
 
 
    
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เรื่อง รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  22  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 
 

( นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ส ำเนำคู่ฉบับ 



 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 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 จ้างท าพวงมาลาดอกไม้สด “สมเดจ็พระ
นเรศวรมหาราช” 

1,000.- 1,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 1,000.- ร้านคาลล่าลิลลี่/ 1,000.- - สินค้ามีคุณภาพ - 

2 จ้างท าป้ายไวนิลและปา้ยโฟมบอรด์ 
“COVID-19” 

1,920.- 1,920.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน์/ 1,920.- ร้านอินดีไซน์/ 1,920.- - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งจ้าง 

เลขท่ี 124/2563 

20 เม.ย. 63 

3 ท าป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการปอ้งกัน 
“COVID-19” ณ ตลาดโตรุ้่ง 

2,500.- 2,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน์/ 2,500.- ร้านอินดีไซน์/ 2,500.-  - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งจ้าง 

เลขท่ี 127/2563 

21 เม.ย. 63 

4 ซื้อกล้องถ่ายภาพดิจติอลและชุดอปุกรณ์ 
จ านวน 1 ชุด 

73,830.- 73,830.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เจียคัลเลอร์แลบ จ ากดั/ 
73,830.- 

บริษัท เจียคัลเลอร์แลบ จ ากัด/ 
73,830.- 

 - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 122/2563 

16 เม.ย. 63 

5 จ้างท าป้ายไวนิลและปา้ยโฟมบอรด์ 
“สมเด็จพระนเรศวรมหาราช“ 

1,199.- 1,199.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน์/ 1,199.- ร้านอินดีไซน์/ 1,199.- - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งจ้าง 

เลขท่ี 130/2563 

23 เม.ย. 63 

6 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ “สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช” 

1,645.- 1,645.- เฉพาะ 
เจาะจง 

 ร้านออน 2/ 1,645.- ร้านออน 2/ 1,645.- - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 131/2563 

23 เม.ย. 63 

7 ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จ านวน 1 ตวั 2,450.- 2,450.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท จ.พานิชปัตตานี 
(1993)/  2,450.- 

บริษัท จ.พานิชปัตตานี 
(1993)/  2,450.- 

- สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 141/2563 

12 พ.ค. 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 

8 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 30,000.- 30,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน 2/ 30,000.- ร้านออน 2/ 30,000.- - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 147/2563 

27 พ.ค. 63 

9 ซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 5 ตัว 32,500.- 32,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท จ.พานิชปัตตานี 
(1993)/  32,500.- 

บริษัท จ.พานิชปัตตานี 
(1993)/  32,500.- 

- สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 139/2563 

7 พ.ค. 63 

กองกิจการสภา อบจ. 

10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 9,680.- 9,680.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.นิวส์คอมปตัตาน/ี 
9,680.- 

หจก.นิวส์คอมปตัตาน/ี 
9,680.- 

 - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 62/2563 
29 พ.ค. 63 

กองคลัง 

11 ซื้อแผงก้ันจราจร (ตลาดเทศวิวัฒน์ 2) 
(กองคลัง) 

106,251.- 106,251.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.หาดใหญ่โปรเทคช่ัน/ 
106,251.- 

หจก.หาดใหญ่โปรเทคช่ัน/ 
106,251.- 

 - สินค้ามีคุณภาพ บันทึกตกลงซื้อขาย 
เลขท่ี 1/2563 
13 พ.ค. 63 

กองช่าง 

12 เบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 56,301.50.- 
 

56,301.50.- 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จ ากดั/ 
56,301.50.- 
 

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จ ากัด 
56,301.50.- 
 
 

เป็นตัวแทน
จ าหน่าย ทีอ่ยู่ใกล้
และสะดวกในการ
ใช้บริการ 

 
- 
 

13 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สาย ปน ถ1 – 0024 บ้าน
ตะโล๊ะ – บ้านปุลากง อ าเภอยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตานี (ตอนท่ี 2)  

3,194,000.- 3,194,000.- วิธีคัดเลือก หจก.มะซาสัมพันธ์/ 
3,300,000.- 
หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/    
3,350,000.- 
หจก.ไลลา คอนสตรัคช่ัน/ 
4,000,000.- 

หจก.มะซาสัมพันธ ์
3,194,000.- 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ ์

- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 31/2563 

5 พ.ค. 63 
 



- 3 - 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

14 โครงการขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 7   
ต าบล บ่อทอง – หมู่ที่ 4  ต าบลบางเขา   
อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  

618,000.- 618,000.- วิธีคัดเลือก หจก.เซาท์สยาม บลิดิ้ง/  
621,000.- 
หจก.ดูวาแทรกเตอร/์ 
661,000.- 
หจก.รุสลันโยธา/ 
675,000.- 

หจก.เซาท์สยาม บลิดิ้ง      
618,000.- 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ ์

- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 32/2563 

8 พ.ค. 63 
 

15 โครงการขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 6  ต าบล         
คลองใหม่ อ าเภอยะรัง  – หมู่ที่ 4  ต าบล       
ยาบี  อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  

714,000.- 714,000.- วิธีคัดเลือก หจก.เซาท์สยาม บลิดิ้ง/   
714,000.- 
หจก.ดูวาแทรกเตอร/์ 
761,000.- 
หจก.รุสลันโยธา/ 
774,000.- 

หจก.เซาท์สยาม บลิดิ้ง      
714,000.- 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ ์

- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 33/2563 

8 พ.ค. 63 
 

16 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมูท่ี่ 7 
ต าบลป่าไร อ าเภอแมล่าน – ต าบลคอลอ
ตันหยง อ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี   

4,610,000.- 4,610,000.- วิธีคัดเลือก หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/ 
4,681,000.- 
หจก.เกตุบญุชูก่อสร้าง/ 
4,835,000.- 
หจก.มะซาสัมพันธ์/ 
5,000,000.- 
 

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/ 
4,610,000.- 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ ์

- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 34/2563 

12 พ.ค. 63 
 

17 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมูท่ี่ 5 
ต าบลป่าไร่ อ าเภอแมล่าน – หมู่ที ่6 
ต าบลคอลอตันหยง อ าเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี       

2,017,000.- 2,017,000.- วิธีคัดเลือก หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/ 
2,020,000.- 
หจก.เกตุบญุชูก่อสร้าง/ 
2,056,590.- 
หจก.ขาวทองการก่อสร้าง/ 
2,124,000.- 
 

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/ 
2,017,000.- 
 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ ์

- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 35/2563 

12 พ.ค. 63 
 



- 4 - 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

18 โครงการต่อเติมห้องน้ านักกีฬาอัฒจันทร์
ฝั่งมีหลังคาสนามกีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

1,200,000.- 1,200,000.- วิธีคัดเลือก หจก.เอส บี คอนสตรัคช่ัน/ 
1,200,000.- 
หจก.สยามสลาตัน  
คอนสตรัคช่ัน/ 
1,205,000.- 
หจก.สลามมตัสลาตัน บริการ/ 
1,209,000.- 

หจก.เอส บี คอนสตรัคช่ัน/ 
1,200,000.- 
 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ ์

- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 36/2563 

12 พ.ค. 63 
 

19 โครงการก่อสร้างระบบประปาถังเชมเปญ
ขนาดความจุ 18 ลบ.ม. สนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปตัตานี  
ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวดั
ปัตตานี    

2,620,000.- 2,620,000.- วิธีคัดเลือก หจก.เอส บี คอนสตรัคช่ัน/ 
2,620,000.- 
หจก.สยามสลาตัน  
คอนสตรัคช่ัน/ 
2,629,000.- 
หจก.สลามมตัสลาตัน บริการ/ 
2,638,000.- 

หจก.เอส บี คอนสตรัคช่ัน/ 
2,620,000.- 
 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ ์

- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 37/2563 

12 พ.ค. 63 
 

20 โครงการเปลี่ยนหลังคาอัฒจันทรส์นาม
กีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตาน ี

600,000.- 600,000.- วิธีคัดเลือก หจก.เอส บี คอนสตรัคช่ัน/ 
600,000.- 
หจก.สยามสลาตัน  
คอนสตรัคช่ัน/ 
619,000.- 
หจก.สลามมตัสลาตัน บริการ/ 
638,000.- 

หจก.เอส บี คอนสตรัคช่ัน/ 
600,000.- 
 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ ์

- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 38/2563 

12 พ.ค. 63 
 

21 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสายบ้านอูแตบือราแง หมู่ที่ 2 
ต าบลตะโล๊ะดือรามัน – บ้านคอลอกาปะ 
หมู่ที่ 6 ต าบลกะรุบี อ าเภอกะพ้อ  
จังหวัดปัตตาน ี

2,692,000.- 2,692,000.- วิธีคัดเลือก หจก.เอ็ม บี เอ เอ็นจิเนียริ่ง/ 
3,088,000.- 
หจก.นราธิวาส กรุ๊ป/ 
3,089,000.- 
หจก.อารีย์มัง เอ็นจเินียริ่ง/ 
3,089,800.- 

หจก.เอ็ม บี เอ เอ็นจิเนียริ่ง/ 
2,692,000.- 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ ์

- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 39/2563 

13 พ.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 

22 โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 3  ต าบลตรัง 
– หมู่ที่ 1 ต าบลปะโด อ าเภอมายอ 
จังหวัดปัตตาน ี

327,000.- 327,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.เซาท์สยาม บลิดิ้ง/ 
327,000.- 

หจก.เซาท์สยาม บลิดิ้ง/ 
327,000.- 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ ์

- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 40/2563 

14 พ.ค. 63 
 

23 โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 3 ต าบลตรัง 
- หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะจัน - ต าบลกระเสาะ 
อ าเภอมายอ จังหวัดปตัตาน ี

1,731,000.- 1,731,000.- วิธีคัดเลือก หจก.เซาท์สยาม บลิดิ้ง/    
1,731,000.- 
หจก.รุสลันโยธา/ 
2,055,000.- 
หจก.ดูวาแทรกเตอร/์ 
2,047,000.- 
 

หจก.เซาท์สยาม บลิดิ้ง/  
1,731,000.- 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ ์

- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 41/2563 

14 พ.ค. 63 
 

24 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 3 
บ้านชะเมา ต าบลน้ าด า อ าเภอทุ่งยางแดง 
จังหวัดปัตตานี – หมู่ท่ 1 บ้านท่าธง  
ต าบลท่าธง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

2,780,000.- 2,780,000.- วิธีคัดเลือก หจก.มะซาสัมพันธ์/ 
2,781,000.- 
หจก.เอส เอ็ม ปตัตาน/ี 
2,785,000.- 
หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/ 
2,793,000.- 
 

หจก.มะซาสัมพันธ์/ 
2,780,000.- 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ ์

- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 42/2563 

15 พ.ค. 63 
 

25 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีตบ้านดาลอ – บ้านบ่อม่วง  
อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  

3,705,000.- 3,705,000.- วิธีคัดเลือก หจก.มะซาสัมพันธ์/ 
4,280,000.- 
หจก.เอส เอ็ม ปตัตาน/ี 
4,286,000.- 
หจก.พรแก้วก่อสรา้ง/ 
4,290,000.- 
 

หจก.มะซาสัมพันธ์/ 
3,705,000.- 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ ์

- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 43/2563 

15 พ.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 

26 โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีตสายหมู่ที่ 8 บ้านกูแบ 
ซือโยะ อ าเภอหนองจิก – หมู่ที่ 5   
ต าบลนาเกตุ อ าเภอโคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี  

3,131,000.- 3,131,000.- วิธีคัดเลือก หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/ 
3,687,000.- 
หจก.เอส เอ็ม ปตัตาน/ี 
3,740,000 
หจก.พรแก้วก่อสรา้ง/ 
3,850,000 

หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/ 
3,131,000.- 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ ์

- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 44/2563 

21 พ.ค. 63 
 

27 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
หมู่ที่ 1 ต าบลบาราโหม อ าเภอเมอืง  
จังหวัดปัตตาน ี

1,731,000.- 1,731,000.- วิธีคัดเลือก บริษัทปัตตานมีาสเตอร์ จ ากดั/ 
1,980,000.- 
บริษัทแอททีลิเออร์ส วันมูฮัม
หมัดอิสกันดา จ ากัด/ 
2,110,000.- 
หจก. เค.อาร์.วาย คอน
สตรคัช่ัน/ 
2,130,000.- 

บริษัทปัตตานมีาสเตอร์ จ ากดั/ 
1,731,000.- 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ ์

- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 45/2563 

21 พ.ค. 63 
 

28 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายโคกม่วง 
 หมู่ที่ 2  ต าบลบางโกระ – ต าบลท่าเรือ 
อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปตัตาน ี

2,389,000.- 2,389,000.- วิธีคัดเลือก หจก.ขาวทองการก่อสร้าง/ 
2,389,000.- 
หจก.เกตุบญุชูก่อสร้าง/ 
2,391,000.- 
หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/ 
2,392,000.- 

หจก.ขาวทองการก่อสร้าง/ 
2,389,000.- 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ ์

- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 46/2563 

21 พ.ค. 63 
 

29 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายล าหยัง 
– นาโก๋ หมู่ที่ 6  ต าบลทรายขาว – 
ต าบลช้างไหต้ก อ าเภอโคกโพธ์ิ     
จังหวัดปัตตานี  

2,388,000.- 2,388,000.- วิธีคัดเลือก หจก.ขาวทองการก่อสร้าง/ 
2,388,000.- 
หจก.เกตุบญุชูก่อสร้าง/ 
2,390,000.- 
หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/ 
2,391,000.- 

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/ 
2,156,000.- 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ ์

- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 47/2563 

21 พ.ค. 63 
 



- 7 - 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

30 โครงการปรับปรุงห้องน้ าสาธารณะชาย – 
หญิง ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ปัตตานี เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้
มาใช้บริการ  

500,000.- 500,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ปัตตานีอนันต์การค้า/ 
500,000.- 
 
 

หจก.ปัตตานีอนันต์การค้า/ 
500,000.- 
 
 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ ์

- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 48/2563 

28 พ.ค. 63 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

31 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 135,364.20 135,364.20 เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์โคนม/  
135,364.20.- 

สหกรณ์โคนม/  
135,364.20.- 

 - สินค้ามีคุณภาพ สัญญาซื้อขาย 

เลขท่ี 21/2563 

15 พ.ค. 63 

32 ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ิน  
(สนามกีฬากลาง) 

25,400.- 25,400.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอลูมเินียมเซ็นเตอร์/ 
25,400.- 

ร้านอลูมเินียมเซ็นเตอร์/ 
25,400.-- 

 - ราคาเหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 56/2563 

7 พ.ค. 63 

33 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4,980.- 4,980.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านฮวดหล/ี 4,980.- ร้านฮวดหล/ี 4,980.-  - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 57/2563 

14 พ.ค. 63 

34 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 11 รายการ (โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ)  

9,465.- 9,465.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านตานีเครื่องเขียน/ 9,465.- ร้านตานีเครื่องเขียน/ 9,465.-  - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 58/2563 

22 พ.ค. 63 

35 จ้างท าเอกสารประกอบการบรรยาย    
2 รายการ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ)  

1,388.80.- 1,388.80.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านปัตตานีซีร็อกซ/์ 
1,388.80.- 

ร้านปัตตานีซีร็อกซ/์ 
1,388.80.- 

- ราคาเหมาะสม 

 

ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 59/2563 

22 พ.ค. 63 

36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (รร.บ้านเขาตูม) 4,993.- 4,993.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อก/ 
4,993.- 

ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อก/ 
4,993.- 

 - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 60/2563 

22 พ.ค. 63 



- 8 - 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญา 
หรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

37 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (รร.ตะบิงตีงี) 10,000.- 10,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.นิวส์คอมปตัตาน/ี 
10,000.- 

หจก.นิวส์คอมปตัตาน/ี 
10,000.- 

 - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 61/2563 
29 พ.ค. 63 

38 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 9,920.- 9,920.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.นิวส์คอมปตัตาน/ี 
9,920.- 

หจก.นิวส์คอมปตัตาน/ี
9,920.- 

- สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 63/2563 
29 พ.ค. 63 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

39 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 5,449.- 5,449.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด/  
5,449.- 

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด/  
5,449.- 

- สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 64/2563 
29 พ.ค. 63 

 


