
 
 
    
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เรื่อง รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  19  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

( นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ส ำเนำคู่ฉบับ 



 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 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 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๙ รายการ 83,816.- 83,816.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัททักษิณอินโฟเทค จ ากัด/ 
83,816.- 

บริษัททักษิณอินโฟเทค จ ากัด/
83,816.- 

 - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 109/๒๕๖๓ 

23 ม.ีค. 63 
 

๒ ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบตัิการ 15,200.- 15,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัททักษิณอินโฟเทค จ ากัด/ 
15,200.- 

บริษัททักษิณอินโฟเทค จ ากัด/ 
15,200.- 

 - สินค้ามีคุณภาพ สัญญาซื้อขาย 

เลขท่ี 7/๒๕๖๓ 

23 มี.ค. 63 

๓ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 4 เครื่อง 68,000.- 68,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัททักษิณอินโฟเทค จ ากัด/ 
68,000.- 

บริษัททักษิณอินโฟเทค จ ากัด/ 
68,000.- 

 - สินค้ามีคุณภาพ สัญญาซื้อขาย 

เลขท่ี 6/๒๕๖๓ 

24 มี.ค. 63 

๔ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 1 เครื่อง 22,๐๐๐.- 22,๐๐๐.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัททักษิณอินโฟเทค จ ากัด/ 
22,000.- 

บริษัททักษิณอินโฟเทค จ ากัด/ 
22,000.- 

 - สินค้ามีคุณภาพ สัญญาซื้อขาย 

เลขท่ี 5/๒๕๖๓ 

24 มี.ค. 63 

๕ จ้างท าพานพุ่มดอกไมส้ด “พระนั่งเกล้า” ๑,๐๐๐.- ๑,๐๐๐.- เฉพาะ 
เจาะจง 

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

๖ ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ “วันท้องถิ่นไทย” ๗,380.- ๗,380.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านดี เอส ก็อปปี/้ ๗,380.- ร้านดี เอส ก็อปปี/้ ๗,380.- - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 099/๒๕๖๓ 

16 ม.ีค. 6๓ 

๗ จ้างท าป้ายไวนิล “COVID-19” 918.- 918.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน์/ 918.- ร้านอินดีไซน์/ 918.- - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งจ้าง 

เลขท่ี 118/๒๕๖๓ 

1 เม.ย. 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 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด        
“Big Cleaning Day”เขตอุตสาหกรรมฯ 

4,615.- 4,615.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน 2/ 4,615.- ร้านออน 2/ 4,615.- - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 08๘/๒๕๖๓ 

30 ม.ีค. 6๓ 

9 จ้างท าพานพุ่มดอกไมส้ด “สมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” 

1,000.- 1,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน์/ 1,000.- ร้านอินดีไซน์/ 1,000.- - สินค้ามีคุณภาพ - 

10 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่อง 
ปรับอากาศ 

15,220.- 15,220.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวีระแอร์/ 15,220.- ร้านวีระแอร์/ 15,220.-  - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งจ้าง 

เลขท่ี 102/๒๕๖๓ 

17 มี.ค. 6๓ 

11 ซื้อไม้ดอกไม้ประดับและดินผสม 331,850.- 331,850.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านดาราฏี&ดีนส์การ์เด้นท/์ 
331,850.- 

ร้านดาราฏี&ดีนส์การ์เด้นท/์ 
331,850.- 

 - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 115/๒๕๖๓ 

30 ม.ีค. 6๓ 

๑2 จ้างท าโปสเตอร์ “ระยะเวลาละศลีอด” 330,00๐.- 330,00๐.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท บลูอิมเมจ จ ากัด/        
330,00๐.- 

บริษัท บลูอิมเมจ จ ากัด/        
330,00๐.- 

 - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งจ้าง 

เลขท่ี 123/๒๕๖๓ 

16 เม.ย. 6๓ 

๑3 จ้างท าไวนิลพระบรมสาทิสลักษณ ์ร.1 
และ ร.3 

7,825.- 7,825.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน์/ 7,825.- ร้านอินดีไซน์/ 7,825.-  - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งจ้าง 

เลขท่ี 113/๒๕๖๓ 

26 ม.ีค. 6๓ 

๑4 จ้างท าป้ายไวนิล “ร่วมต้อนรับเดือน
รอมฎอน ประจ าปี 2563” 

108,671.76.
- 

108,671.76.
- 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน์/ 
108,671.76.- 

ร้านอินดีไซน์/ 
108,671.76.- 

 - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งจ้าง 

เลขท่ี 126/๒๕๖๓ 

20 เม.ย. 6๓ 
 

๑5 ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง 

จ านวน 10 เครื่อง (COVID-19) 
590,000.- 590,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
บริษัท เจ.พี.เทคโนโลยี แอนด ์

เคมีคอล จ ากดั/ 
590,000.- 

บริษัท เจ.พี.เทคโนโลยี แอนด ์

เคมีคอล จ ากดั/ 
590,000.- 

 - สินค้ามีคุณภาพ รายงานขอความเห็นชอบฯ 

7 เม.ย. 63 
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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 

๑6 ซื้อเครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดอณุหภมูิ 
จ านวน 5 เครื่อง (COVID-19) 

17,500.- 17,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เจ.พี.เทคโนโลยี แอนด ์

เคมีคอล จ ากดั/ 
17,500.- 

บริษัท เจ.พี.เทคโนโลยี แอนด ์

เคมีคอล จ ากดั/ 
17,500.- 

 - สินค้ามีคุณภาพ รายงานขอความเห็นชอบฯ 

7 เม.ย. 63 

๑7 ซื้อชุดป้องกัน PPE ครบชุด 

(COVID-19) 
30,000.- 30,000.- เฉพาะ 

เจาะจง 
บริษัท เจ.พี.เทคโนโลยี แอนด ์

เคมีคอล จ ากดั/ 
30,000.- 

บริษัท เจ.พี.เทคโนโลยี แอนด ์

เคมีคอล จ ากดั/ 
30,000.- 

 - สินค้ามีคุณภาพ รายงานขอความเห็นชอบฯ 

7 เม.ย. 63 

๑8 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ จ านวน 1,250 ลิตร 
(COVID-19) 

490,000.- 490,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เจ.พี.เทคโนโลยี แอนด ์

เคมีคอล จ ากดั/ 
490,000.- 

บริษัท เจ.พี.เทคโนโลยี แอนด ์

เคมีคอล จ ากดั/ 
490,000.- 

 - สินค้ามีคุณภาพ รายงานขอความเห็นชอบฯ 

7 เม.ย. 63 

19 ซื้อน้ ายาฆ่าเช้ือ จ านวน 4,225 ลติร 
(COVID-19) 

3,380,000.- 3,380,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เจ.พี.เทคโนโลยี แอนด ์

เคมีคอล จ ากดั/ 
3,380,000.- 

บริษัท เจ.พี.เทคโนโลยี แอนด ์

เคมีคอล จ ากดั/ 
3,380,000.- 

 - สินค้ามีคุณภาพ รายงานขอความเห็นชอบฯ 

7 เม.ย. 63 

20 ซื้อแอลกอฮอล์ จ านวน 1,400 ลติร
(COVID-19)  

490,000.- 490,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เจ.พี.เทคโนโลยี แอนด ์

เคมีคอล จ ากดั/ 
490,000.- 

บริษัท เจ.พี.เทคโนโลยี แอนด ์

เคมีคอล จ ากดั/ 
490,000.- 

 - สินค้ามีคุณภาพ รายงานขอความเห็นชอบฯ 

7 เม.ย. 63 

21 ซื้อน้ ายาฆ่าเช้ือ จ านวน 4,000 ลติร 
(COVID-19) 

3,380,000.- 3,380,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เจ.พี.เทคโนโลยี แอนด ์

เคมีคอล จ ากดั/ 
3,380,000.- 

บริษัท เจ.พี.เทคโนโลยี แอนด ์

เคมีคอล จ ากดั/ 
3,380,000.- 
 

 - สินค้ามีคุณภาพ รายงานขอความเห็นชอบฯ 

13 เม.ย. 63 

กองกิจการสภา อบจ. 

24 ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 5,000.- 5,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน 2/ 5,000.- ร้านออน 2/ 5,000.- - ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 47/2563 

13 เม.ย. 63 
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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 

25 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  
จ านวน 14 รายการ 

5,000.- 5,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอมรพานิช/ 5,000.- ร้านอมรพานิช/ 5,000.- - ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 54/2563 

21 เม.ย. 63 

กองแผนและงบประมาณ 

26 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ จ านวน 2 เครื่อง 34,000.- 34,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร/์ 

34,000.- 
หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร/์ 

34,000.- 
- ราคาเหมาะสม สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร ์

เลขท่ี 17/2563 

17 เม.ย. 63 

 

27 ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ชุด 

7,600.- 7,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร/์ 

7,600.- 
หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร/์ 

7,600.- 
- ราคาเหมาะสม สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้

สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

เลขท่ี 18/2563 

17 เม.ย. 63 

28 ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี ้
จ านวน 1 ชุด 

2,500.- 2,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บ.ทักษณิอินโฟเทค จ ากัด/ 

2,500.- 
บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด/ 

2,500.- 
- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 42/2563 

2 เม.ย. 63 

29 ซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 6 ตัว 39,000.- 39,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน จ.พานิช/ 39,000.- ร้าน จ.พานิช/ 39,000.- - ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 41/2563 

1 เม.ย. 63 

30 ซื้อสแกนเนอร์ จ านวน 1 เครื่อง 3,200.- 3,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร/์ 

3,200.- 
หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร/์ 

3,200.- 
- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 52/2563 

17 เม.ย. 63 

31 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 
ตัวหมึก 

4,300.- 4,300.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร/์ 

4,300.- 
หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร/์ 

4,300.- 
- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 53/2563 

17 เม.ย. 63 

 



- 5 - 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

32 ซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน 2 ตัว 5,000.- 5,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน จ.พานิช/ 5,000.- ร้าน จ.พานิช/ 5,000.- - ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 55/2563 

30 เม.ย 63 

กองคลัง 

33 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 17,000.- 17,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร/์ 

17,000.- 
หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร/์ 

17,000.- 
- ราคาเหมาะสม สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร ์

เลขท่ี 19/2563 

17 เม.ย 63 

34 ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด 

3,800.- 3,800.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร/์ 

3,800.- 
หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร/์ 

3,800.- 
- ราคาเหมาะสม สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้

สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

เลขท่ี 20/2563 

17 เม.ย. 63 

35 ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 15 รายการ 29,210.- 29,210.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน 2/ 29,210.- ร้านออน 2/ 29,210.- - ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 43/2563 

9 เม.ย. 63 

36 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวด า 

จ านวน 1 เครื่อง 
2,600.- 2,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร/์ 

2,600.- 
หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร/์ 

2,600.- 
- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 48/2563 

17 เม.ย. 63 

กองช่าง 

37 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เครื่อง 34,000.- 34,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร/์ 

34,000.- 
หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร/์ 

34,000.- 
- ราคาเหมาะสม สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร ์

เลขท่ี 15/2563 

17 เม.ย 63 

38 ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ชุด 

7,600.- 7,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร/์ 

7,600.- 
หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร/์ 
7,600.- 

- ราคาเหมาะสม สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้
สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

เลขท่ี 16/2563 

17 เม.ย. 63 
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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 

39 ซื้อเครื่องพิมพ์สี แบบฉีดหมึก  
จ านวน 1 เครื่อง 

6,300.- 6,300.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร/์ 

6,300.- 
หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร/์ 

6,300.- 
- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 50/2563 

17 เม.ย. 63 

 

40 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวด า 

จ านวน 2 เครื่อง 
5,200.- 5,200.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร/์ 

5,200.- 
หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร/์ 

5,200.- 
- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 51/2563 

17 เม.ย. 63 

 

41 เบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 52,414.70.- 52,414.70.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ป.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จ ากดั/ 
52,414.70.- 

ป.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จ ากดั/ 
52,414.70.- 

- เป็นตัวแทน
จ าหน่ายที่อยู่
ใกล้ส านักงาน 

- สะดวกในการใช้
บริการ 

 

- 

42 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.4  
ต.ม่วงเตี้ย – ม.5 ต.ดาโตะ อ.หนองจิก  
จ.ปัตตาน ี

2,510,000.- 2,510,000.- วิธีคัดเลือก หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/ 

2,604,000.- 
เกตุบุญชูก่อสร้าง/ 

2,782,000.- 
หจก.มะซาสัมพันธ์/ 

2,877,000.- 

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/ 

2,510,000.- 
- มีผลงานที่เป็น

ประจักษ ์
- คุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วน 
- เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 

เลขท่ี 25/2563 

9 เม.ย. 63 

43 โครงการขุดลอกคลองสาย ม.6  
ต.กะดุนง – ม.5 ต.ตะบิ้ง อ.สายบรุี  
จ.ปัตตาน ี

790,000.- 790,000.- วิธีคัดเลือก หจก.เซาท์สยาม บลิดิ้ง/ 

795,000.- 
หจก.ดูวาแทรกเตอร์/ 
846,000.- 
หจก.รุสลันโยธา/ 

849,000.- 

หจก.เซาท์สยาม บลิดิ้ง/ 

795,000.- 
- มีผลงานที่เป็น

ประจักษ ์
- คุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วน 
- เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 

เลขท่ี 26/2563 

26 เม.ย. 63 
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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 

44 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสายแยกทางหลวงหมายเลข 42 
ม.9 ต.ตะลุโบ๊ะ – ม.4 ต.บานา อ.เมือง 
จ.ปัตตาน ี

3,640,000.- 3,640,000.- วิธีคัดเลือก หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/ 
3,718,000.- 
หจก.มะซาสัมพันธ์/ 

3,739,000.- 
หจก.ไลลา คอนสตรัคช่ัน/ 

3,756,000.- 

หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/ 

3,64,000.- 
- มีผลงานที่เป็น

ประจักษ ์
- คุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วน 
- เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 

เลขท่ี 27/2563 

14 เม.ย. 63 

45 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.6 ต.ควน – 
ม.2 ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 

2,699,000.- 2,699,000.- วิธีคัดเลือก หจก.มะซาสัมพันธ์/ 

2,956,000.- 
หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/ 
2,967,000.- 
หจก.ภาคใต้คอนกรีตอดัแรง/ 
3,000,000.- 

หจก.มะซาสัมพันธ์/ 

2,699,000.- 
- มีผลงานที่เป็น

ประจักษ ์
- คุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วน 
- เป็นผู้เสนอราคา

ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 

เลขท่ี 28/2563 

15 เม.ย. 63 

46 โครงการปรับปรุงเสรมิผิวถนนลาดยางผิว
จราจรพาราแอสฟลัต์คอนกรตี  
สาย ปน ถ1-0084 แยกทางหลวง
หมายเลข 42 – บ้านเกาะชะนี อ.ยะหริ่ง 
– อ.ปะนาเระ จ.ปัตตาน ี

19,350,000.- 19,350,000.- วิธีคัดเลือก หจก.มะซาสัมพันธ์/ 
19,450,000.- 
หจก.พรแก้วก่อสรา้ง/ 
19,460,000.- 
หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/ 
19,500,000.- 
 

หจก.มะซาสัมพันธ์/ 
19,350,000.- 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ ์

- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 

เลขท่ี 29/2563 

15 เม.ย. 63 

47 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างเสรมิผวิถนน
ผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  
สาย ปน ถ1-0080 บ้านดอนเค็ต       
ต.ป่าบอน – เทศบาลนาประดู่ ต.นาประดู่ 
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตาน ี

20,800,000.- 20,800,000.- วิธีคัดเลือก หจก.รุสลันโยธา/ 
20,800,000.- 
หจก.ดูวาแทรกเตอร/์ 
20,804,000.- 
หจก.ปัตตานสีหพันธ์/ 
20,863,000.- 
 

หจก.รุสลันโยธา/ 

20,800,000.- 
 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ ์

- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 

เลขท่ี 30/2563 

15 เม.ย. 63 
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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 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

48 ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 15 รายการ 27,957.- 27,957.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างสเป็กซื้อเครื่องเขียน/ 
27,957.- 

ห้างสเป็กซื้อเครื่องเขียน/ 
27,957.- 

- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 44/2563 

9 เม.ย. 63 

49 ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ 

(ส าหรับโรงเรยีนบ้านตะบิงตีงี) 
7,275.- 7,275.- เฉพาะ 

เจาะจง 
ห้างสเป็กซื้อเครื่องเขียน/ 
7,275.- 

ห้างสเป็กซื้อเครื่องเขียน/ 
7,275.- 

- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 54/2563 

21 เม.ย. 63 

 

50 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  
จ านวน 1 รายการ 

5,000.- 5,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านฮวดหล/ี 5,000.- ร้านฮวดหล/ี 5,000.- - ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 46/2563 

9 เม.ย. 63 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

51 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 17,000.- 17,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร/์ 

17,000.- 
หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร/์ 
17,000.- 

- ราคาเหมาะสม สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร ์

เลขท่ี 13/2563 

17 เม.ย 63 

52 ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด 

3,800.- 3,800.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร/์ 

3,800.- 
หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร/์ 

3,800.- 
- ราคาเหมาะสม สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้

สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

เลขท่ี 14/2563 

17 เม.ย. 63 

53 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวด า 

จ านวน 1 เครื่อง 
2,600.- 2,600.- เฉพาะ 

เจาะจง 
หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร/์ 

2,600.- 
หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร/์ 

2,600.- 
- ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 49/2563 

17 เม.ย. 63 

 


