สำเนำคู่ฉบับ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เรื่อง รายงานสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3
------------------------------------------------ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 วรรคแรก (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 16 มกราคม
2558 และประกาศคณะกรรมการข้อมู ล ข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ ข้อมูล ข่าวสารตามเกณฑ์
มาตรฐานความโปร่ งใสและตั ว ชี้ วัด ความโปร่งใสของหน่ ว ยงานของรัฐ เป็ น ข้ อ มู ล ข่ าวสารที่ ต้ อ งจั ด ไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคแรก (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลงวันที่ 27 มกราคม 2559 ได้กาหนดให้ หน่วยงานของรัฐที่มีห น้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ โดยให้จัดทาสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนและดาเนินการ
จัดทาตามแบบ สขร.1 ที่กาหนด นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว องค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึง ประกาศรายงาน
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3
รวมทั้งสิ้น 32 รายการ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงาน สขร.1 แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ผู้ที่สนใจ
สามารถขอรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือศูนย์
ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือเว็บไซต์ www.pattanipao.go.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563
( นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี )
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 256๓
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

สานักปลัด อบจ.
1

ซื้อไม้และวัสดุอุปกรณ์จัดทำเวทีจติ อำสำฯ
13 ต.ค. 63

3,210.-

3,210.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนทรัพย์ทวีวัสดุ/ 3,210.-

ร้ำนทรัพย์ทวีวัสดุ/ 3,210.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 03/2564
12 ต.ค. 63

2

ซื้อวัสดุวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมฯ
13 ต.ค. 63

18,875.-

18,875.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนออน 2/ 18,875.-

ร้ำนออน 2/ 18,875.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 16/2564
12 ต.ค. 63

3

จ้ำงทำป้ำยไวนิลฯ 13 ต.ค. 63

6,045.-

6,045.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนอินดีไซน์/ 6,045.-

ร้ำนอินดีไซน์/ 6,045.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งจ้ำง
เลขที่ 01/2564
12 ต.ค. 63

4

จ้ำงทำป้ำยไวนิลฯ
“สมเด็จพระนครินทรำบรมรำชชนนี
21 ตลุ าคม 2563”

1,998.-

1,998.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนอินดีไซน์/ 1,998.-

ร้ำนอินดีไซน์/ 1,998.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งจ้ำง
เลขที่ 02/2564
20 ต.ค. 63

5

ซื้อวัสดุอุปกรณ์
“สมเด็จพระนครินทรำบรมรำชชนนี
21 ตลุ าคม 2563”

5,855.-

5,855.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนออน 2/ 5,855.-

ร้ำนออน 2/ 5,855.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 17/2564
20 ต.ค. 63

6

ซื้ออุปโภค-บริโภค เดือนตุลำคม 2563

17,800.-

17,800.-

เฉพำะ
เจำะจง

หจก.ซุปเปอร์ดีพำร์ทเม้นสโตร์ หจก.ซุปเปอร์ดีพำร์ทเม้นสโตร์ - สินค้ำมีคุณภำพ
ยะลำ/ 17,800.ยะลำ/ 17,800.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 08/2564
19 ต.ค. 63

7

ซื้อชุดนักเรียน เดือนตุลำคม 2563

17,000.-

17,000.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนอัล-อัยตำม/ 17,000.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 09/2564
19 ต.ค. 63

ร้ำนอัล-อัยตำม/ 17,000.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

-2ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

8

ซื้อวัสดุกำรเรียนกำรสอน
เดือนตุลำคม 2563

6,750.-

6,750.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนมัสนำ/ 6,750.-

ร้ำนมัสนำ/ 6,750.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 10/2564
19 ต.ค. 63

9

ซื้อผ้ำโสร่งชำย-หญิง
เดือนตุลำคม 2563

6,500.-

6,500.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนสุไลมำน/ 6,500.-

ร้ำนสุไลมำน/ 6,500.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 11/2564
19 ต.ค. 63

10

จ้ำงทำป้ำยไวนิลฯ ”โครงกำรวันรักต้นไม้
ประจำปีฯ พ.ศ. 2563”

750.-

750.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนอินดีไซน์/ 750.-

ร้ำนอินดีไซน์/ 750.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งจ้ำง
เลขที่ 38/2564
10 พ.ย. 63

11

จ้ำงทำป้ำยไวนิลฯ “ข้อควำม ห้ำมทิ้งขยะ
บริเวณนีเ้ ด็ดขำดฯ”

1,440.-

1,440.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนอินดีไซน์/ 1,440.-

ร้ำนอินดีไซน์/ 1,440.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งจ้ำง
เลขที่ 39/2564
10 พ.ย. 63

12

จ้ำงทำพำนพุ่มดอกไม้สด
“วันพระบิดำแห่งฝนหลวง”

1,000.-

1,000.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนคำลล่ำลิลลี่/ 1,000.-

ร้ำนคำลล่ำลิลลี่/ 1,000.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

รำยงำนขอควำมเห็นชอบฯ
18 พ.ย. 63

13

จ้ำงทำตรำยำง “ใช้ในกำรเลือกตั้งฯ”

1,050.-

1,050.-

เฉพำะ
เจำะจง

โรงพิมพ์ปัตตำนี กำรช่ำง/
1,050.-

โรงพิมพ์ปัตตำนี กำรช่ำง/
1,050.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งจ้ำง
เลขที่ 30/2564
30 ต.ค. 63

14

จ้ำงทำกรอบรูปหลุยส์สำหรับพระบรม
ฉำยำลักษณ์คู่

9,600.-

9,600.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนบี.เอ็ม กรอบรูป/ 9,600.- ร้ำนบี.เอ็ม กรอบรูป/ 9,600.- - สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งจ้ำง
เลขที่ 25/2564
28 ต.ค. 63

15

จ้ำงทำตรำยำง “ใช้ในสำนักปลัดฯ”

450.-

450.-

เฉพำะ
เจำะจง

โรงพิมพ์ปัตตำนี กำรช่ำง/
450.-

ใบสั่งจ้ำง
เลขที่ 33/2564
6 พ.ย. 63

โรงพิมพ์ปัตตำนี กำรช่ำง/
450.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

-3ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

16

ซื้อหมึกถ่ำยเอกสำรและหมึกพิมพ์สำเนำ

18,404.-

18,404.-

เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป
จำกัด/ 18,404.-

17

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำควำมสะอำด
“เตรียมกำรรับเสด็จฯ”

7,320.-

7,320.-

เฉพำะ
เจำะจง

18

จ้ำงทำป้ำยไวนิลฯ (จังหวัดเคลื่อนที่ฯ)

250.-

250.-

19

จ้ำงทำตรำยำง “ใช้ในสำนักปลัดฯ”

1,800.-

1,800.-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

บริษัท แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป
จำกัด/ 18,404.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 41/2564
16 พ.ย. 63

ร้ำนออน 2/ 7,320.-

ร้ำนออน 2/ 7,320.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

รำยงำนขอควำมเห็นชอบฯ
18 พ.ย. 63

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนอินดีไซน์/ 250.-

ร้ำนอินดีไซน์/ 250.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งจ้ำง
เลขที่ 52/2564
24 พ.ย. 63

เฉพำะ
เจำะจง

โรงพิมพ์ปัตตำนี กำรช่ำง/
1,800.-

โรงพิมพ์ปัตตำนี กำรช่ำง/
1,800.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งจ้ำง
เลขที่ 55/2564
26 พ.ย. 63

ร้ำนอรุณแอร์/ 14,350.-

- รำคำเหมำะสม

ใบสั่งจ้ำง
เลขที่ 4/2564
5 พ.ย. 63

โรงพิมพ์ปัตตำนีกำรช่ำง/
14,180.-

กองกิจการสภา อบจ.
- ไม่มีรำยกำรซื้อ/จ้ำง กองแผนและงบประมาณ
20

จ้ำงซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่
เครื่องปรับอำกำศ จำนวน 3 เครือ่ ง

14,350.-

14,350.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนอรุณแอร์/ 14,350.-

กองคลัง
21

จ้ำงทำแบบพิมพ์และตรำยำง
จำนวน 5 รำยกำร

14,180.-

14,180.-

เฉพำะ
เจำะจง

โรงพิมพ์ปัตตำนีกำรช่ำง/
14,180.-

- รำคำเหมำะสม

ใบสั่งจ้ำง
เลขที่ 5/2564
6 พ.ย. 63

22

จ้ำงซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 เครื่อง

3,560.-

3,560.-

เฉพำะ
เจำะจง

หจก.ดับเบิล้ คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ หจก.ดับเบิล้ คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ - รำคำเหมำะสม
3,560.3,560.-

ใบสั่งจ้ำง
เลขที่ 8/2564
17 พ.ย. 63

-4ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

23

ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 5 รำยกำร

24

ซื้อวัสดุไฟฟ้ำ จำนวน 4 รำยกำร
(สถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดปัตตำนี)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

5,043.30.-

5,043.30.-

เฉพำะ
เจำะจง

โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน/
5,043.30

2,568.-

2,568.-

เฉพำะ
เจำะจง

ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด
ป.สว่ำงแสงฟ้ำ/ 2,568.-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน/
5,043.30

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 12 /2564
30 พ.ย. 63

ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด
ป.สว่ำงแสงฟ้ำ/ 2,568.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 3/2564
3 พ.ย. 63

บ.ปัตตำนีจังหวัดพำณิชย์
จำกัด/ 27,668.80

- เป็นตัวแทน
จำหน่ำยที่อยู่
ใกล้และสะดวก
ในกำรใช้บริกำร

-

กองช่าง
25

เบิกจ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิง

27,668.80.- 27,668.80.-

เฉพำะ
เจำะจง

บ.ปัตตำนีจังหวัดพำณิชย์
จำกัด/ 27,668.80

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
26

ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงกำรฝึกอบรมจัดทำ
แผนกำรเรียนกำรสอน จำนวน 1 รำยกำร

725.-

725.-

เฉพำะ
เจำะจง

ห้ำงสเป็กส์เครื่องเขียน/ 725.- ห้ำงสเป็กส์เครื่องเขียน/ 725.- - รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 6 /2564
11 พ.ย. 63

27

จ้ำงทำเอกสำรประกอบกำรบรรยำย
โครงกำรฝึกอบรมจัดทำแผนกำรเรียนกำร
สอน จำนวน 1 รำยกำร

2,080.-

2,080.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนปัตตำนีซีร็อกซ์/ 2,080.- ร้ำนปัตตำนีซีร็อกซ์/ 2,080.- - รำคำเหมำะสม

ใบสั่งจ้ำง
เลขที่ 7/2564
11 พ.ย. 63

28

ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงกำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรฯ จำนวน 7 รำย

1,040.-

1,040.-

เฉพำะ
เจำะจง

ห้ำงสเป็กส์เครื่องเขียน/
1,040.-

ห้ำงสเป็กส์เครื่องเขียน/
1,040.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 9 /2564
23 พ.ย. 63

29

จ้ำงทำเอกสำรประกอบกำรบรรยำย
โครงกำรฝึกอบรมฯ จำนวน 1 รำย

1,024.-

1,024.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนปัตตำนีซีร็อกซ์/
1,024.-

ร้ำนปัตตำนีซีร็อกซ์/
1,024.-

- รำคำเหมำะสม

ใบสั่งจ้ำง
เลขที่ 10/2564
23 พ.ย. 63

-5ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

122,300.-

122,300.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนอุทัยพันธุไ์ ม้/
122,300.-

เฉพำะ
เจำะจง

สหกรณ์โคนมรำชบุร/ี
485,574.40

30

จ้ำงเหมำซ่อมแซมบำรุงรักษำสนำม
ฟุตบอล 1 สนำมกีฬำกลำง อบจ.ปน.
จำนวน 1 รำยกำร

31

ซื้ออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน
485,574.40 485,574.40
ภำคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 1 รำยกำร

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

ร้ำนอุทัยพันธุ์ไม้/
122,300.-

- รำคำเหมำะสม

บันทึกข้อตกลงจ้ำง
เลขที่ 2/2564
26 พ.ย. 63

สหกรณ์โคนมรำชบุร/ี
485,574.40

- สินค้ำมีคุณภำพ

สัญญำซื้อ
เลขที่ 10/2564
30 พ.ย. 63

หน่วยตรวจสอบภายใน
32

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รำยกำร

7,000.-

7,000.-

เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จำกัด/ บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จำกัด/ - สินค้ำมีคุณภำพ
7,000.7,000.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 11 /2564
24 พ.ย. 63

