สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕62 ประจาเดือนกันยายน
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตาบลพิเทน
ลาดับ
ที่
1.
2.
3.

4.

5.
6.

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อน้้ายาพ่นหมอกควัน
ขนาด 1,000 ซี.ซี.
โครงการจัดซื้อไม้กระดก
พร้อมติดตั้ง
จัดซื้อโคมไฟตาม
โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณศูนย์
ศิลปชีพบ้านพิเทน
จ้างพนักงานจ้างเหมา
(ชั่วคราว) ของศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน
ต้าบลพิเทน
จ้างเหมาซ่อมแซมและ
บ้ารุงรักษารถยนต์ นข
1540 ปัตตานี
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่
จ้าเป็นตามโครงการ
ขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

วงเงิน
งบประมาณ
150,000.00
99,500.00
850,500.00

เหตุผลที่
ราคากลาง
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
คัดเลือก
โดยสังเขป
150,000.00 วิธเี ฉพาะ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด กรี
150,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด กรี
150,000.00 ผู้เสนอราคา
เจาะจง นทรี จี.ที.
นทรี จี.ที.
รายเดียว
99,500.00 วิธีเฉพาะ ร้านอิคลาสการค้า
99,500.00 ร้านอิคลาสการค้า
99,500.00 ผู้เสนอราคา
เจาะจง
ต่้าที่สุด
850,500.00 วิธเี ฉพาะ ร้านอามีน เซอร์วซิ
850,500.00 ร้านอามีน เซอร์วซิ
850,500.00 ผู้เสนอราคา
เจาะจง
รายเดียว

24,000.00

24,000.00 วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

นางสาวอาซีซ๊ะ วา
เล๊าะแต

24,000.00 นางสาวอาซีซ๊ะ วา
เล๊าะแต

24,000.00 ผู้เสนอราคา
รายเดียว

8,474.40

8,474.40 วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

หจก.เฉลียวศักดิ์ยาง
ยนต์

8,474.40 หจก.เฉลียวศักดิ์ยาง
ยนต์

8,474.40 ผู้เสนอราคา
รายเดียว

8,474.40

8,474.40 วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ร้านนินัสราพาณิชย์

8,474.40 ร้านนินัสราพาณิชย์

8,474.40 ผู้เสนอราคา
รายเดียว

แผ่นที่ 2
ลาดับ
ที่
7.

8.

9.

10.
11.
12.

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาอาหารกลางวัน
อาหารว่าง และป้าย
ประชาสัมพันธ์ ตาม
โครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน
กระเป๋าเอกสารพร้อม
สกรีนพร้อมเอกสาร
ประกอบการอบรม ตาม
โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
จ้างเหมาเช่าห้องประชุม
พร้อมตกแต่งห้อง ตาม
โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
จ้างเหมาท้าป้ายไวนิล
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการเคลื่อนที่
จ้างซ่อมรถยนต์ บจ
7812 ปัตตานี
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กค
2174 ปัตตานี

วงเงิน
งบประมาณ
8,474.40

เหตุผลที่
ราคากลาง
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
คัดเลือก
โดยสังเขป
8,474.40 วิธเี ฉพาะ ร้านนินัสราพาณิชย์
8,474.40 ร้านนินัสราพาณิชย์
8,474.40 ผู้เสนอราคา
เจาะจง
รายเดียว

9,600.00

9,600.00 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านนินัสราพาณิชย์

9,600.00 ร้านนินัสราพาณิชย์

9,600.00 ผู้เสนอราคา
รายเดียว

6,000.00

6,000.00 วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

บริษัท สามัคคีสุข
จ้ากัด

6,000.00 บริษัท สามัคคีสุข
จ้ากัด

6,000.00 ผู้เสนอราคา
รายเดียว

864.00

864.00 วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

ร้านนินัสราพาณิชย์

864.00 ร้านนินัสราพาณิชย์

864.00 ผู้เสนอราคา
รายเดียว

14,231.00

14,231.00 วิธเี ฉพาะ
เจาะจง
9,758.40 วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

หจก.เฉลียวศักดิ์ยาง
ยนต์
หจก.เฉลียวศักดิ์ยาง
ยนต์

14,231.00 หจก.เฉลียวศักดิ์ยาง
ยนต์
9,758.40 หจก.เฉลียวศักดิ์ยาง
ยนต์

14,231.00 ผู้เสนอราคา
รายเดียว
9,758.40 ผู้เสนอราคา
รายเดียว

9,758.40

แผ่นที่ 3
ลาดับ
ที่
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 80
5699 ปัตตานี
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จ้านวน
6 รายการ
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จ้านวน
5 รายการ
จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน
บธ 1397 ปัตตานี
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จ้านวน 2 รายการ
จ้างจัดท้าป้ายไวนิล
โครงการให้ความรู้แก่
พนักงานส่วนต้าบล
พนักงานจ้างและสมาชิก
สภา อบต.
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กค
2174 ปัตตานี
จ้างซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

วงเงิน
งบประมาณ
4,579.60
91,050.00
95,150.00
9,683.50
9,760.00
864.00

7,297.40
12,180.00
83,310.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

4,579.60 วิธเี ฉพาะ
เจาะจง
91,050.00 วิธีเฉพาะ
เจาะจง
95,150.00 วิธเี ฉพาะ
เจาะจง
9,683.50 วิธเี ฉพาะ
เจาะจง
9,760.00 วิธเี ฉพาะ
เจาะจง
864.00 วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

หจก.เฉลียวศักดิ์ยาง
ยนต์
ร้านยัสการค้า

4,579.60 หจก.เฉลียวศักดิ์ยาง
ยนต์
91,050.00 ร้านยัสการค้า

91,050.00

ร้านยัสการค้า

95,150.00 ร้านยัสการค้า

95,150.00

7,297.40 วิธีเฉพาะ
เจาะจง
12,180.00 วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

หจก.เฉลียวศักดิ์ยาง
ยนต์
เจ.ดี.คอมพิวเตอร์
แอนด์ มิวสิค โปร
ดักชั่นส์
เจ.ดี.คอมพิวเตอร์
แอนด์ มิวสิค โปร
ดักชั่นส์

83,310.00 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

หจก.เฉลียวศักดิ์ยาง
ยนต์
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ก้าว
มั่นวัฒนกิจ
ร้านนินัสราพาณิชย์

9,683.50 หจก.เฉลียวศักดิ์ยาง
ยนต์
9,760.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ก้าว
มั่นวัฒนกิจ
864.00 ร้านนินัสราพาณิชย์

7,297.40 หจก.เฉลียวศักดิ์ยาง
ยนต์
12,180.00 เจ.ดี.คอมพิวเตอร์
แอนด์ มิวสิค โปร
ดักชั่นส์
83,310.00 เจ.ดี.คอมพิวเตอร์
แอนด์ มิวสิค โปร
ดักชั่นส์

4,579.60

9,683.50
9,760.00
864.00

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป
ผู้เสนอราคา
รายเดียว
ผู้เสนอราคา
รายเดียว
ผู้เสนอราคา
รายเดียว
ผู้เสนอราคา
รายเดียว
ผู้เสนอราคา
รายเดียว
ผู้เสนอราคา
รายเดียว

7,297.40 ผู้เสนอราคา
รายเดียว
12,180.00 ผู้เสนอราคา
รายเดียว
83,310.00 ผู้เสนอราคา
รายเดียว

แผ่นที่ 4
ลาดับ
ที่
22.
23.

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาปักโลโก้เสื้อ
ส้าหรับผู้ปฏิบตั ิงาน
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

วงเงิน
งบประมาณ
1,530.00
27,700.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จ้าง

1,530.00 วิธเี ฉพาะ
เจาะจง
27,700.00 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

24.

จัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3
มิติ

20,800.00

20,800.00 วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

25.

จัดซื้อถาดหลุมส้าหรับใช้
บริการประชาชนในศูนย์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ประจ้า อบต.พิเทน
โครงการประเมินความพึง
พอใจ

11,200.00

11,200.00 วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

12,000.00

12,000.00 วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง
ประจ้าเดือนกันยายน

28,975.50

28,975.50 วิธเี ฉพาะ
เจาะจง

26.
27.

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ร้านบัลกีส ดีไซน์

1,530.00

เหตุผลที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
คัดเลือก
โดยสังเขป
ร้านบัลกีส ดีไซน์
1,530.00 ผู้เสนอราคา
รายเดียว
เจ.ดี.คอมพิวเตอร์
27,700.00 ผู้เสนอราคา
แอนด์ มิวสิค โปร
รายเดียว
ดักชั่นส์
เจ.ดี.คอมพิวเตอร์
20,800.00 ผู้เสนอราคา
แอนด์ มิวสิค โปร
รายเดียว
ดักชั่นส์
ร้านนินัสราพาณิชย์
11,200.00 ผู้เสนอราคา
รายเดียว

เจ.ดี.คอมพิวเตอร์
แอนด์ มิวสิค โปร
ดักชั่นส์
เจ.ดี.คอมพิวเตอร์
แอนด์ มิวสิค โปร
ดักชั่นส์
ร้านนินัสราพาณิชย์

27,700.00

มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี
นายวาโซ๊ะ มีสา

12,000.00 มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี
28,975.50 นายวาโซ๊ะ มีสา

20,800.00
11,200.00

12,000.00 ผู้เสนอราคา
รายเดียว
28,975.50 ผู้เสนอราคา
รายเดียว

