สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

1

ค่ากระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน (โครงการ
เสริมสร้างผูส้ ูงอายุจังหวัดปัตตานี)

62,400.-

62,400.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านมัสนา
62,400.-

ร้านมัสนา
62,400.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
165/2561
23 สิงหาคม 61

2

ค่าวัสดุเครื่องเขียน (โครงการเสริมสร้าง
ผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี)

6,400.-

6,400.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านมัสนา
6,400.-

ร้านมัสนา
6,400.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
164/2561
23 สิงหาคม 61

3

ไวนิล (โครงการเสริมสร้างผู้สูงอายุ
จังหวัดปัตตานี)

1,750.-

1,750.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์
1,750.-

ร้านอินดีไซน์
1,750.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
167/2561
23 สิงหาคม 61

4

ค่าน้้าดื่ม (โครงการเสริมสร้างผู้สูงอายุ
จังหวัดปัตตานี)

2,560.-

2,560.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์
ยะลา 2,560.-

หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นส - สินค้ามีคณ
ุ ภาพ
โตร์ยะลา 2,560.-

ใบสั่งซื้อ เลขที่
168/2561
23 สิงหาคม 61

5

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการเสริมสร้าง
อาชีพคนพิการจังหวัดปัตตานี)

15,245.-

15,245.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านมัสนา
15,245.-

ร้านมัสนา
15,245.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
163/2561
16 สิงหาคม 61

6

ซื้อธงตราสัญลักษณ์ (12 สิงหา)

3,698.-

3,698.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2
3,698.-

ร้านออน 2
3,698.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
151/2561
10 สิงหาคม 61

7

ไวนิล (12 สิงหา)

3,698.-

3,698.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์
3,698.-

ร้านอินดีไซน์
3,698.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
148/2561
9 สิงหาคม 61

-2–
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

8

ซื้อฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว

2,500.-

2,500.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้าน บี เอ็ม กรอบรูป
2,500.-

ร้าน บี เอ็ม กรอบรูป
2,500.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
158/2561
6 สิงหาคม 61

9

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (12 สิงหา)

3,126.-

3,126.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2
3,126.-

ร้านออน 2
3,126.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
158/2561
9 สิงหาคม 61

10

จ้างท้าพานพุ่มดอกไม้แห้ง (12 สิงหา)

2,500.-

2,500.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคาลล่าลิลลี่
2,500.-

ร้านคาลล่าลิลลี่
2,500.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
160/2561
9 สิงหาคม 61

11

ซื้อผ้าระบาย (12 สิงหา)

25,200.-

25,200.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2
25,200.-

ร้านออน 2
25,200.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
150/2561
10 สิงหาคม 61

12

ซื้อเก้าอี้ จ้านวน 5 ตัว

15,000.-

15,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2
15,000.-

ร้านออน 2
15,000.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
170/2561
3 กันยายน 61

13

ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์
พระปรมาภิไธย วปร.

7,5000.-

7,500.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2
7,500.-

ร้านออน 2
7,500.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
135/2561
26 กรกฎาคม 61

14

จ้างท้าใบเกียรติบตั ร (โครงการส่งเสริม
ชีวิตคนพิการ จังหวัดปัตตานี)

1,680.-

1,680.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านไมตรีสาส์นการพิมพ์
1,680.-

ร้านไมตรีสาส์นการพิมพ์
1,680.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
180/2561
10 กันยายน 61

15

ไวนิล (โครงการส่งเสริมชีวิตคนพิการ
จังหวัดปัตตานี)

720.-

720.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์
720.-

ร้านอินดีไซน์
720.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
178/2561
10 กันยายน 61

16

ซื้อต้นรวงผึ้งและวัสดุอุปกรณ์โครงการ
ปลูกต้นไม้ในรัชกาลที่ 10

200,000.-

200,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านสวนสวย
200,000.-

ร้านสวนสวย
200,000.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ ตกลงซื้อขาย เลขที่
20/2561
12 กันยายน 61

-3–
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

17

ค่าโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7

10,500.-

10,500.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2
10,500.-

ร้านออน 2
10,500.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
172/2561
10 กันยายน 61

18

ค่าโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9

8,500.-

8,500.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2
8,500.-

ร้านออน 2
8,500.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
174/2561
10 กันยายน 61

19

จ้างท้าแผ่นพับการต่อต้านทุจริตของ
อบจ.ปัตตานี

185,000.-

185,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท บลูอิมเมจ จ้ากัด
185,000.-

บริษัท บลูอิมเมจ จ้ากัด
185,000.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ตกลงจัดจ้าง เลขที่
21/2561
12 กันยายน 61

20

ค่ากระเป๋าผ้าใส่เอกสาร โครงการ To
Be Number One

10,200.-

10,200.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านมัสนา
10,200.-

ร้านมัสนา
10,200.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
182/2561
12 กันยายน 61

21

ไวนิล โครงการ To Be Number One

720.-

720.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์
720.-

ร้านอินดีไซน์
720.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
183/2561
12 กันยายน 61

22

จ้างท้าพานพุ่มดอกไม้แห้ง (วันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561)

5,000.-

5,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านคาลล่าลิลลี่
5,000.-

ร้านคาลล่าลิลลี่
5,000.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
162/2561
26 กรกฎาคม 61

23

ค่ากระเป๋าผ้าและวัสดุอุปกรณ์
(โครงการส่งเสริมชีวิตคนพิการฯ)

17,165.-

17,165.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านมัสนา
17,165.-

ร้านมัสนา
17,165.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
191/2561
11 กันยายน 61

24

ไวนิล
(โครงการปลูกต้นไม้ในรัชกาลที่ 10)

720.-

720.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์
720.-

ร้านอินดีไซน์
720.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
193/2561
19 กันยายน 61

25

ซื้อไมโครโฟนไร้สาย 3 ชุด

36,000.-

36,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแสงฟ้า
36,000.-

ร้านแสงฟ้า
36,000.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
179/2561
17 กันยายน 61

-4–
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

26

ค่าวัสดุเครื่องเขียน โครงการ To Be
Number One

2,883.-

2,883.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านมัสนา
2,883.-

ร้านมัสนา
2,883.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
84/2561
12 กันยายน 61

27

ไวนิล แสดงความยินดีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2561

3,825.-

3,825.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์
3,825.-

ร้านอินดีไซน์
3,825.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
169/2561
5 กันยายน 61

28

จ้างท้าเกียรติบตั ร (โครงการส่งเสริมคน
หูหนวกจังหวัดปัตตานี)

990.-

990.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านไมตรีสาส์นการพิมพ์
990.-

ร้านไมตรีสาส์นการพิมพ์
990.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
177/2561
6 กันยายน 61

29

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561)

1,385.-

1,385.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านทรัพย์ทวีวัสดุ
1,385.-

ร้านทรัพย์ทวีวัสดุ
1,385.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
138/2561
26 กรกฎาคม 61

30

เข้าเล่มระเบียบกฎหมายการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ปี 2561

5,000.-

5,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านไมตรีสาส์นการพิมพ์
5,000.-

ร้านไมตรีสาส์นการพิมพ์
5,000.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
195/2561
24 กันยายน 61

31

ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน (โครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ)

49,410.-

49,410.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านมัสนา
49,410.-

ร้านมัสนา
49,410.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
194/2561
17 กันยายน 61

32

ไวนิล (โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมฯ)

1,750.-

1,750.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์
1,750.-

ร้านอินดีไซน์
1,750.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
181/2561
13 กันยายน 61

33

ไวนิล (โครงการส่งเสริมคนหูหนวก
จังหวัดปัตตานี)

750.-

750.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์
750.-

ร้านอินดีไซน์
750.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
176/2561
6 กันยายน 61

34

ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน (โครงการ
ส่งเสริมคนหูหนวกจังหวัดปัตตานี)

7,665.-

7,665.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านมัสนา
7,665.-

ร้านมัสนา
7,665.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
200/2561
7 กันยายน 61

-5–
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

35

จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

14,320.-

14,320.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด
14,320.-

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค
จ้ากัด
14,320.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
199/2561
25 กันยายน 61

36

ซื้อเครื่องดูดฝุ่น

5,990.-

5,990.-

เฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสิริภณ
ั ฑ์วัฒนา
5,990.-

ห้างหุ้นส่วนสิริภณ
ั ฑ์วัฒนา - สินค้ามีคณ
ุ ภาพ
5,990.-

ใบสั่งซื้อ เลขที่
173/2561
4 กันยายน 61

37

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

14,640.-

14,640.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านวีระแอร์
14,640.-

38

ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

60,000.-

60,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

39

ไวนิล (โครงการส่งเสริมคนหูหนวก)

750.-

750.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์
750.-

ร้านอินดีไซน์
750.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
176/2561
7 กันยายน 61

40

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

98,622.-

98,622.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด
98,622.-

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค
จ้ากัด
98,622.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
197/2561
25 กันยายน 61

41

ซื้อวัสดุสา้ นักงาน

116,875.-

116,875.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2
116,875.-

ร้านออน 2
116,875.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
198/2561
25 กันยายน 61

42

ซื้อวัสดุการเกษตร

10,000.-

10,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านสวนอุทัยพันธุ์ไม้
10,000.-

ร้านสวนอุทัยพันธุ์ไม้
10,000.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
201/2561
25 กันยายน 61

ร้านวีระแอร์
14,640.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
202/2561
26 กันยายน 61

หจก.ดับเบิล้ คลิ๊กคอมพิวเตอร์ หจก.ดับเบิล้ คลิ๊กคอมพิวเตอร์ - สินค้ามีคณ
ุ ภาพ
60,000.60,000.-

ใบสั่งซื้อ เลขที่
196/2561
25 กันยายน 61
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วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

43

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

41,720.-

41,720.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอมรพานิช
41,720.-

ร้านอมรพานิช
41,720.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
202/2561
25 กันยายน 61

44

ค่าอุปโภค-บริโภค (โครงการจังหวัด
เคลื่อนที่ ประจ้าเดือนกันยายน 2561)

17,800.-

17,800.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์
ยะลา 17,800.-

หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นส - สินค้ามีคณ
ุ ภาพ
โตร์ยะลา 17,800.-

ใบสั่งซื้อ เลขที่
186/2561
14 กันยายน 61

45

ค่าวัสดุการเรียนการสอน (โครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ ประจ้าเดือนกันยายน
2561)

6,750.-

6,750.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านมัสนา
6,750.-

ร้านมัสนา
6,750.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
187/2561
14 กันยายน 61

46

ผ้าโสร่งชายและหญิง (โครงการจังหวัด
เคลื่อนที่ ประจ้าเดือนกันยายน 2561)

6,500.-

6,500.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านสุไลมาน
6,500.-

ร้านสุไลมาน
6,500.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
188/2561
14 กันยายน 61

47

ชุดนักเรียน (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ประจ้าเดือนกันยายน 2561)

17,000.-

17,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอัล-อัยตาม
17,000.-

ร้านอัล-อัยตาม
17,000.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
185/2561
14 กันยายน 61

48

ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของ
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี

4,800.-

4,800.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านฮวดหลี
4,800.-

ร้านฮวดหลี
4,800.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่
- บริการดี
10/2561
6 กันยายน 61

49

ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกอง
การศึกษาฯ

8,405.-

8,405.-

เฉพาะ
เจาะจง

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน
8,405.-

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน
8,405.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่
- บริการดี
37/2561
11 กันยายน 61

50

ค่าจัดซื้อวัสดุส้านักงานของโรงเรียน
บ้านเขาตูม

14,970.-

14,970.-

เฉพาะ
เจาะจง

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน
14,970.-

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน
14,970.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่
- บริการดี
32/2561
31 สิงหาคม 61

51

ค่าจัดซื้อวัสดุส้านักงานของโรงเรียน
บ้านตะบิงตีงี

5,014.-

5,014.-

เฉพาะ
เจาะจง

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน
5,014.-

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน
5,014.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่
- บริการดี
38/2561
11 กันยายน 61
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วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

52

ค่าจ้างเปลี่ยนแบตเตอร์รรี่ ถตัดหญ้าใน
สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี

2,100.-

2,100.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านใหญ่ไดนาโม
2,100.-

ร้านใหญ่ไดนาโม
2,100.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่
- บริการดี
9/2561
31 สิงหาคม 61

53

ค่าจ้างซ่อมแซมที่นั่งนักกีฬาในสนาม
กีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี

86,360.-

86,360.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอลูมเิ นียมเซ็นเตอร์
86,360.-

ร้านอลูมเิ นียมเซ็นเตอร์
86,360.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่
- บริการดี
15/2561
31 สิงหาคม 61

54

ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างของโรงเรียนบ้าน
เขาตูม

4,950.-

4,950.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเจ๊ะดีซิเมนต์บล็อก
4,950.-

ร้านเจ๊ะดีซิเมนต์บล็อก
4,950.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่
- บริการดี
9/2561
29 สิงหาคม 61

55

ค่าจัดซื้อวัสดุเกษตรของกองการศึกษาฯ

5,375.-

5,375.-

เฉพาะ
เจาะจง

56

ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างของกองการศึกษา

6,440.-

6,440.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเจ๊ะดีซิเมนต์บล็อก
6,440.-

ร้านเจ๊ะดีซิเมนต์บล็อก
6,440.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่
- บริการดี
40/2561
14 กันยายน 61

57

ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
บ้านเขาตูม

9,950.-

9,950.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.นิวส์คอมปัตตานี
(ส้านักงานใหญ่)
9,950.-

หจก.นิวส์คอมปัตตานี
(ส้านักงานใหญ่)
9,950.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่
- บริการดี
36/2561
29 สิงหาคม 61

58

ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง เพื่อด้าเนินการ
ตามโครงการจัดงานพิธีร่วมละหมาด
เนื่องในวันฮารีรายอฮัจญ์ 2561

28,000.-

28,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านแยกไหนซาวด์
28,000.-

ร้านแยกไหนซาวด์
28,000.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่
- บริการดี
20/2561
16 สิงหาคม 61

59

ค่าจ้างถ่ายวิดิโอและภาพนิ่ง เพื่อ
ด้าเนินการตามโครงการจัดงานพิธีร่วม
ละหมาดเนื่องในวันฮารีรายอฮัจญ์
2561

31,000.-

31,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

นายนูรดีน วันสุไลมาน
31,000.-

นายนูรดีน วันสุไลมาน
31,000.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่
- บริการดี
19/2561
16 สิงหาคม 61

ร้านดาราฎี & ดีนส์การ์เด้นท์ ร้านดาราฎี & ดีนส์การ์เด้นท์ - สินค้ามีคณ
ุ ภาพ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่
5,375.5,375.- บริการดี
39/2561
14 กันยายน 61
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วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
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โดยสรุป
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

60

ค่าจัดซื้อน้้าดืม่ ส้าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการจัดงานพิธีร่วมละหมาด
เนื่องในวันฮารีรายอฮัจญ์ 2561

14,150.-

14,150.-

เฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ พิ้งซัพพลาย
14,150.-

ห้างหุ้นส่วนสามัญ พิ้งซัพ
พลาย
14,150.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่
- บริการดี
34/2561
16 สิงหาคม 61

61

ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดสถานที่
ตามโครงการจัดงานพิธีร่วมละหมาด
เนื่องในวันฮารีรายอฮัจญ์ 2561

55,312.-

55,312.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อก
55,312.-

ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อก
55,312.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่
- บริการดี
33/2561
16 สิงหาคม 61

62

ค่าจ้างเหมารถแห่ เพือ่ ประชาสัมพันธ์
โครงการจัดงานพิธีร่วมละหมาดเนื่องใน
วันฮารีรายอฮัจญ์ 2561

5,200.-

5,200.-

เฉพาะ
เจาะจง

นายนิมะ หะยีอาแซ
5,200.-

นายนิมะ หะยีอาแซ
5,200.-

63

ค่าจ้างสปอร์ตวิทยุประชาสัมพันธ์
โครงการจัดงานพิธีร่วมละหมาดเนื่องใน
วันฮารีรายอฮัจญ์ 2561

5,000.-

5,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

นายนูรดีน วันสุไลมาน
5,000.-

นายนูรดีน วันสุไลมาน
5,000.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่
- บริการดี
4/2561
15 สิงหาคม 61

64

ค่าจัดซื้อซอฟ์แวร์ชุดโปรแกรมระบบ
การบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ของกองการศึกษาฯ

95,000.-

95,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ไอเพาเวอร์ กรุ๊ป
โดยนางสาวสิยารัฐ รักป่า
95,000.-

บริษัท ไอเพาเวอร์ กรุ๊ป
โดยนางสาวสิยารัฐ รักป่า
95,000.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่
- บริการดี
35/2561
7 สิงหาคม 61

65

ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง

50,407.-

50,407.-

เฉพาะ
เจาะจง

66

ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต สาย ปน ถ1-0093 แยกทาง
หลวงหมายเลข 4082 – บ้านจาเราะ
บองอ ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

9,000,000.-

9,000,000.-

- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ
- บริการดี

บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ เป็นตัวแทน
จ้ากัด 50,407.จ้ากัด 50,407.จ้าหน่ายที่อยู่ใกล้
ส้านักงานและ
สะดวกในการใช้
บริการ

วิธีคัดเลือก หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง
9,001,000.9,000,000.หจก.ดูวาแทรกเตอร์
9,015,000.หจก.พรแก้วก่อสร้าง
9,010,000.-

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็น
ผู้เสนอราคาต่า้ สุด

สัญญาจ้างทั่วไป
เลขที่ 17/2561
16 สิงหาคม 61

-

สัญญาจ้าง เลขที่
71/2561
4 กันยายน 61

-9–
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

67

ซ่อมแซมเรือตรวจการณ์ ชนิดไฟเบอร์
กลาสขนาด 24 ฟุต โดยท้าการ
ซ่อมแซมเปลือกและโครงสร้างเรือ
พร้อมท้าสีทั้งล้า ซ่อมเปลีย่ นเครื่องยนต์
ชนิดติดท้ายเรือ 4 จังหวะ ขนาด 140
แรงม้า จ้านวน 2 เครื่องยนต์ ซ่อมแซม
เทรลเลอร์ส้าหรับลากจูงเรือ

855,000.-

855,000.-

วิธีคัดเลือก

ร้านเบิรด์
855,465.อู่ช่างกล้วย
867,770.ร้านสปีดโบทมารีน
909,500.-

ร้านเบิรด์
855,000.-

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็น
ผู้เสนอราคาต่า้ สุด

สัญญาจ้าง เลขที่
72/2561
4 กันยายน 61

68

ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและอ้านวย
ความปลอดภัยบนถนนที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดรับผิดชอบ
จ้านวน 4จุด

498,900.-

498,900.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.พรแก้วก่อสร้าง
498,900.-

หจก.พรแก้วก่อสร้าง
498,900.-

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็น
ผู้เสนอราคาต่า้ สุด

สัญญาจ้าง เลขที่
73/2561
11 กันยายน 61

69

ปรับปรุงและต่อเติมห้องน้้าโรงเรียน
บ้านเขาตูม เพื่อให้นักเรียนมีห้องน้้าใช้
อย่างเพียงพอ สะอาด และถูก
สุขลักษณะ

300,000.-

300,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ปัตตานีอนันต์การค้า
300,000.-

หจก.ปัตตานีอนันต์การค้า มีผลงานที่เป็น
300,000.ประจักษ์ มี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็น
ผู้เสนอราคาต่า้ สุด

สัญญาจ้าง เลขที่
74/2561
11 กันยายน 61

70

ปรับปรุงอาคารของโรงเรียนบ้านตะบิง
ตีงี โดยจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติ
การวิทยาศาสตร์ เพื่อปรับปรุงให้
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

350,000.-

350,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ปัตตานีอนันต์การค้า
350,000.-

หจก.ปัตตานีอนันต์การค้า มีผลงานที่เป็น
350,000.ประจักษ์ มี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็น
ผู้เสนอราคาต่า้ สุด

สัญญาจ้าง เลขที่
75/2561
11 กันยายน 61

71

ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติ 9,613,000.กคอนกรีต สาย ปน ถ1-0092 แยกทาง
หลวงหมายเลข 4082 – บ้านจาเราะ
บองอ (ช่วงที่ 1)

9,613,000.-

วิธีคัดเลือก

หจก.พรเจริญการช่าง 1987
9,613,000.หจก.เอ็ม บี เอ เอ็นจิเนียริ่ง
9,619,000.หจก.บาเจาะคอนสตรัคชั่น
9,756,000.-

หจก.พรเจริญการช่าง 1987 มีผลงานที่เป็น
9,613,000.ประจักษ์ มี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็น
ผู้เสนอราคาต่า้ สุด

สัญญาจ้าง เลขที่
76/2561
25 กันยายน 61

- 10 –
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

72

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสาย
3,394,000.บ้านกะมิยอ – บ้านคลองมานิง ต.คลอง
มานิง อ.เมือง จ.ปัตตานี

3,394,000.-

วิธีคัดเลือก

หจก.ปัตตานีสหพันธ์
3,405,000.หจก.พรแก้วก่อสร้าง
3,415,000.หจก.ดูวาแทรกเตอร์
3,425,000.-

หจก.ปัตตานีสหพันธ์
3,405,000.-

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็น
ผู้เสนอราคาต่า้ สุด

สัญญาจ้าง เลขที่
77/2561
25 กันยายน 61

73

ขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 1 ต.ดอนรัก –
หมู่ที่ 8 ต.ตุยง อ.หนองจิก – หมู่ที่ 2,3
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี

2,844,000.-

2,844,000.-

วิธีคัดเลือก

หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง
2,852,000.หจก.ดูวาแทรกเตอร์
2,872,000.หจก.รุสลันโยธา
2,892,000.-

หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง
2,844,000.-

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็น
ผู้เสนอราคาต่า้ สุด

สัญญาจ้าง เลขที่
78/2561
25 กันยายน 61

74

ขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 7,4 ต.ท่าเรือ –
ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

1,266,000.-

1,266,000.-

วิธีคัดเลือก

หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง
1,269,000.หจก.ดูวาแทรกเตอร์
1,288,000.หจก.รุสลันโยธา
1,295,000.-

หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง
1,266,000.-

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็น
ผู้เสนอราคาต่า้ สุด

สัญญาจ้าง เลขที่
79/2561
25 กันยายน 61

75

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสาย
ปน ถ1-0050 บ้านกาเดาะ – บ้านอา
เนาะปูโล๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

6,162,000.-

6,162,000.-

วิธีคัดเลือก

หจก.พรแก้วก่อสร้าง
6,163,000.หจก.ดูวาแทรกเตอร์
6,165,000.หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง
6,210,000.-

หจก.พรแก้วก่อสร้าง
6,162,000.-

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็น
ผู้เสนอราคาต่า้ สุด

สัญญาจ้าง เลขที่
80/2561
25 กันยายน 61

- 11 –
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

76

ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
สายบ้านกาหยี หมู่ที่ 1 ต.ปูโล๊ะปูโย –
หมู่ที่ 2 ต.เกาะเปาะ (ช่วงที่ 2)
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

618,000.-

618,000.-

วิธีคัดเลือก

หจก.พรแก้วก่อสร้าง
618,000.หจก.ดูวาแทรกเตอร์
619,000.หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง
630,000.-

หจก.พรแก้วก่อสร้าง
618,000.-

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็น
ผู้เสนอราคาต่า้ สุด

สัญญาจ้าง เลขที่
81/2561
25 กันยายน 61

77

ก่อสร้างถนนหินคลุกสายล้าอานเหนือ
หมู่ที่ 6 ต.ทรายขาว – ต.ช้างไห้ตก อ.
โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

3,685,000.-

3,685,000.-

วิธีคัดเลือก

หจก.ขาวทองการก่อสร้าง
3,685,000.หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง
3,687,000.หจก.เกตุบญ
ุ ชูก่อสร้าง
3,688,000.-

หจก.ขาวทองการก่อสร้าง มีผลงานที่เป็น
3,685,000.ประจักษ์ มี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็น
ผู้เสนอราคาต่า้ สุด

สัญญาจ้าง เลขที่
82/2561
25 กันยายน 61

78

ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
สาย ปน ถ1-0087 แยกทางหลวง
4092 – บ้านบือแนลาแล อ.กะพ้อ
จ.ปัตตานี

8,560,000.-

8,560,000.-

วิธีคัดเลือก

หจก.รุสลันโยธา
8,568,000.หจก.วานิชการก่อสร้าง
8,569,000.หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง
8,645,000.-

หจก.รุสลันโยธา
8,560,000.-

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็น
ผู้เสนอราคาต่า้ สุด

สัญญาจ้าง เลขที่
83/2561
26 กันยายน 61

79

ก่อสร้างถนนบุกเบิกบ่อหว้าเหนือ
3,000,000.หมู่ที่ 4 ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ – บ้านป่า
พ้อ หมู่ที่ 3 ต.ล้าใหม่ อ.เมือง จ.ปัตตานี

3,000,000.-

วิธีคัดเลือก

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง
3,000,000.หจก.เกตุบญ
ุ ชูก่อสร้าง
3,070,000.หจก.ขาวทองการก่อสร้าง
3,750,000.-

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง
3,000,000.-

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็น
ผู้เสนอราคาต่า้ สุด

สัญญาจ้าง เลขที่
84/2561
26 กันยายน 61

- 12 –
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

80

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีตสายวัดมหันตคาม หมู่ที่ 3 ต.
ไม้แก่น – เทศบาลเมืองตะลุบัน
อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

3,454,000.-

3,454,000.-

วิธีคัดเลือก

หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง
3,620,000.หจก.พรแก้วก่อสร้าง
3,620,700.หจก.นาเกตุวัฒนา
3,700,000.-

81

ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
สาย ปน ถ1-0074 บ้านยามูเฉลิม –
บ้านบือแนปีแน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

3,000,000.-

3,000,000.-

วิธีคัดเลือก

หจก.มะซาสัมพันธ์
3,002,000.หจก.เอส เอ็ม ปัตตานี
3,012,000.หจก.ดูวาแทรคเตอร์
3,016,000.-

หจก.มะซาสัมพันธ์
3,000,000.-

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็น
ผู้เสนอราคาต่า้ สุด

สัญญาจ้าง เลขที่
86/2561
26 กันยายน 61

82

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสาย
ปน ถ1-0081 บ้านกอล้า – ต.เมาะมาวี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

1,966,000.-

1,966,000.-

วิธีคัดเลือก

หจก.มะซาสัมพันธ์
1,966,000.หจก.เอส เอ็ม ปัตตานี
1,977,000.หจก.ดูวาแทรคเตอร์
1,981,000.-

หจก.รุสลันโยธา
1,966,000.-

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็น
ผู้เสนอราคาต่า้ สุด

สัญญาจ้าง เลขที่
87/2561
26 กันยายน 61

83

ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 10,150,000.- 10,150,000.- วิธีคัดเลือก
สาย ปน ถ1-0044 บ้านเขาวัง อ.มายอ
บ้านปุลากาซิง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

หจก.มะซาสัมพันธ์
10,150,000.หจก.เอส เอ็ม ปัตตานี
10,164,000.หจก.ดูวาแทรคเตอร์
10,167,000.-

หจก.รุสลันโยธา
10,150,000.-

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็น
ผู้เสนอราคาต่า้ สุด

สัญญาจ้าง เลขที่
88/2561
26 กันยายน 61

หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง มีผลงานที่เป็น
3,454,000.ประจักษ์ มี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็น
ผู้เสนอราคาต่า้ สุด

สัญญาจ้าง เลขที่
85/2561
26 กันยายน 61

- 13 –
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

84

ปรับปรุงรั้วสนามกีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

2,700,000.-

2,700,000.-

วิธีคัดเลือก

หจก.ไทยอินเตอร์เจริญ
คอนสตรัคชั่น
2,700,000.หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง
3,000,000.หจก.ธนกร ก่อสร้าง ปัตตานี
3,030,000.-

หจก.ไทยอินเตอร์เจริญ
คอนสตรัคชั่น
2,700,000.-

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็น
ผู้เสนอราคาต่า้ สุด

สัญญาจ้าง เลขที่
89/2561
26 กันยายน 61

85

ค่าจัดซื้อคู่มือการสอนการอ่าน
อัลกุรอานระบบกีรออาตี โครงการฝึก
ครูผสู้ อนการอ่านอัลกุรอานตามแนว
กีรออาตี

20,000.-

20,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท อัล-อามีน เอดดูแคร์
(ไทยแลนด์)
20,000.-

บริษัท อัล-อามีน เอดดูแคร์ - ราคาเหมาะสม
(ไทยแลนด์)
- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ
20,000.-

ใบสั่งซื้อ เลขที่
78/2561
3 กันยายน 61

86

ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์
โครงการฝึกครูผู้สอนการอ่านอัลกุรอาน
ตามแนวกีรออาตี

8,575.-

8,575.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2
8,575.-

ร้านออน 2
8,575.-

- ราคาเหมาะสม
- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
79/2561
3 กันยายน 61

87

ค่าจ้างท้าป้ายไวนิลโครงการฝึก
ครูผสู้ อนการอ่านอัลกุรอานตามแนวกี
รออาตี

1,750.-

1,750.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์
1,750.-

ร้านอินดีไซน์
1,750.-

- ราคาเหมาะสม
- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
80/2561
3 กันยายน 61

88

ค่าจัดท้าป้ายประกาศนียบัตร

4,000.-

4,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านสาส์นสัมพันธ์
4,000.-

ร้านสาส์นสัมพันธ์
4,000.-

- ราคาเหมาะสม
- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
81/2561
3 กันยายน 61

89

ค่าจัดซื้อหนังสือคูม่ ือไวยกรณ์โครงการ
ฝึกครูผู้สอนการอ่านอัลกุรอานตาม
แนวกีรออาตี

3,000.-

3,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท อัล-อามีน เอดดูแคร์
(ไทยแลนด์)
3,000.-

บริษัท อัล-อามีน เอดดูแคร์ - ราคาเหมาะสม
(ไทยแลนด์)
- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ
3,000.-

ใบสั่งจ้าง เลขที่
82/2561
3 กันยายน 61

90

ค่าจ้างท้าป้ายไวนิลในการประชุม
พิจารณาร่างแผนฯ

720.-

720.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์
720.-

ร้านอินดีไซน์
720.-

- ราคาเหมาะสม
- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
83/2561
4 กันยายน 61

- 14 –
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

91

ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุมฯ

9,800.-

9,800.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2
9,800.-

ร้านออน 2
9,800.-

- ราคาเหมาะสม
- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
84/2561
4 กันยายน 61

92

ค่าจัดซื้อน้้าดืม่ ในการจัดประชุม
พิจารณาแผนฯ

1,350.-

1,350.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.พิ้งซัพพลาย
1,350.-

พจก.พิ้งซัพพลาย
1,350.-

- ราคาเหมาะสม
- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
85/2561
4 กันยายน 61

93

ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุมฯ

4,280.-

4,280.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป
จ้ากัด 4,280.-

บริษัท แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป - ราคาเหมาะสม
จ้ากัด 4,280.- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
86/2561
4 กันยายน 61

94

ค่าจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ขนส่ง)

2,749.-

2,749.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก
2,749.-

หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก
2,749.-

- ราคาเหมาะสม
- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
88/2561
10 สิงหาคม 61

95

ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

15,266.-

15,266.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด
15,266.-

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค
จ้ากัด
15,266.-

- ราคาเหมาะสม
- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
89/2561
10 สิงหาคม 61

96

ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

2,047.-

2,047.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด
2,047.-

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค
จ้ากัด
2,047.-

- ราคาเหมาะสม
- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
90/2561
10 กันยายน 61

97

ค่าจัดซื้อวัสดุส้านักงาน

12,330.-

12,330.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2
12,330.-

ร้านออน 2
12,330.-

- ราคาเหมาะสม
- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
91/2561
10 กันยายน 61

98

ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ขนส่ง)

2,890.-

2,890.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านต้นไม้
2,890.-

ร้านต้นไม้
2,890.-

- ราคาเหมาะสม
- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
92/2561
10 กันยายน 61

99

ค่าจัดซื้อปลั๊กไฟพ่วงชนิดล้อ

2,900.-

2,900.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้าน ป.สว่างแสงฟ้า
2,900.-

ร้าน ป.สว่างแสงฟ้า
2,900.-

- ราคาเหมาะสม
- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
93/2561
10 กันยายน 61

- 15 –
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

100 ค่าจ้างท้าป้ายไวนิลโครงการพัฒนา
ทักษะประชุมสภาท้องถิ่นฯ

1,750.-

1,750.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอินดีไซน์
1,750.-

ร้านอินดีไซน์
1,750.-

- ราคาเหมาะสม
- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
94/2561
11 สิงหาคม 61

101 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์โครงการพัฒนาทักษะ
ประชุมสภาท้องถิ่นฯ

3,915.-

3,915.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2
3,915.-

ร้านออน 2
3,915.-

- ราคาเหมาะสม
- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
95/2561
11 กันยายน 61

102 ค่าจัดซื้อวัสดุส้านักงาน

9,570.-

9,570.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2
9,570.-

ร้านออน 2
9,570.-

- ราคาเหมาะสม
- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
96/2561
17 กันยายน 61

103 ค่าจ้างท้าตรายาง

550.-

550.-

เฉพาะ
เจาะจง

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง
550.-

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง
550.-

- ราคาเหมาะสม
- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
97/2561
17 กันยายน 61

104 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

749.-

749.-

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก
749.-

หจก.ดับเบิล้ คลิ๊ก
749.-

- ราคาเหมาะสม
- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
98/2561
17 กันยายน 61

105 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ขนส่ง)

4,980.-

4,980.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด
4,980.-

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค
จ้ากัด
4,980.-

- ราคาเหมาะสม
- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
99/2561
24 กันยายน 61

106 ค่าจัดซื้อวัสดุส้านักงาน

9,844.-

9,844.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป
จ้ากัด 9,844.-

บริษัท แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป - ราคาเหมาะสม
จ้ากัด 9,844.- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
100/2561
24 กันยายน 61

107 ค่าจัดซื้อวัสดุส้านักงาน

17,713.-

17,713.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านออน 2
17,713.-

108 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

8,260.-

8,260.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป
จ้ากัด 8,260.-

ร้านออน 2
17,713.-

- ราคาเหมาะสม
- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
101/2561
24 กันยายน 61

บริษัท แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป - ราคาเหมาะสม
จ้ากัด 8,260.- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
102/2561
24 กันยายน 61

- 16 –
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

109 ค่าจ้างพิมพ์ปกพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2562

10,200.-

10,200.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านสาส์นสัมพันธ์การพิมพ์
10,200.-

110 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

3,920.-

3,920.-

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอมรพานิช
3,920.-

ร้านอมรพานิช
3,920.-

- ราคาเหมาะสม
- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
104/2561
25 กันยายน 61

111 ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้

2,500.-

2,500.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด
2,500.-

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค
จ้ากัด
2,500.-

- ราคาเหมาะสม
- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
105/2561
26 กันยายน 61

112 ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์

16,000.-

16,000.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด
16,000.-

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค
จ้ากัด
16,000.-

- ราคาเหมาะสม สัญญาซื้อขาย เลขที่
- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ
13/2561
26 กันยายน 61

113 ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัตกิ าร
ส้าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

3,800.-

3,800.-

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ้ากัด
3,800.-

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค
จ้ากัด
3,800.-

- ราคาเหมาะสม สัญญาซื้อขาย เลขที่
- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ
14/2561
26 กันยายน 61

ร้านสาส์นสัมพันธ์การพิมพ์ - ราคาเหมาะสม
10,200.- สินค้ามีคณ
ุ ภาพ

ใบสั่งจ้าง เลขที่
103/2561
24 กันยายน 61

