สำเนำคู่ฉบับ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เรื่อง รายงานสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ในรอบเดือนธันวาคม 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 ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3
รวมทั้งสิ้น 18 รายการ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงาน สขร.1 แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ผู้ที่สนใจ
สามารถขอรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือศูนย์
ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือเว็บไซต์ www.pattanipao.go.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564
( นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี )
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 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.
4,476,711.60 4,476,711.60

1

จ้างทาสื่อประชาสัมพันธ์และคู่มือการ
เลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.ปัตตานี

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เอส อินสไปร์ จากัด/
4,476,711.60.-

บริษัท เอส อินสไปร์ จากัด/
4,476,711.60.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 53/2564
25 พ.ย. 63

2

ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานเลือกตั้งฯ 26
รายการ

61,097.-

61,097.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2/ 61,097.-

ร้านออน 2/ 61,097.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 60/2564
30 พ.ย. 63

3

ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานเลือกตั้งฯ 17
รายการ

105,604.-

105,604.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2/ 105,604.-

ร้านออน 2/ 105,604.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 67/2564
1 ธ.ค. 63

4

จ้างทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การ
เลือกตั้งฯ 2 รายการ

152,004.-

152,004.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 152,004.-

ร้านอินดีไซน์/ 152,004.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 63/2564
30 พ.ย. 63

5

จ้างทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การ
เลือกตั้งฯ 10 รายการ

17,702.-

17,702.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 17,702.-

ร้านอินดีไซน์/ 17,702.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 32/2564
30 ต.ค. 63

6

จ้างพิมพ์ประกาศบัญชีรายชื่อผูส้ มัครฯ
(ส.ถ.4/5) และ (ผ.ถ.4/5) 2 รายการ

98,616.-

98,616.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านสาส์นสัมพันธ์การพิมพ์/
98,616.-

ร้านสาส์นสัมพันธ์การพิมพ์/
98,616.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 57/2564
27 พ.ย. 63

7

ซื้อวัสดุประจาหน่วยเลือกตั้งฯ
1,050 ชุด

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ไทชิ ซัพพลาย จากัด/
1,857,450.-

บริษัท ไทชิ ซัพพลาย จากัด/
1,857,450.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 61/2564
30 พ.ย. 63

1,857,450.- 1,857,450.-

-2ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

8

ซื้อหีบบัตรเลือกตั้งและคูหาลงคะแนน
เลือกตั้งฯ จานวน 2 รายการ

9

ซื้อวัสดุป้องกันโรค (COVID 19)
จานวน 3 รายการ

843,030.-

10

จ้างทาตราประทับบนบัตรเลือกตั้งฯ
จานวน 260 อัน

11

ราคากลาง
(บาท)

1,070,000.- 1,070,000.-

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

เฉพาะ
เจาะจง

นราไอทีโซลูชั่น/
1,070,000.-

นราไอทีโซลูชั่น/
1,070,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 62/2564
30 พ.ย. 63

843,030.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เจ.พี.เอนเทอไพรซ์
2015 จากัด/
843,030.-

บริษัท เจ.พี.เอนเทอไพรซ์
2015 จากัด/
843,030.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 74/2564
7 ธ.ค. 63

98,800.-

98,800.-

เฉพาะ
เจาะจง

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง/
98,800.-

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง/
98,800.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 64/2564
1 ธ.ค. 63

ซื้อตาข่ายกรองแสง สาหรับงานเลือกตั้งฯ

26,928.-

26,928.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านทรัพย์ทวีวัสดุ/ 26,928.- ร้านทรัพย์ทวีวัสดุ/ 26,928.- - สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 72/2564
4 ธ.ค. 63

12

จ้างทาพวงมาลา “วันวีรไทย”

1,000.-

1,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 1,000.-

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 1,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

รายงานขอความเห็นชอบฯ
9 ธ.ค. 63

13

จ้างทาพานดอกไม้สด “5 ธันวาคม
2563” จานวน 1 รายการ

1,000.-

1,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 1,000.-

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 1,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

รายงานขอความเห็นชอบฯ
8 ธ.ค. 63

14

จ้างทาพานดอกไม้สด “5 ธันวาคม
2563” จานวน 9 พาน

1,000.-

1,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 1,000.-

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 1,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

รายงานขอความเห็นชอบฯ
8 ธ.ค. 63

กองกิจการสภา อบจ.
- ไม่มีรายการซื้อ/จ้าง –
กองแผนและงบประมาณ
- ไม่มีรายการซื้อ/จ้าง –

-3ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

ห้างสเป็กส์เครื่องเขียน/
23,739.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 15 /2564
23 ธ.ค. 63

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์
จากัด/ 87,176.10

- เป็นตัวแทน
จาหน่ายที่อยู่
ใกล้และสะดวก
ในการใช้บริการ

-

กองคลัง
15

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 28 รายการ

23,739.-

23,739.-

เฉพาะ
เจาะจง

ห้างสเป็กส์เครื่องเขียน/
23,739.กองช่าง

16

เบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง

87,176.10

87,176.10

เฉพาะ
เจาะจง

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์
จากัด/ 87,176.10

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
17

จ้างซ่อมประตูภายในอัฒจันทร์สนามกีฬา
กลาง อบจ.ปัตตานี จานวน 1 รายการ

6,000.-

6,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้าน เจ.ช็อป กลาสแอนด์
อลูมินั่ม/ 6,000.-

ร้าน เจ.ช็อป กลาสแอนด์
อลูมินั่ม/ 6,000.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 13/2564
3 ธ.ค. 63

18

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 16 รายการ

50,000.-

50,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ห้างสเป็กส์เครื่องเขียน/
50,000.-

ห้างสเป็กส์เครื่องเขียน/
50,000.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 14 /2564
16 ธ.ค. 63

หน่วยตรวจสอบภายใน
- ไม่มีรายการซื้อ/จ้าง -

