
 
 
    
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เรื่อง รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

( นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ส ำเนำคู่ฉบับ 



 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 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 ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ
พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 

50,000.- 50,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร/์ 
50,000.- 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร/์ 
50,000.- 

- สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 146/2563 

22 พ.ค. 63 

2 จ้างท าโฟมบอร์ดศูนย์ปฎิบตัิการควบคุม
โรคฯ “ศปก.อบจ.ปน.” 

11,900.- 11,900.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน์/ 11,900.- ร้านอินดีไซน์/ 11,900.- - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 157/2563 

2 มิ.ย. 63 

3 ซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 15,000.- 15,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน 2/ 15,000.- ร้านออน 2/ 15,000.-  - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 161/2563 

8 มิ.ย. 63 

4 ซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 7,500.- 7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน 2/ 7,500.- ร้านออน 2/ 7,500.-  - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 160/2563 

8 มิ.ย. 63 

5 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาดฯ  
“COVID-19“ 

1,675.- 1,675.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน 2/ 1,675.- ร้านออน 2/ 1,675.-  - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 158/2563 

2 มิ.ย. 63 

6 จ้างท าป้ายไวนิล “เนื่องในวันต่อตา้น 
ยาเสพตดิโลก 26 มิถ ุนายน” 

5,760.- 5,760.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน์/ 5,760.- ร้านอินดีไซน์/ 5,760.- - สินค้ามีคุณภาพ รายงานขอความเห็นชอบ 
22 มิ.ย. 63 

7 ซื้อผ้าระบายสเีหลืองและสีขาว 27,200.- 27,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน 2/ 27,200.- ร้านออน 2/ 27,200.- - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 137/2563 

1 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 จ้างท าป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ฯ 
รัชกาลที่ 10 

1,886.- 1,886.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน์/ 1,886.- ร้านอินดีไซน์/ 1,886.- - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 135/2563 

1 พ.ค. 63 

9 จ้างท าพานดอกไมส้ด “วันเฉลมิพระชนม 
พรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ” 

7,500.- 7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 7,500.- ร้านคาลล่าลิลลี่/ 7,500.- - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 153/2563 

1 มิ.ย. 63 

10 จ้างท าพานดอกไมส้ด “วันฉัตรมงคล” 7,500.- 7,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 7,500.- ร้านคาลล่าลิลลี่/ 7,500.- - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 136/2563 

1 พ.ค. 63 

กองกิจการสภา อบจ. 

11 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 2 รายการ 19,000.- 19,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเค.เค.เซอร์วสิ/ 19,000.- ร้านเค.เค.เซอร์วสิ/ 19,000.- - ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้าง 

เลขท่ี 74/2563 
24 มิ.ย. 63 

กองคลัง 

12 ซื้อกุญแจและโซ่ 2 รายการ 1,645.13 1,645.13 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอยู่สวสัดิ/์ 1,645.13.- ร้านอยู่สวสัดิ/์ 1,645.13.-  - ราคาเหมาะสม 

 

ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 65/2563 

5 มิ.ย. 63 

13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ 13,948.- 13,948.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด/  
13,948.- 

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด/  
13,948.- 

 - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 66/2563 

10 มิ.ย. 63 

14 ซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 5 ตัว  12,500.- 12,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านจ.พานิชปัตตานี (1993) 
จ ากัด / 12,500.- 

ร้านจ.พานิชปัตตานี (1993) 
จ ากัด / 12,500.- 

 - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 67/2563 

10 มิ.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 

15 ซื้อวัสดุส านักงาน 16 รายการ  30,978.- 30,978.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน ๒/ 30,978.- ร้านออน ๒/ 30,978.-  - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 68/2563 

10 มิ.ย. 63 

กองช่าง 

16 เบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 95,208.30.- 
 

95,208.30.- 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จ ากดั/ 
95,208.30.- 

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จ ากดั/ 
95,208.30.- 

เป็นตัวแทน
จ าหน่าย ทีอ่ยู่ใกล้
และสะดวกในการ
ใช้บริการ 

 
- 
 

17 โครงการเสรมิผิวจราจรแอสฟัลทค์อนกรีต 
สาย ปน ถ1-0038 บ้านดินเสมอ –  
บ้านไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตาน ี

3,275,000.- 3,275,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.เอ็มบีเอ เอ็นจเินียริ่ง/ 
3,650,000.- 
หจก.นราธิวาส กรุ๊ป/ 
3,700,000.- 
หจก.อารีย์มัง เอ็นจเินียริ่ง/ 
3,750,000.- 

หจก.เอ็มบีเอ เอ็นจเินียริ่ง/ 
3,275,000.- 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ ์

- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 50/2563 

12 มิ.ย. 63 

18 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านล้อ
แตก ม.5 ต.บางโกระ – ม.1 ต.ทา่เรือ   
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตาน ี

3,513,000.- 3,513,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ขาวทองการก่อสร้าง/ 
3,513,000.- 
หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/ 
3,515,000.- 
หจก.เกตุบญุชูก่อสร้าง/ 
3,516,000.- 

หจก.ขาวทองการก่อสร้าง/ 
3,513,000.- 
 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ ์

- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 51/2563 

12 มิ.ย. 63 

19 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย   
ม่วงหลุง ม.1 ต.บางโกระ – ต.ท่าเรือ           
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตาน ี

2,569,000.- 2,569,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ขาวทองการก่อสร้าง/ 
2,569,000.- 
หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/ 
2,571,000.- 
หจก.เกตุบญุชูก่อสร้าง/ 
2,572,000.- 

หจก.ขาวทองการก่อสร้าง/ 
2,569,000.- 
 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ ์

- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้าง 
เลขท่ี 52/2563 

12 มิ.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 

20 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 379,666.- 379,666.- เฉพาะ 
เจาะจง 

สหกรณ์โคนม/ 379,666.- สหกรณ์โคนม/ 379,666.-  - สินค้ามีคุณภาพ สัญญาจะซื้อจะขาย 

เลขท่ี 22/2563 

26 มิ.ย. 63 

21 ซื้อกระดานเซรามิคกรีนบอร์ด 6 ชุด 264,000.- 264,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ส.ลังกาสุกะ จ ากัด/ 
264,000.- 
 

บริษัท ส.ลังกาสุกะ จ ากัด/ 
264,000.- 
 

- ราคาเหมาะสม บันทึกตกลงซื้อขาย 
เลขท่ี 2/2563 
29 มิ.ย. 63 

22 ซื้อวัสดุการเกษตร 3 รายการ 9,925.- 9,925.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านปัตตานีซีการเ์ด้นท์แอนด์
ดีไซน/์ 9,925.- 

ร้านปัตตานีซีการเ์ด้นท์แอนด์
ดีไซน/์ 9,925.- 

- ราคาเหมาะสม 

 

ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 69/2563 

22 มิ.ย. 63 

23 ซื้อวัสดุการเกษตร 4 รายการ 
(โรงเรียนบ้านเขาตมู)  

4,950.- 4,950.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านปัตตานีซีการเ์ด้นท์แอนด์
ดีไซน/์ 4,950.- 

ร้านปัตตานีซีการเ์ด้นท์แอนด์
ดีไซน/์ 4,950.- 

 - ราคาเหมาะสม 

 

ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 70/2563 

22 มิ.ย. 63 

24 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฯ 5 รายการ 14,705.- 14,705.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านตานีเครื่องเขียน/ 
14,705.- 

ร้านตานีเครื่องเขียน/ 
14,705.- 

 - สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 
เลขท่ี 71/2563 

23 มิ.ย. 63 

25 จ้างท าเอกสารประกอบการบรรยาย 
1 รายการ 

1,950.- 1,950.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ปัตตานีซรี็อก/ 1,950.- ปัตตานีซรี็อก/ 1,950.-  - ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้าง 

เลขท่ี 72/2563 
23 มิ.ย. 63 

26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ 17,060.- 17,060.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ 
17,060.- 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ 
17,060.- 

- สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 73/2563 
24 มิ.ย. 63 

27 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ 6,945.- 6,945.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสเป็กเครื่องเขียน/ 
6,945.- 

ร้านสเป็กเครื่องเขียน/ 
6,945.- 

- สินค้ามีคุณภาพ ใบสั่งซื้อ 

เลขท่ี 75/2563 
30 มิ.ย. 63 


