
 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 ซื้อเครื่องส ำรองไฟ  2 เครื่อง 5,600.- 5,600.- เฉพำะ 
เจำะจง 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊กคอมพิวเตอร ์
5,600.- 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊กคอมพิวเตอร ์
5,600.- 

- สินค้ำมี
คุณภำพ 

บันทึกตกลงซื้อ 
16/2561 
23 ก.พ.61 

2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน 
(อบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ อบจ.) 

5,530.- 5,530.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนมัสนำ 
5,530.- 

ร้ำนมัสนำ 
5,530.- 

- มีคุณภำพ/
รำคำถูก 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
69/2561 
2 มี.ค.61 

3 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 
ถังหมึกพิมพ ์

4,300.- 4,300.- เฉพำะ 
เจำะจง 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊กคอมพิวเตอร ์
4,300.- 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊กคอมพิวเตอร ์
4,300.- 

- สินค้ำมี
คุณภำพ 

บันทึกตกลงซื้อ 
17/2561 
5 มี.ค.61 

4 ค่ำป้ำยไวนลิ 
(อบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ อบจ.) 

720.- 720.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนอินไซน ์
720.- 

ร้ำนอินไซน ์
720.- 

- มีคุณภำพ
สวยงำม 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
70/2561 
5 มี.ค.61 

5 จ้ำงท ำพำนพุ่มดอกไมส้ด 
(สมเดจ็พระปรมินทรมหำภมูิพลฯ) 

1,000.- 1,000.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนคำลล่ำลิลลี ่
1,000.- 

ร้ำนคำลล่ำลิลลี ่
1,000.- 

- มีคุณภำพ
สวยงำม 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
68/2561 
28 ก.พ.61 

 
 
 

6 ขุดลอกคลองสำยบ้ำน ม.2 ต.บ่อทอง  
อ.หนองจิก – ม.4 ต.ท่ำเรือ อ.โคกโพธิ์ 
จ.ปัตตำน ี

983,271.- 983,271.- คัดเลือก หจก.เซำท์สยำมบลิดิ้ง 
1,032,000.- 
หจก.ดูวำแทรกเตอร ์
1,045,000.- 
หจก.รุสลันโยธำ 
1,069,000.- 

หจก.เซำท์สยำมบลิดิ้ง 
983,271.- 

- มีผลงำนเป็นท่ี
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด 

สัญญำจ้ำงเลขท่ี 
043/2561 
27 มี.ค. 61 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

7 เบิกจ่ำยเงินค่ำจดัซื้อวัสดุเกษตรของ
โรงเรียนบ้ำนตะบิงตีงี 

4,875.- 4,875.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนดำรำฎี & ดีนส์กำร์เด้นท ์
4,875.- 

ร้ำนดำรำฎี & ดีนส์กำร์เด้นท ์
4,875.- 

- บริกำรด ี
- ที่ตัง้ใกล้
ส ำนักงำน 
- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำงเลขท่ี 
1/2561 
5 มี.ค.61 

 

8 เบิกจ่ำยเงินค่ำจดัซื้อวัสดุก่อสรำ้งของ
โรงเรียนบ้ำนตะบิงตีงี 

4,800.- 4,800.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนเจ๊ะดี ซิเมนต์บล็อก 
4,800.- 

ร้ำนเจ๊ะดี ซิเมนต์บล็อก 
4,800.- 

- บริกำรด ี
- ที่ตัง้ใกล้
ส ำนักงำน 
- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำงเลขท่ี 
2/2561 
6 มี.ค.61 

9 เบิกจ่ำยเงินค่ำจดัซื้อชุดกีฬำ ตำม
โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรยีนสังกดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบ
คัดเลือกระดับภำคใต้ ครั้งท่ี 35 
ประจ ำปี 2561 

72,490.- 72,490.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนอิลยำส สปอร์ต 
72,490.- 

ร้ำนอิลยำส สปอร์ต 
72,490.- 

- บริกำรด ี
- ที่ตัง้ใกล้
ส ำนักงำน 
- สินค้ำมี
คุณภำพ 
 
 

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำงเลขท่ี 
1/2561 
6 ต.ค.60 

10 เบิกจ่ำยเงินค่ำจดัซื้อวัสดุส ำนักงำนของ
กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

16,955.- 16,955.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ห้ำงสเป็กซ์เครื่องเขียน 
16,955.- 

ห้ำงสเป็กซ์เครื่องเขียน 
16,955.- 

- บริกำรด ี
- ที่ตัง้ใกล้
ส ำนักงำน 
- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำงเลขท่ี 
4/2561 

12 มี.ค.61 

11 เบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำเหมำรถยนตต์ู้ ตำม
โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรยีน สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรอบ
คัดเลือกระดับภำคใต้ ครั้งท่ี 35 
ประจ ำปี 2561 

14,000.- 14,000.- เฉพำะ 
เจำะจง 

นำยกำรียำ  มะดีเยำะ 
14,000.- 

นำยกำรียำ  มะดีเยำะ 
14,000.- 

- บริกำรด ี
 

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำงเลขท่ี 
1/2561 
6 ต.ค.60 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

12 เบิกจ่ำยเงินค่ำจดัซื้อวัสดุก่อสรำ้งของ 
กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

24,304.- 24,304.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนอนันต์กำรคำ้ 
24,304.- 

ร้ำนอนันต์กำรคำ้ 
24,304.- 

- บริกำรด ี
- ที่ตัง้ใกล้
ส ำนักงำน 
- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำงเลขท่ี 
2/2561 

14 มี.ค.61 

13 เบิกจ่ำยเงินค่ำจดัซื้อเครื่องยนต์เบนซิน
อเนกประสงค์ ของกองกำรศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรม 

19,000.- 19,000.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนจิบล้งโลหะภณัฑ ์
19,000.- 

ร้ำนจิบล้งโลหะภณัฑ ์
19,000.- 

- บริกำรด ี
- ที่ตัง้ใกล้
ส ำนักงำน 
- สินค้ำมี
คุณภำพ 
 
 
 
 

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำงเลขท่ี 
3/2561 

14 มี.ค.61 

14 เบิกจ่ำยเงินค่ำจดัซื้อวัสดุส ำนักงำน ของ
โรงเรียนบ้ำนตะบิงตีงี 

9,986.- 9,986.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ห้ำงสเป็กซ์เครื่องเขียน 
9,986.- 

ห้ำงสเป็กซ์เครื่องเขียน 
9,986.- 

- บริกำรด ี
- ที่ตัง้ใกล้
ส ำนักงำน 
- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำงเลขท่ี 
5/2561 

22 มี.ค.61 

15 ค่ำจัดซื้อน้ ำดืม่ 
(ประชุมประชำคมท้องถิ่นฯ) 

405.- 405.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ  
พิ้งค์ซัพพลำย 
405.- 

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ  
พิ้งค์ซัพพลำย 
405.- 

- รำคำ
เหมำะสม 
- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
21/2561 
6 ก.พ.61 

16 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร ์ 22,850.- 22,850.- เฉพำะ 
เจำะจง 

บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ำกัด 
22,850.- 

บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ำกัด 
22,850.- 

- รำคำ
เหมำะสม 
- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
26/2561 
21 ก.พ.61 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

17 ค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 24,928.- 24,928.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนออน2 
24,928.- 

ร้ำนออน2 
24,928.- 

- รำคำ
เหมำะสม 
- สินค้ำมี
คุณภำพ 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
27/2561 
5 มี.ค.61 

 


