30,010.-

ร้านเจ๊ะดีซิเมนต์บล็อก/
30,010.-

- บริการดี
- ที่ตั้งใกล้สานักงาน
- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 14/๒๕๖๓
๓ ม.ค. 6๓

25

เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อน้าดืม่ ตาม
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี 2563

49,625.-

49,625.-

เฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญพิ้งซัพพลาย/ ห้างหุ้นส่วนสามัญพิ้งซัพพลาย/
49,625.49,625.-

- บริการดี
- ที่ตั้งใกล้สานักงาน
- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 13/๒๕๖๓
๓ ม.ค. 6๓

26

เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อดอกไม้ สาหรับ
ใช้ในพิธีเปิดโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจาปี 2563

4,800.-

4,800.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 4,800.-

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 4,800.-

- บริการดี
- ที่ตั้งใกล้สานักงาน
- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 6/๒๕๖๓
6 ม.ค. 6๓

27

เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
และของรางวัล ตามโครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2563

300,000.-

300,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน/
300,000.-

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน/
300,000.-

- บริการดี
- ที่ตั้งใกล้สานักงาน
- สินค้ามีคุณภาพ

บันทึกตกลงซื้อขาย
เลขที่ 9/๒๕๖๓
๓ ม.ค. 6๓

28

เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อชุดกีฬา
วอลเล่ย์บอลชายหาดพร้อมสกรีน
ตามโครงการคัดเลือกและเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบ
ชิงชนะเลิศในระดับประเทศ

1,920.-

1,920.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเจะมานะ สปอร์ต/
1,920.-

ร้านเจะมานะ สปอร์ต/
1,920.-

- บริการดี
- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 4/๒๕๖๓
๓ ม.ค. 6๓

-5ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์
จากัด/
จากัด/
188,303.10.188,303.10.-

- เป็นตัวแทนจาหน่ายที่
อยู่ใกล้
- สะดวกในการใช้บริการ

-

2,276,240.-

2,276,240.- วิธีคัดเลือก หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/ หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/
2,436,847.902,276,240.หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง/
2,468,000.หจก.รุสลันโยธา/
2,600,000.-

- มีผลงานที่เป็นประจักษ์
- มีคุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผูเ้ สนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 11/๒๕๖๓
6 ม.ค. 63

4,588,730.-

4,588,730.- วิธีคัดเลือก หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/ หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/
4,669,408.764,588,730.หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง/
4,672,000.หจก.รุสลันโยธา/
4,830,000.-

- มีผลงานที่เป็นประจักษ์
- มีคุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผูเ้ สนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 1๒/๒๕๖๓
6 ม.ค. 63

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
2,903,000.คอนกรีตสาย ม.1 ต.ทุ่งพลา – ม.1
ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

2,903,000.- วิธีคัดเลือก หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง/ หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง/
2,903,000.2,903,000.หจก.รุสลันโยธา/
3,350,000.หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/
3,614,558.06-

- มีผลงานที่เป็นประจักษ์
- มีคุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผูเ้ สนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 13/๒๕๖๓
6 ม.ค. 63

29

เบิกจ่ายค่าน้ามันเชื้อเพลิง

188,303.10.- 188,303.10.-

30

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย ม.3 บ้านโสร่ง
ต.เขาตูม – ม.5 บ้านบ่อดาน
ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

31

เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
สาย ปน ถ1-0018 บ้านมูหลง –
บ้านตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

32

เฉพาะ
เจาะจง

-6ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

33

ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์
3,964,000.คอนกรีตสาย ปน ถ1-0036
บ้านบาเลาะ – บ้านป่าทุ่ง อ.สายบุรี
จ.ปัตตานี

3,964,000.- วิธีคัดเลือก หจก.รุสลันโยธา/
หจก.รุสลันโยธา/
4,034,000.3,964,000.หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง/
4,057,000.หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/
4,500,130.95-

- มีผลงานที่เป็นประจักษ์
- มีคุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผูเ้ สนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 14/๒๕๖๓
15 ม.ค. 63

34

ขุดลอกคลองสาย ม.4 ต.เกาะจัน – 1,009,000.ม.2 ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี

1,009,000.- วิธีคัดเลือก หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง/
1,009,000.หจก.ดูวาแทรกเตอร์/
1,051,000.หจก.รุสลันโยธา/
1,097,000.-

หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง/
1,009,000.-

- มีผลงานที่เป็นประจักษ์
- มีคุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผูเ้ สนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 15/๒๕๖๓
16 ม.ค. 63

35

บุกเบิกถนนหินคลุก ม.1 ต.ทุ่งพลา
อ.โคกโพธิ์ – ม.1 ต.แม่ลาน อ.แม่
ลาน จ.ปัตตานี

1,585,000.- วิธีคัดเลือก หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/
1,627,000.หจก.เกตุบญ
ุ ชูก่อสร้าง/
1,680,000.หจก.ขาวทองการก่อสร้าง/
1,720,000.-

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/
1,585,000.-

- มีผลงานที่เป็นประจักษ์
- มีคุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผูเ้ สนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 16/๒๕๖๓
16 ม.ค. 63

36

ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

- ราคาเหมาะสม
- บริการประทับใจ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 8/2563
3 ม.ค. 63

1,585,000.-

7,500.-

7,500.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จากัด/ บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จากัด/
7,500.7,500.-

-7ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

37

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สานักงานโครงการ
วันเด็กแห่งชาติ 2563

300,000.-

300,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน/
300,000.-

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน/
300,000.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 9/2563
3 ม.ค. 63

38

ค่าจ้างถ่ายทาวิดิโอและภาพนิ่ง
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2563

20,000.-

20,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

นายอาดัม มิเดง/
20,000.-

นายอาดัม มิเดง/
20,000.-

- ราคาเหมาะสม
- บริการประทับใจ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 10/2563
3 ม.ค. 63

39

ค่าจ้างทาคูปองเข้าร่วมงานโครงการ
วันเด็กแห่งชาติ 2563

8,000.-

8,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง/
8,000.-

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง/
8,000.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 11/2563
3 ม.ค. 63

40

ค่าเช่าชุดเครื่องเล่นโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 2563

31,000.-

31,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

นายมูฮมั หมัดรอมี โต๊ะเจ๊ะ/
31,000.-

นายมูฮมั หมัดรอมี โต๊ะเจ๊ะ/
31,000.-

- ราคาเหมาะสม
- บริการประทับใจ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 12/2563
3 ม.ค. 63

41

ค่าจัดซื้อน้าดืม่ โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 2563

49,625.-

49,625.-

เฉพาะ
เจาะจง

หสม.พิงค์ซัพพลาย/
49,625.-

หสม.พิงค์ซัพพลาย/
49,625.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 13/2563
3 ม.ค. 63

42

ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2563

30,010.-

30,010.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อก/
30,010.-

ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อก/
30,010.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 14/2563
3 ม.ค. 63

43

ค่าจ้างทาป้ายไวนิลแถลงข่าว
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2563

3,750.-

3,750.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 3,750.-

ร้านอินดีไซน์/ 3,750.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 15/2563
3 ม.ค. 63

44

ค่าจัดซื้อดอกไม้พิธีเปิดโครงการวัน
เด็กแห่งชาติ 2563

4,800.-

4,800.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 4,800.-

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 4,800.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 16/2563
6 ม.ค. 63

-8ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

45

ค่าเช่าเก้าอี้ โต๊ะ เต้นท์ โครงการวัน 194,975.40.- 194,975.40.เด็กแห่งชาติ 2563

เฉพาะ
เจาะจง

ร้าน น.เต้นท์/ 194,975.40.- ร้าน น.เต้นท์/ 194,975.40.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 17/2563
6 ม.ค. 63

46

ค่าจ้างทาป้ายไวนิลงานว้นเด็ก
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2563

113,641.-

113,641.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 113,641.-

ร้านอินดีไซน์/ 113,641.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 18/2563
6 ม.ค. 63

47

ค่าจ้างทาเวที เครื่องเสียง โครงการ
วันเด็กแห่งชาติ 2563

53,000.-

53,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอัลซาลียะโปรดักซั่น
&ออแกไนซ์/ 53,000.-

ร้านอัลซาลียะโปรดักซั่น
&ออแกไนซ์/ 53,000.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 20/2563
6 ม.ค. 63

48

ค่าจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์โดย
สารพัดลมโครงการวันเด็กแห่งชาติ
2563

42,000.-

42,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านรอฮมาน บีสเิ นส/
42,000.-

ร้านรอฮมาน บีสเิ นส/
42,000.-

- ราคาเหมาะสม

สัญญาจ้าง
เลขที่ 11/2563
9 ม.ค. 63

