สำเนำคู่ฉบับ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เรื่อง รายงานสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖4
------------------------------------------------ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 วรรคแรก (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 16 มกราคม
2558 และประกาศคณะกรรมการข้อมู ล ข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ ข้อมูล ข่าวสารตามเกณฑ์
มาตรฐานความโปร่ งใสและตั ว ชี้ วัด ความโปร่งใสของหน่ ว ยงานของรัฐ เป็ น ข้ อ มู ล ข่ าวสารที่ ต้ อ งจั ด ไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคแรก (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลงวันที่ 27 มกราคม 2559 ได้กาหนดให้ หน่วยงานของรัฐที่มีห น้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ โดยให้จัดทาสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนและดาเนินการ
จัดทาตามแบบ สขร.1 ที่กาหนด นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว องค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึง ประกาศรายงาน
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖4
รวมทั้งสิ้น 20 รายการ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงาน สขร.1 แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ผู้ที่สนใจ
สามารถขอรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือศูนย์
ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือเว็บไซต์ www.pattanipao.go.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
( นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี )
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

สานักปลัด อบจ.
1

ซื้อวัสดุอุปกรณ์รับเสด็จฯ

9,970.-

9,970.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2/ 9,970.-

ร้านออน 2/ 9,970.-

- สินค้ามีคุณภาพ

รายงานขอความเห็นชอบฯ
9 ธ.ค. 63

2

ซื้อธงชาติไทย,ธง ว.ป.ร,ธง ส.ท,ผ้าระบาย 202,600.และเครื่องราชสักการะ

202,600.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2/ 202,600.-

ร้านออน 2/ 202,600.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 86/2564
9 ธ.ค. 63

3

ซื้อวัสดุทาโครงเหล็กติดตั้งไวนิลทรงพระ
เจริญ

3,207.-

3,207.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ปัตตานี ค้าเหล็ก จากัด/ บริษัท ปัตตานี ค้าเหล็ก จากัด/ - สินค้ามีคุณภาพ
3,207.3,207.-

รายงานขอความเห็นชอบฯ
16 ธ.ค. 63

4

จ้างจัดสถานที่ เวทีและเครื่องเสียง
เชิญชวนกลับบ้านใช้สิทธิเลือกตั้งฯ

32,000.-

32,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

นายแวอาลี ดอแว/ 32,000.- นายแวอาลี ดอแว/ 32,000.- - สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 105/2564
15 ธ.ค. 63

5

จ้างจัดหน่วยเลือกตั้งฯ จานวน 68 หน่วย 303,824.-

303,824.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้าน น.เต้นท์/ 303,824.-

ร้าน น.เต้นท์/ 303,824.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 102/2564
14 ธ.ค. 63

6

จ้างทาป้ายโครงการจัดตั้งศูนย์อพยพฯ

1,650.-

1,650.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 1,650.-

ร้านอินดีไซน์/ 1,650.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 114/2564
13 ม.ค. 64

7

ซื้อวัสดุวัสดุโครงการฝึกอบรมคณะทางาน
รวมผลคะแนนฯ

3,120.-

3,120.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2/ 3,120.-

ร้านออน 2/ 3,120.-

- สินค้ามีคุณภาพ

รายงานขอความเห็นชอบฯ
17 ธ.ค. 63

8

จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ

18,000.-

18,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

นายวันชัย ชินผา/ 18,000.- นายวันชัย ชินผา/ 18,000.- - สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 90/2564
9 ธ.ค. 63

-2ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

9

จ้างทาไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ

27,125.-

27,125.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์/ 27,125.-

10

ซื้อวัสดุบัตรเลือกตั้งฯ

เฉพาะ
เจาะจง

11

ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ฯ งานเลือกตั้งฯ
จานวน 3 รายการ

118,456.-

118,456.-

12

ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ฯ งานเลือกตั้งฯ
จานวน 5 รายการ

434,843.-

434,843.-

1,282,500.- 1,282,500.-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

ร้านอินดีไซน์/ 27,125.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 103/2564
14 ธ.ค. 63

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดง
กรมการปกครอง/
1,282,500.-

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดง
กรมการปกครอง/
1,282,500.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 85/2564
9 ธ.ค. 63

เฉพาะ
เจาะจง

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดง
กรมการปกครอง/
118,456.-

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดง
กรมการปกครอง/
118,456.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 59/2564
27 พ.ย. 63

เฉพาะ
เจาะจง

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดง
กรมการปกครอง/
434,843.-

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดง
กรมการปกครอง/
434,843.-

- สินค้ามีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 40/2564
12 พ.ย. 63

กองกิจการสภา อบจ.
- ไม่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง กองแผนและงบประมาณ
13

จ้างปริ้นสีตัวอย่างภาพถ่ายฯ
จานวน 2,660 แผ่น

2,660.-

2,660.-

เฉพาะ
เจาะจง

ปัตตานีซรี ็อกซ์/ 2,660.-

ปัตตานีซรี ็อกซ์/ 2,660.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 18 /2564
19 ม.ค. 64

14

จ้างพิมพ์ปกพร้อมเข้าเล่มฯ
จานวน 70 เล่ม

8,400.-

8,400.-

เฉพาะ
เจาะจง

สาส์นสัมพันธ์การพิมพ์/
8,400.-

สาส์นสัมพันธ์การพิมพ์/
8,400.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 19 /2564
19 ม.ค. 64

-3ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

กองคลัง
15

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 7 รายการ

28,220.-

28,220.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จากัด บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จากัด - สินค้ามีคุณภาพ
/ 28,220./ 28,220.-

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 16/2564
11 ม.ค. 64

16

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
จานวน 3 เครื่อง

16,000.-

16,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอรุณแอร์/ 16,000.-

ร้านอรุณแอร์/ 16,000.-

- ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 17 /2564
19 ม.ค. 64

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์
จากัด/ 92,669.30-

- เป็นตัวแทน
จาหน่ายที่อยู่
ใกล้และสะดวก
ในการใช้บริการ

-

กองช่าง
17

เบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง

92,669.30- 92,669.30-

เฉพาะ
เจาะจง

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์
จากัด/ 92,669.30-

18

ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย 9,826,000.- 9,826,000.- วิธีคัดเลือก หจก.รุสลันโยธา/
หจก.รุสลันโยธา/
ปน ถ1-0067 บ้านกะโผ๊ะ – บ้านช้างไห้ตก
10,141,000.9,826,000.ต.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
หจก.ดูวาแทรคเตอร์/
10,142,000.หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง/
10,143,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 7/2564
12 ม.ค. 64

19

เสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ 16,496,000.- 16,496,000.- วิธีคัดเลือก หจก.รุสลันโยธา/
หจก.รุสลันโยธา/
คอนกรีตสาย ปน ถ1-0086 บ้านทุ่งเค็ต
17,300,000.16,496,000.– บ้านบางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
หจก.ดูวาแทรคเตอร์/
17,301,000.หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง/
17,418,000.-

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผูเ้ สนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 8/2564
12 ม.ค. 64

-4ลาดับที่

20

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ 20,479,000.- 20,479,000.- วิธีคัดเลือก หจก.รุสลันโยธา/
หจก.รุสลันโยธา/
คอนกรีตสาย ปน ถ1-0040 บ้านกะลูแป
21,267,000.20,479,000.– บ้านโต๊ะชูด อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
หจก.ดูวาแทรคเตอร์/
21,269,000.หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง/
21,590,000.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ไม่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยตรวจสอบภายใน
- ไม่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง -

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผูเ้ สนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 9/2564
12 ม.ค. 64

