
 
 
    
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เรื่อง รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 

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

  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 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 
ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฎตามแบบรายงาน สขร.1 แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ผู้ที่สนใจสามารถขอรายละเอียดได้ที่ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี หรือเว็บไซต์ www.pattanipao.go.th 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   3   เมษายน  พ.ศ. 2563 
 
 

( นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ส ำเนำคู่ฉบับ 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256๓ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑ ซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 
จ านวน ๑ เครื่อง 

๑๒,๐๐๐.- ๑๒,๐๐๐.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป 
จ ากัด/ ๑๒,๐๐๐.- 

บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป 
จ ากัด/ ๑๒,๐๐๐.- 

 - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี ๖๒/๒๕๖๓ 

๒๗ ธ.ค. 62 

๒ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด  
สถานีขนส่งโดยสารฯ จ านวน ๙ รายการ 

๙,๑๙๕.- ๙,๑๙๕.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน ๒/ ๙,๑๙๕.- ร้านออน ๒/ ๙,๑๙๕.-  - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี ๕๕/๒๕๖๓ 

๒๔ ธ.ค. 62 

๓ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด  
“กิจกรรมท าความสะอาดวัด”  
จ านวน ๗ รายการ 

๔,๕๑๕.- ๔,๕๑๕.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน ๒/ ๔,๕๑๕.- ร้านออน ๒/ ๔,๕๑๕.-  - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี ๖๕/๒๕๖๓ 

๑๓ ม.ค. 6๓ 

๔ จ้างท าพวงมาลาดอกไม้สดพิธี  
“วันทหารผ่านศึก” 

๑,๐๐๐.- ๑,๐๐๐.- เฉพาะ 
เจาะจง 

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

๕ ซื้ออุปโภค-บรโิภค  
เดือนมกราคม 25๖๓ 

๑๗,๘๐๐.- ๑๗,๘๐๐.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ซุปเปอรด์ีพาร์ทเม้นสโตร์ 
ยะลา/ ๑๗,๘๐๐.- 

หจก.ซุปเปอรด์ีพาร์ทเม้นสโตร์ 
ยะลา/ ๑๗,๘๐๐.- 

- สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี ๖๖/๒๕๖๓ 

๒๑ ม.ค. 6๓ 

๖ ซื้อชุดนักเรียน  
เดือนมกราคม 25๖๓ 

๑๗,๐๐๐.- ๑๗,๐๐๐.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอัล-อัยตาม/ ๑๗,๐๐๐.- ร้านอัล-อัยตาม/ ๑๗,๐๐๐.- - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี ๖๗/๒๕๖๓ 

๒๑ ม.ค. 6๓ 

๗ ซื้อวัสดุการเรียนการสอน  
เดือนมกราคม 25๖๓ 

๖,๗๕๐.- ๖,๗๕๐.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านมัสนา/ ๖,๗๕๐.- ร้านมัสนา/ ๖,๗๕๐.- - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี ๖๘/๒๕๖๓ 

๒๑ ม.ค. 6๓ 

๘ ซื้อผ้าโสร่งชาย-หญิง  
เดือนมกราคม 25๖๓ 

๖,๕๐๐.- ๖,๕๐๐.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสไุลมาน/ ๖,๕๐๐.- ร้านสไุลมาน/ ๖,๕๐๐.- - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี ๖๙/๒๕๖๓ 

๒๑ ม.ค. 6๓ 



ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

9 ค่าจ่างซ่อมเครื่องพิมพ์ส าเนา 16,000.- 16,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป 
จ ากัด/ 16,000.- 

บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป 
จ ากัด/ 16,000.- 

- ราคาเหมาะสม 
- บริการประทับใจ 

ใบสั่งจ้าง 

เลขท่ี 20/2563 

7 ก.พ. 63 

10 ค่าจ้างท าป้ายไวนลิ โครงการวัดประชารัฐ 720.- 720.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน์/ 720.- ร้านอินดีไซน์/ 720.- - ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้าง 

เลขท่ี 21/2563 

17 ก.พ. 63 

11 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 58,900.- 58,900.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน T.S. เซอร์วิส/ 58,900.- ร้าน T.S. เซอร์วิส/ 58,900.- - ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 22/2563 

26 ก.พ. 63 

12 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 9,995.- 9,995.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านปัตตานีการ์เด็นท์ แอนด์ 
ดีไซน/์ 9,995.- 

ร้านปัตตานีการ์เด็นท์ แอนด์ 
ดีไซน/์ 9,995.- 

- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 23/2563 

26 ก.พ. 63 

13 จัดซื้อตลับหมึกคอมพิวเตอร ์ 29,660.- 29,660.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ทักษิณอินโฟร์เทค 
จ ากัด/ 29,660.- 

บริษัท ทักษิณอินโฟร์เทค 
จ ากัด/ 29,660.- 

- ราคาเหมาะสม 
- บริการประทับใจ 

ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 24/2563 

26 ก.พ. 63 

14 ค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่
เครื่องปรับอากาศ จ านวน 4 รายการ 

1,730.- 1,730.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบัณฑติเอ็นจเินียริ่ง/ 
1,730.- 

ร้านบัณฑติเอ็นจเินียริ่ง/ 
1,730.- 

- ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้าง 

เลขท่ี 25/2563 

27 ก.พ. 63 

15 เบิกจ่ายเงินค่าเช่าเหมารถยนตโ์ดยสาร 
เพื่อด าเนินการตามโครงการจัดงานวัดเด็ก
แห่งชาติประจ าปี งบประมาณ 2563 

42,000.- 42,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านรอฮมาน บีสเินส/ 
42,000.- 

ร้านรอฮมาน บีสเินส/ 
42,000.- 

- บริการด ี
- สินค้ามีคุณภาพ 

สัญญาจ้างรับขนคนโดยสาร 

เลขท่ี 11/2563 

9 ม.ค. 63 

16 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 80,126.- 80,126.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด/ 80,126.- 

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ 
จ ากัด/ 80,126.- 

- เป็นตัวแทน
จ าหน่ายที่อยู่
ใกล้ส านักงาน 

- สะดวกในการใช้
บริการ 

 

- 



ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

17 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ม.5 บ้าน
คลองช้าง ต.โคกโพธ์ิ อ.โคกโพธ์ิ จ.
ปัตตานี – เขต อ.เทพา จ.สงขลา 

1,599,000.- 1,599,000.- วิธีคัดเลือก หจก.ขาวทองการก่อสร้าง 

1,599,000.- 
หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง 

1,603,000.- 
หจก.เกตุบญุชูก่อสร้าง 

1,608,000.- 

หจก.ขาวทองการก่อสร้าง 

1,599,000.- 
 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ ์

- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 

เลขท่ี 17/2563 

13 ก.พ. 63 

18 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต ม.5 ต.ตะบิ้ง – ม.2 ต.กะดุนง 
อ.สายบุรี จ.ปัตตาน ี

3,433,000.- 3,433,000.- วิธีคัดเลือก หจก.มะซาสัมพันธ์ 

3,447,000.- 
หจก.เอส เอ็ม ปตัตาน ี

3,452,000.- 
หจก.แก้ววิเชียรกอ่สร้าง 

3,455,000.- 

หจก.มะซาสัมพันธ์ 

3,433,000.- 
- มีผลงานที่เป็น

ประจักษ ์
- มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 
- เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 

เลขท่ี 13/2563 

28 ก.พ. 63 
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