
 

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตาน ี

วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 
แบบ สขร.1 

         ล ำดับ
ที่ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำว 

วงเงิน
จัดซื้อ/ 

รำคำ
กลำง วิธีซื้อหรื่อจ้ำง รำยชื่อผูเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ 

    จัดจ้ำง     และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซื้อ 
                หรือจ้ำง 
1 
 

ค่ำจ้ำงท ำตรำยำง 
 

2,670.00 
 

2,670.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

โรงพิมพ์มิตรภำพ  
2,670.00 

โรงพิมพ์มิตรภำพ 
2,670.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง 
 

จ033/2563   16 ธ.ค 2562 
 

2 
 

ค่ำจ้ำงท ำป้ำยไวนิล 
 

750.00 
 

750.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนอิสติกลัลดีไซน์แอนด์ปริ้น 
750.00 

ร้ำนอิสติกลัลดีไซน์แอนด์ปริ้น 
750.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ034/2563   19 ธ.ค 2562 
 

3 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และ 
ของรำงวัล 

1,200.00 
 

1,200.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำงสำรีฮะ สำแล๊ะ 
1,200.00 

นำงสำรีฮะ สำแล๊ะ 
1,200.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง ซ 035/2563   19 ธ.ค 2562 
 

4 
 

ค่ำจ้ำงขุดลอกร่องน้ ำ 
 

25,600.00 
 

25,600.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

ศิมันทร์ พำณิชย์ 
25,600.00 

ศิมันทร์ พำณิชย์ 
25,600.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ036/2563    25 ธ.ค 2562 
 

5 
 

ค่ำจ้ำงวำงท่อระบำยน้ ำ 
 

15,300.00 
 

15,300.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

ศิมันทร์ พำณิชย์ 
15,300.00 

ศิมันทร์ พำณิชย์ 
15,300.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ037/2563    27 ธ.ค 2562 
 

6 
 

ค่ำจ้ำงเหมำท ำหน้ำที่ด้ำนงำน
เก็บค่ำน้ ำประปำ 

47,700.00 
 

47,700.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยอัศมิน ดอเลำะ 
 47,700.00 

นำยอัศมิน ดอเลำะ 
 47,700.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ038/2563    27 ธ.ค 2562 
 

7 
 

ค่ำจ้ำงเหมำท ำหน้ำที่ด้ำนงำน
เก็บค่ำน้ ำประปำ 

47,700.00 
 

47,700.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยอำหำมะ สำแล๊ะ 
 47,700.00 

นำยอำหำมะ สำแล๊ะ 
 47,700.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ039/2563    27ธ.ค 2562 
 

 

 

 

 



 

 

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตาน ี

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
แบบ สขร.1 

         ล ำดับ
ที่ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำว 

วงเงิน
จัดซื้อ/ รำคำกลำง วิธีซื้อหรื่อจ้ำง รำยชื่อผูเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ 

    จัดจ้ำง     และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซื้อ 
                หรือจ้ำง 
1 
 

ค่ำเช่ำเต็นท์และเก้ำอ้ี 
 

15,200.00 
 

15,200.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยนิโซะ แวหะยี 
15,200.00 

นำยนิโซะ แวหะย ี
15,200.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง 
 

จ030/2563   25 พ.ย. 2562 
 

2 
 

ค่ำจ้ำงท ำป้ำยไวนิล 
 

2,500.00 
 

2,500.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนอิสติกลัลดีไซน์แอนปริ้น 
2,500.00 

ร้ำนอิสติกลัลดีไซน์แอนด์ปริ้น 
2,500.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง 
 

จ031/2563   25 พ.ย. 2562 
 

3 
 

ค่ำจ้ำงท ำแผนที่ภำษี 
 

160,000.00 
 

160,000.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยฮูไซพี อุมำร 
160,000.00 

นำยฮูไซพี อุมำร 
160,000.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ032/2563   25 พ.ย. 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตาน ี

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
แบบ สขร.1 

         ล ำดับ
ที่ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำว 

วงเงิน
จัดซื้อ/ 

รำคำ
กลำง วิธีซื้อหรื่อจ้ำง รำยชื่อผูเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ 

    จัดจ้ำง     และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซื้อ 
                หรือจ้ำง 
1 
 

ค่ำจัดซื้อน้ ำมันดีเซลหนุนเร็ว 
(กข 3560 ปน) 

57,600.00 
 

57,600.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.ปัตตำนีปิโตรเลียมเซอรวิส 
57,600.00 

หจก.ปัตตำนีปิโตรเลียมเซอรวิส 
57,600.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง 
 

ซ001/2563   1 ต.ค 2562 
 

2 
 

ค่ำจัดซื้อน้ ำมันดีเซลหนุนเร็ว 
(กค 9734 ปน) 

57,600.00 
 

57,600.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.ปัตตำนีปิโตรเลียมเซอรวิส 
57,600.00 

หจก.ปัตตำนีปิโตรเลียมเซอรวิส 
57,600.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง ซ002/2563   1 ต.ค 2562 
 

3 
 

ค่ำจัดซื้อน้ ำมันดีเซลหนุนเร็ว 
(80-6191 ปน) 

96,000.00 
 

96,000.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.ปัตตำนีปิโตรเลียมเซอรวิส 
96,000 

หจก.ปัตตำนีปิโตรเลียมเซอรวิส 
96,000 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง ซ 003/2563   1 ต.ค 2562 
 

4 
 

ค่ำจัดซื้อน้ ำมันดีเซลหนุนเร็ว 
(บธ 1698 ปน) 

38,400.00 
 

38,400.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.ปัตตำนีปิโตรเลียมเซอรวิส 
38,400.00 

หจก.ปัตตำนีปิโตรเลียมเซอรวิส 
38,400.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง ซ004/2563    1 ต.ค 2562 
 

5 
 

ค่ำจ้ำงเหมำท ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน 
ด้ำนงำนธุรกำร 

88,800.00 
 

88,800.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นส.รอดียะห์ หะยีเด็ง 
88,800.00 

นส.รอดียะห์ หะยีเด็ง 
88,800.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ005/2563    1 ต.ค 2562 
 

6 
 

ค่ำจ้ำงเหมำท ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
ด้ำนงำนจัดเก็บรำยได้ 

88,800.00 
 

88,800.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นส.แวอำอีเซำะ วำเด็ง 
 88,800.00 

นำยอัศมิน ดอเลำะ 
 88,800.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ006/2563    1 ต.ค 2562 
 

7 
 

ค่ำจ้ำงเหมำท ำหน้ำที่ด้ำนงำน
ด้ำนงำนบัญชี 

88,800.00 
 

88,800.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นส.ฟำรีดะห์ เจะเตะ 
 88,800.00 

นส.ฟำรีดะห์ เจะเตะ 
88,800.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ007/2563    1 ต.ค 2562 
 

      

 
 
 
 



 
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตาน ี

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
แบบ สขร.1 

         ล ำดับ
ที่ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำว 

วงเงิน
จัดซื้อ/ 

รำคำ
กลำง วิธีซื้อหรื่อจ้ำง รำยชื่อผูเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ 

    จัดจ้ำง     และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซื้อ 
                หรือจ้ำง 
8 
 

ค่ำจ้ำงเหมำท ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน 
เป็นพนังงำนขับรถยนต์ฯ 

88,800.00 
 

88,800.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยอับดุลอำซิ แวนำแว 
 88,800.00 

นำยอับดุลอำซิ แวนำแว 
88,800.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ008/2563    1 ต.ค 2562 
 

9 
 

ค่ำจ้ำงเหมำท ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
ด้ำนงำนพัฒนำชุมชน 

88,800.00 
 

88,800.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นส.นูรอำมีนำ ทิพย์ยอและ 
 88,800.00 

นส.นูรอำมีนำ ทิพย์ยอและ 
88,800.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ009/2563    1 ต.ค 2562 
 

10 
 

ค่ำจ้ำงเหมำท ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
ด้ำนงำนวิชำกำรศึกษำ 

88,800.00 
 

88,800.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นส.มำชีดำ สีตีเลำะ 
 88,800.00 

นส.มำชีดำ สีตีเลำะ 
88,800.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ010/2563    1 ต.ค 2562 
 

11 
 

ค่ำจ้ำงเหมำท ำหน้ำที่เป็นผู้ดูแล
เด็ก ต.คลองมำนิง 

88,800.00 
 

88,800.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นส.อำมำนี สีตีเลำะ  
 88,800.00 

นส.อำมำนี สีตีเลำะ  
88,800.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ011/2563    1 ต.ค 2562 
 

12 
 

ค่ำจ้ำงเหมำท ำหน้ำที่เป็นผู้ดูแล
เด็ก ต.คลองมำนิง 

88,800.00 
 

88,800.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นส.แวมีเนำะ หะยีดรำโอะ  
 88,800.00 

นส.แวมีเนำะ หะยีดรำโอะ  
88,800.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ012/2563    1 ต.ค 2562 
 

13 
 

ค่ำจ้ำงเหมำท ำหน้ำที่ด้ำนงำน
ด้ำนงำนบัญชี 

73,200.00 
 

73,200.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยมะซำกรี ดำมิ 
 73,200.00 

นำยมะซำกรี ดำมิ 
73,200.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ013/2563    1 ต.ค 2562 
 

14 
 

ค่ำจ้ำงเหมำท ำหน้ำที่ด้ำนงำน 
เก็บค่ำน้ ำประปำ 

15,900.00 
 

15,900.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยอำหำมะ สำแล๊ะ 
15,900.00 

นำยอำหำมะ สำแล๊ะ 
15,900.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ014/2563    1 ต.ค 2562 
 

      

 

 

 



 

  

             

      

                   

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตาน ี

วันที ่4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
แบบ สขร.1 

         ล ำดับ
ที่ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำว 

วงเงิน
จัดซื้อ/ 

รำคำ
กลำง วิธีซื้อหรื่อจ้ำง รำยชื่อผูเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ 

    จัดจ้ำง     และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซื้อ 
                หรือจ้ำง 
15 
 

ค่ำจ้ำงเหมำท ำหน้ำที่ด้ำนงำน 
เก็บค่ำน้ ำประปำ 

15,900.00 
 

15,900.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยอำหำมะ สำแล๊ะ 
15,900.00 

นำยอำหำมะ สำแล๊ะ 
15,900.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ015/2563    1 ต.ค 2562 
 

16 
 

ค่ำจ้ำงเหมำท ำหน้ำที่เป็น 
แม่บ้ำนประจ ำสนง. 

63,600.00 
 

63,600.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นส.กำมีละห ์โตะมิง 
 63,600.00 

นำยอำหำมะ สำแล๊ะ 
63,600.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ016/2563    1 ต.ค 2562 
 

17 
 

ค่ำจ้ำงเหมำท ำหน้ำที่เป็น 
แม่บ้ำนประจ ำศพด. 

63,600.00 
 

63,600.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นส.แมะซง เจะอำมะ 
 63,600.00 

นส.แมะซง เจะอำมะ 
63,600.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ017/2563    1 ต.ค 2562 
 

18 
 

ค่ำจ้ำงเหมำท ำหน้ำที่ 
ขับรถขยะ 

63,600.00 
 

63,600.00 
 

เฉพำะเจำะจะ 
 

นำยมูฮำมัด มำมะโย 
63,600.00 

นำยมูฮำมัด มำมะโย 
63,600.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ018/2563    1 ต.ค 2562 
 

19 
 

ค่ำจ้ำงเหมำท ำหน้ำที่คนงำน 
ประจ ำรถขยะ 

63,600.00 
 

63,600.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยอับดุลเลำะ เจะอูมำร์  
63,600.00 

นำยอับดุลเลำะ เจะอูมำร์  
63,600.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ019/2563    1 ต.ค 2562 
 

20 
 

ค่ำจ้ำงเหมำท ำหน้ำที่คนงำน 
ประจ ำรถขยะ 

63,600.00 
 

63,600.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยเจะบือรำเฮง เจะอำแว 
 63,600.00 

นำยเจะบือรำเฮง เจะอำแว 
63,600.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ020/2563    1 ต.ค 2562 
 

21 
 

ค่ำจ้ำงเหมำท ำหน้ำที่เป็น 
รปภ. ประจ ำศพด.(กลำงคืน) 

63,600.00 
 

63,600.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยหมัดยำกี ตำนีแล 
63,600.00 

นำยหมัดยำกี ตำนีแล 
63,600.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ021/2563    1 ต.ค 2562 
 



 

 

 

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตาน ี

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
แบบ สขร.1 

         ล ำดับ
ที่ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำว 

วงเงิน
จัดซื้อ/ 

รำคำ
กลำง วิธีซื้อหรื่อจ้ำง รำยชื่อผูเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ 

    จัดจ้ำง     และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซื้อ 
                หรือจ้ำง 
22 
 

ค่ำจ้ำงเหมำท ำหน้ำที่เป็น 
รปภ. ประจ ำศพด.(กลำงวัน) 

63,600.00 
 

63,600.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยธนำกร์ อำแวกะจ ิ
 63,600.00 

นำยธนำกร์ อำแวกะจ ิ
63,600.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ022/2563    1 ต.ค 2562 
 

23 
 

ค่ำจ้ำงเหมำท ำหน้ำที่เป็น 
รปภ. ประจ ำศพด.(กลำงวัน) 

63,600.00 
 

63,600.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยธนวัฒน์ นิลพัฒน์ 
 63,600.00 

นำยธนวัฒน์ นิลพัฒน์ 
63,600.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ023/2563    1 ต.ค 2562 
 

24 
 

ค่ำจ้ำงเหมำท ำหน้ำที่เป็น 
รปภ. ประจ ำอบต.(กลำงคืน) 63,600.00 63,600.00 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยกอยรน ยะละมะ 
63,600.00 

นำยกอยรน ยะละมะ 
63,600.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ024/2563    1 ต.ค 2562 
 

25 
 

ค่ำจ้ำงเหมำท ำหน้ำที่เป็น 
รปภ. ประจ ำอบต.(กลำงคืน) 63,600.00 63,600.00 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยมะรอกิ สะแลแม 
63,600.00 

นำยมะรอกิ สะแลแม 
63,600.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ025/2563    1 ต.ค 2562 
 

26 
 

ค่ำจ้ำงเหมำท ำหน้ำที่เป็น 
รปภ. ประจ ำอบต.(กลำงคืน) 

63,600.00 
 63,600.00 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยซำกำรียำ ลำเตะ 
 63,600.00 

นำยซำกำรียำ ลำเตะ 
63,600.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ026/2563    1 ต.ค 2562 
 

27 
 

ค่ำจ้ำงเหมำท ำหน้ำที่เป็น 
รปภ. ประจ ำอบต.(กลำงคืน) 

63,600.00 
 63,600.00 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยอุสมำน ละเซะ 
63,600.00 

นำยอุสมำน ละเซะ 
63,600.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ027/2563    1 ต.ค 2562 
 

28 
 

ค่ำเช่ำพ้ืนที่เว็บไซต์ 
 

10,000.00 
 

10,000.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

บ.ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จ ำกัด 
10,000.00 

บ.ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่นจ ำกัด   
                                   10,000.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง ซ028/2563    2 ต.ค 2562 
 

29 
 

ค่ำจ้ำงเหมำท ำหน้ำที่ด้ำนงำน
ด้ำนงำนบัญชี 

88,800.00 
 

88,800.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยอำหำมะ สำแล๊ะ 
 88,800.00 

นำยอำหำมะ สำแล๊ะ 
88,800.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ029/2563    29  ต.ค 2562 
 

 



 
 
 
 

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตาน ี

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
แบบ สขร.1 

         ล ำดับ
ที่ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำว 

วงเงิน
จัดซื้อ/ รำคำกลำง วิธีซื้อหรื่อจ้ำง รำยชื่อผูเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ 

    จัดจ้ำง     และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซื้อ 
                หรือจ้ำง 
30 
 

อำหำรเสริม(นม) 
 

310,749.80 
 

310,749.80 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

สหกรณ์โคนมพัทลุง จ ำกัด 
310,749.80 

สหกรณ์โคนมพัทลุง จ ำกัด 
310,749.80 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง 
 

ส/ญ001/2563   29 ต.ค. 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตาน ี

วันที่ 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
แบบ สขร.1 

         ล ำดับ
ที่ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำว 

วงเงิน
จัดซื้อ/ 

รำคำ
กลำง วิธีซื้อหรื่อจ้ำง รำยชื่อผูเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ 

    จัดจ้ำง     และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซื้อ 
                หรือจ้ำง 
1 
 

ค่ำจ้ำงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก
ขยะเอนกประสงค ์

10,940.00 
 

10,940.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยอิสมำแอ อำแว 
10,9400.00 

นำยอิสมำแอ อำแว 
10,9400.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ040/2563    2 ม.ค 2563 
 

2 
 

ค่ำจ้ำงท ำป้ำยไวนิล 
 

900.00 
 

900.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนอิสติกลัลดีไซน์แอนด์ปริ้น 
900.00 

ร้ำนอิสติกลัลดีไซน์แอนด์ปริ้น 
900.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ041/2563    7 ม.ค 2563 
 

3 
 

ค่ำเช้ำเต็นท์และกระดำนเวท ี
 

1,200.00 
 

1,200.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยอับดุลอำซิ แวนำแว 
1,200.00 

นำยอับดุลอำซิ แวนำแว 
1,200.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ042/2563    7 ม.ค 2563 
 

4 
 

ค่ำจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และของ
รำงวัล 

2,600.00 
 

2,600.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำง สำรีฮะ สำแล๊ะ 
2,600.00 

นำง สำรีฮะ สำแล๊ะ 
2,600.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ043/2563    7 ม.ค 2563 
 

5 
 

ค่ำจ้ำงเหมำท ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
ทำงช่ำงโยธำ 

62,064.00 
 

62,064.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยแวอิสมำแอ สอและ 
 62,064.00 

นำยแวอิสมำแอ สอและ 
62,064.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ044/2563    17 ม.ค 2563 
 

6 
 

ค่ำจ้ำงเหมำท ำหน้ำที่เป็น รปภ.
ประจ ำ ศพด.(กลำงวัน) 

44,451.00 
 

44,451.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยอิมรอน กำเซ็ง 
44,451.00 

นำยอิมรอน กำเซ็ง 
44,451.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ045/2563    17 ม.ค 2563 
 

7 
 

ค่ำจ้ำงเหมำท ำหน้ำที่เป็น รปภ.
ประจ ำ อบต.(กลำงคืน) 

44,451.00 
 

44,451.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยอำหำมะ สำแล๊ะ 
 44,451.00 

นำยอำหำมะ สำแล๊ะ 
44,451.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ046/2563    17 ม.ค 2563 
 

      

 
 
 
 



 
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตาน ี

วันที่ 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
แบบ สขร.1 

         ล ำดั
บที่ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำว วงเงินจัดซื้อ/ รำคำกลำง วิธีซื้อหรื่อจ้ำง รำยชื่อผูเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ 

    จัดจ้ำง     และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซื้อ 
                หรือจ้ำง 
8 
 

ค่ำจ้ำงเจำะบ่อบำดำล 
 

285,000.00 
 

285,000.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนศิมันทร์ พำณิชย์ 
285,000.00 

ร้ำนศิมันทร์ พำณิชย์ 
285,000.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง ส/ญ002/2563   22 ม.ค 2563 
 

9 
 

ค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

42,600.00 
 

42,600.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.ดับเบิลคลิ๊กคอมพิวเตอร์ 
42,600.00 

หจก.ดับเบิลคลิ๊กคอมพิวเตอร์ 
42,600.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง ซ047/2563    23 ม.ค 2563 
 

10 
 

ค่ำจ้ำงซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร๋
โน๊ตบุ๊ค 

749.00 
 

749.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.ดับเบิลคลิ๊กคอมพิวเตอร์ 
749.00 

หจก.ดับเบิลคลิ๊กคอมพิวเตอร์ 
749.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ048/2563    23 ม.ค 2563 
 

11 
 

ค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(คีย์บอร์ด) 

390.00 
 

390.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.ดับเบิลคลิ๊กคอมพิวเตอร์ 
390.00 

หจก.ดับเบิลคลิ๊กคอมพิวเตอร์ 
390.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ049/2563   23 ม.ค 2563 
 

12 
 

ค่ำจ้ำงท ำป้ำยไวนิล 
 

750.00 
 

750.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนอิสติกลัลดีไซน์แอนด์ปริ้น 
750.00 

ร้ำนอิสติกลัลดีไซน์แอนด์ปริ้น 
750.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง จ050/2563    23 ม.ค 2563 
 

13 
 

ค่ำจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในกำร
ฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพ 

1,870.00 
 

1,870.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำง สำรีฮะ สำแล๊ะ 
1,870.00 

นำง สำรีฮะ สำแล๊ะ 
1,870.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง ซ051/2563    23 ม.ค 2563 
 

14 
 

ค่ำจัดซื้อวัสดุ(อำหำรสด)ใน
กำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพ 

44,451.00 
 

44,451.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยอำหำมะ สำแล๊ะ 
 44,451.00 

นำยอำหำมะ สำแล๊ะ 
44,451.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง ซ052/2563    23 ม.ค 2563 
 

      

 
 
 
 



 
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตาน ี

วันที่ 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
แบบ สขร.1 

         ล ำดั
บที่ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำว วงเงินจัดซื้อ/ รำคำกลำง วิธีซื้อหรื่อจ้ำง รำยชื่อผูเสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ 

    จัดจ้ำง     และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซื้อ 
                หรือจ้ำง 
15 
 

ค่ำสั่งซื้อใบเสร็จรับเงินที่ดิน
และสิง่ปลูกสร้ำง 

700.00 
 

700.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

โรงพิมพ์มิตรภำพ 
700.00 

โรงพิมพ์มิตรภำพ 
700.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง ซ053/2563   30 ม.ค 2563 
 

9 
 

ค่ำสั่งซื้อใบเสร็จรับเงิน 
 

550.00 
 

550.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

โรงพิมพ์มิตรภำพ 
550.00 

โรงพิมพ์มิตรภำพ 
550.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง ซ054/2563    30 ม.ค 2563 
 

10 
 

ค่ำจ้ำงขุดลอกคลอง 
 

574,000.00 
 

574,000.00 
 

คัดเลือก 
 

ร้ำนศิมันทร์ พำริชย์ 
574,000.00 

ร้ำนศิมันทร์ พำริชย์ 
574,000.00 

ตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง ส/ญ003/2563  23 ม.ค 2563 
 

      

 

 

 

 


