สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือนตุลำคม 2562

ประจำเดือนพฤศจิกำยน 2562

ประจำเดือนธันวำคม 2562

ประจำเดือนมกรำคม 2563

ประจำเดือนกุมภำพันธ์ 2563

ประจำเดือนมีนำคม 2563

ประจำเดือนเมษำยน 2563

ประจำเดือนพฤษภำคม 2563

ประจำเดือนมิถุนำยน 2563

ประจำเดือนกรกฎำคม 2563

ประจำเดือนสิงหำคม 2563

ประจำเดือนกันยำยน 2563

สำเนำคู่ฉบับ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เรื่อง รายงานสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
------------------------------------------------ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 (8) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558
ได้ กาหนดให้ ข้ อมู ล ข่าวสารเกี่ ย วกับ ผลการพิ จ ารณาการจัด ซื้อ จัดจ้ างของหน่ ว ยงานของรัฐ เป็ น เอกสารที่
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทาสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของ
รัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน และดาเนินการจัดทาตามแบบ สขร.1 ที่กาหนด นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงขอประกาศรายงาน
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฎตามแบบรายงาน สขร.1 แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ผู้ที่สนใจสามารถขอรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี หรือเว็บไซต์ www.pattanipao.go.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
( นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี )
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

๑

ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๔*๔ ขนาด ๑ ตัน ๙๕๖,๐๐๐.-

๙๕๖,๐๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ชูเกียรติคาร์ (๑๙๙๘)/
จากัด ๙๕๖,๐๐๐.-

บริษัท ชูเกียรติคาร์ (๑๙๙๘)/
จากัด ๙๕๖,๐๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ ๒๐/๒๕๖๒
๒๗ ก.ย. 62

๒

ค่าพวงมาลาดอกไม้สด “วันสวรรคตฯ
ร.๑๐ วันที่ ๑๓ ต.ค ๖๒)

๑,๐๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคาลล่าลิลลี่/ ๑,๐๐๐.-

ร้านคาลล่าลิลลี่/ ๑,๐๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

-

3

เบิกจ่ายค่าน้ามันเชื้อเพลิง

เฉพาะ
เจาะจง

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จากัด/ บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จากัด/
88,080.60.88,080.60.-

- ที่ตั้งใกล้สานักงาน
- สะดวกในการใช้
บริการ

-

4

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
จานวน 4 เครื่อง

154,800.-

154,800.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท แอล.เจ อินเตอร์ กรุ๊ป/ บริษัท แอล.เจ อินเตอร์ กรุ๊ป/
154,800.154,800.-

- ราคาเหมาะสม
- บริการประทับใจ

สัญญาเช่า
เลขที่ 1/2563
1 ต.ค. 62

5

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดปัตตานี

332,400.-

332,400.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท รักษาความปลอดภัย
เอ็ม.พี.อาร์ เซอร์วิส จากัด/
332,400.-

บริษัท รักษาความปลอดภัย
เอ็ม.พี.อาร์ เซอร์วิส จากัด/
332,400.-

- ราคาเหมาะสม
- บริการประทับใจ

สัญญาจ้าง
เลขที่ 2/2563
1 ต.ค. 62

6

จ้างเหมาบริการทาความสะอาดสถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี

216,000.-

216,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

นายทรงชัย ช่องชนิล/
216,000.-

นายทรงชัย ช่องชนิล/
216,000.-

- ราคาเหมาะสม
- บริการประทับใจ

สัญญาจ้าง
เลขที่ 3/2563
1 ต.ค. 62

7

จ้างเหมาบริการครูสอนศาสนาอิสลาม
โรงเรียนบ้านเขาตูม

180,000.-

180,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

นายอาหะมะสือรี กะแว/
180,000.-

นายอาหะมะสือรี กะแว/
180,000.-

- ราคาเหมาะสม

สัญญาจ้าง
เลขที่ 5/2563
30 ก.ย. 62

8

จ้างเหมาบริการครูสอนศาสนาอิสลาม
โรงเรียนบ้านเขาตูม

180,000.-

180,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

นายอดุลย์ ยูโซะ/
180,000.-

นายอดุลย์ ยูโซะ/
180,000.-

- ราคาเหมาะสม

สัญญาจ้าง
เลขที่ 6/2563
30 ก.ย. 62

๑,๐๐๐.-

88,080.60.- 88,080.60.-

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

-2ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

9

จ้างเหมาะบริการครูสอนศาสนาอิสลาม
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี

180,000.-

180,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวซอบารียะห์ อาแด/
180,000.-

นางสาวซอบารียะห์ อาแด/
180,000.-

- ราคาเหมาะสม

สัญญาจ้าง
เลขที่ 7/2563
30 ก.ย. 62

10

จ้างเหมาะบริการครูสอนศาสนาอิสลาม
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี

180,000.-

180,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวฟาดีละห์ เจะเตะ/
180,000.-

นางสาวฟาดีละห์ เจะเตะ/
180,000.-

- ราคาเหมาะสม

สัญญาจ้าง
เลขที่ 8/2563
30 ก.ย. 62

11

จ้างเหมาบริการทาความสะอาดสนาม
กีฬากลาง อบจ.ปัตตานี

120,000.-

120,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

นางกอรีเยาะ อูเซ็ง/
120,000.-

นางกอรีเยาะ อูเซ็ง/
120,000.-

- ราคาเหมาะสม

สัญญาจ้าง
เลขที่ 9/2563
30 ก.ย. 62

12

จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารประจาทาง

42,000.-

42,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

นายอับดุลรอซะ มะดีเยาะ/
42,000.-

นายอับดุลรอซะ มะดีเยาะ/
42,000.-

- ราคาเหมาะสม
- สะดวกในการ
จัดจ้าง

สัญญาจ้าง
เลขที่ 10/2563
17 ต.ค. 62

13

ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีน

63,340.-

63,340.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเจะมามะ สปอร์ต/
63,340.-

ร้านเจะมามะ สปอร์ต/
63,340.-

- ราคาเหมาะสม
- สะดวกในการ
จัดซื้อ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 1/2563
16 ต.ค. 62

สำเนำคู่ฉบับ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เรื่อง รายงานสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
------------------------------------------------ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 (8) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558
ได้ กาหนดให้ ข้ อมู ล ข่าวสารเกี่ ย วกับ ผลการพิ จ ารณาการจัด ซื้อ จัดจ้ างของหน่ ว ยงานของรัฐ เป็ น เอกสารที่
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทาสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของ
รัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน และดาเนินการจัดทาตามแบบ สขร.1 ที่กาหนด นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงขอประกาศรายงาน
สรุ ป ผลการด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ปั ต ตานี ในรอบเดื อ นพฤศจิ ก ายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฎตามแบบรายงาน สขร.1 แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ผู้ที่สนใจสามารถขอ
รายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือเว็บไซต์ www.pattanipao.go.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562
( นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี )
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

๒,๔๑๕.-

๒,๔๑๕.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน ๒/ ๒,๔๑๕.-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

ร้านออน ๒/ ๒,๔๑๕.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ ๓/๒๕๖๓
๑๐ ต.ค. 62

๑

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ “๕ ธันวา”

๒

จ้างทากระเป๋าและถุงยังชีพแบบผ้าดิบ
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ปี ๒๕๖๓

๑๕๙,๖๐๐.-

๑๕๙,๖๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านมัสนา/ ๑๕๙,๖๐๐.-

ร้านมัสนา/ ๑๕๙,๖๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ ๕/๒๕๖๓
๗ ต.ค. 62

๓

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ “๒๓ วันปิยมหาราช”

๒,๑๐๐.-

๒,๑๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน ๒/ ๒,๑๐๐.-

ร้านออน ๒/ ๒,๑๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ ๒๑/๒๕๖๓
๑๘ ต.ค. 62

๔

จ้างทาไวนิล “๒๓ วันปิยมหาราช”

๒,๙๐๔.-

๒,๙๐๔.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ ๒,๙๐๔.-

ร้านอินดีไซน์/ ๒,๙๐๔.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ ๒๒/๒๕๖๓
๑๘ ต.ค. 62

๕

จ้างทาพวงมาลาดอกไม้สด
“๒๓ วันปิยมหาราช”

๑,๐๐๐.-

๑,๐๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคาลล่าลิลลี่/ ๑,๐๐๐.-

ร้านคาลล่าลิลลี่/ ๑,๐๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

-

๖

ซื้ออุปโภค-บริโภค
เดือนพฤศจิกายน ๖๒

๑๗,๘๐๐.-

๑๗,๘๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์
ยะลา/ ๑๗,๘๐๐.ยะลา/ ๑๗,๘๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ ๒๓/๒๕๖๓
๒๐ พ.ย. 62

๗

ซื้อชุดนักเรียน
เดือนพฤศจิกายน ๖๒

๑๗,๐๐๐.-

๑๗,๐๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอัล-อัยตาม/ ๑๗,๐๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ ๒๔/๒๕๖๓
๒๐ พ.ย. 62

ร้านอัล-อัยตาม/ ๑๗,๐๐๐.-

-2ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

๘

ซื้อวัสดุการเรียนการสอน
เดือนพฤศจิกายน ๖๒

๖,๗๕๐.-

๖,๗๕๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านมัสนา/ ๖,๗๕๐.-

ร้านมัสนา/ ๖,๗๕๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ ๒๔/๒๕๖๓
๒๐ พ.ย. 62

๙

ซื้อผ้าโสร่งชาย-หญิง
เดือนพฤศจิกายน ๖๒

๖,๕๐๐.-

๖,๕๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านสุไลมาน/ ๖,๕๐๐.-

ร้านสุไลมาน/ ๖,๕๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ ๒๖/๒๕๖๓
๒๐ พ.ย. 62

๑๐

จ้างทาแผ่นพับ “การคัดแยกขยะ
อันตรายชุมชนฯ”

๔,๗๔๐,๐๐๐.- ๔,๗๔๐,๐๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท บลูอิมเมจ จากัด/
๔,๗๔๐,๐๐๐.-

บริษัท บลูอิมเมจ จากัด/
๔,๗๔๐,๐๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

สัญญาจ้าง
เลขที่ ๒๑/๒๕๖๓
๒๗ ก.ย. 62

11

จัดซือ้ เก้าอี้สนามสาหรับติดตั้งในสนาม
กีฬากลาง อบจ.ปัตตานี

780,000.-

780,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษทั สยามเทค กรุ๊ป 999/
780,000.-

บริษทั สยามเทค กรุ๊ป 999/
780,000.-

- บริการดี
- สินค้าคุณภาพ

สัญญาซือ้ ขาย
เลขที่ 17/2562
25 ก.ย. 62

12

จัดซือ้ กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง
ภายในสนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี

710,400.-

710,400.-

เฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ดับเบิ้ลคลิ๊ก ห้างหุ้นส่วนจากัด ดับเบิ้ลคลิ๊ก
คอมพิวเตอร์/ 710,400.คอมพิวเตอร์/ 710,400.-

- บริการดี
- ที่ตั้งใกล้สานักงาน
- สินค้าคุณภาพ

สัญญาซือ้ ขาย
เลขที่ 16/2562
25 ก.ย. 62

13

จ้างเหมารถตู้โดยสารประจาทาง ตาม
โครงการคัดเลือกและเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบคัดเลือก
ระดับภาคใต้

3,500.-

3,500.-

เฉพาะ
เจาะจง

นายอับดุลรอซะ มะดีเยาะ/
3,500.-

นายอับดุลรอซะ มะดีเยาะ/
3,500.-

- บริการดี
- สินค้าคุณภาพ

14

จัดซือ้ ชุดกีฬา ตามโครงการคัดเลือก
และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
รอบคัดเลือกระดับภาคใต้

63,340.-

63,340.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเจะมานะ สปอร์ต/
63,340.-

ร้านเจะมานะ สปอร์ต/
63,340.-

- บริการดี
- ที่ตั้งใกล้สานักงาน
- สินค้าคุณภาพ

สัญญาจ้างรับขนคนโดยสาร
เลขที่ 10/2562
17 ต.ค. 62

ใบสั่งซือ้
เลขที่ 1/2563
16 ต.ค. 62

-3ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

15

เบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง

16

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
บริเวณศูนย์ OTOP บ้านทุ่งนเรนทร์ ม.1
ต.บ่อท่อง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

332,400.-

17

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด
บริเวณศูนย์ OTOP บ้านทุ่งนเรนทร์ ม.1
ต.บ่อท่อง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

144,000.-

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

เฉพาะ
เจาะจง

บริษทั ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ บริษทั ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์
จากัด/ 46,459.30.จากัด/ 46,459.30.-

- ที่ตั้งใกล้สานักงาน
- สะดวกในการใช้
บริการ

-

332,400.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษทั รักษาความปลอดภัย
เอ็มพี อาร์/ 332,400.-

บริษทั รักษาความปลอดภัย
เอ็มพี อาร์/ 332,400.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผูเ้ สนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 01/2563
29 พ.ย. 62

144,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษทั รักษาความปลอดภัย
เอ็มพี อาร์/ 144,000.-

บริษทั รักษาความปลอดภัย
เอ็มพี อาร์/ 144,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผูเ้ สนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 02/2563
29 พ.ย. 62

46,459.30.- 46,459.30.-

สำเนำคู่ฉบับ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เรื่อง รายงานสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
------------------------------------------------ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 (8) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558
ได้ กาหนดให้ ข้ อมู ล ข่าวสารเกี่ ย วกับ ผลการพิ จ ารณาการจัด ซื้อ จัดจ้ างของหน่ ว ยงานของรัฐ เป็ น เอกสารที่
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทาสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของ
รัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน และดาเนินการจัดทาตามแบบ สขร.1 ที่กาหนด นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงขอประกาศรายงาน
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฎตามแบบรายงาน สขร.1 แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ผู้ที่สนใจสามารถขอรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี หรือเว็บไซต์ www.pattanipao.go.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563
( นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี )
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

๑

ไวนิล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จฯ

๗๒๐.-

๗๒๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ ๗๒๐.-

ร้านอินดีไซน์/ ๗๒๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๓
๑๑ ต.ค. 62

๒

จ้างทาพานพุ่มดอกไม้สด “วันพระบิดา
แห่งฝนหลวง”

๑,๐๐๐.-

๑,๐๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคาลล่าลิลลี่/ ๑,๐๐๐.-

ร้านคาลล่าลิลลี่/ ๑,๐๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

-

๓

จัดทาปฏิทินตั้งโต๊ะและภาพโปสเตอร์
ประจาปี ๒๕๖๓

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท บลูอิมเมจ จากัด/
๒,๐๑๖,๐๐๐.-

บริษัท บลูอิมเมจ จากัด/
๒,๐๑๖,๐๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

สัญญาจ้าง
เลขที่ ๓/๒๕๖๓
๑๑ ธ.ค. 62

๔

ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจติ อลฯ

๔๙,๕๐๐.-

๔๙,๕๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป
จากัด/ ๔๙,๕๐๐.-

บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป
จากัด/ ๔๙,๕๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ ๐๒๘/๒๕๖๓
๒๒ พ.ย. 62

5

ค่าจ้างทาป้ายไวนิลประชาสัมพัฯธ์
ตามโครงการเยาวชนจิตอาสา อาสาทา
ดีเพื่อสังคม

720.-

720.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 720.-

ร้านอินดีไซน์/ 720.-

- บริการดี
- ที่ตั้งใกล้สานักงาน
- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 5/2563
19 ธ.ค. 62

6

ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ตามโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผล
งานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะและ
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)

4,970.-

4,970.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านสเป็กซ์เครื่องเขียน/
4,970.-

ร้านสเป็กซ์เครื่องเขียน/
4,970.-

- บริการดี
- ที่ตั้งใกล้สานักงาน
- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 1/2563
14 พ.ย. 62

๒,๐๑๖,๐๐๐.- ๒,๐๑๖,๐๐๐.-

-2ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
เฉพาะ
เจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จากัด/ บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จากัด/
32,679.80.32,679.80.-

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

- บริการดี
- ที่ตั้งใกล้สานักงาน

-

7

เบิกจ่ายค่าน้ามันเชื้อเพลิง

32,679.80.- 32,679.80.-

8

ขุดลอกคลองส่งน้าสายบ้านนาเกตุ
ต.นาเกตุ – บ้านควนโนรี ต.ควนโนรี
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

1,927,000.- 1,927,000.- วิธีคัดเลือก หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง/
1,932,000.หจก.ดูวาแทรกเตอร์/
2,092,000.หจก.รุสลันโยธา/
2,101,000.-

หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง/
1,927,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผูเ้ สนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ ๓/๒๕๖๓
๑6 ธ.ค. 62

9

ขุดลอกคลอง ม.3 ต.ตันหยงลุโละ ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี

1,089,000.- 1,089,000.- วิธีคัดเลือก หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง/
1,090,000.หจก.ดูวาแทรกเตอร์/
1,181,000.หจก.รุสลันโยธา/
1,186,000.-

หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง/
1,089,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผูเ้ สนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 4/๒๕๖๓
๑6 ธ.ค. 62

10

ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ม.4, ม.6
ต.ทรายขาว – ต.ช้างไห้ตก อ.โคกโพธิ์
จ.ปัตตานี

2,187,000.- 2,187,000.- วิธีคัดเลือก หจก.ขาวทองการก่อสร้าง/
2,818,000.หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/
2,835,000.หจก.เกตุบญ
ุ ชูก่อสร้าง/
2,840,000.-

หจก.ขาวทองการก่อสร้าง/
2,187,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผูเ้ สนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 5/๒๕๖๓
๑6 ธ.ค. 62

11

ก่อสร้างถนนหินคลุยสาย ม.4
ต.ทรายขาว – ต.ช้างไห้ตก อ.โคกโพธิ์
จ.ปัตตานี

2,770,000.- 2,770,000.- วิธีคัดเลือก หจก.ขาวทองการก่อสร้าง/
2,772,000.หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/
2,795,000.หจก.เกตุบญ
ุ ชูก่อสร้าง/
2,800,000.-

หจก.ขาวทองการก่อสร้าง/
2,770,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผูเ้ สนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 6/๒๕๖๓
๑6 ธ.ค. 62

-3ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

12

ขุดลอกคลองสาย ม.2 ต.ตรัง – ม.3
ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี

1,010,000.- 1,010,000.- วิธีคัดเลือก หจก.ดูวาแทรกเตอร์/
1,011,000.หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง/
1,028,000.หจก.รุสลันโยธา/
1,100,000.-

หจก.ดูวาแทรกเตอร์/
1,010,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผูเ้ สนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 7/๒๕๖๓
๑6 ธ.ค. 62

13

บุกเบิกถนนหินคลุกสายแม่งกัง ม.1
ต.ควนโนรี – ม.3 บ้านละโพ๊ะ ต.ป่าไร่
อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

2,728,000.- 2,728,000.- วิธีคัดเลือก หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/
2,782,000.หจก.เกตุบญ
ุ ชูก่อสร้าง/
2,835,000.หจก.ขาวทองการก่อสร้าง/
2,887,000.-

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/
2,728,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผูเ้ สนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 8/๒๕๖๓
20 ธ.ค. 62

14

ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ม.1
ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน – ต.ดาโต๊ะ
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

3,703,000.- 3,703,000.- วิธีคัดเลือก หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/
3,832,500.หจก.ขาวทองการก่อสร้าง/
3,884,500.หจก.เกตุบญ
ุ ชูก่อสร้าง/
3,916,000.-

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/
3,703,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผูเ้ สนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 9/๒๕๖๓
20 ธ.ค. 62

15

ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ม.5 บ้าน
คลอง (วังล้อ) ต.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี –
เขต อ.เทพา จ.สงขลา

1,725,000.- 1,725,000.- วิธีคัดเลือก หจก.ขาวทองการก่อสร้าง/
1,726,000.หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/
1,729,000.หจก.เกตุบญ
ุ ชูก่อสร้าง/
1,733,000.-

หจก.ขาวทองการก่อสร้าง/
1,725,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผูเ้ สนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 10/๒๕๖๓
27 ธ.ค. 62

16

ซื้อเครื่องโทรสาร จานวน 1 เครื่อง

บริษัท แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป/
12,000.-

- บริการประทับใจ
- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 2/2563
12 ธ.ค. 62

12,000.-

12,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป/
12,000.-

-4ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

17

จ้างทาแบบพิมพ์ใบรับค่าบริการสถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี

7,500.-

7,500.-

เฉพาะ
เจาะจง

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง/
7,500.-

18

ซื้อชุดกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

1,920.-

1,920.-

เฉพาะ
เจาะจง

19

จ้างทาป้ายไวนิล โครงการจิตอาสาฯ

720.-

720.-

20

จ้างทาแบบพิมพ์ตั๋วจัดเก็บตลาด

5,000.-

21

จ้างพิมพ์ปกพร้อมเข้าเล่มแผนการ
ดาเนินงาน

3,600.-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง/
7,500.-

- บริการประทับใจ
- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 3/2563
13 ธ.ค. 63

ร้านเจะมามะสปอร์ท/
1,920.-

ร้านเจะมามะสปอร์ท/
1,920.-

- บริการประทับใจ
- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 4/2563
3 ธ.ค. 62

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/
720.-

ร้านอินดีไซน์/
720.-

- บริการประทับใจ
- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 5/2563
19 ธ.ค. 62

5,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง/
5,000.-

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง/
5,000.-

- บริการประทับใจ
- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 6/2563
26 ธ.ค. 62

3,600.-

เฉพาะ
เจาะจง

ไมตรีสาส์นการพิมพ์/
3,600.-

ไมตรีสาส์นการพิมพ์/
3,600.-

- บริการประทับใจ
- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 7/2563
26 ธ.ค. 62

สำเนำคู่ฉบับ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เรื่อง รายงานสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖3
------------------------------------------------ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 (8) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558
ได้ กาหนดให้ ข้ อมู ล ข่าวสารเกี่ ย วกับ ผลการพิ จ ารณาการจัด ซื้อ จัดจ้ างของหน่ ว ยงานของรัฐ เป็ น เอกสารที่
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทาสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของ
รัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน และดาเนินการจัดทาตามแบบ สขร.1 ที่กาหนด นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงขอประกาศรายงาน
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖3
ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฎตามแบบรายงาน สขร.1 แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ผู้ที่สนใจสามารถขอรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี หรือเว็บไซต์ www.pattanipao.go.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
( นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี )
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 256๓
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

๑

จ้างทาหนังสือคู่มือประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี

๔,๙๙๐,๐๐๐.-

๔,๙๙๐,๐๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท บลูอิมเมจ จากัด/
๔,๙๙๐,๐๐๐.-

บริษัท บลูอิมเมจ จากัด/
๔,๙๙๐,๐๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

สัญญาจ้าง
เลขที่ ๒๒/๒๕๖๓
๒๗ ก.ย. 62

๒

จ้างทาพานพุ่มดอกไม้สดฯ
“พระราชทานพระบรมฉายา
ลักษณ์”

๑,๐๐๐.-

๑,๐๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคาลล่าลิลลี่/ ๑,๐๐๐.-

ร้านคาลล่าลิลลี่/ ๑,๐๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

-

๓

จ้างทากรอบหลุยส์ใส่พระบรม
ฉายาลักษณ์

๘๐๐.-

๘๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านบี เอ็ม กรอบรูป/ ๘๐๐.-

ร้านบี เอ็ม กรอบรูป/ ๘๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ ๒๒/๒๕๖๓
๑๘ พ.ย. 62

๔

จ้างทาพวงมาลาดอกไม้สด
“พิธีวันวีรไทย”

๑,๐๐๐.-

๑,๐๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคาลล่าลิลลี่/ ๑,๐๐๐.-

ร้านคาลล่าลิลลี่/ ๑,๐๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

-

๕

จ้างทาพานพุ่มดอกไม้สดฯ
“พระราชทานพระบรมฉายา
ลักษณ์”

๓,๕๐๐.-

๓,๕๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคาลล่าลิลลี่/ ๓,๕๐๐.-

ร้านคาลาลิลลี/่ ๓,๕๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

-

๖

ซื้ออุปโภค-บริโภค
เดือนธันวาคม ๖๒

๑๗,๘๐๐.-

๑๗,๘๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์
ยะลา/ ๑๗,๘๐๐.ยะลา/ ๑๗,๘๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ ๔๓/๒๕๖๓
๑๗ ธ.ค. 62

๗

ซื้อชุดนักเรียน
เดือนธันวาคม ๖๒

๑๗,๐๐๐.-

๑๗,๐๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอัล-อัยตาม/ ๑๗,๐๐๐.-

ร้านอัล-อัยตาม/ ๑๗,๐๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ ๔๔/๒๕๖๓
๑๗ ธ.ค. 62

๘

ซื้อวัสดุการเรียนการสอน
เดือนธันวาคม ๖๒

๖,๗๕๐.-

๖,๗๕๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านมัสนา/ ๖,๗๕๐.-

ร้านมัสนา/ ๖,๗๕๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ ๔๕/๒๕๖๓
๑๗ ธ.ค. 62

-2ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

๙

ซื้อผ้าโสร่งชาย-หญิง
เดือนธันวาคม ๖๒

๖,๕๐๐.-

๖,๕๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านสุไลมาน/ ๖,๕๐๐.-

ร้านสุไลมาน/ ๖,๕๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ ๔๖/๒๕๖๓
๑๗ ธ.ค. 62

๑๐

ซื้อวัสดุ “พิธีรับพระราชทานพระ
บรมฉายาลักษณ์”

๕,๔๕๐.-

๕,๔๕๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน ๒/ ๕,๔๕๐.-

ร้านออน ๒/ ๕,๔๕๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ ๒๐/๒๕๖๓
๑๘ พ.ย. 62

๑๑

จ้างทาป้ายโฟมบอร์ด “๕ ธันวาคม”

๕๗๖.-

๕๗๖.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ ๕๗๖.-

ร้านอินดีไซน์/ ๕๗๖.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ ๓๒/๒๕๖๓
๓ ธ.ค. 62

๑๒

จ้างทาป้ายไวนิล
“เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ”

๑๘๗.-

๑๘๗.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ ๑๘๗.-

ร้านอินดีไซน์/ ๑๘๗.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๖๔/๒๕๖๓
๓ ม.ค. 6๓

๑๓

จ้างทาป้ายไวนิล
“กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สถานี
ขนส่งปัตตานี”

๗๒๐.-

๗๒๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ ๗๒๐.-

ร้านอินดีไซน์/ ๗๒๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ ๕๔/๒๕๖๓
๒๔ ธ.ค. 6๒

๑๔

ซื้อวัสดุไฟฟ้า “ชุดปลั๊กสายไฟ”

๑,๑๕๕.-

๑,๑๕๕.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ปัตตานี ค้าเหล็ก จากัด/ บริษัท ปัตตานี ค้าเหล็ก จากัด/
๑,๑๕๕.๑,๑๕๕.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ ๗๓/๒๕๖๓
๒๔ ม.ค. 6๓

๑5

จ้างทาป้ายโฟมบอร์ด “๕ ธันวาคม”

๕๗๖.-

๕๗๖.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ ๕๗๖.-

ร้านอินดีไซน์/ ๕๗๖.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ ๓๒/๒๕๖๓
๓ ธ.ค. 62

๑6

จ้างทาป้ายไวนิล
“เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ”

๑๘๗.-

๑๘๗.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ ๑๘๗.-

ร้านอินดีไซน์/ ๑๘๗.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ ๖๔/๒๕๖๓
๓ ม.ค. 6๓

-3ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

17

เบิกจ่ายเงินค่าจ้างทาป้ายไวนิล
เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2563

113,641.-

113,641.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 113,641.-

ร้านอินดีไซน์/ 113,641.-

- บริการดี
- ที่ตั้งใกล้สานักงาน
- สินค้ามีคุณภาพ

บันทึกตกลงจ้าง
เลขที่ 18/2563
6 ม.ค. 63

18

เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเช่าเหมาโต๊ะ
เต็นท์ และเก้าอี้ ตามโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี
2563

194,975.40

194,975.40

เฉพาะ
เจาะจง

ร้าน น.เต็นท์
โดยนางสาวโสราญา/
194,975.40

ร้าน น.เต็นท์
โดยนางสาวโสราญา/
194,975.40

- บริการดี
- ที่ตั้งใกล้สานักงาน
- สินค้ามีคุณภาพ

บันทึกตกลงจ้าง
เลขที่ 17/2563
6 ม.ค. 63

19

เบิกจ่ายเงินค่าจ้างถ่ายวิดีโอและ
ถ่ายภาพนิ่ง ตามโครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ ประจาปี 2563

20,000.-

20,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

นายอาดัม มิเดง/
20,000.-

นายอาดัม มิเดง/
20,000.-

- บริการดี
- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 10/๒๕๖๓
๓ ม.ค. 6๓

20

เบิกจ่ายเงินค่าจ้างทาป้ายไวนิลงาน
แถลงข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี 2563

3,750.-

3,750.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 3,750.-

ร้านอินดีไซน์/ 3,750.-

- บริการดี
- ที่ตั้งใกล้สานักงาน
- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 15/๒๕๖๓
๓ ม.ค. 6๓

21

เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการเช่า
เวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี
2563

53,000.-

53,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอัลชาลียะ โปรดักชั่น &
ออร์แกไนซ์/
53,000.-

ร้านอัลชาลียะ โปรดักชั่น &
ออร์แกไนซ์/
53,000.-

- บริการดี
- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 20/๒๕๖๓
6 ม.ค. 6๓

22

เบิกจ่ายเงินค่าเช่าเหมาเครื่องเล่น
เพื่อจัดกิจกรรม ตามโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี
2563

31,000.-

31,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

นายมูฮมั หมัดรอมี โต๊ะเจ๊ะ/
31,000.-

นายมูฮมั หมัดรอมี โต๊ะเจ๊ะ/
31,000.-

- บริการดี
- ที่ตั้งใกล้สานักงาน
- สินค้ามีคุณภาพ

ตกลงบันทึกจ้าง
เลขที่ 12/๒๕๖๓
๓ ม.ค. 6๓

-4ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

23

เบิกจ่ายเงินค่าจ้างทาคูปองสาหรับ
ใช้ในโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจาปี 2563

8,000.-

8,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง/
8,000.-

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง/
8,000.-

- บริการดี
- ที่ตั้งใกล้สานักงาน
- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 11/๒๕๖๓
๓ ม.ค. 6๓

24

เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เพื่อดาเนินการตามโครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2563

30,010.-

30,010.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเจ๊ะดีซิเมนต์บล็อก/
30,010.-

ร้านเจ๊ะดีซิเมนต์บล็อก/
30,010.-

- บริการดี
- ที่ตั้งใกล้สานักงาน
- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 14/๒๕๖๓
๓ ม.ค. 6๓

25

เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อน้าดืม่ ตาม
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี 2563

49,625.-

49,625.-

เฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญพิ้งซัพพลาย/ ห้างหุ้นส่วนสามัญพิ้งซัพพลาย/
49,625.49,625.-

- บริการดี
- ที่ตั้งใกล้สานักงาน
- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 13/๒๕๖๓
๓ ม.ค. 6๓

26

เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อดอกไม้ สาหรับ
ใช้ในพิธีเปิดโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจาปี 2563

4,800.-

4,800.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 4,800.-

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 4,800.-

- บริการดี
- ที่ตั้งใกล้สานักงาน
- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 6/๒๕๖๓
6 ม.ค. 6๓

27

เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
และของรางวัล ตามโครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2563

300,000.-

300,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน/
300,000.-

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน/
300,000.-

- บริการดี
- ที่ตั้งใกล้สานักงาน
- สินค้ามีคุณภาพ

บันทึกตกลงซื้อขาย
เลขที่ 9/๒๕๖๓
๓ ม.ค. 6๓

28

เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อชุดกีฬา
วอลเล่ย์บอลชายหาดพร้อมสกรีน
ตามโครงการคัดเลือกและเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบ
ชิงชนะเลิศในระดับประเทศ

1,920.-

1,920.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเจะมานะ สปอร์ต/
1,920.-

ร้านเจะมานะ สปอร์ต/
1,920.-

- บริการดี
- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 4/๒๕๖๓
๓ ม.ค. 6๓

-5ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์
จากัด/
จากัด/
188,303.10.188,303.10.-

- เป็นตัวแทนจาหน่ายที่
อยู่ใกล้
- สะดวกในการใช้บริการ

-

2,276,240.-

2,276,240.- วิธีคัดเลือก หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/ หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/
2,436,847.902,276,240.หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง/
2,468,000.หจก.รุสลันโยธา/
2,600,000.-

- มีผลงานที่เป็นประจักษ์
- มีคุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผูเ้ สนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 11/๒๕๖๓
6 ม.ค. 63

4,588,730.-

4,588,730.- วิธีคัดเลือก หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/ หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/
4,669,408.764,588,730.หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง/
4,672,000.หจก.รุสลันโยธา/
4,830,000.-

- มีผลงานที่เป็นประจักษ์
- มีคุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผูเ้ สนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 1๒/๒๕๖๓
6 ม.ค. 63

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
2,903,000.คอนกรีตสาย ม.1 ต.ทุ่งพลา – ม.1
ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

2,903,000.- วิธีคัดเลือก หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง/ หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง/
2,903,000.2,903,000.หจก.รุสลันโยธา/
3,350,000.หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/
3,614,558.06-

- มีผลงานที่เป็นประจักษ์
- มีคุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผูเ้ สนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 13/๒๕๖๓
6 ม.ค. 63

29

เบิกจ่ายค่าน้ามันเชื้อเพลิง

188,303.10.- 188,303.10.-

30

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย ม.3 บ้านโสร่ง
ต.เขาตูม – ม.5 บ้านบ่อดาน
ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

31

เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
สาย ปน ถ1-0018 บ้านมูหลง –
บ้านตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

32

เฉพาะ
เจาะจง

-6ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

33

ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์
3,964,000.คอนกรีตสาย ปน ถ1-0036
บ้านบาเลาะ – บ้านป่าทุ่ง อ.สายบุรี
จ.ปัตตานี

3,964,000.- วิธีคัดเลือก หจก.รุสลันโยธา/
หจก.รุสลันโยธา/
4,034,000.3,964,000.หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง/
4,057,000.หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/
4,500,130.95-

- มีผลงานที่เป็นประจักษ์
- มีคุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผูเ้ สนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 14/๒๕๖๓
15 ม.ค. 63

34

ขุดลอกคลองสาย ม.4 ต.เกาะจัน – 1,009,000.ม.2 ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี

1,009,000.- วิธีคัดเลือก หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง/
1,009,000.หจก.ดูวาแทรกเตอร์/
1,051,000.หจก.รุสลันโยธา/
1,097,000.-

หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง/
1,009,000.-

- มีผลงานที่เป็นประจักษ์
- มีคุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผูเ้ สนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 15/๒๕๖๓
16 ม.ค. 63

35

บุกเบิกถนนหินคลุก ม.1 ต.ทุ่งพลา
อ.โคกโพธิ์ – ม.1 ต.แม่ลาน อ.แม่
ลาน จ.ปัตตานี

1,585,000.- วิธีคัดเลือก หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/
1,627,000.หจก.เกตุบญ
ุ ชูก่อสร้าง/
1,680,000.หจก.ขาวทองการก่อสร้าง/
1,720,000.-

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/
1,585,000.-

- มีผลงานที่เป็นประจักษ์
- มีคุณสมบัตถิ ูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผูเ้ สนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 16/๒๕๖๓
16 ม.ค. 63

36

ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

- ราคาเหมาะสม
- บริการประทับใจ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 8/2563
3 ม.ค. 63

1,585,000.-

7,500.-

7,500.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จากัด/ บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จากัด/
7,500.7,500.-

-7ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

37

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สานักงานโครงการ
วันเด็กแห่งชาติ 2563

300,000.-

300,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน/
300,000.-

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน/
300,000.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 9/2563
3 ม.ค. 63

38

ค่าจ้างถ่ายทาวิดิโอและภาพนิ่ง
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2563

20,000.-

20,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

นายอาดัม มิเดง/
20,000.-

นายอาดัม มิเดง/
20,000.-

- ราคาเหมาะสม
- บริการประทับใจ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 10/2563
3 ม.ค. 63

39

ค่าจ้างทาคูปองเข้าร่วมงานโครงการ
วันเด็กแห่งชาติ 2563

8,000.-

8,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง/
8,000.-

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง/
8,000.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 11/2563
3 ม.ค. 63

40

ค่าเช่าชุดเครื่องเล่นโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 2563

31,000.-

31,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

นายมูฮมั หมัดรอมี โต๊ะเจ๊ะ/
31,000.-

นายมูฮมั หมัดรอมี โต๊ะเจ๊ะ/
31,000.-

- ราคาเหมาะสม
- บริการประทับใจ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 12/2563
3 ม.ค. 63

41

ค่าจัดซื้อน้าดืม่ โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 2563

49,625.-

49,625.-

เฉพาะ
เจาะจง

หสม.พิงค์ซัพพลาย/
49,625.-

หสม.พิงค์ซัพพลาย/
49,625.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 13/2563
3 ม.ค. 63

42

ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2563

30,010.-

30,010.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อก/
30,010.-

ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อก/
30,010.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 14/2563
3 ม.ค. 63

43

ค่าจ้างทาป้ายไวนิลแถลงข่าว
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2563

3,750.-

3,750.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 3,750.-

ร้านอินดีไซน์/ 3,750.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 15/2563
3 ม.ค. 63

44

ค่าจัดซื้อดอกไม้พิธีเปิดโครงการวัน
เด็กแห่งชาติ 2563

4,800.-

4,800.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 4,800.-

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 4,800.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 16/2563
6 ม.ค. 63

-8ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

45

ค่าเช่าเก้าอี้ โต๊ะ เต้นท์ โครงการวัน 194,975.40.- 194,975.40.เด็กแห่งชาติ 2563

เฉพาะ
เจาะจง

ร้าน น.เต้นท์/ 194,975.40.- ร้าน น.เต้นท์/ 194,975.40.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 17/2563
6 ม.ค. 63

46

ค่าจ้างทาป้ายไวนิลงานว้นเด็ก
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2563

113,641.-

113,641.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 113,641.-

ร้านอินดีไซน์/ 113,641.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 18/2563
6 ม.ค. 63

47

ค่าจ้างทาเวที เครื่องเสียง โครงการ
วันเด็กแห่งชาติ 2563

53,000.-

53,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอัลซาลียะโปรดักซั่น
&ออแกไนซ์/ 53,000.-

ร้านอัลซาลียะโปรดักซั่น
&ออแกไนซ์/ 53,000.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 20/2563
6 ม.ค. 63

48

ค่าจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์โดย
สารพัดลมโครงการวันเด็กแห่งชาติ
2563

42,000.-

42,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านรอฮมาน บีสเิ นส/
42,000.-

ร้านรอฮมาน บีสเิ นส/
42,000.-

- ราคาเหมาะสม

สัญญาจ้าง
เลขที่ 11/2563
9 ม.ค. 63

สำเนำคู่ฉบับ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เรื่อง รายงานสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3
------------------------------------------------ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 (8) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558
ได้ กาหนดให้ ข้ อมู ล ข่าวสารเกี่ ย วกับ ผลการพิ จ ารณาการจัด ซื้อ จัดจ้ างของหน่ ว ยงานของรัฐ เป็ น เอกสารที่
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทาสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของ
รัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน และดาเนินการจัดทาตามแบบ สขร.1 ที่กาหนด นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงขอประกาศรายงาน
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3
ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฎตามแบบรายงาน สขร.1 แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ผู้ที่สนใจสามารถขอรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี หรือเว็บไซต์ www.pattanipao.go.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563
( นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี )
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256๓
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

๑

ซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา
จานวน ๑ เครื่อง

๑๒,๐๐๐.-

๑๒,๐๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป
จากัด/ ๑๒,๐๐๐.-

๒

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทาความสะอาด
สถานีขนส่งโดยสารฯ จานวน ๙ รายการ

๙,๑๙๕.-

๙,๑๙๕.-

เฉพาะ
เจาะจง

๓

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทาความสะอาด
“กิจกรรมทาความสะอาดวัด”
จานวน ๗ รายการ

๔,๕๑๕.-

๔,๕๑๕.-

๔

จ้างทาพวงมาลาดอกไม้สดพิธี
“วันทหารผ่านศึก”

๑,๐๐๐.-

๕

ซื้ออุปโภค-บริโภค
เดือนมกราคม 25๖๓

๖

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป
จากัด/ ๑๒,๐๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ ๖๒/๒๕๖๓
๒๗ ธ.ค. 62

ร้านออน ๒/ ๙,๑๙๕.-

ร้านออน ๒/ ๙,๑๙๕.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ ๕๕/๒๕๖๓
๒๔ ธ.ค. 62

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน ๒/ ๔,๕๑๕.-

ร้านออน ๒/ ๔,๕๑๕.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ ๖๕/๒๕๖๓
๑๓ ม.ค. 6๓

๑,๐๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคาลล่าลิลลี่/ ๑,๐๐๐.-

ร้านคาลล่าลิลลี่/ ๑,๐๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

-

๑๗,๘๐๐.-

๑๗,๘๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ - สินค้ามีคุณภาพ
ยะลา/ ๑๗,๘๐๐.ยะลา/ ๑๗,๘๐๐.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ ๖๖/๒๕๖๓
๒๑ ม.ค. 6๓

ซื้อชุดนักเรียน
เดือนมกราคม 25๖๓

๑๗,๐๐๐.-

๑๗,๐๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอัล-อัยตาม/ ๑๗,๐๐๐.-

ร้านอัล-อัยตาม/ ๑๗,๐๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ ๖๗/๒๕๖๓
๒๑ ม.ค. 6๓

๗

ซื้อวัสดุการเรียนการสอน
เดือนมกราคม 25๖๓

๖,๗๕๐.-

๖,๗๕๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านมัสนา/ ๖,๗๕๐.-

ร้านมัสนา/ ๖,๗๕๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ ๖๘/๒๕๖๓
๒๑ ม.ค. 6๓

๘

ซื้อผ้าโสร่งชาย-หญิง
เดือนมกราคม 25๖๓

๖,๕๐๐.-

๖,๕๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านสุไลมาน/ ๖,๕๐๐.-

ร้านสุไลมาน/ ๖,๕๐๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ ๖๙/๒๕๖๓
๒๑ ม.ค. 6๓

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

16,000.-

16,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป
จากัด/ 16,000.-

720.-

720.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 720.-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป
จากัด/ 16,000.-

- ราคาเหมาะสม
- บริการประทับใจ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 20/2563
7 ก.พ. 63

ร้านอินดีไซน์/ 720.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 21/2563
17 ก.พ. 63

9

ค่าจ่างซ่อมเครื่องพิมพ์สาเนา

10

ค่าจ้างทาป้ายไวนิล โครงการวัดประชารัฐ

11

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

58,900.-

58,900.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้าน T.S. เซอร์วิส/ 58,900.- ร้าน T.S. เซอร์วิส/ 58,900.- - ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 22/2563
26 ก.พ. 63

12

จัดซื้อวัสดุการเกษตร

9,995.-

9,995.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านปัตตานีการ์เด็นท์ แอนด์
ดีไซน์/ 9,995.-

ร้านปัตตานีการ์เด็นท์ แอนด์
ดีไซน์/ 9,995.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 23/2563
26 ก.พ. 63

13

จัดซื้อตลับหมึกคอมพิวเตอร์

29,660.-

29,660.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ทักษิณอินโฟร์เทค
จากัด/ 29,660.-

บริษัท ทักษิณอินโฟร์เทค
จากัด/ 29,660.-

- ราคาเหมาะสม
- บริการประทับใจ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 24/2563
26 ก.พ. 63

14

ค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่
เครื่องปรับอากาศ จานวน 4 รายการ

1,730.-

1,730.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านบัณฑิตเอ็นจิเนียริ่ง/
1,730.-

ร้านบัณฑิตเอ็นจิเนียริ่ง/
1,730.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 25/2563
27 ก.พ. 63

15

เบิกจ่ายเงินค่าเช่าเหมารถยนต์โดยสาร
เพื่อดาเนินการตามโครงการจัดงานวัดเด็ก
แห่งชาติประจาปี งบประมาณ 2563

42,000.-

42,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านรอฮมาน บีสเิ นส/
42,000.-

ร้านรอฮมาน บีสเิ นส/
42,000.-

- บริการดี
- สินค้ามีคุณภาพ

สัญญาจ้างรับขนคนโดยสาร
เลขที่ 11/2563
9 ม.ค. 63

16

ค่าน้ามันเชื้อเพลิง

80,126.-

80,126.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ - เป็นตัวแทน
จาหน่ายที่อยู่
จากัด/ 80,126.จากัด/ 80,126.-

ใกล้สานักงาน
- สะดวกในการใช้
บริการ

-

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

17

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ม.5 บ้าน
คลองช้าง ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.
ปัตตานี – เขต อ.เทพา จ.สงขลา

1,599,000.- 1,599,000.- วิธีคัดเลือก หจก.ขาวทองการก่อสร้าง
1,599,000.หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง
1,603,000.หจก.เกตุบญ
ุ ชูก่อสร้าง
1,608,000.-

หจก.ขาวทองการก่อสร้าง
1,599,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 17/2563
13 ก.พ. 63

18

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต ม.5 ต.ตะบิ้ง – ม.2 ต.กะดุนง
อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

3,433,000.- 3,433,000.- วิธีคัดเลือก หจก.มะซาสัมพันธ์
3,447,000.หจก.เอส เอ็ม ปัตตานี
3,452,000.หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง
3,455,000.-

หจก.มะซาสัมพันธ์
3,433,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 13/2563
28 ก.พ. 63

สำเนำคู่ฉบับ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เรื่อง รายงานสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
------------------------------------------------ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 (8) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558
ได้ กาหนดให้ ข้ อมู ล ข่าวสารเกี่ ย วกับ ผลการพิ จ ารณาการจัด ซื้อ จัดจ้ างของหน่ ว ยงานของรัฐ เป็ น เอกสารที่
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทาสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของ
รัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน และดาเนินการจัดทาตามแบบ สขร.1 ที่กาหนด นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงขอประกาศรายงาน
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฎตามแบบรายงาน สขร.1 แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ผู้ที่สนใจสามารถขอรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี หรือเว็บไซต์ www.pattanipao.go.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563
( นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี )
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 256๓
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

สานักปลัด อบจ.
๑

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับรับเสด็จฯ

23,4๐๐.-

23,4๐๐.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนออน 2/ 23,4๐๐.-

ร้ำนออน 2/ 23,4๐๐.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 079/๒๕๖๓
4 ก.พ. 63

๒

ซื้อเครื่องบันทึกเสียงขนำดเล็กฯ

5,880.-

5,880.-

เฉพำะ
เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ปัตตำนี
โอเอ เซ็นเตอร์/
5,880.-

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ปัตตำนี
โอเอ เซ็นเตอร์/
5,880.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 091/๒๕๖๓
18 ก.พ. 63

๓

ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ฯ

17,000.-

17,000.-

เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ปัตตำนี ค้ำเหล็ก จำกัด/ บริษัท ปัตตำนี ค้ำเหล็ก จำกัด/ - สินค้ำมีคุณภำพ
17,000.17,000.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 090/๒๕๖๓
18 ก.พ. 63

๔

จ้ำงทำพำนพุ่มดอกไม้สด
“พระบิดำแห่งมำตรฐำนกำรช่ำงไทย”

๑,๐๐๐.-

๑,๐๐๐.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนคำลล่ำลิลลี่/ ๑,๐๐๐.-

๕

ซื้ออุปโภค-บริโภค
เดือนกุมภำพันธ์ ๖๓

๑๗,๘๐๐.-

๑๗,๘๐๐.-

เฉพำะ
เจำะจง

หจก.ซุปเปอร์ดีพำร์ทเม้นสโตร์ หจก.ซุปเปอร์ดีพำร์ทเม้นสโตร์ - สินค้ำมีคุณภำพ
ยะลำ/ ๑๗,๘๐๐.ยะลำ/ ๑๗,๘๐๐.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 085/๒๕๖๓
18 ก.พ. 6๓

๖

ซื้อชุดนักเรียน
เดือนกุมภำพันธ์ ๖๓

๑๗,๐๐๐.-

๑๗,๐๐๐.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนอัล-อัยตำม/ ๑๗,๐๐๐.-

ร้ำนอัล-อัยตำม/ ๑๗,๐๐๐.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 086/๒๕๖๓
18 ก.พ. 6๓

๗

ซื้อวัสดุกำรเรียนกำรสอน
เดือนกุมภำพันธ์ ๖๓

๖,๗๕๐.-

๖,๗๕๐.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนมัสนำ/ ๖,๗๕๐.-

ร้ำนมัสนำ/ ๖,๗๕๐.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 087/๒๕๖๓
18 ก.พ. 6๓

ร้ำนคำลล่ำลิลลี่/ ๑,๐๐๐.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

-

-2ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

๘

ซื้อผ้ำโสร่งชำย-หญิง
เดือนกุมภำพันธ์ ๖๓

๖,๕๐๐.-

๖,๕๐๐.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนสุไลมำน/ ๖,๕๐๐.-

ร้ำนสุไลมำน/ ๖,๕๐๐.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 08๘/๒๕๖๓
18 ก.พ. 6๓

9

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำควำมสะอำด
“Big Cleaning Day”

12,100.-

12,100.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนออน 2/ 12,1๐๐.-

ร้ำนออน 2/ 12,1๐๐.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 095/๒๕๖๓
24 ก.พ. 6๓

10

จ้ำงทำโปสเตอร์ประชำสัมพันธ์เชื้อ
ไวรัสโคโรนำ (โควิท-๑๙)

เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท บลูอิมเมจ จำกัด/
1,920,000.-

บริษัท บลูอิมเมจ จำกัด/
1,920,000.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

สัญญำจ้ำง
เลขที่ 4/๒๕๖๓
23 มี.ค. 63

11

ซื้อวัสดุสำนักงำน

94,680.-

94,680.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนออน 2/ 94,680.-

ร้ำนออน 2/ 94,680.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 103/๒๕๖๓
17 มี.ค. 6๓

๑2

จ้ำงทำป้ำยไวนิล “อบรมคุณธรรม
จริยธรรมฯ”

1,๗5๐.-

1,๗5๐.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนอินดีไซน์/ 1,๗5๐.-

ร้ำนอินดีไซน์/ 1,๗5๐.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งจ้ำง
เลขที่ 100/๒๕๖๓
16 มี.ค. 6๓

๑3

ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนและกระเป๋ำ
ผ้ำพร้อมสกรีนสี

53,010.-

53,010.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนมัสนำ/ 53,010.-

ร้ำนมัสนำ/ 53,010.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 101/๒๕๖๓
16 มี.ค. 6๓

๑4

ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขำวดำ
จำนวน 2 เครื่อง

5,200.-

5,200.-

เฉพำะ
เจำะจง

หจก. ดับเบิล้ คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ หจก. ดับเบิล้ คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ - สินค้ำมีคุณภำพ
5,200.5,200.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 108/๒๕๖๓
23 มี.ค. 6๓

1,920,000.- 1,920,000.-

-3ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

บริษัท จ.พำนิชย์ ปัตตำนี
(1993) จำกัด/ 5,000.-

- รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 40/๒๕๖๓
27 มี.ค. 6๓

กองกิจการสภา อบจ.
15

จัดซื้อเก้ำอี้ทำงำน

5,000.-

5,000.-

เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท จ.พำนิชย์ ปัตตำนี
(1993) จำกัด/ 5,000.-

กองแผนและงบประมาณ
16

จัดซื้อวัสดุสำนักงำน

9,630.-

9,630.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำน LJ/ 9,630.-

ร้ำน LJ/ 9,630.-

- รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 30/๒๕๖๓
16 มี.ค. 6๓

17

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

17,120.-

17,120.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนทักษิณอินโฟเทค/
17,120.-

ร้ำนทักษิณอินโฟเทค/
17,120.-

- รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 31/๒๕๖๓
16 มี.ค. 6๓

18

จ้ำงซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

1,000.-

1,000.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนทักษิณอินโฟเทค/ 1,000.- ร้ำนทักษิณอินโฟเทค/ 1,000.- - รำคำเหมำะสม

ใบสั่งจ้ำง
เลขที่ 32/๒๕๖๓
20 มี.ค. 6๓

19

จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

2,350.-

2,350.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนอมรำพำณิช/ 2,350.-

ร้ำนอมรำพำณิช/ 2,350.-

- รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 33/๒๕๖๓
20 มี.ค. 6๓

20

จัดซื้อวัสดุสำนักงำน

27,310.-

27,310.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนออน 2/ 27,310.-

ร้ำนออน 2/ 27,310.-

- รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 34/๒๕๖๓
20 มี.ค. 6๓

- บริกำรประทับใจ

-4ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

กองคลัง
21

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค

30,000.-

30,000.-

เฉพำะ
เจำะจง

หจก. ดับเบิล้ คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ หจก. ดับเบิล้ คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ - รำคำเหมำะสม
30,000.30,000.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 26/๒๕๖๓
6 มี.ค. 6๓

22

จ้ำงซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

2,339.-

2,339.-

เฉพำะ
เจำะจง

หจก. ดับเบิล้ คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ หจก. ดับเบิล้ คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ - รำคำเหมำะสม
- บริกำรประทับใจ
2,339.2,339.-

ใบสั่งจ้ำง
เลขที่ 27/๒๕๖๓
6 มี.ค. 6๓

23

จ้ำงซ่อมเครื่องปรับอำกำศ

1,100.-

1,100.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนบัณฑิตเอ็นจิเนียริ่ง/
1,100.-

ร้ำนบัณฑิตเอ็นจิเนียริ่ง/
1,100.-

- รำคำเหมำะสม
- บริกำรประทับใจ

ใบสั่งจ้ำง
เลขที่ 28/๒๕๖๓
6 มี.ค. 6๓

24

จ้ำงทำตรำยำง

2,560.-

2,560.-

เฉพำะ
เจำะจง

โรงพิมพ์ปัตตำนีกำรช่ำง/
2,560.-

โรงพิมพ์ปัตตำนีกำรช่ำง/
2,560.-

- รำคำเหมำะสม

ใบสั่งจ้ำง
เลขที่ 29/๒๕๖๓
10 มี.ค. 6๓

กองช่าง
25

26

เบิกจ่ำยค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง

โครงกำรขุดลอกคลองสำย ม.5
ต.เมำะมำวี – ม.5 ต.กอลำ อ.ยะรัง
จ.ปัตตำนี

20,573.20.- 20,573.20.-

เฉพำะ
เจำะจง

บ.ปัตตำนีจังหวัดพำณิชย์จำกัด/ บ.ปัตตำนีจังหวัดพำณิชย์จำกัด/ - เป็นตัวแทน
จำหน่ำยที่อยู่
20,573.20.20,573.20.-

1,365,000.- 1,365,000.- วิธีคัดเลือก หจก.เซำท์สยำม บิลดิ้ง/
1,365,000.หจก.ดูวำแทรกเตอร์/
1,481,000.หจก.รุสลันโยธำ/
1,487,000.-

-

ใกล้สำนักงำน
- สะดวกในกำรใช้
บริกำร

หจก.เซำท์สยำม บิลดิ้ง/
1,365,000.-

- มีผลงำนที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ำสุด

สัญญำจ้ำง
เลขที่ 19/2563
2 มี.ค. 63

-5ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้ำง/
2,762,000.-

- มีผลงำนที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ำสุด

สัญญำจ้ำง
เลขที่ 20/2563
18 มี.ค. 63

วิธีคัดเลือก หจก.เซำท์สยำม บิลดิ้ง/
982,000.หจก.ดูวำแทรกเตอร์/
1,044,000.หจก.รุสลันโยธำ/
1,049,000.-

หจก.เซำท์สยำม บิลดิ้ง/
978,000.-

- มีผลงำนที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ำสุด

สัญญำจ้ำง
เลขที่ 21/2563
18 มี.ค. 63

หจก.มะซำสัมพันธ์/
2,505,000.-

- มีผลงำนที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ำสุด

สัญญำจ้ำง
เลขที่ 22/2563
19 มี.ค. 63

หจก.ภำคใต้คอนกรีตอัดแรง/
4,164,700.-

- มีผลงำนที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ำสุด

สัญญำจ้ำง
เลขที่ 23/2563
25 มี.ค. 63

โครงกำรก่อสร้ำงถนนบุกเบิกบ้ำนบ่อหว้ำ 2,762,000.- 2,762,000.- วิธีคัดเลือก
ม.4 ต.ปำกล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตำนี –
บ้ำนปำพ้อ ม.3 ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลำ
(ตอนที่ 4)

28

โครงกำรขุดลอกคลองสำย ม.3 ต.บือเระ
– ต.ปะเสยะวอ อ.สำยบุรี จ.ปัตตำนี

29

โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุกสำย
แฆแฆชบประทำน ม.5 – อนำมัยน้ำบ่อ
ม.1 ต.น้ำบ่อ อ.ปะนำเระ – ม.2
ต.บำงเก่ำ อ.สำยบุรี จ.ปัตตำนี

30

โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลต์ 4,164,700.- 4,164,700.- วิธีคัดเลือก หจก.ภำคใต้คอนกรีตอัดแรง/
คอนกรีต สำย ม.3 ต.วัด – ม.2 ต.กระโด
4,450,000.อ.ยะรัง จ.ปัตตำนี
หจก.ไลลำ คอนสตรัคชั่น/
4,510,000.หจก.มะซำสัมพันธ์/
4,567,000.-

978,000.-

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้ำง/
2,811,000.หจก.เกตุบญ
ุ ชูก่อสร้ำง/
3,016,000.หจก.มะซำสัมพันธ์
3,232,490.-

27

978,000.-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

2,505,000.- 2,505,000.- วิธีคัดเลือก หจก.มะซำสัมพันธ์/
2,505,000.หจก.เอส เอ็ม ปัตตำนี/
2,512,000.หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้ำง/
2,517,000.-

-6ลาดับที่

31

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

โครงกำรก่อสร้ำงซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระ 5,895,000.- 5,895,000.- วิธีคัดเลือก บริษัท สยำมเทค กรุ๊ป 999
เกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำช
จำกัด/ 5,895,000.พิธีบรมรำชำภิเษก รูปแบบที่ 2
ณ จุดก่อสร้ำงบริเวณทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 43 บ้ำนตอนปำแด –
บ้ำนมะพร้ำวต้นเดียว

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

บริษัท สยำมเทค กรุ๊ป 999
จำกัด/ 5,895,000.-

- มีผลงำนที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ำสุด

สัญญำจ้ำง
เลขที่ 24/2563
25 มี.ค. 63

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
32

จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง

4,940.-

4,940.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนเจะดีซีเมนต์บล็อค/
4,940.-

ร้ำนเจะดีซีเมนต์บล็อค/
4,940.-

- รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 36/๒๕๖๓
23 มี.ค. 6๓

33

จัดซื้อวัสดุกำรเกษตร

4,950.-

4,950.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนปัตตำนีกำร์เด้นท์
แอนด์ดีไซน์/ 4,950.-

ร้ำนปัตตำนีกำร์เด้นท์
แอนด์ดีไซน์/ 4,950.-

- รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 37/๒๕๖๓
23 มี.ค. 6๓

34

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

24,700.-

24,700.-

เฉพำะ
เจำะจง

หจก.นิวส์คอมปัตตำนี/
24,700.-

หจก.นิวส์คอมปัตตำนี/
24,700.-

- รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 38/๒๕๖๓
26 มี.ค. 6๓

หน่วยตรวจสอบภายใน
35

จัดซื้อวัสดุสำนักงำน

5,000.-

5,000.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนออน 2/ 5,000.-

ร้ำนออน 2/ 5,000.-

- รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 35/๒๕๖๓
20 มี.ค. 6๓

36

จัดซื้อเก้ำอี้ทำงำน

5,000.-

5,000.-

เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท จ.พำนิชย์ ปัตตำนี
(1993) จำกัด/ 5,000.-

บริษัท จ.พำนิชย์ ปัตตำนี
(1993) จำกัด/ 5,000.-

- รำคำเหมำะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 39/๒๕๖๓
27 มี.ค. 6๓

สำเนำคู่ฉบับ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เรื่อง รายงานสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
------------------------------------------------ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 (8) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558
ได้ กาหนดให้ ข้ อมู ล ข่าวสารเกี่ ย วกับ ผลการพิ จ ารณาการจัด ซื้อ จัดจ้ างของหน่ ว ยงานของรัฐ เป็ น เอกสารที่
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทาสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของ
รัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน และดาเนินการจัดทาตามแบบ สขร.1 ที่กาหนด นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงขอประกาศรายงาน
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงาน สขร.1 แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ผู้ที่สนใจสามารถขอรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี หรือเว็บไซต์ www.pattanipao.go.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
( นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี )
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 256๓
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

สานักปลัด อบจ
๑

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๙ รายการ

83,816.-

83,816.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัททักษิณอินโฟเทค จากัด/ บริษัททักษิณอินโฟเทค จากัด/ - สินค้ามีคุณภาพ
83,816.83,816.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 109/๒๕๖๓
23 มี.ค. 63

๒

ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ

15,200.-

15,200.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัททักษิณอินโฟเทค จากัด/ บริษัททักษิณอินโฟเทค จากัด/ - สินค้ามีคุณภาพ
15,200.15,200.-

สัญญาซื้อขาย
เลขที่ 7/๒๕๖๓
23 มี.ค. 63

๓

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 4 เครื่อง

68,000.-

68,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัททักษิณอินโฟเทค จากัด/ บริษัททักษิณอินโฟเทค จากัด/ - สินค้ามีคุณภาพ
68,000.68,000.-

สัญญาซื้อขาย
เลขที่ 6/๒๕๖๓
24 มี.ค. 63

๔

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 1 เครื่อง

22,๐๐๐.-

22,๐๐๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัททักษิณอินโฟเทค จากัด/ บริษัททักษิณอินโฟเทค จากัด/ - สินค้ามีคุณภาพ
22,000.22,000.-

สัญญาซื้อขาย
เลขที่ 5/๒๕๖๓
24 มี.ค. 63

๕

จ้างทาพานพุ่มดอกไม้สด “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
เลขที่ 099/๒๕๖๓
16 มี.ค. 6๓

๗

จ้างทาป้ายไวนิล “COVID-19”

918.-

918.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 918.-

ร้านอินดีไซน์/ 918.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 118/๒๕๖๓
1 เม.ย. 6๓

-2ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

๘

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทาความสะอาด
“Big Cleaning Day”เขตอุตสาหกรรมฯ

4,615.-

4,615.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2/ 4,615.-

ร้านออน 2/ 4,615.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 08๘/๒๕๖๓
30 มี.ค. 6๓

9

จ้างทาพานพุ่มดอกไม้สด “สมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช”

1,000.-

1,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 1,000.-

ร้านอินดีไซน์/ 1,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

-

10

จ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่อง
ปรับอากาศ

15,220.-

15,220.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านวีระแอร์/ 15,220.-

ร้านวีระแอร์/ 15,220.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 102/๒๕๖๓
17 มี.ค. 6๓

11

ซื้อไม้ดอกไม้ประดับและดินผสม

331,850.-

331,850.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านดาราฏี&ดีนส์การ์เด้นท์/
331,850.-

ร้านดาราฏี&ดีนส์การ์เด้นท์/
331,850.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 115/๒๕๖๓
30 มี.ค. 6๓

๑2

จ้างทาโปสเตอร์ “ระยะเวลาละศีลอด”

330,00๐.-

330,00๐.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท บลูอิมเมจ จากัด/
330,00๐.-

บริษัท บลูอิมเมจ จากัด/
330,00๐.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 123/๒๕๖๓
16 เม.ย. 6๓

๑3

จ้างทาไวนิลพระบรมสาทิสลักษณ์ ร.1
และ ร.3

7,825.-

7,825.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 7,825.-

ร้านอินดีไซน์/ 7,825.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 113/๒๕๖๓
26 มี.ค. 6๓

๑4

จ้างทาป้ายไวนิล “ร่วมต้อนรับเดือน
รอมฎอน ประจาปี 2563”

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/
108,671.76.-

ร้านอินดีไซน์/
108,671.76.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 126/๒๕๖๓
20 เม.ย. 6๓

๑5

ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง
จานวน 10 เครื่อง (COVID-19)

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เจ.พี.เทคโนโลยี แอนด์ บริษัท เจ.พี.เทคโนโลยี แอนด์
เคมีคอล จากัด/
เคมีคอล จากัด/
590,000.590,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

รายงานขอความเห็นชอบฯ
7 เม.ย. 63

108,671.76. 108,671.76.
590,000.-

590,000.-

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

-3ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

๑6

ซื้อเครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ
จานวน 5 เครื่อง (COVID-19)

17,500.-

17,500.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เจ.พี.เทคโนโลยี แอนด์ บริษัท เจ.พี.เทคโนโลยี แอนด์
เคมีคอล จากัด/
เคมีคอล จากัด/
17,500.17,500.-

- สินค้ามีคุณภาพ

รายงานขอความเห็นชอบฯ
7 เม.ย. 63

๑7

ซื้อชุดป้องกัน PPE ครบชุด
(COVID-19)

30,000.-

30,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เจ.พี.เทคโนโลยี แอนด์ บริษัท เจ.พี.เทคโนโลยี แอนด์
เคมีคอล จากัด/
เคมีคอล จากัด/
30,000.30,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

รายงานขอความเห็นชอบฯ
7 เม.ย. 63

๑8

ซื้อเจลแอลกอฮอล์ จานวน 1,250 ลิตร
(COVID-19)

490,000.-

490,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เจ.พี.เทคโนโลยี แอนด์ บริษัท เจ.พี.เทคโนโลยี แอนด์
เคมีคอล จากัด/
เคมีคอล จากัด/
490,000.490,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

รายงานขอความเห็นชอบฯ
7 เม.ย. 63

19

ซื้อน้ายาฆ่าเชื้อ จานวน 4,225 ลิตร
(COVID-19)

3,380,000.- 3,380,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เจ.พี.เทคโนโลยี แอนด์ บริษัท เจ.พี.เทคโนโลยี แอนด์
เคมีคอล จากัด/
เคมีคอล จากัด/
3,380,000.3,380,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

รายงานขอความเห็นชอบฯ
7 เม.ย. 63

20

ซื้อแอลกอฮอล์ จานวน 1,400 ลิตร
(COVID-19)

490,000.-

490,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เจ.พี.เทคโนโลยี แอนด์ บริษัท เจ.พี.เทคโนโลยี แอนด์
เคมีคอล จากัด/
เคมีคอล จากัด/
490,000.490,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

รายงานขอความเห็นชอบฯ
7 เม.ย. 63

21

ซื้อน้ายาฆ่าเชื้อ จานวน 4,000 ลิตร
(COVID-19)

3,380,000.- 3,380,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เจ.พี.เทคโนโลยี แอนด์ บริษัท เจ.พี.เทคโนโลยี แอนด์
เคมีคอล จากัด/
เคมีคอล จากัด/
3,380,000.3,380,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

รายงานขอความเห็นชอบฯ
13 เม.ย. 63

กองกิจการสภา อบจ.
24

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 6 รายการ

5,000.-

5,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2/ 5,000.-

ร้านออน 2/ 5,000.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 47/2563
13 เม.ย. 63

-4ลาดับที่

25

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 14 รายการ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

5,000.-

5,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอมรพานิช/ 5,000.-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)
ร้านอมรพานิช/ 5,000.-

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 54/2563
21 เม.ย. 63

กองแผนและงบประมาณ
26

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ จานวน 2 เครื่อง

34,000.-

34,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์/ หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์/ - ราคาเหมาะสม
34,000.34,000.-

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
เลขที่ 17/2563
17 เม.ย. 63

27

ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์ จานวน 2 ชุด

7,600.-

7,600.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์/ หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์/ - ราคาเหมาะสม
7,600.7,600.-

สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้
สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เลขที่ 18/2563
17 เม.ย. 63

28

ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้
จานวน 1 ชุด

2,500.-

2,500.-

เฉพาะ
เจาะจง

บ.ทักษิณอินโฟเทค จากัด/
2,500.-

บ.ทักษิณอินโฟเทค จากัด/
2,500.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 42/2563
2 เม.ย. 63

29

ซื้อโต๊ะทางาน จานวน 6 ตัว

39,000.-

39,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้าน จ.พานิช/ 39,000.-

ร้าน จ.พานิช/ 39,000.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 41/2563
1 เม.ย. 63

30

ซื้อสแกนเนอร์ จานวน 1 เครื่อง

3,200.-

3,200.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์/ หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์/ - ราคาเหมาะสม
3,200.3,200.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 52/2563
17 เม.ย. 63

31

ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ตัวหมึก

4,300.-

4,300.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์/ หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์/ - ราคาเหมาะสม
4,300.4,300.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 53/2563
17 เม.ย. 63

-5ลาดับที่

32

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อเก้าอี้ทางาน จานวน 2 ตัว

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

5,000.-

5,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)
ร้าน จ.พานิช/ 5,000.-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)
ร้าน จ.พานิช/ 5,000.-

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 55/2563
30 เม.ย 63

กองคลัง
33

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง

17,000.-

17,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์/ หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์/ - ราคาเหมาะสม
17,000.17,000.-

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
เลขที่ 19/2563
17 เม.ย 63

34

ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์ จานวน 1 ชุด

3,800.-

3,800.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์/ หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์/ - ราคาเหมาะสม
3,800.3,800.-

สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้
สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เลขที่ 20/2563
17 เม.ย. 63

35

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 15 รายการ

29,210.-

29,210.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2/ 29,210.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 43/2563
9 เม.ย. 63

36

ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดา
จานวน 1 เครื่อง

2,600.-

2,600.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์/ หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์/ - ราคาเหมาะสม
2,600.2,600.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 48/2563
17 เม.ย. 63

ร้านออน 2/ 29,210.-

กองช่าง
37

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง

34,000.-

34,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์/ หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์/ - ราคาเหมาะสม
34,000.34,000.-

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
เลขที่ 15/2563
17 เม.ย 63

38

ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์ จานวน 2 ชุด

7,600.-

7,600.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์/ หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์/ - ราคาเหมาะสม
7,600.7,600.-

สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้
สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เลขที่ 16/2563
17 เม.ย. 63

-6ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

39

ซื้อเครื่องพิมพ์สี แบบฉีดหมึก
จานวน 1 เครื่อง

6,300.-

6,300.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์/ หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์/ - ราคาเหมาะสม
6,300.6,300.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 50/2563
17 เม.ย. 63

40

ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดา
จานวน 2 เครื่อง

5,200.-

5,200.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์/ หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์/ - ราคาเหมาะสม
5,200.5,200.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 51/2563
17 เม.ย. 63

41

เบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง

เฉพาะ
เจาะจง

ป.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จากัด/ ป.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จากัด/ - เป็นตัวแทน
จาหน่ายที่อยู่
52,414.70.52,414.70.-

-

42

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

43

โครงการขุดลอกคลองสาย ม.6
ต.กะดุนง – ม.5 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี
จ.ปัตตานี

52,414.70.- 52,414.70.-

2,510,000.- 2,510,000.- วิธีคัดเลือก หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/
2,604,000.เกตุบุญชูก่อสร้าง/
2,782,000.หจก.มะซาสัมพันธ์/
2,877,000.790,000.-

790,000.-

วิธีคัดเลือก หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง/
795,000.หจก.ดูวาแทรกเตอร์/
846,000.หจก.รุสลันโยธา/
849,000.-

ใกล้สานักงาน
- สะดวกในการใช้
บริการ

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/
2,510,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 25/2563
9 เม.ย. 63

หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง/
795,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 26/2563
26 เม.ย. 63

-7ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)
หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/
3,718,000.หจก.มะซาสัมพันธ์/
3,739,000.หจก.ไลลา คอนสตรัคชั่น/
3,756,000.-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/
3,64,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 27/2563
14 เม.ย. 63

44

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ 3,640,000.- 3,640,000.- วิธีคัดเลือก
คอนกรีตสายแยกทางหลวงหมายเลข 42
ม.9 ต.ตะลุโบ๊ะ – ม.4 ต.บานา อ.เมือง
จ.ปัตตานี

45

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.6 ต.ควน – 2,699,000.- 2,699,000.- วิธีคัดเลือก หจก.มะซาสัมพันธ์/
ม.2 ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
2,956,000.หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/
2,967,000.หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/
3,000,000.-

หจก.มะซาสัมพันธ์/
2,699,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 28/2563
15 เม.ย. 63

46

โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางผิว 19,350,000.- 19,350,000.- วิธีคัดเลือก
จราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สาย ปน ถ1-0084 แยกทางหลวง
หมายเลข 42 – บ้านเกาะชะนี อ.ยะหริ่ง
– อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

หจก.มะซาสัมพันธ์/
19,450,000.หจก.พรแก้วก่อสร้าง/
19,460,000.หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/
19,500,000.-

หจก.มะซาสัมพันธ์/
19,350,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 29/2563
15 เม.ย. 63

47

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างเสริมผิวถนน 20,800,000.- 20,800,000.- วิธีคัดเลือก
ผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
สาย ปน ถ1-0080 บ้านดอนเค็ต
ต.ป่าบอน – เทศบาลนาประดู่ ต.นาประดู่
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

หจก.รุสลันโยธา/
20,800,000.หจก.ดูวาแทรกเตอร์/
20,804,000.หจก.ปัตตานีสหพันธ์/
20,863,000.-

หจก.รุสลันโยธา/
20,800,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 30/2563
15 เม.ย. 63

-8ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
48

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 15 รายการ

27,957.-

27,957.-

เฉพาะ
เจาะจง

ห้างสเป็กซื้อเครื่องเขียน/
27,957.-

ห้างสเป็กซื้อเครื่องเขียน/
27,957.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 44/2563
9 เม.ย. 63

49

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 10 รายการ
(สาหรับโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี)

7,275.-

7,275.-

เฉพาะ
เจาะจง

ห้างสเป็กซื้อเครื่องเขียน/
7,275.-

ห้างสเป็กซื้อเครื่องเขียน/
7,275.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 54/2563
21 เม.ย. 63

50

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 1 รายการ

5,000.-

5,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านฮวดหลี/ 5,000.-

ร้านฮวดหลี/ 5,000.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 46/2563
9 เม.ย. 63

หน่วยตรวจสอบภายใน
51

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง

17,000.-

17,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์/ หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์/ - ราคาเหมาะสม
17,000.17,000.-

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
เลขที่ 13/2563
17 เม.ย 63

52

ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์ จานวน 1 ชุด

3,800.-

3,800.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์/ หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์/ - ราคาเหมาะสม
3,800.3,800.-

สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้
สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เลขที่ 14/2563
17 เม.ย. 63

53

ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดา
จานวน 1 เครื่อง

2,600.-

2,600.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์/ หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์/ - ราคาเหมาะสม
2,600.2,600.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 49/2563
17 เม.ย. 63

สำเนำคู่ฉบับ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เรื่อง รายงานสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3
------------------------------------------------ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 (8) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558
ได้ กาหนดให้ ข้ อมู ล ข่าวสารเกี่ ย วกับ ผลการพิ จ ารณาการจัด ซื้อ จัดจ้ างของหน่ ว ยงานของรัฐ เป็ น เอกสารที่
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทาสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของ
รัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน และดาเนินการจัดทาตามแบบ สขร.1 ที่กาหนด นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงขอประกาศรายงาน
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3
ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงาน สขร.1 แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ผู้ที่สนใจสามารถขอรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี หรือเว็บไซต์ www.pattanipao.go.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563
( นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี )
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 256๓
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

สานักปลัด อบจ
๑

จ้างทาพวงมาลาดอกไม้สด “สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช”

1,000.-

1,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 1,000.-

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 1,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

-

2

จ้างทาป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด
“COVID-19”

1,920.-

1,920.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 1,920.-

ร้านอินดีไซน์/ 1,920.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 124/2563
20 เม.ย. 63

3

ทาป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน
“COVID-19” ณ ตลาดโต้รุ่ง

2,500.-

2,500.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 2,500.-

ร้านอินดีไซน์/ 2,500.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 127/2563
21 เม.ย. 63

4

ซื้อกล้องถ่ายภาพดิจติ อลและชุดอุปกรณ์
จานวน 1 ชุด

73,830.-

73,830.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เจียคัลเลอร์แลบ จากัด/ บริษัท เจียคัลเลอร์แลบ จากัด/ - สินค้ามีคุณภาพ
73,830.73,830.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 122/2563
16 เม.ย. 63

5

จ้างทาป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด
“สมเด็จพระนเรศวรมหาราช“

1,199.-

1,199.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 1,199.-

ร้านอินดีไซน์/ 1,199.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 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
เลขที่ 131/2563
23 เม.ย. 63

7

ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จานวน 1 ตัว

2,450.-

2,450.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท จ.พานิชปัตตานี
(1993)/ 2,450.-

บริษัท จ.พานิชปัตตานี
(1993)/ 2,450.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 141/2563
12 พ.ค. 63

-2ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

8

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

30,000.-

30,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2/ 30,000.-

ร้านออน 2/ 30,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 147/2563
27 พ.ค. 63

9

ซื้อโต๊ะทางาน จานวน 5 ตัว

32,500.-

32,500.-

เฉพาะ
เจาะจง

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

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

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 139/2563
7 พ.ค. 63

หจก.นิวส์คอมปัตตานี/
9,680.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 62/2563
29 พ.ค. 63

หจก.หาดใหญ่โปรเทคชั่น/
106,251.-

- สินค้ามีคุณภาพ

บันทึกตกลงซื้อขาย
เลขที่ 1/2563
13 พ.ค. 63

กองกิจการสภา อบจ.
10

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ

9,680.-

9,680.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.นิวส์คอมปัตตานี/
9,680.กองคลัง

11

ซื้อแผงกั้นจราจร (ตลาดเทศวิวัฒน์ 2)
(กองคลัง)

106,251.-

106,251.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.หาดใหญ่โปรเทคชั่น/
106,251.กองช่าง

12

13

เบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง

56,301.50.- 56,301.50.-

เฉพาะ
เจาะจง

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ 3,194,000.- 3,194,000.- วิธีคัดเลือก
คอนกรีต สาย ปน ถ1 – 0024 บ้าน
ตะโล๊ะ – บ้านปุลากง อาเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี (ตอนที่ 2)

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จากัด/ บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จากัด เป็นตัวแทน
จาหน่าย ทีอ่ ยู่ใกล้
56,301.50.56,301.50.-

และสะดวกในการ
ใช้บริการ

หจก.มะซาสัมพันธ์/

หจก.มะซาสัมพันธ์

3,300,000.หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/
3,350,000.หจก.ไลลา คอนสตรัคชั่น/
4,000,000.-

3,194,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

-

สัญญาจ้าง
เลขที่ 31/2563
5 พ.ค. 63

-3ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

14

โครงการขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 7
ตาบล บ่อทอง – หมู่ที่ 4 ตาบลบางเขา
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

618,000.-

618,000.-

วิธีคัดเลือก หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง/
621,000.หจก.ดูวาแทรกเตอร์/
661,000.-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง
618,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 32/2563
8 พ.ค. 63

หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง
714,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 33/2563
8 พ.ค. 63

หจก.รุสลันโยธา/
675,000.15

โครงการขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 6 ตาบล 714,000.คลองใหม่ อาเภอยะรัง – หมู่ที่ 4 ตาบล
ยาบี อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

714,000.-

วิธีคัดเลือก หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง/
714,000.หจก.ดูวาแทรกเตอร์/
761,000.-

หจก.รุสลันโยธา/
774,000.16

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมูท่ ี่ 7
4,610,000.- 4,610,000.- วิธีคัดเลือก หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/
ตาบลป่าไร อาเภอแม่ลาน – ตาบลคอลอ
4,681,000.ตันหยง อ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี
หจก.เกตุบญ
ุ ชูก่อสร้าง/
4,835,000.หจก.มะซาสัมพันธ์/
5,000,000.-

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/
4,610,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 34/2563
12 พ.ค. 63

17

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมูท่ ี่ 5
ตาบลป่าไร่ อาเภอแม่ลาน – หมู่ที่ 6
ตาบลคอลอตันหยง อาเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/
2,017,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 35/2563
12 พ.ค. 63

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

-4ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

18

โครงการต่อเติมห้องน้านักกีฬาอัฒจันทร์ 1,200,000.- 1,200,000.- วิธีคัดเลือก หจก.เอส บี คอนสตรัคชั่น/
หจก.เอส บี คอนสตรัคชั่น/
ฝั่งมีหลังคาสนามกีฬากลางองค์การ
1,200,000.1,200,000.บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
หจก.สยามสลาตัน
คอนสตรัคชั่น/
1,205,000.หจก.สลามมัตสลาตัน บริการ/
1,209,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 36/2563
12 พ.ค. 63

19

โครงการก่อสร้างระบบประปาถังเชมเปญ 2,620,000.- 2,620,000.- วิธีคัดเลือก
ขนาดความจุ 18 ลบ.ม. สนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี

หจก.เอส บี คอนสตรัคชั่น/
หจก.เอส บี คอนสตรัคชั่น/
2,620,000.2,620,000.หจก.สยามสลาตัน
คอนสตรัคชั่น/
2,629,000.หจก.สลามมัตสลาตัน บริการ/
2,638,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 37/2563
12 พ.ค. 63

20

โครงการเปลี่ยนหลังคาอัฒจันทร์สนาม
กีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี

วิธีคัดเลือก หจก.เอส บี คอนสตรัคชั่น/
หจก.เอส บี คอนสตรัคชั่น/
600,000.600,000.หจก.สยามสลาตัน
คอนสตรัคชั่น/
619,000.หจก.สลามมัตสลาตัน บริการ/
638,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 38/2563
12 พ.ค. 63

21

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ 2,692,000.- 2,692,000.- วิธีคัดเลือก
คอนกรีตสายบ้านอูแตบือราแง หมู่ที่ 2
ตาบลตะโล๊ะดือรามัน – บ้านคอลอกาปะ
หมู่ที่ 6 ตาบลกะรุบี อาเภอกะพ้อ
จังหวัดปัตตานี

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 39/2563
13 พ.ค. 63

600,000.-

600,000.-

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

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

-5ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

22

โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 3 ตาบลตรัง
– หมู่ที่ 1 ตาบลปะโด อาเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี

327,000.-

327,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง/
327,000.-

23

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง/
327,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 40/2563
14 พ.ค. 63

โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 3 ตาบลตรัง 1,731,000.- 1,731,000.- วิธีคัดเลือก หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง/
- หมู่ที่ 3 ตาบลเกาะจัน - ตาบลกระเสาะ
1,731,000.อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
หจก.รุสลันโยธา/
2,055,000.หจก.ดูวาแทรกเตอร์/
2,047,000.-

หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง/
1,731,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 41/2563
14 พ.ค. 63

24

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 3 2,780,000.- 2,780,000.- วิธีคัดเลือก
บ้านชะเมา ตาบลน้าดา อาเภอทุ่งยางแดง
จังหวัดปัตตานี – หมู่ท่ 1 บ้านท่าธง
ตาบลท่าธง อาเภอรามัน จังหวัดยะลา

หจก.มะซาสัมพันธ์/
2,780,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 42/2563
15 พ.ค. 63

25

โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีตบ้านดาลอ – บ้านบ่อม่วง
อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

หจก.มะซาสัมพันธ์/
3,705,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 43/2563
15 พ.ค. 63

หจก.มะซาสัมพันธ์/
2,781,000.หจก.เอส เอ็ม ปัตตานี/
2,785,000.หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/
2,793,000.-

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

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

-6ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

26

โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีตสายหมู่ที่ 8 บ้านกูแบ
ซือโยะ อาเภอหนองจิก – หมู่ที่ 5
ตาบลนาเกตุ อาเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

3,131,000.- 3,131,000.- วิธีคัดเลือก หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/
3,687,000.หจก.เอส เอ็ม ปัตตานี/
3,740,000
หจก.พรแก้วก่อสร้าง/
3,850,000

27

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
หมู่ที่ 1 ตาบลบาราโหม อาเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี

1,731,000.- 1,731,000.- วิธีคัดเลือก บริษัทปัตตานีมาสเตอร์ จากัด/ บริษัทปัตตานีมาสเตอร์ จากัด/ - มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
1,980,000.1,731,000.-

หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/
3,131,000.-

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 44/2563
21 พ.ค. 63

- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

บริษัทแอททีลิเออร์ส วันมูฮัม
หมัดอิสกันดา จากัด/
2,110,000.หจก. เค.อาร์.วาย คอน
สตรัคชั่น/
2,130,000.-

สัญญาจ้าง
เลขที่ 45/2563
21 พ.ค. 63

28

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายโคกม่วง 2,389,000.- 2,389,000.- วิธีคัดเลือก หจก.ขาวทองการก่อสร้าง/
หมู่ที่ 2 ตาบลบางโกระ – ตาบลท่าเรือ
2,389,000.อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
หจก.เกตุบญ
ุ ชูก่อสร้าง/
2,391,000.หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/
2,392,000.-

หจก.ขาวทองการก่อสร้าง/
2,389,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 46/2563
21 พ.ค. 63

29

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายลาหยัง 2,388,000.- 2,388,000.- วิธีคัดเลือก
– นาโก๋ หมู่ที่ 6 ตาบลทรายขาว –
ตาบลช้างไห้ตก อาเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/
2,156,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 47/2563
21 พ.ค. 63

หจก.ขาวทองการก่อสร้าง/
2,388,000.หจก.เกตุบญ
ุ ชูก่อสร้าง/
2,390,000.หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/
2,391,000.-

-7ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

30

โครงการปรับปรุงห้องน้าสาธารณะชาย –
หญิง ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ปัตตานี เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้
มาใช้บริการ

500,000.-

500,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ปัตตานีอนันต์การค้า/
500,000.-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

หจก.ปัตตานีอนันต์การค้า/
500,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 48/2563
28 พ.ค. 63

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เฉพาะ
เจาะจง

สหกรณ์โคนม/
135,364.20.-

สหกรณ์โคนม/
135,364.20.-

- สินค้ามีคุณภาพ

สัญญาซื้อขาย
เลขที่ 21/2563
15 พ.ค. 63

25,400.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอลูมเิ นียมเซ็นเตอร์/
25,400.-

ร้านอลูมเิ นียมเซ็นเตอร์/
25,400.--

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 56/2563
7 พ.ค. 63

4,980.-

4,980.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านฮวดหลี/ 4,980.-

ร้านฮวดหลี/ 4,980.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 57/2563
14 พ.ค. 63

9,465.-

9,465.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านตานีเครื่องเขียน/ 9,465.- ร้านตานีเครื่องเขียน/ 9,465.- - สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 58/2563
22 พ.ค. 63

1,388.80.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านปัตตานีซีร็อกซ์/
1,388.80.-

ร้านปัตตานีซีร็อกซ์/
1,388.80.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 59/2563
22 พ.ค. 63

4,993.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อก/
4,993.-

ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อก/
4,993.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 60/2563
22 พ.ค. 63

31

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน

135,364.20 135,364.20

32

ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน
(สนามกีฬากลาง)

25,400.-

33

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

34

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 11 รายการ (โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ)

35

จ้างทาเอกสารประกอบการบรรยาย
1,388.80.2 รายการ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ)

36

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (รร.บ้านเขาตูม)

4,993.-

-8ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

37

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (รร.ตะบิงตีงี)

10,000.-

10,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.นิวส์คอมปัตตานี/
10,000.-

หจก.นิวส์คอมปัตตานี/
10,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 61/2563
29 พ.ค. 63

38

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ

9,920.-

9,920.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.นิวส์คอมปัตตานี/
9,920.-

หจก.นิวส์คอมปัตตานี/
9,920.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 63/2563
29 พ.ค. 63

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จากัด/ บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จากัด/ - สินค้ามีคุณภาพ
5,449.5,449.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 64/2563
29 พ.ค. 63

หน่วยตรวจสอบภายใน
39

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ

5,449.-

5,449.-

เฉพาะ
เจาะจง

สำเนำคู่ฉบับ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เรื่อง รายงานสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3
------------------------------------------------ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 (8) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558
ได้ กาหนดให้ ข้ อมู ล ข่าวสารเกี่ ย วกับ ผลการพิ จ ารณาการจัด ซื้อ จัดจ้ างของหน่ ว ยงานของรัฐ เป็ น เอกสารที่
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทาสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของ
รัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน และดาเนินการจัดทาตามแบบ สขร.1 ที่กาหนด นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว องค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึง ประกาศรายงาน
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3
ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงาน สขร.1 แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ผู้ที่สนใจสามารถขอรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี หรือเว็บไซต์ www.pattanipao.go.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
( นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี )
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 256๓
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

สานักปลัด อบจ.
๑

ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ
พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

50,000.-

50,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์/ หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์/ - สินค้ามีคุณภาพ
50,000.50,000.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 146/2563
22 พ.ค. 63

2

จ้างทาโฟมบอร์ดศูนย์ปฎิบตั ิการควบคุม
โรคฯ “ศปก.อบจ.ปน.”

11,900.-

11,900.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 11,900.-

ร้านอินดีไซน์/ 11,900.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 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
เลขที่ 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
เลขที่ 160/2563
8 มิ.ย. 63

5

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทาความสะอาดฯ
“COVID-19“

1,675.-

1,675.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2/ 1,675.-

ร้านออน 2/ 1,675.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 158/2563
2 มิ.ย. 63

6

จ้างทาป้ายไวนิล “เนื่องในวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก 26 มิถนุ ายน”

5,760.-

5,760.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 5,760.-

ร้านอินดีไซน์/ 5,760.-

- สินค้ามีคุณภาพ

รายงานขอความเห็นชอบ
22 มิ.ย. 63

7

ซื้อผ้าระบายสีเหลืองและสีขาว

27,200.-

27,200.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2/ 27,200.-

ร้านออน 2/ 27,200.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 137/2563
1 พ.ค. 63

-2ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

8

จ้างทาป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
รัชกาลที่ 10

1,886.-

1,886.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 1,886.-

ร้านอินดีไซน์/ 1,886.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 135/2563
1 พ.ค. 63

9

จ้างทาพานดอกไม้สด “วันเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ”

7,500.-

7,500.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 7,500.-

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 7,500.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 153/2563
1 มิ.ย. 63

10

จ้างทาพานดอกไม้สด “วันฉัตรมงคล”

7,500.-

7,500.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 7,500.-

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 7,500.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 136/2563
1 พ.ค. 63

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

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 74/2563
24 มิ.ย. 63

กองกิจการสภา อบจ.
11

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 2 รายการ

19,000.-

19,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

กองคลัง
12

ซื้อกุญแจและโซ่ 2 รายการ

1,645.13

1,645.13

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอยู่สวัสดิ/์ 1,645.13.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 65/2563
5 มิ.ย. 63

13

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ

13,948.-

13,948.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จากัด/ บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จากัด/ - สินค้ามีคุณภาพ
13,948.13,948.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 66/2563
10 มิ.ย. 63

14

ซื้อเก้าอี้สานักงาน 5 ตัว

12,500.-

12,500.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านจ.พานิชปัตตานี (1993)
จากัด / 12,500.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 67/2563
10 มิ.ย. 63

ร้านอยู่สวัสดิ/์ 1,645.13.-

ร้านจ.พานิชปัตตานี (1993)
จากัด / 12,500.-

-3ลาดับที่

15

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อวัสดุสานักงาน 16 รายการ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

30,978.-

30,978.-

เฉพาะ
เจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)
ร้านออน ๒/ 30,978.-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)
ร้านออน ๒/ 30,978.-

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 68/2563
10 มิ.ย. 63

กองช่าง
16

เบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง

95,208.30.- 95,208.30.-

เฉพาะ
เจาะจง

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จากัด/ บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จากัด/ เป็นตัวแทน
จาหน่าย ทีอ่ ยู่ใกล้
95,208.30.95,208.30.-

และสะดวกในการ
ใช้บริการ

-

17

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 3,275,000.- 3,275,000.สาย ปน ถ1-0038 บ้านดินเสมอ –
บ้านไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

เฉพาะ
เจาะจง

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

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

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 50/2563
12 มิ.ย. 63

18

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านล้อ 3,513,000.- 3,513,000.แตก ม.5 ต.บางโกระ – ม.1 ต.ท่าเรือ
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

เฉพาะ
เจาะจง

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

หจก.ขาวทองการก่อสร้าง/
3,513,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 51/2563
12 มิ.ย. 63

19

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

เฉพาะ
เจาะจง

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

หจก.ขาวทองการก่อสร้าง/
2,569,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 52/2563
12 มิ.ย. 63

2,569,000.- 2,569,000.-

-4ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
20

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน

379,666.-

379,666.-

เฉพาะ
เจาะจง

สหกรณ์โคนม/ 379,666.-

สหกรณ์โคนม/ 379,666.-

- สินค้ามีคุณภาพ

สัญญาจะซื้อจะขาย
เลขที่ 22/2563
26 มิ.ย. 63

21

ซื้อกระดานเซรามิคกรีนบอร์ด 6 ชุด

264,000.-

264,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ส.ลังกาสุกะ จากัด/
264,000.-

บริษัท ส.ลังกาสุกะ จากัด/
264,000.-

- ราคาเหมาะสม

บันทึกตกลงซื้อขาย
เลขที่ 2/2563
29 มิ.ย. 63

22

ซื้อวัสดุการเกษตร 3 รายการ

9,925.-

9,925.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านปัตตานีซีการ์เด้นท์แอนด์
ดีไซน์/ 9,925.-

ร้านปัตตานีซีการ์เด้นท์แอนด์
ดีไซน์/ 9,925.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 69/2563
22 มิ.ย. 63

23

ซื้อวัสดุการเกษตร 4 รายการ
(โรงเรียนบ้านเขาตูม)

4,950.-

4,950.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านปัตตานีซีการ์เด้นท์แอนด์
ดีไซน์/ 4,950.-

ร้านปัตตานีซีการ์เด้นท์แอนด์
ดีไซน์/ 4,950.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 70/2563
22 มิ.ย. 63

24

ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฯ 5 รายการ

14,705.-

14,705.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านตานีเครื่องเขียน/
14,705.-

ร้านตานีเครื่องเขียน/
14,705.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 71/2563
23 มิ.ย. 63

25

จ้างทาเอกสารประกอบการบรรยาย
1 รายการ

1,950.-

1,950.-

เฉพาะ
เจาะจง

ปัตตานีซรี ็อก/ 1,950.-

ปัตตานีซรี ็อก/ 1,950.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 72/2563
23 มิ.ย. 63

26

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ

17,060.-

17,060.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ดับเบิล้ คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ หจก.ดับเบิล้ คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ - สินค้ามีคุณภาพ
17,060.17,060.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 73/2563
24 มิ.ย. 63

27

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ

6,945.-

6,945.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านสเป็กเครื่องเขียน/
6,945.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 75/2563
30 มิ.ย. 63

ร้านสเป็กเครื่องเขียน/
6,945.-

สำเนาคู่ฉบับ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3
------------------------------------------------ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 (8) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558
ได้ กำหนดให้ ข้อมู ล ข่าวสารเกี่ย วกั บ ผลการพิ จ ารณาการจัด ซื้อ จัดจ้ างของหน่ ว ยงานของรัฐ เป็ น เอกสารที่
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของ
รัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน และดำเนินการจัดทำตามแบบ สขร.1 ที่กำหนด นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว องค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึง ประกาศรายงาน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3
ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงาน สขร.1 แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ผู้ที่สนใจสามารถขอรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี หรือเว็บไซต์ www.pattanipao.go.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563
( นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี )
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 256๓
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

สานักปลัด อบจ.
5,616.-

5,616.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 5,616.-

ร้านอินดีไซน์/ 5,616.-

- สินค้ามีคุณภาพ

รายงานขอความเห็นชอบฯ
22 มิ.ย. 63

390.-

390.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2/ 390.-

ร้านออน 2/ 390.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 155/2563
1 มิ.ย. 63

จ้างทาพานดอกไม้สด “วันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563”

4,000.-

4,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 4,000.-

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 4,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

รายงานขอความเห็นชอบฯ
24 มิ.ย. 63

4

จ้างทาป้ายไวนิฯ
“สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี”

3,529.-

3,529.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 3,529.-

ร้านอินดีไซน์/ 3,529.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 152/2563
1 มิ.ย. 63

5

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ วันเฉลิม”สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี”

32,495.-

32,495.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2/ 32,495.-

ร้านออน 2/ 32,495.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 154/2563
1 มิ.ย. 63

6

ซื้อวัสดุสานักงาน “คู่มือประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี”

45,300.-

45,300.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2/ 45,300.-

ร้านออน 2/ 45,300.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 179/2563
20 ก.ค. 63

7

ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน “โครงการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”

20,910.-

20,910.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2/ 20,910.-

ร้านออน 2/ 20,910.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 181/2563
20 ก.ค. 63

1

จ้างทาป้ายไวนิฯและป้ายโฟมบอร์ด
“วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
2563”

2

ซื้อสมุดลงนามถวายพระพรฯ

3

-2ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

8

ซื้ออุปโภค-บริโภค เดือนกรกฎาคม 63

17,800.-

17,800.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ - สินค้ามีคุณภาพ
ยะลา/ 17,800.ยะลา/ 17,800.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 184/2563
22 ก.ค. 63

9

ซื้อชุดนักเรียน เดือนกรกฎาคม 63

17,000.-

17,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอัล-อัยตาม/ 17,000.-

ร้านอัล-อัยตาม/ 17,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 185/2563
22 ก.ค. 63

10

ซื้อวัสดุการเรียนการสอน
เดือนกรกฎาคม 63

6,750.-

6,750.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านมัสนา/ 6,750.-

ร้านมัสนา/ 6,750.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 186/2563
22 ก.ค. 63

11

ซื้อผ้าโสร่งชาย-หญิง เดือนกรกฎาคม 63

6,500.-

6,500.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านสุไลมาน/ 6,500.-

ร้านสุไลมาน/ 6,500.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 187/2563
22 ก.ค. 63

กองกิจการสภา อบจ.
12

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one
จานวน 1 เครื่อง

17,000.-

17,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ดับเบิล้ คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ หจก.ดับเบิล้ คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ - สินค้ามีคุณภาพ
17,000.17,000.-

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
เลขที่ 25/2563
21 ก.ค. 63

13

ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์ จานวน 1 ชุด

3,800.-

3,800.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ดับเบิล้ คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ หจก.ดับเบิล้ คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ - สินค้ามีคุณภาพ
3,800.3,800.-

สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้
สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เลขที่ 26/2563
21 ก.ค. 63

14

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
จานวน 1 เครื่อง 6 รายการ

9,000.-

9,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านบัณฑิตเอ็นจิเนียริ่ง/
9,000.-

ร้านบัณฑิตเอ็นจิเนียริ่ง/
9,000.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 90/2563
17 ก.ค. 63

-3ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

15

ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์
10 รายการ

5,302.-

5,302.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน ๒/ 5,302.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 92/2563
21 ก.ค. 63

16

จ้างทาประกาศนียบัตร 1 รายการ

2,400.-

2,400.-

เฉพาะ
เจาะจง

ไมตรีสาส์นการพิมพ์/ 2,400.- ไมตรีสาส์นการพิมพ์/ 2,400.- - ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 93/2563
21 ก.ค. 63

17

ซื้อหนังสือคู่มือไวยากรณ์ 1 รายการ

1,800.-

1,800.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท อัล-อามีน เอกดูแคร์
(ไทยแลนด์) จากัด/ 1,800.-

บริษัท อัล-อามีน เอกดูแคร์
(ไทยแลนด์) จากัด/ 1,800.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 94/2563
21 ก.ค. 63

18

จ้างทาป้ายไวนิล 1 รายการ

1,750.-

1,750.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 1,750.-

ร้านอินดีไซน์/ 1,750.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 95/2563
21 ก.ค. 63

19

ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครือ่ ง

4,300.-

4,300.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ดับเบิล้ คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ หจก.ดับเบิล้ คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ - สินค้ามีคุณภาพ
4,300.4,300.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 96/2563
22 ก.ค. 63

ร้านออน ๒/ 5,302.-

กองแผนและงบประมาณ
20

ซื้อวัสดุสานักงาน 8 รายการ

22,140.-

22,140.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2/ 22,140.-

ร้านออน 2/ 22,140.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 78/2563
13 ก.ค. 63

21

ซื้อวัสดุสานักงาน 3 รายการ

10,914.-

10,914.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้าน LJ/ 10,914.-

ร้าน LJ/ 10,914.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 79/2563
13 ก.ค. 63

22

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ

2,350.-

2,350.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอมรพานิชย์/ 2,350.-

ร้านอมรพานิชย์/ 2,350.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 80/2563
13 ก.ค. 63

-4ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

23

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ

16,010.-

16,010.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จากัด/ บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จากัด/ - สินค้ามีคุณภาพ
16,010.16,010.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 81/2563
13 ก.ค. 63

24

ซื้อวัสดุการเกษตร 9 รายการ
โครงการน้าคือชีวิต

9,640.-

9,640.-

เฉพาะ
เจาะจง

นายพนมพร ฮกฮิ้น/ 9,640.- นายพนมพร ฮกฮิ้น/ 9,640.- - สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 86/2563
16 ก.ค. 63

25

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 3 รายการ
โครงการน้าคือชีวิต

2,150.-

2,150.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน ๒/ 2,150.-

ร้านออน ๒/ 2,150.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 87/2563
16 ก.ค. 63

26

จ้างทาป้ายไวนิล 1 ป้าย
โครงการน้าคือชีวิต

720.-

720.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 720.-

ร้านอินดีไซน์/ 720.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 88/2563
16 ก.ค. 63

27

จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง 1 ชุด /2 วัน
โครงการน้าคือชีวิต

1,000.-

1,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

นายมือลี เจ๊ะมะ/ 1,000.-

นายมือลี เจ๊ะมะ/ 1,000.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 89/2563
16 ก.ค. 63

กองคลัง
- ไม่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง กองช่าง
28

เบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง

43,040.30.- 43,040.30.-

เฉพาะ
เจาะจง

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จากัด/ บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จากัด/ เป็นตัวแทน
จาหน่าย ทีอ่ ยู่ใกล้
43,040.30.43,040.30.-

และสะดวกในการ
ใช้บริการ

-

-5ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

29

โครงการปูกระเบื้องและติดตั้งรั้วสแตนเล 200,000.สบริเวณอาคารหอประชุมของโรงเรียน
บ้านเขาตูม เพื่อความสวยงามอยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

200,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ปัตตานีอนันต์การค้า/
200,000.-

30

โครงปรับปรุงอาคารเรียน สปช.
105/29 ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ให้
มีสถาพแข็งแรง สภาพใหม่ น่าเรียนรู้ มี
บรรยากาศที่ดี

200,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ปัตตานีอนันต์การค้า/
200,000.-

200,000.-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

หจก.ปัตตานีอนันต์การค้า/
200,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 053/2563
13 ก.ค. 63

หจก.ปัตตานีอนันต์การค้า/
200,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 054/2563
13 ก.ค. 63

ปัตตานีซรี ๊อกซ์ (จะบังติกอ)/
151,442.-

- ราคาเหมาะสม

บันทึกตกลงจ้าง
เลขที่ 1/2563
8 ก.ค. 63

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
31

จ้างถ่ายเอกสารชุดฝึกทักษะการเรียนรู้

151,442.-

151,442.-

เฉพาะ
เจาะจง

ปัตตานีซรี ๊อกซ์ (จะบังติกอ)/
151,442.-

32

ซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one
จานวน 3 เครื่อง

51,000.-

51,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ดับเบิล้ คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ หจก.ดับเบิล้ คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ - สินค้ามีคุณภาพ
51,000.51,000.-

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
เลขที่ 23/2563
15 ก.ค. 63

33

ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์ จานวน 3 ชุด

11,400.-

11,400.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ดับเบิล้ คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ หจก.ดับเบิล้ คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ - สินค้ามีคุณภาพ
11,400.11,400.-

สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้
สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เลขที่ 24/2563
15 ก.ค. 63

34

จ้างเหมาครูสอนอิสลามศึกษาฯ

30,000.-

30,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสุไฮรา ยะห์ยา/
30,000.-

นางสาวสุไฮรา ยะห์ยา/
30,000.-

- ราคาเหมาะสม

สัญญาจ้างเหมา
เลขที่ 27/2563
29 ก.ค. 63

-6ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

35

ซื้อวัสดุสานักงาน 11 รายการ

35,055.-

35,055.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านตานีเครื่องเขียน/
35,055.-

ร้านตานีเครื่องเขียน/
35,055.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 76/2563
9 ก.ค. 63

36

จ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย
1 รายการ

18,000.-

18,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอามานะ/ 18,000.-

ร้านอามานะ/ 18,000.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 77/2563
9 ก.ค. 63

37

จ้างซ่อมรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ 1 รายการ 29,842.30

29,842.30

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านตวงเงินอะไหล่ยนต์/
29,842.30

ร้านตวงเงินอะไหล่ยนต์/
29,842.30

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 82/2563
13 ก.ค. 63

38

จ้างซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินในสนาม
กีฬากลางฯ 6 รายการ

19,826.-

19,826.-

เฉพาะ
เจาะจง

นายสะแหละ หมะมะซางอ/
19,826.-

นายสะแหละ หมะมะซางอ/
19,826.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 83/2563
16 ก.ค. 63

39

ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED
ขาวดา 2 เครื่อง

5,200.-

5,200.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ดับเบิล้ คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ หจก.ดับเบิล้ คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ - สินค้ามีคุณภาพ
5,200.5,200.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 84/2563
16 ก.ค. 63

40

ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED
สี ชนิด Network 1 เครื่อง

10,000.-

10,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ดับเบิล้ คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ หจก.ดับเบิล้ คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ - สินค้ามีคุณภาพ
10,000.10,000.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 85/2563
16 ก.ค. 63

41

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ

63,600.-

63,600.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านฮวดหลี/ 63,600.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 91/2563
20 ก.ค. 63

หน่วยตรวจสอบภายใน
- ไม่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง -

ร้านฮวดหลี/ 63,600.-

สำเนาคู่ฉบับ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3
------------------------------------------------ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 (8) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558
ได้ กำหนดให้ ข้อมู ล ข่าวสารเกี่ย วกั บ ผลการพิ จ ารณาการจัด ซื้อ จัดจ้ างของหน่ ว ยงานของรัฐ เป็ น เอกสารที่
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของ
รัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน และดำเนินการจัดทำตามแบบ สขร.1 ที่กำหนด นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว องค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึง ประกาศรายงาน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3
ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงาน สขร.1 แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ผู้ที่สนใจสามารถขอรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี หรือเว็บไซต์ www.pattanipao.go.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563
( นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี )
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 256๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ลำดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

สำนักปลัด อบจ.
1

จ้างทำป้ายไวนิล “พระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ”

2,476.-

2,476.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 2,476.-

ร้านอินดีไซน์/ 2,476.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 170/2563
9 ก.ค. 63

2

จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด
“วันสวรรคต สมเด็จย่า”

1,000.-

1,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 1,000.-

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 1,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

รายงานขอความเห็นชอบฯ
21 ก.ค. 63

3

จ้างทำป้ายไวนิลฯ”โครงการการป้องกัน
ประโยชน์ทับซ้อนฯ”

1,700.-

1,700.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 1,700.-

ร้านอินดีไซน์/ 1,700.-

- สินค้ามีคุณภาพ

รายงานขอความเห็นชอบฯ
29 ก.ค. 63

4

จ้างทำพานดอกไม้สด “พิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯ”

5,000.-

5,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 5,000.-

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 5,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

รายงานขอความเห็นชอบฯ
24 ก.ค. 63

5

ค่าจัดจ้างตรายาง จำนวน 3 รายการ

1,520.-

1,520.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2/ 1,520.-

ร้านออน 2/ 1,520.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 203/2563
11 ส.ค. 63

6

จ้างทำพานดอกไม้ประดิษฐ์ “วันเฉลิมฯ
28 กรกาคม 2563”

6,000.-

6,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 6,000.-

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 6,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

รายงานขอความเห็นชอบฯ
9 ก.ค. 63

7

จ้างทำพานดอกไม้สด “โครงการซุม้ ประตู
เมืองเฉลิมพระเกียรติฯ”

5,000.-

5,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 5,000.-

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 5,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

รายงานขอความเห็นชอบฯ
30 ก.ค. 63

8

จัดจ้างทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน
1 ปี (2562) อบจ.ปัตตานี

628,000.-

628,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท บลูอิมเมจ จำกัด/
628,000.-

บริษัท บลูอิมเมจ จำกัด/
628,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

สัญญาจ้าง
เลขที่ 8/2563
14 พ.ค. 63

-2ลำดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

9

จ้างทำป้ายไวนิลฯ ”โครงการการป้องกัน
ประโยชน์ทับซ้อนฯ”

1,125.-

1,125.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 1,125.-

10

จ้างทำป้ายไวนิลฯ ”โครงการพัฒนา
บุคลากร อบจ.พ.ศ.2563”

4,500.-

4,500.-

เฉพาะ
เจาะจง

11

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ “โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครท่องเที่ยวชุมชน”

33,500.-

33,500.-

12

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ “โครงการพัฒนา
บุคลากร อบจ.พ.ศ.2563”

1,075.-

13

ซื้อวัสดุสำนักงาน

14

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

ร้านอินดีไซน์/ 1,125.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 178/2563
20 ก.ค. 63

ร้านอินดีไซน์ 4,500.-

ร้านอินดีไซน์ 4,500.-

- สินค้ามีคุณภาพ

รายงานขอความเห็นชอบฯ
27 ส.ค. 63

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านมัสนา/ 33,500.-

ร้านมัสนา/ 33,500.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 209/2563
14 ส.ค. 63

1,075.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2/ 1,075.-

ร้านออน 2/ 1,075.-

- สินค้ามีคุณภาพ

รายงานขอความเห็นชอบฯ
28 ส.ค. 63

94,945.-

94,945.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2/ 94,945.-

ร้านออน 2/ 94,945.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 219/2563
25 ส.ค. 63

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ “โครงการพัฒนา
บุคลากร อบจ.พ.ศ.2563”

34,000.-

34,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านมัสนา/ 34,000.-

ร้านมัสนา/ 34,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 215/2563
20 ส.ค. 63

15

จ้างทำพานดอกไม้ประดิษฐ์ “12
สิงหาคม”

6,000.-

6,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 6,000.-

ร้านคาลล่าลิลลี่/ 6,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

รายงานขอความเห็นชอบฯ
14 ส.ค. 63

16

จ้างทำป้ายไวนิลฯ ”โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครท่องเที่ยวชุมชน”

4,500.-

4,500.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 4,500.-

ร้านอินดีไซน์/ 4,500.-

- สินค้ามีคุณภาพ

รายงานขอความเห็นชอบฯ
20 ส.ค. 63

17

จ้างทำป้ายไวนิลฯ ”ประชาสัมพันธ์
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน”

2,977.-

2,977.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 2,977.-

ร้านอินดีไซน์/ 2,977.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 206/2563
13 ส.ค. 63

-3ลำดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

กองกิจการสภา อบจ.
18

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one
จำนวน 1 เครื่อง

17,000.-

17,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ดับเบิล้ คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ หจก.ดับเบิล้ คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ - สินค้ามีคุณภาพ
17,000.17,000.-

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
เลขที่ 25/2563
21 ก.ค. 63

19

ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด

3,800.-

3,800.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ดับเบิล้ คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ หจก.ดับเบิล้ คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ - สินค้ามีคุณภาพ
3,800.3,800.-

สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้
สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เลขที่ 26/2563
21 ก.ค. 63

กองแผนและงบประมาณ
20

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 3 รายการ

21

จ้างปริ้นท์สีตัวอย่างภาพถ่ายโครงการ
ต่าง ๆ 1 รายการ

22

จ้างพิมพ์ปกเข้าเล่มฯ 1 รายการ

2,500.-

2,500.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน ๒/ 2,500.-

ร้านออน ๒/ 2,500.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 97/2563
6 ส.ค. 63

780.-

780.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านปัตตานีซีร็อกซ์/ 780-

ร้านปัตตานีซีร็อกซ์/ 780-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 98/2563
11 ส.ค. 63

3,000.-

3,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านปัตตานีซีร็อกซ์/ 3,000-

ร้านปัตตานีซีร็อกซ์/ 3,000-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 99/2563
11 ส.ค. 63

-4ลำดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

กองคลัง
23

จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดดี โอลิมเปีย 1 เครื่อง

1,920.-

1,920.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเค.เค.เซอร์วสิ / 1,920.-

ร้านเค.เค.เซอร์วสิ / 1,920.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 100/2563
17 ส.ค. 63

24

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ

2,390.-

2,390.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ทักษิณอินโฟร์เทค/
2,390.-

บริษัท ทักษิณอินโฟร์เทค/
2,390.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 104/2563
31 ส.ค. 63

25

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ

3,393.-

3,393.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน ๒/ 3,393.-

ร้านออน ๒/ 3,393.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 105/2563
31 ส.ค. 63

26

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 12 รายการ

4,865.-

4,865.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอมรพานิช/ 4,865.-

ร้านอมรพานิช/ 4,865.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 106/2563
31 ส.ค. 63

กองช่าง
27

28

เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

95,208.30.- 95,208.30.-

เฉพาะ
เจาะจง

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จำกัด/ บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จำกัด/ เป็นตัวแทน
จำหน่าย ทีอ่ ยู่ใกล้
95,208.30.95,208.30.-

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์แสดงสินค้า 4,400,000.- 4,400,000.- วิธีคดั เลือก หจก.เอส บี คอนสตรัคชั่น/
หจก.เอส บี คอนสตรัคชั่น/
OTOP อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
4,400,000.4,400,000.หจก.สยามสลาตัน
คอนสตรัคชั่น/
4,445,000.บริษัท ปัตตานีมาสเตอร์ จำกัด/
4,470,000.-

-

และสะดวกในการ
ใช้บริการ
- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคณ
ุ สมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 55/2563
18 ส.ค. 63

-5ลำดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

วิธีคัดเลือก หจก.สยามสลาตัน
คอนสตรัคชั่น/
742,000.หจก.เอส บี คอนสตรัคชั่น/
755,000.หจก.สลามัตสลาตัน บริการ/
756,000.-

29

โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ อาคาร B1
(ส่วนเพิ่มเติม) ภายในสนามกีฬากลาง
อบจ.ปัตตานี

742,000.-

742,000.-

30

โครงการก่อสร้างประตูทางเข้า (น้ำคือ
ชีวิต) ม.6 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

100,000.-

100,000.-

31

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
(น้ำคือชีวิต) ม.3 บ้านละโพ๊ะ ต.ป่าไร่
อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

32

โครงการปรับปรุงบ้านพักอาศัยของ
ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี

เฉพาะ
เจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/
100,000.-

1,180,000.- 1,180,000.- วิธีคัดเลือก หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/
1,180,000.หจก.ขาวทองการก่อสร้าง/
1,300,000.หจก.เกตุบญ
ุ ชูก่อสร้าง/
1,378,000.450,000.-

450,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ปัตตานีอนันต์การค้า/
450,000.-

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

หจก.สยามสลาตัน
คอนสตรัคชั่น/
742,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคณ
ุ สมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 56/2563
18 ส.ค. 63

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/
100,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคณ
ุ สมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 57/2563
19 ส.ค. 63

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง/
1,180,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคณ
ุ สมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 58/2563
19 ส.ค. 63

หจก.ปัตตานีอนันต์การค้า/
450,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคณ
ุ สมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 59/2563
19 ส.ค. 63

-6ลำดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

33

โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม
ภายในอาคารสำนักงาน อบจ.ปัตตานี

1,499,000.- 1,499,000.- วิธีคัดเลือก บริษัท ปัตตานีมาสเตอร์ จำกัด/ บริษัท ปัตตานีมาสเตอร์ จำกัด/
1,499,000.1,499,000.หจก.ศักดิ์อารีย์คอนสตรัคชั่น
ปัตตานี/
1,684,000.หจก.บิลดิ้ง บลอชซั่ม/
1,780,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคณ
ุ สมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 60/2563
19 ส.ค. 63

34

โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง
LED 150W ทดแทนหลอดเมทัลไลท์
400W ภายในเขตอุตสาหกรรมและ
ภายในสนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี

4,100,000.- 4,100,000.- วิธีคัดเลือก หจก.สยามสลาตัน
หจก.สยามสลาตัน
คอนสตรัคชั่น/
คอนสตรัคชั่น/
4,100,450.4,100,450.หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก คอมพิวเตอร์/
4,181,000.ร้านนุการไฟฟ้า/
4,315,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคณ
ุ สมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 61/2563
19 ส.ค. 63

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
35

จ้างทำโต๊ะและเก้าอีร้ ับประทานอาหาร
โรงเรียนบ้านเขาตูม

99,600.-

99,600.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านมะ (สุภาพเฟอร์นเิ จอร์)/
99,600.-

ร้านมะ (สุภาพเฟอร์นเิ จอร์)/
99,600.-

- ราคาเหมาะสม

บันทึกตกลงจ้าง
เลขที่ 2/2563
26 ส.ค. 63

36

ซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้

10,000.-

10,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอันดาเฟอร์นเิ จอร์/
10,000.-

ร้านอันดาเฟอร์นเิ จอร์/
10,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 101/2563
20 ส.ค. 63

37

ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ 15 ตัว

30,000.-

30,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอันดาเฟอร์นเิ จอร์/
30,000.-

ร้านอันดาเฟอร์นเิ จอร์/
30,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 102/2563
26 ส.ค. 63

-7ลำดับที่

38

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อเก้าอี้ล้อหมุนมีพนักพิง 25 ตัว

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

50,000.-

50,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)
ร้านอันดาเฟอร์นเิ จอร์/
50,000.-

หน่วยตรวจสอบภายใน
- ไม่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง -

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)
ร้านอันดาเฟอร์นเิ จอร์/
50,000.-

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 103/2563
26 ส.ค. 63

สำเนำคู่ฉบับ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เรื่อง รายงานสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖3
------------------------------------------------ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 (8) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558
ได้ กาหนดให้ ข้ อมู ล ข่าวสารเกี่ ย วกับ ผลการพิ จ ารณาการจัด ซื้อ จัดจ้ างของหน่ ว ยงานของรัฐ เป็ น เอกสารที่
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทาสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของ
รัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน และดาเนินการจัดทาตามแบบ สขร.1 ที่กาหนด นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว องค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึง ประกาศรายงาน
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖3
ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงาน สขร.1 แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ผู้ที่สนใจสามารถขอรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี หรือเว็บไซต์ www.pattanipao.go.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
( นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี )
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 256๓
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 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

จ้างทาป้ายไวนิล “แสดงความยินดี
บัณฑิต”ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี

3,129.-

3,129.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 3,129.-

ร้านอินดีไซน์/ 3,129.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 228/2563
2 ก.ย. 63

2

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

86,016.-

86,016.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัททักษิณ อินโฟเทค จากัด/ บริษัททักษิณ อินโฟเทค จากัด/ - สินค้ามีคุณภาพ
86,016.86,016.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 234/2563
3 ก.ย. 63

3

จ้างทาป้ายไวนิลฯ ”จุดคัดครองโควิค
19”

175.-

175.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 175.-

ร้านอินดีไซน์/ 175.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 241/2563
8 ก.ย. 63

4

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ “โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุฯ”

77,760.-

77,760.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านมัสนา/ 77,760.-

ร้านมัสนา/ 77,760.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 230/2563
2 ก.ย. 63

5

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ “โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ (อสม.)”

31,127.-

31,127.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านมัสนา/ 31,127.-

ร้านมัสนา/ 31,127.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 223/2563
31 ส.ค. 63

6

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ “โครงการพัฒนา
บุคลากรฯ อบจ.ปัตตานี”

59,040.-

59,040.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านมัสนา/ 59,040.-

ร้านมัสนา/ 59,040.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 231/2563
2 ก.ย. 63

7

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ “วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 ก.ค. 63”

41,390.-

41,390.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2/ 41,390.-

ร้านออน 2/ 41,390.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 172/2563
9 ก.ย. 63

-2ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

8

จ้างทาป้ายไวนิลฯ ”พระราชปณิธานฯ ร.
10”

1,912.-

1,912.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 1,912.-

9

จ้างทาป้ายไวนิลฯ ”โครงการซุ้มประตู
เมืองฯ”

6,600.-

6,600.-

เฉพาะ
เจาะจง

10

จ้างทาป้ายไวนิลฯ ”พระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตฯิ์ ”

2,476.-

2,476.-

11

จ้างทาป้ายไวนิลฯ ”โครงการส่งเสริม
อาชีพคนพิการฯ”

720.-

12

จ้างทาป้ายไวนิลฯ ”โครงการเอดส์ฯ”

13

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

ร้านอินดีไซน์/ 1,912.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 183/2563
21 ก.ค. 63

ร้านอินดีไซน์/ 6,600.-

ร้านอินดีไซน์/ 6,600.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 192/2563
24 ก.ค. 63

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 2,476.-

ร้านอินดีไซน์/ 2,476.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 200/2563
7 ส.ค. 63

720.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 720.-

ร้านอินดีไซน์/ 720.-

- สินค้ามีคุณภาพ

รายงานขอความเห็นชอบฯ
14 ก.ย. 63

3,000.-

3,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 3,000.-

ร้านอินดีไซน์/ 3,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

รายงานขอความเห็นชอบฯ
14 ก.ย. 63

จ้างทาป้ายไวนิลฯ ”โครงการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการฯ”

1,500.-

1,500.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 1,500.-

ร้านอินดีไซน์/ 1,500.-

- สินค้ามีคุณภาพ

รายงานขอความเห็นชอบฯ
9 ก.ย. 63

14

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ “โครงการอบรมวินัยฯ”

3,345.-

3,345.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2/ 3,345.-

ร้านออน 2/ 3,345.-

- สินค้ามีคุณภาพ

รายงานขอความเห็นชอบฯ
9 ก.ย. 63

15

ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

28,850.-

28,850.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัททักษิณ อินโฟเทค จากัด/ บริษัททักษิณ อินโฟเทค จากัด/ - สินค้ามีคุณภาพ
28,850.28,850.-

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 250/2563
18 ก.ย. 63

16

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ “โครงการส่งเสริมอาชีพ
คนพิการฯ”

11,558.-

11,558.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านมัสนา/ 11,558.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 243/2563
8 ก.ย. 63

ร้านมัสนา/ 11,558.-

- สินค้ามีคุณภาพ

-3ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

17

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ “โครงการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการฯ”

35,613.-

35,613.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านมัสนา/ 35,613.-

ร้านมัสนา/ 35,613.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 242/2563
8 ก.ย. 63

18

ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศฯ

14,780.-

14,780.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านวีระแอร์/ 14,780.-

ร้านวีระแอร์/ 14,780.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 240/2563
8 ก.ย. 63

19

ซื้อเครื่องฉีดน้าแรงดันสูง

56,000.-

56,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านจิบลังโลหะภัณฑ์/
56,000.-

ร้านจิบลังโลหะภัณฑ์/
56,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 256/2563
22 ก.ย. 63

20

จ้างทาป้ายไวนิลฯ ”พระบรมฉายาลักษณ์
คู่ฯ”

720.-

720.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 720.-

ร้านอินดีไซน์/ 720.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 038/2563
11 ธ.ค. 62

21

ป้ายห้ามสูบบุหรี่

71,750.-

71,750.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 71,750.-

ร้านอินดีไซน์/ 71,750.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 245/2563
9 ก.ย. 63

22

ซือ้ วัสดุการเกษตร

6,130.-

6,130.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านสวนอุทัยพันธุ์ไม้/
6,130.-

ร้านสวนอุทัยพันธุ์ไม้/
6,130.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 260/2563
23 ก.ย. 63

23

ซื้อวัสดุการเกษตร

3,870.-

3,870.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านทรัพย์ทวีวัสดุ/ 3,870.-

ร้านทรัพย์ทวีวสั ดุ/ 3,870.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 261/2563
23 ก.ย. 63

24

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ “โครงการซุ้มประตู
เมืองฯ”

13,550.-

13,550.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านทรัพย์ทวีวัสดุ/ 13,550.- ร้านทรัพย์ทวีวัสดุ/ 13,550.- - สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 192/2563
24 ก.ค. 63

-4ลาดับที่

25

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ “โครงการโรคเอดส์”

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

32,868.-

32,868.-

เฉพาะ
เจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)
ร้านมัสนา/ 32,868.-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

ร้านมัสนา/ 32,868.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 247/2563
10 ก.ย. 63

กองกิจการสภา อบจ.
26

จ้างเหมารถปรับอากาศ
จานวน 1 คัน

42,000.-

42,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เซาท์สยามไอ.เอ็ม.ที
คอร์ปอเรชั่น จากัด/
42,000.-

บริษัท เซาท์สยามไอ.เอ็ม.ที
คอร์ปอเรชั่น จากัด/
42,000.-

- ราคาเหมาะสม

สัญญาจ้างทาของ
เลขที่ 28/2563
3 ก.ย. 63

27

จ้างเหมารถปรับอากาศ
จานวน 1 คัน

224,000.-

224,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เซาท์สยามไอ.เอ็ม.ที
คอร์ปอเรชั่น จากัด/
224,000.-

บริษัท เซาท์สยามไอ.เอ็ม.ที
คอร์ปอเรชั่น จากัด/
224,000.-

- ราคาเหมาะสม

สัญญาจ้างทาของ
เลขที่ 30/2563
16 ก.ย. 63

28

ซื้อวัสดุสานักงานโครงการ
จานวน 5 รายการ

2,645.-

2,645.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน ๒/ 2,645.-

ร้านออน ๒/ 2,645.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 107/2563
2 ก.ย. 63

29

จ้างทาป้ายไวนิล จานวน 1 รายการ

450.-

450.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 450.-

ร้านอินดีไซน์/ 450.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 108/2563
2 ก.ย. 63

30

จ้างทาป้ายไวนิล จานวน 2 รายการ

2,200.-

2,200.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 2,200.-

ร้านอินดีไซน์/ 2,200.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 120/2563
16 ก.ย. 63

31

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 15 รายการ

17,476.-

17,476.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน ๒/ 17,476.-

ร้านออน ๒/ 17,476.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 121/2563
16 ก.ย. 63

-5ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

กองแผนและงบประมาณ
32

ซือ้ วัสดุในการสาธิตทาข้าวแต๋นกับสาน
ตะกร้า จานวน 17 รายการ

26,145.-

26,145.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านสมศักดิ์การค้า/
26,145.-

ร้านสมศักดิ์การค้า/
26,145.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 112/2563
9 ก.ย. 63

33

ซือ้ วัสดุอุปกรณ์ จานวน 5 รายการ

1,570.-

1,570.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน ๒/ 1,570.-

ร้านออน ๒/ 1,570.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 113/2563
9 ก.ย. 63

34

จ้างทาป้ายไวนิล จานวน 1 ป้าย

720.-

720.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 720.-

ร้านอินดีไซน์/ 720.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 114/2563
9 ก.ย. 63

35

จ้างเหมาเครื่องเสียง 1 ชุด/ 2 วัน

1,000.-

1,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

เปาะซูลีเครื่องเสียง/ 1,000.- เปาะซูลีเครื่องเสียง/ 1,000.- - ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 115/2563
9 ก.ย. 63

36

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 9 รายการ

22,435.-

22,435.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน ๒/ 22,435.-

ร้านออน ๒/ 22,435.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 124/2563
16 ก.ย. 63

37

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ

9,630.-

9,630.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้าน L.J./ 9,630.-

ร้าน L.J./ 9,630.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 125/2563
16 ก.ย. 63

38

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 6 รายการ

16,810.-

16,810.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จากัด/ บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จากัด/ - สินค้ามีคุณภาพ
16,810.16,810.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 126/2563
16 ก.ย. 63

39

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 3 รายการ

2,235.-

2,235.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอมรพานิช/ 2,235.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 127/2563
16 ก.ย. 63

ร้านอมรพานิช/ 2,235.-

- สินค้ามีคุณภาพ

-6ลาดับที่

40

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

จ้างพิมพ์ปกพร้อมเข้าเล่ม

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

10,200.-

10,200.-

เฉพาะ
เจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)
ไมตรีสาส์นการพิมพ์/
10,200.-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

ไมตรีสาส์นการพิมพ์/
10,200.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 128/2563
16 ก.ย. 63

บริษัท จ.พานิชปัตตานี
(1993) /1,040.-

กองคลัง
41

จ้างซ่อมเก้าอี้สานักงาน
จานวน 2 รายการ

1,040.-

1,040.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท จ.พานิชปัตตานี
(1993) /1,040.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 119/2563
15 ก.ย. 63

42

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 5 รายการ

21,080.-

21,080.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จากัด/ บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จากัด/ - สินค้ามีคุณภาพ
21,080.21,080.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 129/2563
16 ก.ย. 63

43

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 8 รายการ

10,560.-

10,560.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน ๒/ 10,560.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 134/2563
22 ก.ย. 63

ร้านออน ๒/ 10,560.-

- สินค้ามีคุณภาพ

กองช่าง
44

45

เบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง

43,789.00.- 43,789.00.-

เฉพาะ
เจาะจง

โครงการเสริมผิวลาดยางผิวจราจร
2,050,000.- 2,050,000.- วิธคี ัดเลือก
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน ถ1 -0029
บ้านนอก – บ้านกะดี อาเภอปะนาเระ
จังหวัดปัตตานี

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จากัด/ บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จากัด/ - เป็นตัวแทน
จาหน่ายที่อยู่
43,789.00.43,789.00.-

-

ใกล้และสะดวก
ในการใช้บริการ

หจก.มะซาสัมพันธ์/
2,317,000.หจก.เอส เอ็ม ปัตตานี/
2,323,000.หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง/
2,350,000.-

หจก.มะซาสัมพันธ์/
2,050,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 62/2563
2 ก.ย. 2563

-7ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

46

โครงการปรับปรุงทางเข้าสนามฟุตบอล
ใต้อัฒจันทร์ฝั่งมีหลังคา สนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

370,000.-

370,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

47

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 63/2563
14 ก.ย. 2563

โครงการก่อสร้างเสริมผิวและซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณ
สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี ม.6 ต.รูสะมิแล อ.เมือง
จ.ปัตตานี

6,774,000.- 6,774,000.- วิธคี ัดเลือก หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง/ หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง/ - มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
6,774,000.6,774,000.- มีคุณสมบัติ
หจก.ดูวาแทรกเตอร์/
ถูกต้องครบถ้วน
6,827,490.- เป็นผู้เสนอราคา
หจก.พรแก้วก่อสร้าง/
ต่าสุด
6,820,000.-

สัญญาจ้าง
เลขที่ 64/2563
15 ก.ย. 2563

48

โครงการก่อสร้างถนนลาดบางแอสฟัลต์
คอนกรีตบริเวณสนามกีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

1,300,000.- 1,300,000.- วิธีคัดเลือก หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง/ หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง/
1,300,000.1,300,000.หจก.ดูวาแทรกเตอร์/
1,317,490.หจก.พรแก้วก่อสร้าง
1,324,000.-

สัญญาจ้าง
เลขที่ 65/2563
15 ก.ย. 2563

49

โครงการปรับปรุงห้องน้าห้องผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

160,000.-

160,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)
หจก.บิลดิ้ง บลอซซัม/
370,000.-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)
หจก.บิลดิ้ง บลอซซัม/
370,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

บริษัท ปัตตานีมาสเตอร์ จากัด/ บริษัท ปัตตานีมาสเตอร์ จากัด/ - มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
160,000.160,000.-

- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 66/2563
16 ก.ย. 2563

-8ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

180,000.-

180,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ปัตตานีอนันต์การค้า/
180,000.-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)
หจก.ปัตตานีอนันต์การค้า/
180,000.-

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 67/2563
22 ก.ย. 2563

50

โครงการปรับปรุงห้องน้าในอาคารเรียน
สปช. 3/9 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ให้ถูก
สุขลักษณะมากขึ้น

51

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วนเฉลิมพระ
เกียรติสนามกีฬากลางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี

2,037,000.- 2,037,000.- วิธคี ัดเลือก หจก.สยามสลาตัน
หจก.สยามสลาตัน
คอนสตรัคชั่น/
คอนสตรัคชั่น/
2,038,000.2,037,000.หจก.เอส บี คอนสตรัคชั่น/
2,045,800.หจก.สลามมัตสลาตัน บริการ/
2,070,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 68/2563
23 ก.ย. 2563

52

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นาเกลือ
ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี

1,200,000.- 1,200,000.- วิธีคัดเลือก หจก.สยามสลาตัน
หจก.สยามสลาตัน คอน
คอนสตรัคชั่น/
สตรัคชั่น/
1,200,000.1,200,000.หจก.เอส บี คอนสตรัคชั่น/
1,204,800.หจก.สลามมัตสลาตัน บริการ/
1,217,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 69/2563
23 ก.ย. 2563

53

22,610,000.- 22,610,000.- วิธีคัดเลือก หจก.เอ็ม.ที.จี.อีเลคทริค
โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
หจก.เอ็ม.ที.จี.อีเลคทริค
สนามฟุตบอล (สนาม1) สนามกีฬากลาง
เอ็นจิเนียริ่ง/
เอ็นจิเนียริ่ง/
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
22,786,919.78.22,610,000.บริษัท เอ็มพีซี ฟิวเจอร์ เอ็นเนอ
ยี่ เซฟ จากัด/
25,049815.57.หจก.ซีเอสพี เอ็นจิเนียริ่ง/
26,271,637.42.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 70/2563
23 ก.ย. 2563

-9ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

54

โครงการต่อเติมอาคารสานักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

421,000.-

421,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

บริษัท ปัตตานีมาสเตอร์ จากัด/ บริษัท ปัตตานีมาสเตอร์ จากัด/ - มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
421,000.421,000.-

- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
สัญญาจ้าง
เลขที่ 71/2563
24 ก.ย. 2563

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
55

ซื้อพัดลมเพดาน หมุน 360 องศา
จานวน 86 ชุด

197,800.-

197,800.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแสงฟ้า/ 197,800.-

ร้านแสงฟ้า/ 197,800.-

- สินค้ามีคุณภาพ

สัญญาซื้อขาย
เลขที่ 29/2563
9 ก.ย. 63

56

ซื้อเครื่องเล่นสนาม จานวน 5 ชุด

994,000.-

994,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ลังกาสุกะ จากัด/
994,000.-

บริษัท ลังกาสุกะ จากัด/
994,000.-

- ราคาเหมาะสม

สัญญาซื้อขาย
เลขที่ 31/2563
22 ก.ย. 63

57

ซื้อเก้าอี้สนาม จานวน 29 ตัว

542,000.-

542,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เอสทีจีกรุ๊ป 999
จากัด/ 542,000.-

บริษัท เอสทีจีกรุ๊ป 999
จากัด/ 542,000.-

- ราคาเหมาะสม

สัญญาซื้อขาย
เลขที่ 32/2563
25 ก.ย. 63

58

ซื้อสื่อการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน
สาหรับโรงเรียนบ้านเขาตูม

150,000.-

150,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ตานีบุ๊คส์/ 150,000.-

ตานีบุ๊คส์/ 150,000.-

- ราคาเหมาะสม

บันทึกตกลงซื้อขาย
เลขที่ 3/2563
16 ก.ย. 63

59

ซื้อสื่อการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน
สาหรับโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี

150,000.-

150,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ตานีบุ๊คส์/ 150,000.-

ตานีบุ๊คส์/ 150,000.-

- ราคาเหมาะสม

บันทึกตกลงซื้อขาย
เลขที่ 4/2563
16 ก.ย. 63

60

ซื้อสื่อการเรียนการสอนมุตะวัซซีเฏาะ
สาหรับโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี

150,000.-

150,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ตานีบุ๊คส์/ 150,000.-

ตานีบุ๊คส์/ 150,000.-

- ราคาเหมาะสม

บันทึกตกลงซื้อขาย
เลขที่ 5/2563
16 ก.ย. 63

- 10 ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

61

ซือ้ วัสดุก่อสร้าง จานวน 26 รายการ

15,922.-

15,922.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อก/
15,922.-

ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อก/
15,922.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 109/2563
2 ก.ย. 63

62

ซือ้ วัสดุก่อสร้าง จานวน 14 รายการ

11,816.-

11,816.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อก/
11,816.-

ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อก/
11,816.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 110/2563
3 ก.ย. 63

63

ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จานวน 1 เครื่อง

27,000.-

27,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ดับเบิล้ คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ หจก.ดับเบิล้ คลิ๊กคอมพิวเตอร์/ - สินค้ามีคุณภาพ
27,000.27,000.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 111/2563
3 ก.ย. 63

64

ซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 15 รายการ

22,043.-

22,043.-

เฉพาะ
เจาะจง

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน/
22,043.-

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน/
22,043.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 116/2563
15 ก.ย. 63

65

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 5 รายการ

13,040.-

13,040.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านจิบล้งโลหะภัณฑ์/
13,040.-

ร้านจิบล้งโลหะภัณฑ์/
13,040.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 117/2563
15 ก.ย. 63

66

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 11 รายการ

75,500.-

75,500.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านฮวดหลี/75,500.-

ร้านฮวดหลี/75,500.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 118/2563
15 ก.ย. 63

67

จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จานวน 6 เครื่อง

10,140.-

10,140.-

เฉพาะ
เจาะจง

นายประเสริฐ ทองดา/
10,140.-

นายประเสริฐ ทองดา/
10,140.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 122/2563
16 ก.ย. 63

68

ซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 2 รายการ

63,600.-

63,600.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านฮวดหลี/63,600.-

ร้านฮวดหลี/63,600.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 123/2563
16 ก.ย. 63

- 11 ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

69

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 6 รายการ

6,220.-

6,220.-

เฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด นิวส์คอม
ปัตตานี จากัด/ 6,220.-

70

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 11 รายการ
สาหรับโรงเรียนบ้านเขาตูม

14,975.-

14,975.-

เฉพาะ
เจาะจง

71

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 11 รายการ
สาหรับโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี

7,698.-

7,698.-

72

จ้างถ่ายเอกสารวัดผลและประเมินผล
ปพ.ปท.

80,000.-

80,000.-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด นิวส์คอม
ปัตตานี จากัด/ 6,220.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 130/2563
16 ก.ย. 63

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน/
14,975.-

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน/
14,975.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 131/2563
16 ก.ย. 63

เฉพาะ
เจาะจง

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน/
7,698.-

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน/
7,698.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 132/2563
16 ก.ย. 63

เฉพาะ
เจาะจง

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง/
80,000.-

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง/
80,000.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 133/2563
16 ก.ย. 63

ร้านออน ๒/ 3,000.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 135/2563
22 ก.ย. 63

หน่วยตรวจสอบภายใน
73

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 15 รายการ

3,000.-

3,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน ๒/ 3,000.-

