สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

๑

ซื้อวัสดุทำควำมสะอำด
“Big Cleaning Day”

2,358.-

2,358.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนออน ๒/ 2,358.-

ร้ำนออน ๒/ 2,358.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

๒

จ้ำงทำพำนดอกไม้สด
“วันข้ำรำชกำรพลเรือน”

1,000.-

1,000.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนอินดีไซน์/ 1,000.-

ร้ำนอินดีไซน์/ 1,000.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

๓

ซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว กระดำษชำระ
ม้วนใหญ่

3,360.-

3,360.-

เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท สยำมแม็คโคร จำกัด
(มหำชน)/ 3,360.-

บริษัท สยำมแม็คโคร จำกัด
(มหำชน)/ 3,360.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

4

ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน
โครงกำรอบรมกำรผูกผ้ำ จับจีบผ้ำฯ

5,040.-

5,040.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนมัสนำ/ 5,040.-

ร้ำนมัสนำ/ 5,040.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
๐6๔/๒๕๖๒
11 มี.ค. ๖๒

5

ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน
โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ

13,130.-

13,130.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนมัสนำ/ 13,130.-

ร้ำนมัสนำ/ 13,130.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
๐71/๒๕๖๒
19 มี.ค. ๖2

6

จัดทำป้ำยไวนิล
โครงกำรอบรมเทคนิคกำรเขียนหนังสือ
รำชกำรฯ

1,500.-

1,500.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนอินดีไซน์/ 1,500.-

ร้ำนอินดีไซน์/ 1,500.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งจ้ำง เลขที่
052/2562
๒2 ก.พ. ๖๒

7

ซื้อวัสดุสำนักงำน ของสำนักปลัดฯ

94,430.-

94,430.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนออน 2/ 94,430.-

ร้ำนออน 2/ 94,430.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
๐72/๒๕๖๒
๒5 มี.ค. ๖๒

8

จัดทำป้ำยไวนิล
โครงกำรอบรมกำรผูกผ้ำจับจีบผ้ำฯ

720.-

720.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนอินดีไซน์/ 720.-

ร้ำนอินดีไซน์/ 720.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
062/2562
11 มี.ค. ๖๒

-

-2ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

9

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เตรียมกำรรับเสด็จฯ

150,000.-

150,000.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนออน 2/ 150,000.-

ร้ำนออน 2/ 150,000.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
๐73/๒๕๖๒
1 เม.ย. ๖๒

10

ซื้อเครื่องฟอกอำกำศแบบตั้งพื้น

43,000.-

43,000.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนเฟลอร์/ 43,000.-

ร้ำนเฟลอร์/ 43,000.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
๐81/๒๕๖๒
9 เม.ย. ๖๒

11

ซื้อดินปลูกต้นไม้และขุยมะพร้ำว
เตรียมกำรรับเสด็จฯ

9,970.-

9,970.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนสวนอุทัย พันธุ์ไม้/
9,970.-

ร้ำนสวนอุทัย พันธุ์ไม้/
9,970.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

12

จ้ำงทำพำนดอกไม้สด “วันจักรี”

1,000.-

1,000.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนคำลล่ำลิลลี่/ 1,000.-

ร้ำนคำลล่ำลิลลี่/ 1,000.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

13

ซื้อวัสดุอุปกรณ์
โครงกำรอบรมกำรผูกผ้ำ จับจีบผ้ำฯ

21,720.-

21,720.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนออน 2/ 21,720.-

ร้ำนออน 2/ 21,720.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

14

ซื้อรถยนต์ตรวจกำรณ์

เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด/
1,470,000.-

บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด/
1,470,000.-

- สินค้ำมีคุณภำพ สัญญำซื้อขำย เลขที่

1,470,000.- 1,470,000.-

ใบสั่งจ้ำง เลขที่
๐61/๒๕๖๒
11 มี.ค. 6๒
7/๒๕๖๒
7 ก.พ. ๖๒

15

โครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่
ประจำเดือนมีนำคม 2562
ค่ำอุปโภค-บริโภค

17,800.-

17,800.-

เฉพำะ
เจำะจง

หจก.ซุปเปอร์ดีพำร์ทเม้นสโตร์ หจก.ซุปเปอร์ดีพำร์ทเม้นสโตร์ - สินค้ำมีคุณภำพ
- มีบริกำรส่งสินค้ำ
ยะลำ/ 17,800.ยะลำ/ 17,800.-

ใบสั่งซื้อ เลขที่
075/2562
2 เม.ย. 62

16

โครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่
ประจำเดือนมีนำคม 2562
ค่ำวัสดุกำรเรียน กำรสอน

6,750.-

6,750.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนมัสนำ/ 6,750.-

ร้ำนมัสนำ/ 6,750.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
077/2562
2 เม.ย. 62

17

โครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่
ประจำเดือนมีนำคม 2562
ค่ำจัดซื้อผ้ำโสร่งชำยและหญิง

6,500.-

6,500.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนสุไลมำน/ 6,500.-

ร้ำนสุไลมำน/ 6,500.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
078/2562
2 เม.ย. 62

-3ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

18

โครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่
ประจำเดือนมีนำคม 2562
ค่ำจัดซื้อชุดนักเรียน

17,000.-

17,000.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนอัล-อัยตำม/ 17,000.-

ร้ำนอัล-อัยตำม/ 17,000.-

- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
076/2562
2 เม.ย. 62

19

ซื้อวัสดุสำนักงำน
โครงกำรผู้นำศำสนำฯ รุ่นที่ 2

7,710.-

7,710.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนออน/ 2 7,710.-

ร้ำนออน/ 2 7,710.-

- รำคำเหมำะสม
- สะดวกในกำรซื้อ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
26/2562
1 เม.ย. 62

20

จัดทำป้ำยไวนิล
โครงกำรผู้นำศำสนำฯ รุ่นที่ 2

2,200.-

2,200.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนอินดีไซน์/ 2,200.-

ร้ำนอินดีไซน์/ 2,200.-

- รำคำเหมำะสม
- สะดวกในกำรจัด
จ้ำง

ใบสั่งจ้ำง เลขที่
027/2562
1 เม.ย. 62

21

จ้ำงเหมำบริกำรเช่ำเครื่องเสียง

16,000.-

16,000.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำน ดีปำลัส/ 16,000.-

ร้ำน ดีปำลัส/ 16,000.-

- รำคำเหมำะสม
- สะดวกในกำรซื้อ

ใบสั่งจ้ำง เลขที่
028/2562
1 เม.ย. 62

22

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเต็นท์

39,000.-

39,000.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำน น. เต็นท์/ 39,000.-

ร้ำน น. เต็นท์/ 39,000.-

- รำคำเหมำะสม
- ผลงำนมีคุณภำพ

ใบสั่งจ้ำง เลขที่
029/2562
1 เม.ย. 62

23

จ้ำงเหมำรับขนคนโดยสำร
โครงกำรผู้นำศำสนำฯ รุ่นที่ 2

112,000.-

112,000.-

เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท เซำท์สยำม ไอ.เอ็ม.ที.
คอร์ปอเรชั่น จำกัด/
112,000.-

บริษัท เซำท์สยำม ไอ.เอ็ม.ที.
คอร์ปอเรชั่น จำกัด/
112,000.-

- รำคำเหมำะสม
- สะดวกในกำรจัด
จ้ำง

ใบสั่งจ้ำง เลขที่
005/2562
1 เม.ย. 62

24

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ของกองแผนและงบประมำณ

16,000.-

16,000.-

เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จำกัด/ บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จำกัด/ - รำคำเหมำะสม
- สินค้ำมีคุณภำพ
16,000.16,000.-

สัญญำซื้อ เลขที่
006/2562
9 เม.ย. 62

25

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
ของกองแผนและงบประมำณ

16,000.-

16,000.-

เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จำกัด/ บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จำกัด/ - รำคำเหมำะสม
- สินค้ำมีคุณภำพ
16,000.16,000.-

สัญญำซื้อ เลขที่
007/2562
9 เม.ย. 62

-4ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

26

ซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ (Windows 10)
ของกองแผนและงบประมำณ

3,600.-

3,600.-

เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จำกัด/ บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จำกัด/ - รำคำเหมำะสม
- สินค้ำมีคุณภำพ
3,600.3,600.-

สัญญำซื้อ เลขที่
008/2562
9 เม.ย. 62

27

ซื้อเครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์
ของกองแผนและงบประมำณ

2,500.-

2,500.-

เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จำกัด/ บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จำกัด/ - รำคำเหมำะสม
- สินค้ำมีคุณภำพ
2,500.2,500.-

ใบสั่งซื้อ เลขที่
030/2562
9 เม.ย. 62

28

ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ของกองแผนและงบประมำณ

7,900.-

7,900.-

เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จำกัด/ บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จำกัด/ - รำคำเหมำะสม
- สินค้ำมีคุณภำพ
7,900.7,900.-

ใบสั่งซื้อ เลขที่
31/62
9 เม.ย. 62

29

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ของกองแผนและงบประมำณ

15,320.-

15,320.-

เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จำกัด/ บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จำกัด/ - รำคำเหมำะสม
- สินค้ำมีคุณภำพ
15,320.15,320.-

ใบสั่งซื้อ เลขที่
032/2562
9 เม.ย. 62

30

จ้ำงทำแบบพิมพ์ตั๋วค่ำบริกำรสถำนี
ขนส่งผู้โดยสำรฯ

4,500.-

4,500.-

เฉพำะ
เจำะจง

โรงพิมพ์ปัตตำนีกำรช่ำง/
4,500.-

โรงพิมพ์ปัตตำนีกำรช่ำง/
4,500.-

- รำคำเหมำะสม
- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งจ้ำง เลขที่
033/2562
11 เม.ย. 62

31

ซื้อวัสดุสำนักงำน
โครงกำรผู้นำศำสนำฯ รุ่นที่ 3

7,850.-

7,850.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนออน 2/ 7,850.-

ร้ำนออน 2/ 7,850.-

- รำคำเหมำะสม
- สะดวกในกำร
จัดซือ้

ใบสั่งซื้อ เลขที่
034/2562
18 เม.ย. 62

32

ซื้อวัสดุสำนักงำน
โครงกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกำร
จัดทำแผนฯ

25,250.-

25,250.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำน สเป็คซ์เครื่องเขียน/
25,250.-

ร้ำน สเป็คซ์เครื่องเขียน/
25,250.-

- รำคำเหมำะสม
- สะดวกในกำร
จัดซื้อ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
035/2562
18 เม.ย. 62

33

ซื้อกระเป๋ำใส่เอกสำร
โครงกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกำร
จัดทำแผนฯ

45,000.-

45,000.-

เฉพำะ
เจำะจง

นำงสำว พัชรี ปำนทอง/
45,000.-

นำงสำว พัชรี ปำนทอง/
45,000.-

- รำคำเหมำะสม
- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
036/2562
18 เม.ย. 62

-5ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

34

จ้ำงทำเอกสำรประกอบกำรบรรยำย
โครงกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกำร
จัดทำแผนฯ

37,500.-

37,500.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำน สำส์นสัมพันธ์กำรพิมพ์/
37,500.-

35

จัดทำป้ำยไวนิล
โครงกำรผู้นำศำสนำฯ รุ่นที่ 3

2,200.-

2,200.-

เฉพำะ
เจำะจง

36

จ้ำงเหมำรับขนคนโดยสำร
โครงกำรผู้นำศำสนำฯ รุ่นที่ 3

196,000.-

196,000.-

37

ซื้ออุปกรณ์งำนบ้ำนงำนครัว

2,520.-

38

ซื้อกระเป๋ำใส่เอกสำร
โครงกำร น้ำ คือ ชีวิต

39

ซื้อวัสดุกำรเกษตร เพื่อกำรสำธิตใน
โครงกำร น้ำ คือ ชีวิต

40

41

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

ร้ำน สำส์นสัมพันธ์กำรพิมพ์/
37,500.-

- รำคำเหมำะสม
- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งจ้ำง เลขที่
037/2562
18 เม.ย. 62

ร้ำน อินดีไซน์/ 2,200.-

ร้ำน อินดีไซน์/ 2,200.-

- รำคำเหมำะสม
- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งจ้ำง เลขที่
038/2562
18 เม.ย. 62

เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท เซำท์สยำม ไอ.เอ็ม.ที.
คอร์ปอเรชั่น จำกัด/
196,000.-

บริษัท เซำท์สยำม ไอ.เอ็ม.ที.
คอร์ปอเรชั่น จำกัด/
196,000.-

- รำคำเหมำะสม
- สะดวกในกำรจัด
จ้ำง

สัญญำจ้ำง เลขที่
009/2562
22 เม.ย. 62

2,520.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำน อมรพำนิช/ 2,520.-

ร้ำน อมรพำนิช/ 2,520.-

- รำคำเหมำะสม
- สะดวกในกำร
จัดซื้อ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
039/2562
24 เม.ย. 62

12,900.-

12,900.-

เฉพำะ
เจำะจง

นำงสำว พัชรี ปำนทอง/
12,900.-

นำงสำว พัชรี ปำนทอง/
12,900.-

- รำคำเหมำะสม
- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
040/2562
30 เม.ย. 62

5,245.-

5,245.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำน ป.เจริญโภคภัณฑ์พำนิช/
5,245.-

ร้ำน ป.เจริญโภคภัณฑ์พำนิช/
5,245.-

- รำคำเหมำะสม
- สะดวกในกำร
จัดซื้อ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
041/2562
13 มี.ค. 62

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงกำร น้ำ คือ ชีวิต

559.-

559.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำน ออน 2/ 559.-

ร้ำน ออน 2/ 559.-

- รำคำเหมำะสม
- สะดวกในกำร
จัดซื้อ

ใบสั่งซื้อ เลขที่
042/2562
30 เม.ย. 62

จัดทำป้ำยไวนิล โครงกำร น้ำ คือ ชีวิต

720.-

720.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำน อินดีไซน์/ 720.-

ร้ำน อินดีไซน์/ 720.-

- รำคำเหมำะสม
- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งจ้ำง เลขที่
043/2562
30 เม.ย. 62

-6ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

42

จ้ำงเตรียมพื้นที่แปลงสำธิต ในโครงกำร
น้ำ คือ ชีวิต

800.-

800.-

เฉพำะ
เจำะจง

นำยมะสอและ ปะดอมะ/
800.-

43

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ของกองกำรศึกษำฯ

32,000.-

32,000.-

เฉพำะ
เจำะจง

นำงสำวภคพร เกำไศยำภรณ์/ นำงสำวภคพร เกำไศยำภรณ์/ - บริกำรดี
สัญญำซื้อขำย เลขที่
สิ
น
ค้
ำ
มี
ค
ณ
ุ
ภำพ
32,000.32,000.010/2562
1 เม.ย. 62

44

ซื้อโต๊ะทำงำนพร้อมเก้ำอี้
ของกองกำรศึกษำฯ

13,500.-

13,500.-

เฉพำะ
เจำะจง

บริษัท จ.พำนิชปัตตำนี/
13,500.-

45

ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิกำร
คอมพิวเตอร์ (Windows)
ของกองกำรศึกษำฯ

3,600.-

3,600.-

เฉพำะ
เจำะจง

นำงสำวภคพร เกำไศยำภรณ์/ นำงสำวภคพร เกำไศยำภรณ์/ - บริกำรดี
สัญญำซื้อขำย เลขที่
สิ
น
ค้
ำ
มี
ค
ณ
ุ
ภำพ
3,600.3,600.11/2562
1 เม.ย. 62

46

ซื้อวัสดุกำรเกษตร
ของโรงเรียนบ้ำนตะบิงตีงี

4,830.-

4,830.-

เฉพำะ
เจำะจง

ร้ำนปัตตำนี กำร์เด้นท์ แอนด์
ดีไซน์/ 4,830.-

ร้ำนปัตตำนี กำร์เด้นท์ แอนด์
ดีไซน์/ 4,830.-

- บริกำรดี
- สินค้ำมีคุณภำพ

สัญญำซื้อขำย เลขที่
13/2562
10 เม.ย. 62

47

เบิกจ่ำยค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง

เฉพำะ
เจำะจง

บ.ปัตตำนีจังหวัดพำณิชย์
จำกัด/ 49,408.60.-

บ.ปัตตำนีจังหวัดพำณิชย์
จำกัด/ 49,408.60.-

- ที่ตั้งใกล้
สำนักงำน
- สะดวกในกำรใช้
บริกำร

-

48

ก่อสร้ำงถนนหินคลุกสำย ม.6
2,125,500.- 2,125,500.- วิธีคัดเลือก หจก.ขำวทองกำรก่อสร้ำง/
ต.โคกโพธิ์ – ม.1 ต.ป่ำบอน อ.โคกโพธิ์
2,125,500.จ.ปัตตำนี
หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้ำง/
2,135,000.หจก.เกตุบญ
ุ ชูก่อสร้ำง/
2,137,000.-

หจก.ขำวทองกำรก่อสร้ำง/
2,125,500.-

- มีผลงำนที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ำที่สุด

สัญญำจ้ำง เลขที่
037/2562
4 เม.ย. 62

49,408.60.- 49,408.60.-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)
นำยมะสอและ ปะดอมะ/
800.-

บริษัท จ.พำนิชปัตตำนี/
13,500.-

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

- รำคำเหมำะสม
- ผลงำนมีคุณภำพ

ใบสั่งจ้ำง เลขที่
044/2562
30 เม.ย. 62

- บริกำรดี
- สินค้ำมีคุณภำพ

ใบสั่งจ้ำง เลขที่
010/2562
2 เม.ย. 62

-7ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
หรือราคาที่เสนอ
(บาท)

วิธีคัดเลือก หจก.สยำมสลำตัน คอน
สตรัคชั่น/
857,000.หจก.เอส บี คอนสตรัคชั่น/
889,000.หจก.สลำมมัตสลำตันบริกำร/
900,000.-

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

หจก.สยำมสลำตัน คอน
สตรัคชั่น/
857,000.-

- มีผลงำนที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ำที่สุด

สัญญำจ้ำง เลขที่
038/2562
11 เม.ย. 62

49

ปรับปรุงอำคำรสำนักงำนองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี
ตำมโครงกำรปรับปรุงงำนรับเสด็จฯ

857,000.-

857,000.-

50

ก่อสร้ำงรั่วลวดหนำมและระบบจ่ำยน้ำ
ตำมโครงกำร น้ำ คือ ชีวิต

168,000.-

168,000.-

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้ำง/
168,000.-

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้ำง/
168,000.-

- มีผลงำนที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ำที่สุด

สัญญำจ้ำง เลขที่
039/2562
18 เม.ย. 62

51

ขุดลอกคลองสำย ม.8 ต.บ่อทอง – ม.5 2,589,000.- 2,589,000.- วิธีคัดเลือก หจก.เซำท์สยำม บิลดิ้ง/
ต.บำงเขำ อ.หนองจิก จ.ปัตตำนี
2,589,000.หจก.ดูวำแทรกเตอร์/
2,767,000.หจก.รุสลันโยธำ/
2,779,000.-

หจก.เซำท์สยำม บิลดิ้ง/
2,589,000.-

- มีผลงำนที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ำที่สุด

สัญญำจ้ำง เลขที่
040/2562
24 เม.ย. 62

52

ขุดลอกคลองสำย ม.2 ต.ตุยง – ม.1
ต.บำงเขำ อ.หนองจิก จ.ปัตตำนี

หจก.เซำท์สยำม บิลดิ้ง/
2,098,000.-

- มีผลงำนที่เป็น
ประจักษ์
- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
- เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ำที่สุด

สัญญำจ้ำง เลขที่
041/2562
24 เม.ย. 62

เฉพำะ
เจำะจง

2,098,000.- 2,098,000.- วิธีคัดเลือก หจก.เซำท์สยำม บิลดิ้ง/
2,098,000.หจก.ดูวำแทรกเตอร์/
2,247,000.หจก.รุสลันโยธำ/
2,255,000.-

