
 
 
    
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เรื่อง รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  15  เมษายน  พ.ศ. 2563 
 
 

( นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ส ำเนำคู่ฉบับ 



 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 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 

ส านักปลัด อบจ. 

๑ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส ำหรับรับเสด็จฯ 23,4๐๐.- 23,4๐๐.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนออน 2/ 23,4๐๐.- ร้ำนออน 2/ 23,4๐๐.-  - สินค้ำมีคุณภำพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 079/๒๕๖๓ 

4 ก.พ. 63 

๒ ซื้อเครื่องบันทึกเสียงขนำดเล็กฯ 5,880.- 5,880.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ปตัตำนี     
โอเอ เซ็นเตอร์/  
5,880.- 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ปตัตำนี     
โอเอ เซ็นเตอร์/  
5,880.- 

 - สินค้ำมีคุณภำพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 091/๒๕๖๓ 

18 ก.พ. 63 

๓ ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไมฯ้ 17,000.- 17,000.- เฉพำะ 
เจำะจง 

บริษัท ปัตตำนี ค้ำเหล็ก จ ำกดั/ 
17,000.- 

บริษัท ปัตตำนี ค้ำเหล็ก จ ำกดั/ 
17,000.- 

 - สินค้ำมีคุณภำพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 090/๒๕๖๓ 

18 ก.พ. 63 

๔ จ้ำงท ำพำนพุ่มดอกไมส้ด  
“พระบิดำแห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย” 

๑,๐๐๐.- ๑,๐๐๐.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนคำลล่ำลิลลี่/ ๑,๐๐๐.- ร้ำนคำลล่ำลิลลี่/ ๑,๐๐๐.-  - สินค้ำมีคุณภำพ - 

๕ ซื้ออุปโภค-บรโิภค  
เดือนกุมภำพันธ์ ๖๓ 

๑๗,๘๐๐.- ๑๗,๘๐๐.- เฉพำะ 
เจำะจง 

หจก.ซุปเปอรด์ีพำร์ทเม้นสโตร์ 
ยะลำ/ ๑๗,๘๐๐.- 

หจก.ซุปเปอรด์ีพำร์ทเม้นสโตร์ 
ยะลำ/ ๑๗,๘๐๐.- 

- สินค้ำมีคุณภำพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 085/๒๕๖๓ 

18 ก.พ. 6๓ 

๖ ซื้อชุดนักเรียน  
เดือนกุมภำพันธ ์๖๓ 

๑๗,๐๐๐.- ๑๗,๐๐๐.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนอัล-อัยตำม/ ๑๗,๐๐๐.- ร้ำนอัล-อัยตำม/ ๑๗,๐๐๐.- - สินค้ำมีคุณภำพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 086/๒๕๖๓ 

18 ก.พ. 6๓ 

๗ ซื้อวัสดุกำรเรียนกำรสอน  
เดือนกุมภำพันธ ์๖๓ 

๖,๗๕๐.- ๖,๗๕๐.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนมัสนำ/ ๖,๗๕๐.- ร้ำนมัสนำ/ ๖,๗๕๐.- - สินค้ำมีคุณภำพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 087/๒๕๖๓ 

18 ก.พ. 6๓ 
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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 

๘ ซื้อผ้ำโสร่งชำย-หญิง 
เดือนกุมภำพันธ ์๖๓ 

๖,๕๐๐.- ๖,๕๐๐.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนสไุลมำน/ ๖,๕๐๐.- ร้ำนสไุลมำน/ ๖,๕๐๐.- - สินค้ำมีคุณภำพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 08๘/๒๕๖๓ 

18 ก.พ. 6๓ 

9 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ท ำควำมสะอำด  
“Big Cleaning Day” 

12,100.- 12,100.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนออน 2/ 12,1๐๐.- ร้ำนออน 2/ 12,1๐๐.- - สินค้ำมีคุณภำพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 095/๒๕๖๓ 

24 ก.พ. 6๓ 

10 จ้ำงท ำโปสเตอร์ประชำสัมพันธเ์ชื้อ  
ไวรัสโคโรนำ (โควิท-๑๙) 

1,920,000.- 1,920,000.- เฉพำะ 
เจำะจง 

บริษัท บลูอิมเมจ จ ำกัด/ 
1,920,000.- 

บริษัท บลูอิมเมจ จ ำกัด/ 
1,920,000.- 

 - สินค้ำมีคุณภำพ สัญญำจ้ำง 
เลขท่ี 4/๒๕๖๓ 

23 มี.ค. 63 
 

11 ซื้อวัสดุส ำนักงำน 94,680.- 94,680.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนออน 2/ 94,680.- ร้ำนออน 2/ 94,680.-  - สินค้ำมีคุณภำพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 103/๒๕๖๓ 

17 มี.ค. 6๓ 
 

๑2 จ้ำงท ำป้ำยไวนิล “อบรมคณุธรรม 
จริยธรรมฯ” 

1,๗5๐.- 1,๗5๐.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนอินดีไซน์/ 1,๗5๐.- ร้ำนอินดีไซน์/ 1,๗5๐.-  - สินค้ำมีคุณภำพ ใบสั่งจ้ำง 

เลขท่ี 100/๒๕๖๓ 

16 มี.ค. 6๓ 
 

๑3 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนและกระเป๋ำ
ผ้ำพร้อมสกรีนส ี

53,010.- 53,010.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนมัสนำ/  53,010.- ร้ำนมัสนำ/  53,010.-  - สินค้ำมีคุณภำพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 101/๒๕๖๓ 

16 มี.ค. 6๓ 
 

๑4 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขำวด ำ 
จ ำนวน 2 เครื่อง 

5,200.- 5,200.- เฉพำะ 
เจำะจง 

หจก. ดับเบิล้คลิ๊กคอมพิวเตอร/์ 
5,200.- 

หจก. ดับเบิล้คลิ๊กคอมพิวเตอร/์ 
5,200.- 

 - สินค้ำมีคุณภำพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 108/๒๕๖๓ 

23 มี.ค. 6๓ 
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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 

กองกิจการสภา อบจ. 

15 จัดซื้อเก้ำอ้ีท ำงำน 5,000.- 5,000.- เฉพำะ 
เจำะจง 

บริษัท จ.พำนิชย์ ปัตตำนี 
(1993) จ ำกดั/ 5,000.- 

บริษัท จ.พำนิชย์ ปัตตำนี 
(1993) จ ำกดั/ 5,000.- 

- รำคำเหมำะสม ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 40/๒๕๖๓ 

27 มี.ค. 6๓ 

กองแผนและงบประมาณ 

16 จัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน 9,630.- 9,630.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำน LJ/ 9,630.- ร้ำน LJ/ 9,630.- - รำคำเหมำะสม ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 30/๒๕๖๓ 

16 มี.ค. 6๓ 

 

17 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์ 17,120.- 17,120.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนทักษิณอินโฟเทค/ 
17,120.- 

ร้ำนทักษิณอินโฟเทค/ 
17,120.- 

- รำคำเหมำะสม ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 31/๒๕๖๓ 

16 มี.ค. 6๓ 

 

18 จ้ำงซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร ์ 1,000.- 1,000.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนทักษิณอินโฟเทค/ 1,000.- ร้ำนทักษิณอินโฟเทค/ 1,000.- - รำคำเหมำะสม 
- บริกำรประทับใจ 

ใบสั่งจ้ำง 

เลขท่ี 32/๒๕๖๓ 

20 มี.ค. 6๓ 

 

19 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 2,350.- 2,350.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนอมรำพำณิช/ 2,350.- ร้ำนอมรำพำณิช/ 2,350.- - รำคำเหมำะสม ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 33/๒๕๖๓ 

20 มี.ค. 6๓ 

 

20 จัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน 27,310.- 27,310.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนออน 2/ 27,310.- ร้ำนออน 2/ 27,310.- - รำคำเหมำะสม ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 34/๒๕๖๓ 

20 มี.ค. 6๓ 
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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 

กองคลัง 

21 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค 30,000.- 30,000.- เฉพำะ 
เจำะจง 

หจก. ดับเบิล้คลิ๊กคอมพิวเตอร/์ 
30,000.- 

หจก. ดับเบิล้คลิ๊กคอมพิวเตอร/์ 
30,000.- 

- รำคำเหมำะสม ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 26/๒๕๖๓ 

6 มี.ค. 6๓ 

22 จ้ำงซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร ์ 2,339.- 2,339.- เฉพำะ 
เจำะจง 

หจก. ดับเบิล้คลิ๊กคอมพิวเตอร/์ 
2,339.- 

หจก. ดับเบิล้คลิ๊กคอมพิวเตอร/์ 
2,339.- 

- รำคำเหมำะสม 
- บริกำรประทับใจ 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขท่ี 27/๒๕๖๓ 

6 มี.ค. 6๓ 

23 จ้ำงซ่อมเครื่องปรับอำกำศ 1,100.- 1,100.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนบัณฑติเอ็นจเินียริ่ง/ 
1,100.- 

ร้ำนบัณฑติเอ็นจเินียริ่ง/ 
1,100.- 

- รำคำเหมำะสม 
- บริกำรประทับใจ 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขท่ี 28/๒๕๖๓ 

6 มี.ค. 6๓ 

24 จ้ำงท ำตรำยำง 2,560.- 2,560.- เฉพำะ 
เจำะจง 

โรงพิมพ์ปัตตำนีกำรช่ำง/ 
2,560.- 

โรงพิมพ์ปัตตำนีกำรช่ำง/ 
2,560.- 

- รำคำเหมำะสม ใบสั่งจ้ำง 
เลขท่ี 29/๒๕๖๓ 

10 มี.ค. 6๓ 

กองช่าง 

25 เบิกจ่ำยค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 20,573.20.- 20,573.20.- เฉพำะ 
เจำะจง 

บ.ปัตตำนีจังหวัดพำณิชย์จ ำกดั/ 
20,573.20.- 

บ.ปัตตำนีจังหวัดพำณิชย์จ ำกดั/ 
20,573.20.- 

- เป็นตัวแทน
จ ำหน่ำยที่อยู่
ใกล้ส ำนักงำน 

- สะดวกในกำรใช้
บริกำร 

- 

26 โครงกำรขุดลอกคลองสำย ม.5           
ต.เมำะมำวี – ม.5 ต.กอล ำ อ.ยะรงั      
จ.ปัตตำน ี

1,365,000.- 1,365,000.- วิธีคัดเลือก หจก.เซำท์สยำม บลิดิ้ง/ 
1,365,000.- 
หจก.ดูวำแทรกเตอร/์ 
1,481,000.- 
หจก.รุสลันโยธำ/ 
1,487,000.- 
 

หจก.เซำท์สยำม บลิดิ้ง/ 
1,365,000.- 
 

- มีผลงำนที่เป็น
ประจักษ ์

- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

สัญญำจ้ำง 

เลขท่ี 19/2563 

2 มี.ค. 63 



- 5 - 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

27 โครงกำรก่อสร้ำงถนนบุกเบิกบ้ำนบ่อหว้ำ 
ม.4 ต.ปำกล่อ อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตัตำนี – 
บ้ำนปำพ้อ ม.3 ต.ล ำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลำ 
(ตอนที่ 4) 

2,762,000.- 2,762,000.- วิธีคัดเลือก หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้ำง/ 
2,811,000.- 
หจก.เกตุบญุชูก่อสร้ำง/ 
3,016,000.- 
หจก.มะซำสัมพันธ์ 
3,232,490.- 

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้ำง/ 
2,762,000.- 
 

- มีผลงำนที่เป็น
ประจักษ ์

- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

สัญญำจ้ำง 

เลขท่ี 20/2563 

18 มี.ค. 63 

28 โครงกำรขุดลอกคลองสำย ม.3 ต.บือเระ 
– ต.ปะเสยะวอ อ.สำยบุรี จ.ปตัตำนี 

978,000.- 978,000.- วิธีคัดเลือก หจก.เซำท์สยำม บลิดิ้ง/ 
982,000.- 
หจก.ดูวำแทรกเตอร/์ 
1,044,000.- 
หจก.รุสลันโยธำ/ 
1,049,000.- 

หจก.เซำท์สยำม บลิดิ้ง/ 
978,000.- 
 

- มีผลงำนที่เป็น
ประจักษ ์

- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

สัญญำจ้ำง 

เลขท่ี 21/2563 

18 มี.ค. 63 

29 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุกสำย
แฆแฆชบประทำน ม.5 – อนำมัยน้ ำบ่อ 
ม.1 ต.น้ ำบ่อ อ.ปะนำเระ – ม.2         
ต.บำงเก่ำ อ.สำยบุรี จ.ปัตตำน ี

2,505,000.- 2,505,000.- วิธีคัดเลือก หจก.มะซำสัมพันธ์/ 
2,505,000.- 
หจก.เอส เอ็ม ปตัตำน/ี 
2,512,000.- 
หจก.แกว้วิเชียรก่อสร้ำง/ 
2,517,000.- 
 

หจก.มะซำสัมพันธ์/ 
2,505,000.- 
 

- มีผลงำนที่เป็น
ประจักษ ์

- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

สัญญำจ้ำง 

เลขท่ี 22/2563 

19 มี.ค. 63 

30 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลต์
คอนกรีต สำย ม.3 ต.วัด – ม.2 ต.กระโด 
อ.ยะรัง จ.ปัตตำน ี

4,164,700.- 4,164,700.- วิธีคัดเลือก หจก.ภำคใต้คอนกรีตอัดแรง/ 
4,450,000.- 
หจก.ไลลำ คอนสตรัคช่ัน/ 
4,510,000.- 
หจก.มะซำสัมพันธ์/ 
4,567,000.- 
 

หจก.ภำคใต้คอนกรีตอัดแรง/ 
4,164,700.- 

- มีผลงำนที่เป็น
ประจักษ ์

- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

สัญญำจ้ำง 

เลขท่ี 23/2563 

25 มี.ค. 63 



- 6 - 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

31 โครงกำรก่อสร้ำงซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำช
พิธีบรมรำชำภเิษก รูปแบบที่ 2           
ณ จุดก่อสร้ำงบริเวณทำงหลวงแผน่ดิน
หมำยเลข 43 บ้ำนตอนปำแด –       
บ้ำนมะพร้ำวต้นเดยีว 

5,895,000.- 5,895,000.- วิธีคัดเลือก บริษัท สยำมเทค กรุ๊ป 999 
จ ำกัด/ 5,895,000.- 

บริษัท สยำมเทค กรุ๊ป 999 
จ ำกัด/ 5,895,000.- 

- มีผลงำนที่เป็น
ประจักษ ์

- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

สัญญำจ้ำง 

เลขท่ี 24/2563 

25 มี.ค. 63 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

32 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง 4,940.- 4,940.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนเจะดีซีเมนต์บล็อค/ 
4,940.- 

ร้ำนเจะดีซีเมนต์บล็อค/ 
4,940.- 

- รำคำเหมำะสม ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 36/๒๕๖๓ 

23 มี.ค. 6๓ 

33 จัดซื้อวัสดุกำรเกษตร 4,950.- 4,950.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนปัตตำนีกำร์เด้นท์      
แอนด์ดีไซน/์ 4,950.- 

ร้ำนปัตตำนีกำร์เด้นท์      
แอนด์ดีไซน/์ 4,950.- 

- รำคำเหมำะสม ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 37/๒๕๖๓ 

23 มี.ค. 6๓ 

34 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์ 24,700.- 24,700.- เฉพำะ 
เจำะจง 

หจก.นิวส์คอมปตัตำน/ี 
24,700.- 

หจก.นิวส์คอมปตัตำน/ี 
24,700.- 

- รำคำเหมำะสม ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 38/๒๕๖๓ 

26 มี.ค. 6๓ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

35 จัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน 5,000.- 5,000.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนออน 2/ 5,000.- ร้ำนออน 2/ 5,000.- - รำคำเหมำะสม ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 35/๒๕๖๓ 

20 มี.ค. 6๓ 

36 จัดซื้อเก้ำอ้ีท ำงำน 5,000.- 5,000.- เฉพำะ 
เจำะจง 

บริษัท จ.พำนิชย์ ปัตตำนี 
(1993) จ ำกดั/ 5,000.- 

บริษัท จ.พำนิชย์ ปัตตำนี 
(1993) จ ำกดั/ 5,000.- 

- รำคำเหมำะสม ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 39/๒๕๖๓ 

27 มี.ค. 6๓ 
 


