
 

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2552 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ลําดบั
ที
 

งานจดัซื �อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาที
เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที
คดัเลือก
โดยสงัเขป 

1. คา่จ้างทําพวงมาลา 1,000 บาท ตกลงราคา นางประนอม  มาลีแก้ว   
ราคา 1,000 บาท 

นางประนอม  มาลีแก้ว   
ราคา 1,000 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

2. คา่โทรศพัท์ 3,998.33 บาท ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 
ราคา 3,998.33 บาท 

บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 
ราคา 3,998.33 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

3. คา่บอกรับวารสาร 1,780 บาท ตกลงราคา ร้านกรุงทอง ราคา 1,780 บาท ร้านกรุงทอง ราคา 1,780 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 
4. โครงการจังหวัดเคลื$อนที$ 

- เครื
องอปุโภค บริโภค 
- ผ้าหม่ 
- วสัดกุารเรียนการสอน  
- ชดุนกัเรียน 
 
- คา่อาหาร (ข้าวกล่อง) 
 
- คา่กระเป๋า 

 
112,250 บาท 

 
ตกลงราคา 

 
- ร้านจิปาถะ ราคา 13,300 บาท 
- ร้านสไุลมาน ราคา 5,000 บาท 
- ร้านออน 2 ราคา 4,000 บาท 
- ร้านอลัอยัตาม  
ราคา 11,500 บาท 
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา 450 บาท 
- ร้านพรีเมี
ยม บาย ดาหลา  
ราคา 78,000 บาท 

 
- ร้านจิปาถะ ราคา 13,300 บาท 
- ร้านสไุลมาน ราคา 5,000 บาท 
- ร้านออน 2 ราคา 4,000 บาท 
- ร้านอลัอยัตาม  
ราคา 11,500 บาท 
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา 450 บาท 
- ร้านพรีเมี
ยม บาย ดาหลา  
ราคา 78,000 บาท 

 
เป็นราคาตามท้องตลาด 
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ลําดบั
ที
 

งานจดัซื �อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาที
เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที
คดัเลือก
โดยสงัเขป 

5. คา่จดัซื �อของรางวลั 1,450 บาท ตกลงราคา ร้านออน 2 ราคา 1,450 บาท ร้านออน 2 ราคา 1,450 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 
6. คา่อาหารวา่งและเครื
องดื
ม 375 บาท ตกลงราคา ร้านแมอ่ําพนั  ราคา 375 บาท ร้านแมอ่ําพนั  ราคา 375 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 
7.  คา่นํ �ามนัเชื �อเพลิงและ 

หลอ่ลื
น 
7,504.50 บาท ตกลงราคา บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ จก. 

ราคา 7,504.50 บาท 
บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ จก. 
ราคา 7,504.50 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

8.  คา่จดัซื �อระเบียบฯ 1,000 บาท ตกลงราคา ร้านบ้านท้องถิ
น   
ราคา 1,000 บาท 

ร้านบ้านท้องถิ
น   
ราคา 1,000 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการลงนามสัญญาโครงการ เดือนตุลาคม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
 

ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
คู่ สัญญา 

วงเงนิตาม
สัญญา 

วิธีการจัดซื �อ
จัดจ้าง 

วันที$เริ$ม
สัญญา 

ระยะเวลาการ
ดาํเนินงาน 

ค่าปรับ 
(ต่อวนั) 

งวดการส่งงาน 
กาํหนดการ

เสร็จ 
วันที$เสร็จ 

1. คา่จ้างทําพวงมาลา 100,000.- นางประนอม  มาลแีก้ว 1,000.- ตกลงราคา 19 ต.ค.52 23 ต.ค.52 - 23 ต.ค.52 23 ต.ค.52 
2. คา่โทรศพัท์ 80,000.- บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 3,998.33.- ตกลงราคา - - - - - 
3. คา่บอกรับวารสาร 15,000.- ร้านกรุงทอง 1,020.- ตกลงราคา - - - - - 
4. โครงการจังหวดัเคลื$อนที$ 

- เครื
องอปุโภคบริโภค 
- ผ้าหม่ 
- วสัดกุารเรียนการสอน 
- ชดุนกัเรียน 
- คา่จดัเลี �ยงประกอบอาหาร 
เป็นข้าวกลอ่ง 
- คา่กระเป๋า 

 
 
 

400,000.- 
 
  

 
ร้านจิปาถะ  
ร้านสไุลมาน 
ร้านออน 2 
ร้านอลั-อยัตาม 
ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด 
 
ร้านพรีเมี
ยม บาย ดาหลา 

  
13,300.- 

5,000.- 
4,000.- 

11,500.- 
450.- 

 
78,000.- 

 
ตกลงราคา 
 ตกลงราคา 
ตกลงราคา 
ตกลงราคา 
ตกลงราคา 

 
ตกลงราคา 

 
13 ต.ค.52 
12 ต.ค.52 
12 ต.ค.52 
13 ต.ค.52 
12 ต.ค.52 

 
13 ต.ค.52 

 
5 วนั 
5 วนั 
5 วนั 
5 วนั 

21 ต.ค.52 
 

5 วนั 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
19 ต.ค.52  
16 ต.ค.52 
16 ต.ค.52 
19 ต.ค.52 
21 ต.ค.52 

 
20 ต.ค.52 

 
 19 ต.ค.52  
16 ต.ค.52 
16 ต.ค.52 
20 ต.ค.52 
21 ต.ค.52 

 
20 ต.ค.52 

5. คา่จดัซื �อของรางวลั 150,000.- ร้านออน 2 1,450.- ตกลงราคา 12 ต.ค.52 12 ต.ค.52 - 12 ต.ค.52 12 ต.ค.52 
6. คา่จ้างประกอบเลี �ยงรับรอง 500,000.- ร้านแมอ่ําพนั 375.- ตกลงราคา 13 ต.ค.52 14 ต.ค.52 - 14 ต.ค.52 14 ต.ค.52 
7. คา่นํ �ามนัเชื �อเพลงิและหลอ่ลื
น 80,000.- บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ จก 7,504.50.- ตกลงราคา 1 ต.ค.52 1 ปี - 1 ปี  

(สง่มอบทกุเดือน) 
30 ก.ย.53 

8. คา่จดัซื �อหนงัสอืพิมพ์ 10,000.- ร้านกรุงทอง 760.- ตกลงราคา 1 ต.ค.52 1 ปี - 1 ปี  
(สง่มอบทกุเดือน) 

30 ก.ย.53 

9. คา่จดัซื �อระเบียบฯ 10,000.- ร้านบ้านท้องถิ
น 1,000.- ตกลงราคา 21 ต.ค.52 3 วนั - 26 ต.ค.52 21 ต.ค.52 
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ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
คู่ สัญญา 

วงเงนิตาม
สัญญา 

วิธีการจัดซื �อ
จัดจ้าง 

วันที$เริ$ม
สัญญา 

ระยะเวลาการ
ดาํเนินงาน 

ค่าปรับ 
(ต่อวนั) 

งวดการส่งงาน 
กาํหนดการ

เสร็จ 
วันที$เสร็จ 

9. คา่จดัซื �อระเบียบฯ 10,000.- ร้านบ้านท้องถิ
น 1,000.- ตกลงราคา 21 ต.ค.52 3 วนั - 26 ต.ค.52 21 ต.ค.52 

 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2552 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 

ลําดบั
ที
 

งานจดัซื �อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาที
เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที
คดัเลือก
โดยสงัเขป 

1. คา่จ้างทําโปสเตอร์สื
อ
ประชาสมัพนัธ์ 

1,600,000 บาท ตกลงราคา บริษัทบลอูิมเมจ  
ราคา 1,600,000 บาท 

บริษัทบลอูิมเมจ  
ราคา 1,600,000 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

2. คา่โทรศพัท์ 3,548.19 บาท ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 
ราคา 3,548.19 บาท 

บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 
ราคา 3,548.19 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

3. คา่บอกรับวารสาร 2,210 บาท ตกลงราคา ร้านกรุงทอง ราคา 2,210 บาท ร้านกรุงทอง ราคา 2,210 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 
4. คา่ไปรษณีย์ 9,095 บาท ตกลงราคา ที
ทําการไปรษณีย์โทรเลข  

สาขารูสะมิแล ราคา 9,095 บาท 
ที
ทําการไปรษณีย์โทรเลข  
สาขารูสะมิแล ราคา 9,095 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

5. คา่จ้างพิมพ์ปกหนงัสือพร้อม
เข้าเลม่ 

4,000 บาท ตกลงราคา โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
ราคา 4,000 บาท 

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
ราคา 4,000 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

6. โครงการจังหวัดเคลื$อนที$ 
- เครื
องอปุโภค บริโภค 
- ผ้าหม่ 
- วสัดกุารเรียนการสอน  
- ชดุนกัเรียน 
 
- คา่อาหาร (ข้าวกล่อง) 
  

 
34,250 บาท 

 
ตกลงราคา 

 
- ร้านจิปาถะ ราคา 13,300 บาท 
- ร้านสไุลมาน ราคา 5,000 บาท 
- ร้านออน 2 ราคา 4,000 บาท 
- ร้านอลัอยัตาม  
ราคา 11,500 บาท 
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา 450 บาท 

 
- ร้านจิปาถะ ราคา 13,300 บาท 
- ร้านสไุลมาน ราคา 5,000 บาท 
- ร้านออน 2 ราคา 4,000 บาท 
- ร้านอลัอยัตาม  
ราคา 11,500 บาท 
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา 450 บาท 

 
เป็นราคาตามท้องตลาด 
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ลําดบั
ที
 

งานจดัซื �อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาที
เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที
คดัเลือก
โดยสงัเขป 

7 เลี �ยงรับรอง 
- ประชมุโครงการแขง่ขนักีฬาฯ 
- ประชมุเสวนาแนวทางการ
พฒันาฯ 
- ประชมุปรึกษาหารือวนัฮารีรายอ 
- ประชมุคณะกรรมการคดัเลอืกฯ 

11,325 บาท  - ร้านแม่อําพนัธ์   
ราคา 2,075 บาท 
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา 9,250 บาท 

- ร้านแม่อําพนัธ์   
ราคา 2,075 บาท 
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา 9,250 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

8. คา่วสัดงุานบ้านงานครัว 14,991 บาท ตกลงราคา ร้านอมรพานิช  
ราคา 14,991 บาท 

ร้านอมรพานิช  
ราคา 14,991 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

9. คา่จ้างเข้าปกเย็บเลม่ 4,000 บาท ตกลงราคา โรงพิมพ์มิตรภาพ   
ราคา 4,000 บาท 

โรงพิมพ์มิตรภาพ   
ราคา 4,000 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

10.  คา่นํ �ามนัเชื �อเพลิงและ 
หลอ่ลื
น 

3,298.68 บาท ตกลงราคา บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ จก. 
ราคา  3,298.68 บาท 

บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ จก. 
ราคา 3,298.68  บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

11. คา่เชา่เครื
องถ่ายเอกสาร 8,000 บาท ตกลงราคา - บ.แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จก.  
ราคา  4,000 บาท  
- บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จก.  
ราคา 4,000 บาท 

- บ.แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จก.  
ราคา  4,000 บาท  
- บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จก.  
ราคา 4,000 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

12. คา่เชา่เครื
องคอมพิวเตอร์ 7,600 บาท ตกลงราคา บ.ทกัษิณ อินโฟเทค จก.  
ราคา 7,600 บาท 

บ.ทกัษิณ อินโฟเทค จก.  
ราคา  7,600 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 
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ลําดบั
ที
 

งานจดัซื �อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาที
เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที
คดัเลือก
โดยสงัเขป 

13. คา่จดัซื �อตู้ เหล็กฯ 3,950 บาท ตกลงราคา บ.จ.พาณิชปัตตานี (1993) จก. 
ราคา 3,950 บาท 

บ.จ.พาณิชปัตตานี (1993) จก. 
ราคา 3,950 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

14. ก่อสร้างอาคารจริยธรรม
ประจํา อ.แมล่าน จ.ปัตตานี 

1,000,000 บาท วิธีพิเศษ หจก.ส.วิศวการกรุ๊ป จํากดั   
ราคา 1,000,000 บาท 

หจก.ส.วิศวการกรุ๊ป จํากดั   
ราคา 1,000,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์มี
คณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 

15. ก่อสร้างอาคารจริยธรรม
ประจํา อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 

1,000,000 บาท วิธีพิเศษ ร้านสําโรงการค้า  
ราคา 1,000,000 บาท 

ร้านสําโรงการค้า  
ราคา 1,000,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์มี
คณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 

16. ก่อสร้างเก้าอี �นั
งพบับริเวณ
ศาลาที
พกัริมทางหน้า
โรงเรียนอนบุาลปัตตานี 

210,000 บาท วิธีพิเศษ หจก.ธนากรก่อสร้างปัตตานี 
ราคา 210,000 บาท 

หจก.ธนากรก่อสร้างปัตตานี 
ราคา 210,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์มี
คณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 

17. ปรับปรุงภมูิทศัน์โรงเรียนบ้าน
ตะบงิตีงี ต.ลโุบะยิไร อ.มายอ 

1,200,000 บาท วิธีพิเศษ หจก.ธนากรก่อสร้างปัตตานี 
ราคา 1,200,000 บาท 

หจก.ธนากรก่อสร้างปัตตานี 
ราคา 1,200,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์มี
คณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 

18. ซื �อนํ �ามนัเชื �อเพลิง 
และหลอ่ลื
น 

130,036 บาท กรณีพิเศษ บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ จํากดั 
ราคา 130,036 บาท 

บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ จํากดั 
ราคา 130,036 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์มี
คณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 

 



สรุปผลการลงนามสัญญาโครงการ เดือนพฤศจิกายน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
 

ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
คู่ สัญญา 

วงเงนิตาม
สัญญา 

วิธีการจัดซื �อ
จัดจ้าง 

วันที$เริ$ม
สัญญา 

ระยะเวลาการ
ดาํเนินงาน 

ค่าปรับ 
(ต่อวนั) 

งวดการส่งงาน 
กาํหนดการ

เสร็จ 
วันที$เสร็จ 

1. คา่จ้างทําโปสเตอร์สื
อ
ประชาสมัพนัธ์ 

4,000,000.- บริษัทบลอูิมเมจ 1,600,000.- วิธีพิเศษ 2 พ.ย.52 10 วนัทําการ - 25 พ.ย.52 20 พ.ย.52 

2. คา่โทรศพัท์ 80,000.- บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 3,548.15.- ตกลงราคา - - - - - 
3. คา่บอกรับวารสาร 15,000.- ร้านกรุงทอง 920.- ตกลงราคา - - - - - 
4. คา่ไปรษณีย์ 50,000.- ที
ทําการไปรษณีย์โทรเลข  

สาขารูสะมิแล 
9,095.- ตกลงราคา - - - - - 

5. คา่จ้างพิมพ์ปกหนงัสอื 
พร้อมเข้าเลม่ 

15,000.- โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 4,000.- ตกลงราคา 2 พ.ย. 52 5 วนัทําการ - 6 พ.ย.52 6 พ.ย.52 

6. โครงการจังหวดัเคลื$อนที$ 
- เครื
องอปุโภคบริโภค 
- ผ้าหม่ 
- วสัดกุารเรียนการสอน 
- ชดุนกัเรียน 
- คา่จดัเลี �ยงประกอบอาหาร 
เป็นข้าวกลอ่ง 

 
 
 

400,000.- 
 
  

 
ร้านจิปาถะ  
ร้านสไุลมาน 
ร้านออน 2 
ร้านอลั-อยัตาม 
ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  

  
13,300.- 

5,000.- 
4,000.- 

11,500.- 
450.- 

 
  

 
ตกลงราคา 
 ตกลงราคา 
ตกลงราคา 
ตกลงราคา 
ตกลงราคา 

 
  

 
6 พ.ย.52 
6 พ.ย.52 
6 พ.ย.52 
6 พ.ย.52 
6 พ.ย.52 

 
  

 
5 วนั 
5 วนั 
5 วนั 
5 วนั 

17 พ.ย.52 
 
  

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
  

 
12 พ.ย.52  
12 พ.ย.52  
12 พ.ย.52  
12 พ.ย.52  
17 พ.ย.52  

 
  

 
  12 พ.ย.52  
12 พ.ย.52  
12 พ.ย.52  
12 พ.ย.52  
17 พ.ย.52  

 
  

7. คา่วสัดงุานบ้านงานครัว 15,000.- ร้านอมรพานิช 14,991.- ตกลงราคา 9 พ.ย.52 5 วนั - 17 พ.ย.52 12 พ.ย.52 
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ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
คู่ สัญญา 

วงเงนิตาม
สัญญา 

วิธีการจัดซื �อ
จัดจ้าง 

วันที$เริ$ม
สัญญา 

ระยะเวลาการ
ดาํเนินงาน 

ค่าปรับ 
(ต่อวนั) 

งวดการส่งงาน 
กาํหนดการ

เสร็จ 
วันที$เสร็จ 

8.  เลี �ยงรับรอง 
- ประชมุโครงการแขง่ขนักีฬาฯ 
- ประชมุเสวนาแนวทางการ
พฒันาฯ 
- ประชมุปรึกษาหารือ 
วนัฮารีรายอ 
- ประชมุคณะกรรมการ 
คดัเลอืกฯ 

 
500,000.- 

 
ร้านแมอ่ําพนั 
ร้านแมอ่ําพนั 
 
ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด 
 
ร้านแมอ่ําพนั 

 
375.- 

1,250.- 
 

9,250.- 
 

450 

 
ตกลงราคา 
ตกลงราคา 

 
ตกลงราคา 

 
ตกลงราคา 

 
2 พ.ย.52 
3 พ.ย.52 

 
17 พ.ย.52 

 
12 พ.ย.52 

 
 3 พ.ย.52 
4 พ.ย.52 

 
18 พ.ย.52 

 
16,20 พ.ย.52 

 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
3 พ.ย.52 
4 พ.ย.52 

 
18 พ.ย.52 

 
16,20 พ.ย.52 

 
3 พ.ย.52 
4 พ.ย.52 

 
18 พ.ย.52 

 
16,20 พ.ย.52 

9. คา่จ้างเข้าปกเย็บเลม่ 15,000.- โรงพิมพ์มิตรภาพ 4,000.- ตกลงราคา 21 ต.ค.52 10 วนั - 30 ต.ค.52 28 ต.ค.52 
10. คา่จดัซื �อวารสาร 8,000.- ร้านกรุงทอง 510.- ตกลงราคา 1 ต.ค.52 31 วนั - 31 ต.ค.52 31 ต.ค.52 
11. คา่นํ �ามนัเชื �อเพลงิและหลอ่ลื
น 80,000.- บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์  3,298.68.- ตกลงราคา 1 ต.ค.52 31 วนั - 31 ต.ค.52 31 ต.ค.52 
12. คา่เช่าเครื
องถ่ายเอกสาร  

 
147,600.- 

บ.แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากดั 48,000.- ตกลงราคา 1 ต.ค.52 1 ปี  - 1 ปี 
(สง่มอบทกุเดือน) 

30 ก.ย.53 

13. คา่เช่าเครื
องถ่ายเอกสาร บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั 48,000.- ตกลงราคา 1 ต.ค.52 1 ปี  - 1 ปี 
(สง่มอบทกุเดือน) 

30 ก.ย.53 

14. คา่เช่าเครื
องคอมพิวเตอร์ บ.ทกัษิณ อินโฟเทค จํากดั 45,600.- ตกลงราคา 1 ต.ค.52 1 ปี  - 1 ปี 
(สง่มอบทกุเดือน) 

30 ก.ย.53 
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ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
คู่ สัญญา 

วงเงนิตาม
สัญญา 

วิธีการจัดซื �อ
จัดจ้าง 

วันที$เริ$ม
สัญญา 

ระยะเวลาการ
ดาํเนินงาน 

ค่าปรับ 
(ต่อวนั) 

งวดการส่งงาน 
กาํหนดการ

เสร็จ 
วันที$เสร็จ 

15.  คา่นํ �ามนัเชื �อเพลงิ 80,000.- บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ 80,000.- ตกลงราคา 1 ต.ค.52 1 ปี  - 1 ปี 
(สง่มอบทกุเดือน) 

30 ก.ย.53 

16. คา่จดัซื �อหนงัสอืพิมพ์ 10,000.- ร้านกรุงทอง 9,500.- ตกลงราคา 1 ต.ค.52 1 ปี  - 1 ปี 
(สง่มอบทกุเดือน) 

30 ก.ย.53 

17. คา่จดัซื �อตู้ เหลก็ฯ 4,000.- บ.จ.พาณิชปัตตานี  
(1993) จก. 

3,950.- ตกลงราคา 27 ต.ค.52 5 วนั - 2 พ.ย.52 2 พ.ย. 52 

18. ก่อสร้างอาคารจริยธรรมประจํา
อําเภอแมล่าน จ.ปัตตานี 

1,000,000.- หจก.ส.วิศวการกรุ๊ป จํากดั 1,000,000.- วิธีพิเศษ 25 พ.ย.52 240 1,000.- 24 ก.ค.53 - 

19. ก่อสร้างอาคารจริยธรรมประจํา
อําเภอไม้แก่น จ.ปัตตานี 

1,000,000.- ร้านสาํโรงการค้า 1,000,000.- วิธีพิเศษ 26 พ.ย.52 240 1,000.- 24 ก.ค.53 - 

20. ก่อสร้างเก้าอี �นั
งพกับริเวณศาลา
ที
พกัริมทางหน้าโรงเรียนอนบุาล
ปัตตานี 

210,000.- หจก.ธนกรก่อสร้างปัตตานี 210,000.- วิธีพิเศษ 26 พ.ย.52 180 210.- 25 พ.ค.53 - 

21. ปรับปรุงภมูิทศัน์โรงเรียน 
บ้านตะบิงตีงี 

1,200,000.- หจก.ธนกรก่อสร้างปัตตานี 1,200,000.- วิธีพิเศษ 26 พ.ย.52 240 1,200.- 28 พ.ย.53 - 

22. ซื �อนํ �ามนัเชื �อเพลงิและหลอ่ลื
น 
จํานวน 4,200 ลติร 

1,300,000.- บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์  130,036.- กรณีพิเศษ 1 ต.ค.52 - - 30 ก.ย. 2553 - 

 
 
 



สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2552 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ลําดบั
ที
 

งานจดัซื �อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาที
เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที
คดัเลือก
โดยสงัเขป 

1. คา่จ้างทําวารสาร
ประชาสมัพนัธ์ อบจ.ปน. 

98,400 บาท ตกลงราคา บริษัทบลอูิมเมจ  
ราคา 98,400 บาท 

บริษัทบลอูิมเมจ  
ราคา 98,400 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

2. คา่จ้างทําพวงมาลา 1,000 บาท ตกลงราคา นางประนอม  มาลีแก้ว  
ราคา 1,000 บาท 

นางประนอม  มาลีแก้ว  
ราคา 1,000 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

3. คา่โทรศพัท์ 7,493.61 บาท ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 
ราคา 7,493.61 บาท 

บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 
ราคา 7,493.61 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

4. คา่บอกรับวารสาร 1,945 บาท ตกลงราคา ร้านกรุงทอง ราคา 1,945 บาท ร้านกรุงทอง ราคา 1,945 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 
5. คา่ไปรษณีย์ 2,300 บาท ตกลงราคา ที
ทําการไปรษณีย์โทรเลข  

สาขารูสะมิแล ราคา 2,300 บาท 
ที
ทําการไปรษณีย์โทรเลข  
สาขารูสะมิแล ราคา 2,300 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

6. โครงการจังหวัดเคลื$อนที$ 
- เครื
องอปุโภค บริโภค 
- ผ้าโสร่งชาย - หญิง 
- วสัดกุารเรียนการสอน  
- ชดุนกัเรียน 
 
- คา่อาหาร (ข้าวกล่อง) 
  

 
34,250 บาท 

 
ตกลงราคา 

 
- ร้านจิปาถะ ราคา 13,300 บาท 
- ร้านสไุลมาน ราคา 5,000 บาท 
- ร้านออน 2 ราคา 4,000 บาท 
- ร้านอลัอยัตาม  
ราคา 11,500 บาท 
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา 450 บาท 

 
- ร้านจิปาถะ ราคา 13,300 บาท 
- ร้านสไุลมาน ราคา 5,000 บาท 
- ร้านออน 2 ราคา 4,000 บาท 
- ร้านอลัอยัตาม  
ราคา 11,500 บาท 
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา 450 บาท 

 
เป็นราคาตามท้องตลาด 
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ลําดบั
ที
 

งานจดัซื �อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาที
เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที
คดัเลือก
โดยสงัเขป 

7. จัดงานรัฐพธิีฯ  
5 ธันวามหาราช 
- จดัซื �อเครื
องไทยธรรม 
- คา่จตปุัจจยั 
- จ้างจดัภตัตาหารเพล 

5,300 บาท ตกลงราคา - ร้านฉิ
นจงฮิน ราคา 2,200 บาท 
- นายสทุศัน์  สงัขรัตน์   
2,100 บาท 
- ร้านแม่อําพนั ราคา 1,000 บาท 

- ร้านฉิ
นจงฮิน ราคา 2,200 บาท 
- นายสทุศัน์  สงัขรัตน์   
2,100 บาท 
- ร้านแม่อําพนั ราคา 1,000 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

8. เลี �ยงรับรอง 
- จดังานวนัคนพิการสากล 
- ประชมุเตรียมการดาํเนินการ
โครงการสง่เสริมและสนบัสนนุ
การจดังานวนัเด็กฯ 
- ประชมุคณะอนกุรรมการ
ประเมินประสทิธิภาพและ
ประสทิธิผลฯ 
- การสอบข้อเท็จจริงการจดัหา
ผลประโยชน์ในที
ดินของรัฐ 
- คณะศกึษาดงูานจากสาํนกังาน
เทศบาล ตาํบลบนันงัสตา 

29,025 บาท ตกลงราคา - ร้านแม่อําพนัธ์   
ราคา 1,025 บาท 
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา 28,000 บาท 

- ร้านแม่อําพนัธ์   
ราคา 2,075 บาท 
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา 28,000 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 
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ลําดบั
ที
 

งานจดัซื �อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาที
เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที
คดัเลือก
โดยสงัเขป 

9. คา่วสัดงุานบ้านงานครัว 21,991 บาท ตกลงราคา ร้านอมรพานิช  
ราคา 21,991 บาท 

ร้านอมรพานิช  
ราคา 14,991 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

10. คา่จ้างเข้าปกเย็บเลม่ 4,000 บาท ตกลงราคา โรงพิมพ์มิตรภาพ   
ราคา 4,000 บาท 

โรงพิมพ์มิตรภาพ   
ราคา 4,000 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

11. คา่นํ �ามนัเชื �อเพลิงและ 
หลอ่ลื
น 

6,001.80+5,430.20 บาท ตกลงราคา บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ จก. 
ราคา    บาท 

บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ จก. 
ราคา    บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

12. คา่เชา่เครื
องถ่ายเอกสาร 8,000 บาท ตกลงราคา - บ.แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จก.  
ราคา  4,000 บาท  
- บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จก.  
ราคา 4,000 บาท 

- บ.แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จก.  
ราคา  4,000 บาท  
- บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จก.  
ราคา 4,000 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

13. คา่เชา่เครื
องคอมพิวเตอร์ 3,800 บาท ตกลงราคา บ.ทกัษิณ อินโฟเทค จก.  
ราคา 3,800 บาท 

บ.ทกัษิณ อินโฟเทค จก.  
ราคา  3,800 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

14. คา่วสัดสุํานกังาน 22,637 บาท ตกลงราคา โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
ราคา 22,637 บาท 

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
ราคา 22,637 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 
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ลําดบั
ที
 

งานจดัซื �อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาที
เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที
คดัเลือก
โดยสงัเขป 

15. คา่จดัซื �อวสัดคุอมพิวเตอร์  109,066 บาท ตกลงราคา - หจก.แม็กซิมั
ม คอมพ์ 
ราคา 4,900 บาท 
- หจก.สยามทกัษิณคอมพิวเตอร์ 
ราคา 4,170 บาท 
- บ.ทกัษิณอินโฟเทค จํากดั  
ราคา 99,996 บาท 

- หจก.แม็กซิมั
ม คอมพ์ 
ราคา 4,900 บาท 
- หจก.สยามทกัษิณคอมพิวเตอร์ 
ราคา 4,170 บาท 
- บ.ทกัษิณอินโฟเทค จํากดั  
ราคา 99,996 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

16. ปรับปรุงภมูิทศัน์โรงเรียนบ้าน
เขาตมู 

1,300,000 บาท วิธีพิเศษ หจก.ธนกรก่อสร้างปัตตานี  
ราคา 1,300,000 บาท 

หจก.ธนกรก่อสร้างปัตตานี  
ราคา 1,300,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์มี
คณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 

17. ก่อสร้างระบบประปาโรงเรียน
บ้านตะบงิตีงี 

1,500,000 บาท วิธีพิเศษ หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์  
ราคา 1,500,000 บาท 

หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์  
ราคา 1,500,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์มี
คณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 

18. ซื �อนํ �ามนัเชื �อเพลิงและ 
หลอ่ลื
น จํานวน 6,185 ลิตร 
(ธนัวาคม 2552) 

 172,613.05 บาท กรณีพิเศษ บริษัทปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ 
จํากดั ราคา 172,613.05 บาท 

บริษัทปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ 
จํากดั ราคา 172,613.05 บาท 

เป็นตวัแทนจําหนา่ย 

19. คา่จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ
สําหรับดําเนินโครงการงาน
ชมุนมุลกูเสือท้องถิ
นแหง่ชาติ 

51,200 บาท ตกลงราคา - นายวินยั  เสลิมและ 
- นายอบัดลุอาลี  บาราเฮง 

- นายวินยั  เสลิมและ 
- นายอบัดลุอาลี  บาราเฮง 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

 



สรุปผลการลงนามสัญญาโครงการ เดือนธันวาคม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
 
 

ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
คู่ สัญญา 

วงเงนิตาม
สัญญา 

วิธีการจัดซื �อ
จัดจ้าง 

วันที$เริ$ม
สัญญา 

ระยะเวลาการ
ดาํเนินงาน 

ค่าปรับ 
(ต่อวนั) 

งวดการส่งงาน 
กาํหนดการ

เสร็จ 
วันที$เสร็จ 

1. คา่จ้างทําวารสารประชาสมัพนัธ์
อบจ.ปัตตานี 

4,000,000.- บริษัทบลอูิมเมจ 98,400.- วิธีพิเศษ 13 ต.ค.53 วนัที
 10 ของทกุ
เดือน 

- พ.ย.52-ก.ย.53 9 ธ.ค.52 

2. คา่จ้างทําพวงมาลา 100,000.- นางประนอมมาลแีก้ว 1,000.- ตกลงราคา 4 ธ.ค.52 ภายในวนัที
 
 8 ธ.ค.52 

- 8 ธ.ค.52 8 ธ.ค.52 

3. คา่โทรศพัท์ 100,000.- บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 7,493.61.- ตกลงราคา - - - - - 
4. คา่บอกรับวารสาร 15,000.- ร้านกรุงทอง 940.- ตกลงราคา - - - - - 
5. คา่ไปรษณีย์ 50,000.- ที
ทําการไปรษณีย์โทรเลข  

สาขารูสะมิแล 
2,300.- ตกลงราคา - - - - - 

6. คา่วสัดคุอมพิวเตอร์ 100,000.- บ.ทกัษิณอินโฟเทค จํากดั 99,996.- ตกลงราคา 2 ธ.ค.52 5 วนั - 9 ธ.ค.52 3 ธ.ค.52 
7. โครงการจังหวดัเคลื$อนที$ 

- เครื
องอปุโภคบริโภค 
- ผ้าโสร่งชาย - หญิง 
- วสัดกุารเรียนการสอน 
- ชดุนกัเรียน 
- คา่จดัเลี �ยงประกอบอาหาร 
เป็นข้าวกลอ่ง 

 
 
 

400,000.- 
 
  

 
ร้านจิปาถะ  
ร้านสไุลมาน 
ร้านออน 2 
ร้านอลั-อยัตาม 
ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  

  
13,300.- 

5,000.- 
4,000.- 

11,500.- 
450.- 

 
  

 
ตกลงราคา 
 ตกลงราคา 
ตกลงราคา 
ตกลงราคา 
ตกลงราคา 

 
  

 
15 ธ.ค.52 
15 ธ.ค.52 
15 ธ.ค.52 
15 ธ.ค.52 
15 ธ.ค.52 

 
  

 
5 วนั 
5 วนั 
5 วนั 
5 วนั 

22 ธ.ค.52 
 
  

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
  

 
21 ธ.ค.52 
21 ธ.ค.52 
21 ธ.ค.52 
21 ธ.ค.52 
22 ธ.ค.52 

 
  

 
18 ธ.ค.52 
18 ธ.ค.52 
18 ธ.ค.52 
18 ธ.ค.52 
22 ธ.ค.52 
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ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
คู่ สัญญา 

วงเงนิตาม
สัญญา 

วิธีการจัดซื �อ
จัดจ้าง 

วันที$เริ$ม
สัญญา 

ระยะเวลาการ
ดาํเนินงาน 

ค่าปรับ 
(ต่อวนั) 

งวดการส่งงาน 
กาํหนดการ

เสร็จ 
วันที$เสร็จ 

8.  จัดงานรัฐพิธีฯ  
5 ธันวามหาราช 
- จดัซื �อเครื
องไทยธรรม 
- คา่จตปุัจจยั 
- จ้างจดัภตัตาหารเพล 

100,000.- - ร้านฉิ
นจงฮิน 
- นายสทุศัน์  สงัขรัตน์ 
- ร้านแมอ่ําพนั 

2,200.- 
2,100.- 
1,000.- 

ตกลงราคา 
ตกลงราคา 
ตกลงราคา 

3 ธ.ค.52 
3 ธ.ค.52 
3 ธ.ค.52 

 

4 ธ.ค.52 
5 ธ.ค.52 
5 ธ.ค.52 

 

 4 ธ.ค.52 
5 ธ.ค.52 
5 ธ.ค.52 

 

5 ธ.ค.52 
5 ธ.ค.52 
5 ธ.ค.52 

 

9. ค่าจัดเลี �ยงรับรอง 
- การจดังานวนัคนพิการสากล 
- ประชมุเตรียมการดาํเนินการ
โครงการสง่เสริมและสนบัสนนุ
การจดังานวนัเด็กฯ 
- ประชมุคณะอนกุรรมการ
ประเมินประสทิธิภาพและ
ประสทิธิผลฯ 
- การสอบข้อเท็จจริงการจดัหา
ผลประโยชน์ในที
ดินของรัฐ 
- คณะศกึษาดงูานจาก
สาํนกังานเทศบาล  
ตําบลบนันงัสตา 

500,000.-  
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
- ร้านแมอ่ําพนัธ์   
 
 
- ร้านแมอ่ําพนัธ์   
 
 
- ร้านแมอ่ําพนัธ์   
 
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
 

 
20,000.- 

500.- 
 
 

150.- 
 
 

375.- 
 

8,000.- 

 
ตกลงราคา 
ตกลงราคา 

 
 

ตกลงราคา 
 
 

ตกลงราคา 
 

ตกลงราคา 

 
2 ธ.ค.52 
23 ธ.ค.52 

 
 

15 ธ.ค.52 
 
 

24 ธ.ค.52 
 

30 ธ.ค.52 

 
3 ธ.ค.52 
24 ธ.ค.52 

 
 

16 ธ.ค.52 
 
 

28 ธ.ค.52 
 

4 ธ.ค.52 

  
3 ธ.ค.52 
24 ธ.ค.52 

 
 

16 ธ.ค.52 
 
 

28 ธ.ค.52 
 

4 ธ.ค.52 

 
3 ธ.ค.52 
24 ธ.ค.52 

 
 

16 ธ.ค.52 
 
 

28 ธ.ค.52 
 

4 ธ.ค.52 

10. คา่จดัซื �อวารสาร 8,000.- ร้านกรุงทอง 510.- ตกลงราคา 1 ต.ค.52 31 วนั - 31 ต.ค.52 31 ต.ค.52 
11. คา่นํ �ามนัเชื �อเพลงิและหลอ่ลื
น 80,000.- บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์  3,298.68.- ตกลงราคา 1 ต.ค.52 31 วนั - 31 ต.ค.52 31 ต.ค.52 
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ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
คู่ สัญญา 

วงเงนิตาม
สัญญา 

วิธีการจัดซื �อ
จัดจ้าง 

วันที$เริ$ม
สัญญา 

ระยะเวลาการ
ดาํเนินงาน 

ค่าปรับ 
(ต่อวนั) 

งวดการส่งงาน 
กาํหนดการ

เสร็จ 
วันที$เสร็จ 

12. คา่เช่าเครื
องถ่ายเอกสาร  
 

147,600.- 

บ.แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากดั 4,000.- ตกลงราคา 1 ธ.ค.52 1 เดือน  - 31 ธ.ค.52 31 ธ.ค.52 

13. คา่เช่าเครื
องถ่ายเอกสาร บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั 4,000.- ตกลงราคา 1 ธ.ค.52 1 เดือน  - 31 ธ.ค.52 31 ธ.ค.52 

14. คา่เช่าเครื
องคอมพิวเตอร์ บ.ทกัษิณ อินโฟเทค จํากดั 3,800.- ตกลงราคา 1 ธ.ค.52 1 เดือน  - 31 ธ.ค.52 31 ธ.ค.52 

15. คา่วสัดสุาํนกังาน 80,000.- โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 2,415.- ตกลงราคา 2 พ.ย.52 30 วนั - 15 ธ.ค.52 14 ธ.ค.52 
16. คา่นํ �ามนัเชื �อเพลงิ 80,000.- บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ จก. 6,001.80.- ตกลงราคา 1 ธ.ค.52 1 เดือน - 31 ธ.ค.52 31 ธ.ค.52 

17. คา่จดัซื �อวสัดคุอมพิวเตอร์  
40,000.- 

หจก.แม็กซิมั
ม คอมพ์ 4,900.- ตกลงราคา 14 ธ.ค.52 5 วนั - 18 ธ.ค.52 15 ธ.ค.52 
18. คา่จดัซื �อวสัดคุอมพิวเตอร์ หจก.สยามทกัษิณคอมพิวเตอร์ 1,200.- ตกลงราคา 14 ธ.ค.52 5 วนั - 18 ธ.ค.52 15 ธ.ค.52 
19. คา่จดัซื �อวสัดคุอมพิวเตอร์ หจก.สยามทกัษิณคอมพิวเตอร์ 2,970.- ตกลงราคา 24 ธ.ค.52 5 วนั - 30 ธ.ค.52 25 ธ.ค.52 
20. คา่จดัซื �อวารสาร 8,000.- ร้านกรุงทอง 460.- ตกลงราคา 1 พ.ย.52 30 วนั - 30 พ.ย.52 30 พ.ย.52 
21. คา่นํ �ามนัเชื �อเพลงิและหลอ่ลื
น 80,000.- บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ 5,430.20.- ตกลงราคา 1 พ.ย.52 30 วนั - 30 พ.ย.52 30 พ.ย.52 
22. จดัซื �อหนงัสอืพิมพ์ 7,000.- ร้านกรุงทอง 545.- ตกลงราคา 13 ต.ค.52 30 วนั - 30 ธ.ค.52 30 ธ.ค.52 
23. จดัซื �อวสัดสุาํนกังาน 40,000.- ร้านออน 2 20,222.- ตกลงราคา 24 ธ.ค.52 5 วนั - 30 ธ.ค.52 25 ธ.ค.52 
24. ซื �อวสัดงุานบ้านงานครัว 7,000.- ร้านอมรพานิช 7,000.- ตกลงราคา 24 ธ.ค.52 5 วนั - 30 ธ.ค.52 28 ธ.ค.52 
25. ปรับปรุงภมูิทศัน์โรงเรียนบ้าน

เขาตมู 
1,300,000.- หจก.ธนกรก่อสร้างปัตตานี 1,300,000.- วิธีพิเศษ 3 ธ.ค.52 180 1,300.- 1 มิ.ย.53 - 

26. ก่อสร้างระบบประปาโรงเรียน
บ้านตะบิงตีงี 

1,500,000.- หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ 1,500,000.- วิธีพิเศษ 4 ธ.ค.52 150 1,500.- 3 พ.ค.53 - 
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ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
คู่ สัญญา 

วงเงนิตาม
สัญญา 

วิธีการจัดซื �อ
จัดจ้าง 

วันที$เริ$ม
สัญญา 

ระยะเวลาการ
ดาํเนินงาน 

ค่าปรับ 
(ต่อวนั) 

งวดการส่งงาน 
กาํหนดการ

เสร็จ 
วันที$เสร็จ 

27. ซื �อนํ �ามนัเชื �อเพลงิและหลอ่ลื
น 
จํานวน  6,185 ลติร (ธ.ค.52) 

1,300,000.- บริษัทปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ 172,613.05.- กรณีพิเศษ 1 ต.ค.52 - - 30 ก.ย.53 - 

28. คา่จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ
สาํหรับดําเนินโครงการงาน
ชมุนมุลกูเสอืท้องถิ
นแหง่ชาต ิ

80,000.- นายวินยั  เสลมิและ 
นายอบัดลุอาล ี บาราเฮง 

51,200.- ตกลงราคา 17 ธ.ค.52 8 วนั - 28 ธ.ค.52 28 ธ.ค.52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2553 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 

ลําดบั
ที
 

งานจดัซื �อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาที
เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที
คดัเลือก
โดยสงัเขป 

1. คา่จ้างทําวารสาร
ประชาสมัพนัธ์ อบจ.ปน. 

98,400 บาท ตกลงราคา บริษัทบลอูิมเมจ  
ราคา 98,400 บาท 

บริษัทบลอูิมเมจ  
ราคา 98,400 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

2. คา่จ้างทําพานพุม่ดอกไม้สด 1,000 บาท ตกลงราคา ร้านคาล่าลิลลี
 
ราคา 1,000 บาท 

ร้านคาล่าลิลลี
 
ราคา 1,000 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

3. คา่โทรศพัท์ 7,613.78 บาท ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 
ราคา 7,613.78 บาท 

บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 
ราคา 7,613.78 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

4. คา่บอกรับวารสาร  1,250 บาท ตกลงราคา ร้านกรุงทอง ราคา  1,250 บาท ร้านกรุงทอง ราคา 1,250 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 
5. คา่ไปรษณีย์ 1,297 บาท ตกลงราคา ที
ทําการไปรษณีย์โทรเลข  

สาขารูสะมิแล ราคา 1,297 บาท 
ที
ทําการไปรษณีย์โทรเลข  
สาขารูสะมิแล ราคา 1,297 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

6. โครงการจังหวัดเคลื$อนที$ 
- เครื
องอปุโภค บริโภค 
- ผ้าโสร่งชาย - หญิง 
- วสัดกุารเรียนการสอน  
- ชดุนกัเรียน 
 
- คา่อาหาร (ข้าวกล่อง) 
  

 
34,250 บาท 

 
ตกลงราคา 

 
- ร้านจิปาถะ ราคา 13,300 บาท 
- ร้านสไุลมาน ราคา 5,000 บาท 
- ร้านออน 2 ราคา 4,000 บาท 
- ร้านอลัอยัตาม  
ราคา 11,500 บาท 
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา 450 บาท 

 
- ร้านจิปาถะ ราคา 13,300 บาท 
- ร้านสไุลมาน ราคา 5,000 บาท 
- ร้านออน 2 ราคา 4,000 บาท 
- ร้านอลัอยัตาม  
ราคา 11,500 บาท 
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา 450 บาท 

 
เป็นราคาตามท้องตลาด 
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ลําดบั
ที
 

งานจดัซื �อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาที
เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที
คดัเลือก
โดยสงัเขป 

7. คา่นํ �ามนัเชื �อเพลิงและ 
หลอ่ลื
น 

2,206.40 บาท ตกลงราคา บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ จํากดั 
ราคา 2,206.40 บาท 

บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ จํากดั 
ราคา 2,206.40 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

8. จดัซื �อวสัดคุอมพิวเตอร์ 21,956 บาท ตกลงราคา บ.ทกัษิณอินโฟเทค จํากดั 
ราคา 21,956 บาท 

บ.ทกัษิณอินโฟเทค จํากดั 
ราคา 21,956 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

9. จดัซื �อวสัดสุํานกังาน 49,330 บาท ตกลงราคา - ร้านออน 2 ราคา 33,066 บาท 
- บ.แอล.เจ.อินเตอร์กรุ๊ป จํากดั 
ราคา 16,264 บาท 

- ร้านออน 2 ราคา 33,066 บาท 
- บ.แอล.เจ.อินเตอร์กรุ๊ป จํากดั 
ราคา 16,264 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

10. จ้างเข้าเลม่สรุปผลโครงการ
ประจําปี 52 

420 บาท ตกลงราคา ร้านเปเปอร์พอยท์  
ราคา 420 บาท 

ร้านเปเปอร์พอยท์  
ราคา 420 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

11. จ้างเข้าเลม่แผนดําเนินงาน 4,450 บาท ตกลงราคา โรงพิมพ์มิตรภาพ   
ราคา 4,450 บาท 

โรงพิมพ์มิตรภาพ   
ราคา 4,450 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

12. คา่เชา่เครื
องถ่ายเอกสาร 8,000 บาท ตกลงราคา - บ.แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากดั 
ราคา 4,000 บาท 
- บ.ริโก้(ประเทศไทย)จํากดั 
ราคา 4,000 บาท 

- บ.แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากดั 
ราคา 4,000 บาท 
- บ.ริโก้(ประเทศไทย)จํากดั 
ราคา 4,000 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

13. คา่เชา่เครื
องคอมพิวเตอร์ 3,800 บาท ตกลงราคา บ.ทกัษิณอินโฟเทค จํากดั 
ราคา 3,800 บาท 

บ.ทกัษิณอินโฟเทค จํากดั 
ราคา 3,800 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 
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ลําดบั
ที
 

งานจดัซื �อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาที
เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที
คดัเลือก
โดยสงัเขป 

14. จดัซื �อวสัดคุอมพิวเตอร์ 4,630 บาท ตกลงราคา ร้านนาโนเทค  ราคา 4,630 บาท ร้านนาโนเทค  ราคา 4,630 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 
15. การจัดงานวันเดก็แห่งชาต ิ

- คา่อาหาร 
 
- คา่อาหารวา่ง 
 
- จดัซื �อวสัดอุปุกรณ์ 
- จดัทําเวทีและป้ายไวนิล 
 
- จดัซื �อไอศกรีม 
 
- เชา่เหมาเครื
องขยายเสียง 
 

 
 148,112 บาท 

   
- ร้านแอโภชนา   
ราคา 81,000 บาท 
- ร้านรอกาเยาะ   
ราคา 25,000 บาท 
- ร้านออน 2 ราคา 9,612 บาท 
- ร้านรุ่งโฆษณา  
ราคา 15,000 บาท 
- นายแวอาแซ  แวหามะ   
ราคา 12,500 บาท 
นายอิสมาดี  สาเมาะ  
ราคา 5,000 บาท 

 
- ร้านแอโภชนา   
ราคา 81,000 บาท 
- ร้านรอกาเยาะ   
ราคา 25,000 บาท 
- ร้านออน 2 ราคา 9,612 บาท 
- ร้านรุ่งโฆษณา  
ราคา 15,000 บาท 
- นายแวอาแซ  แวหามะ   
ราคา 12,500 บาท 
นายอิสมาดี  สาเมาะ  
ราคา 5,000 บาท 

 
เป็นราคาตามท้องตลาด 

16. คา่จดัพิมพ์แบบพิมพ์ทาง
การศกึษา (แบบ ปพ.) 
 

33,740 บาท ตกลงราคา โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง   
ราคา 33,740 บาท 

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง   
ราคา 33,740 บาท 
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ลําดบั
ที
 

งานจดัซื �อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาที
เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที
คดัเลือก
โดยสงัเขป 

17. ซื �อนํ �ามนัเชื �อเพลิง 
และหลอ่ลื
น  
จํานวน 9,120 ลิตร  

1,300,000  บาท  กรณีพิเศษ  บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ จํากดั 
ราคา 263,104.60 บาท 

บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ จํากดั 
ราคา 263,104.60 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการลงนามสัญญาโครงการ เดือนมกราคม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
 
 

ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
คู่ สัญญา 

วงเงนิตาม
สัญญา 

วิธีการจัดซื �อ
จัดจ้าง 

วันที$เริ$ม
สัญญา 

ระยะเวลาการ
ดาํเนินงาน 

ค่าปรับ 
(ต่อวนั) 

งวดการส่งงาน 
กาํหนดการ

เสร็จ 
วันที$เสร็จ 

1. คา่จ้างทําวารสารประชาสมัพนัธ์
อบจ.ปัตตานี 

4,000,000.- บริษัทบลอูิมเมจ 98,400.- วิธีพิเศษ 13 ต.ค.52 วนัที
 10 ของ 
ทกุเดือน 

- พ.ย.52-ก.ย.53 8 ม.ค.53 

2. โครงการจังหวดัเคลื$อนที$ 
- เครื
องอปุโภคบริโภค 
- ผ้าโสร่งชาย – หญิง 
- วสัดกุารเรียนการสอน 
- ชดุนกัเรียน 
- คา่จดัเลี �ยงประกอบอาหาร 
เป็นข้าวกลอ่ง 

 
 
 

400,000.- 
 
  

 
ร้านจิปาถะ  
ร้านสไุลมาน 
ร้านออน 2 
ร้านอลั-อยัตาม 
ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  

  
13,300.- 

5,000.- 
4,000.- 

11,500.- 
450.- 

 
  

 
ตกลงราคา 
 ตกลงราคา 
ตกลงราคา 
ตกลงราคา 
ตกลงราคา 

 
  

 
13 ม.ค.53 
13 ม.ค.53 
13 ม.ค.53 
13 ม.ค.53 
13 ม.ค.53 

 
  

 
5 วนั 
5 วนั 
5 วนั 
5 วนั 

22 ธ.ค.52 
 
  

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
  

 
19 ม.ค.53 
19 ม.ค.53 
19 ม.ค.53 
19 ม.ค.53 
20 ม.ค.53 

 
  

 
18 ม.ค.53 
18 ม.ค.53 
18 ม.ค.53 
18 ม.ค.53 
20 ม.ค.53 

 
  

3. คา่จดัซื �อวสัดคุอมพิวเตอร์ 80,000.- บ.ทกัษิณอินโฟเทค จํากดั 21,956.- ตกลงราคา 30 ธ.ค.52 5 วนั - 7 ม.ค.53 30 ธ.ค.52 
4. จดัซื �อวสัดสุาํนกังานโครงการ 150,000.- - ร้านออน 2 

- บ.แอล.เจ.อินเตอร์กรุ๊ป จํากดั 
33,066.- 
16,264.- 

ตกลงราคา 30 ธ.ค.52 
30 ธ.ค.52 

5 วนั 
5 วนั 

-  
- 

7 ม.ค.53 
7 ม.ค.53 

4 ม.ค.53 
5 ม.ค.53 

5. คา่จดัพิมพ์แบบพิมพ์ทาง
การศกึษา (แบบ ปพ.) 

200,000.- โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 33,740.- ตกลงราคา 19 ม.ค.53 5 วนั - 26 ม.ค.53 21 ม.ค.53 
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ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
คู่ สัญญา 

วงเงนิตาม
สัญญา 

วิธีการจัดซื �อ
จัดจ้าง 

วันที$เริ$ม
สัญญา 

ระยะเวลาการ
ดาํเนินงาน 

ค่าปรับ 
(ต่อวนั) 

งวดการส่งงาน 
กาํหนดการ

เสร็จ 
วันที$เสร็จ 

6. การจัดงานวนัเด็กแห่งชาต ิ
- คา่อาหาร 
- คา่อาหารวา่ง 
- จดัซื �อวสัดอุปุกรณ์ 
- จดัทําเวทีและป้ายไวนิล 
- จดัซื �อไอศกรีม 
- เช่าเหมาเครื
องขยายเสยีง 

 
300,000.- 

 
- ร้านแอโภชนา   
- ร้านรอกาเยาะ   
- ร้านออน 2   
- ร้านรุ่งโฆษณา  
- นายแวอาแซ  แวหามะ   
นายอิสมาดี  สาเมาะ  

 
81,000.- 
25,000.- 

9,612.- 
15,000.- 
12,500.- 

5,000.- 

 
ตกลงราคา 
ตกลงราคา 
ตกลงราคา 
ตกลงราคา 
ตกลงราคา 
ตกลงราคา 

 
4 ม.ค.53 
4 ม.ค.53 
4 ม.ค.53 
4 ม.ค.53 
4 ม.ค.53 
4 ม.ค.53 

 
1 วนั 
1 วนั 
3 วนั 
3 วนั 
1 วนั  
4 วนั 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
7 ม.ค.53 
7 ม.ค.53 
6 ม.ค.53 
6 ม.ค.53 
7 ม.ค.53 
7 ม.ค.53 

 
7 ม.ค.53 
7 ม.ค.53 
5 ม.ค.53 
6 ม.ค.53 
7 ม.ค.53 
7 ม.ค.53 

7. ซื �อนํ �ามนัเชื �อเพลงิและหลอ่ลื
น 
จํานวน 9,120 ลติร  (ม.ค.53) 

1,300,000.- บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ จก. 263,104.60.- กรณีพิเศษ 1 ต.ค. - - 30 ก.ย.53  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2553 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 

ลําดบั
ที
 

งานจดัซื �อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาที
เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที
คดัเลือก
โดยสงัเขป 

1. คา่จ้างทําวารสาร
ประชาสมัพนัธ์ อบจ.ปน. 

98,400 บาท ตกลงราคา บริษัทบลอูิมเมจ  
ราคา 98,400 บาท 

บริษัทบลอูิมเมจ  
ราคา 98,400 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

2. คา่โทรศพัท์ 3,879.25 บาท ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 
ราคา 3,879.25 บาท 

บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 
ราคา 3,879.25 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

3. คา่บอกรับวารสาร  1,390 บาท ตกลงราคา ร้านกรุงทอง ราคา 1,390 บาท ร้านกรุงทอง ราคา 1,390 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 
4. คา่ไปรษณีย์ 3,644 บาท ตกลงราคา ที
ทําการไปรษณีย์โทรเลข  

สาขารูสะมิแล ราคา 3,644 บาท 
ที
ทําการไปรษณีย์โทรเลข  
สาขารูสะมิแล ราคา 3,644 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

5. โครงการจังหวัดเคลื$อนที$ 
- เครื
องอปุโภค บริโภค 
- ผ้าโสร่งชาย - หญิง 
- วสัดกุารเรียนการสอน  
- ชดุนกัเรียน 
 
- คา่อาหาร (ข้าวกล่อง) 
  

 
34,250 บาท 

 
ตกลงราคา 

 
- ร้านจิปาถะ ราคา 13,300 บาท 
- ร้านสไุลมาน ราคา 5,000 บาท 
- ร้านออน 2 ราคา 4,000 บาท 
- ร้านอลัอยัตาม  
ราคา 11,500 บาท 
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา 450 บาท 

 
- ร้านจิปาถะ ราคา 13,300 บาท 
- ร้านสไุลมาน ราคา 5,000 บาท 
- ร้านออน 2 ราคา 4,000 บาท 
- ร้านอลัอยัตาม  
ราคา 11,500 บาท 
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา 450 บาท 

 
เป็นราคาตามท้องตลาด 
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ลําดบั
ที
 

งานจดัซื �อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาที
เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที
คดัเลือก
โดยสงัเขป 

6. เลี �ยงรับรอง 
- คณะกรรมการคดัเลือกให้
ดํารงตําแหนง่ในระดบัที
สงูขึ �น 
- คณะกรรมการคดัเลือกให้
ดํารงตําแหนง่ 
- การประชมุคณะกรรมการ
การจดัหาผลประโยชน์ใน
ที
ดนิของรัฐ 
- การสอบข้อเท็จจริงกรณีการ
จดัหาผลประโยชน์ในที
ดิน
ของรัฐ 
- คณะศกึษาดงูานจาก  
อบจ.ยะลา 

 
10,425 บาท 

 
ตกลงราคา 

 
- ร้านแม่อําพนั  ราคา 825 บาท 
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา 9,600 บาท 

 
- ร้านแม่อําพนั  ราคา 825 บาท 
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา 9,600 บาท 

 
เป็นราคาตามท้องตลาด 

7. คา่นํ �ามนัเชื �อเพลิงและ 
หลอ่ลื
น 

2,850 บาท ตกลงราคา บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ จํากดั 
ราคา 2,850 บาท 

บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ จํากดั 
ราคา 2,850 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

8. คา่จดัซื �อวสัดสุําหรับตดัเย็บ 
(โครงการปักผ้าคลมุผม) 

113,000 บาท วิธีพิเศษ ร้านบงัลีสโตร์   
ราคา 113,000 บาท 

ร้านบงัลีสโตร์   
ราคา 113,000 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

 



- 3 - 
 

ลําดบั
ที
 

งานจดัซื �อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาที
เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที
คดัเลือก
โดยสงัเขป 

9. ขดุลอกคลองสาย ม.3 ต.ตยุง 
- ต.บอ่ทอง อ.หนองจิก  
จ.ปัตตานี 

2,475,000 บาท วิธีพิเศษ หจก.เอส.บี.คอนสตรัคชั
น   
ราคา 2,475,000 บาท 

หจก.เอส.บี.คอนสตรัคชั
น   
ราคา 2,475,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์มี
คณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 

10. ขดุลอกคลองสาย ม.2  
ต.ทา่ข้าม ม.7 ต.บ้านกลาง - 
ม.2 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ 

2,450,000 บาท วิธีพิเศษ หจก.เอส.บี.คอนสตรัคชั
น   
ราคา 2,450,000 บาท 

หจก.เอส.บี.คอนสตรัคชั
น   
ราคา 2,450,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์มี
คณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 

11. ขดุลอกคลองสาย  
ต.ดอนทราย ต.ไทรทอง  
อ.ไม้แก่น  จ.ปัตตานี 

4,550,000 บาท วิธีพิเศษ หจก.เอส.บี.คอนสตรัคชั
น   
ราคา 4,550,000 บาท 

หจก.เอส.บี.คอนสตรัคชั
น   
ราคา 4,550,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์มี
คณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 

12. ขดุลอกคลอง ต.ตยุง -  
ต.ปโุละปโุย - ต.เกาะเปาะ  
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

3,900,000 บาท วิธีพิเศษ หจก.เอส.บี.คอนสตรัคชั
น   
ราคา 3,900,000 บาท 

หจก.เอส.บี.คอนสตรัคชั
น   
ราคา 3,900,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์มี
คณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 

13. ก่อสร้างลานเสาธงในสนาม 
ฟตุบอล 1 สนามกีฬา  
อบจ.ปน 

400,000 บาท วิธีพิเศษ หจก.เอส.บี.คอนสตรัคชั
น   
ราคา 400,000 บาท 

หจก.เอส.บี.คอนสตรัคชั
น   
ราคา 400,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์มี
คณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 

 
 
 



- 4 - 
 

ลําดบั
ที
 

งานจดัซื �อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาที
เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที
คดัเลือก
โดยสงัเขป 

14. ก่อสร้างถนนหินคลกุสาย ม.3 
ต.ตอหลงั - ม.1 ต.ตนัหยงจงึงา 
อ.ยะหริ
ง จ.ปัตตานี 

2,623,000 บาท วิธีพิเศษ หจก.มะซาสมัพนัธ์   
ราคา 2,623,000 บาท 

หจก.มะซาสมัพนัธ์   
ราคา 2,623,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์มี
คณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 

15. ก่อสร้างถนนหินคลกุสาย  
ม.3-4  ต.บาโลย อ.ยะหริ
ง -
ม.3 ต.กระหวะ อ.มายอ  

2,445,000 บาท วิธีพิเศษ หจก.มะซาสมัพนัธ์   
ราคา 2,445,000 บาท 

หจก.มะซาสมัพนัธ์   
ราคา 2,445,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์มี
คณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 

16. ก่อสร้างถนนหินคลกุสาย ม.4 
ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ - ม.3 
ต.ตอหลงั อ.ยะหริ
ง  

1,705,000 บาท วิธีพิเศษ หจก.มะซาสมัพนัธ์   
ราคา 1,705,000 บาท 

หจก.มะซาสมัพนัธ์   
ราคา 1,705,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์มี
คณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 

17. ก่อสร้างถนนลกูรังสาย 
บ้านสไุงยาลอ ม.1 ต.ตนัหยง
ดาลอ- ม.1 ต.ตอหลงั  
อ.ยะหริ
ง  

1,955,000 บาท วิธีพิเศษ หจก.มะซาสมัพนัธ์   
ราคา 1,955,000 บาท 

หจก.มะซาสมัพนัธ์   
ราคา 1,955,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์มี
คณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 

18. ก่อสร้างและปรับปรุงถนนหิน
คลกุ ม.9 บ้านปลกัใหญ่  
ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิQ - ม.7 
บ้านต้นซา่น ต.แมล่าน  
อ.แมล่าน 

3,180,000 บาท วิธีพิเศษ หจก.มะซาสมัพนัธ์   
ราคา 3,180,000 บาท 

หจก.มะซาสมัพนัธ์   
ราคา 3,180,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์มี
คณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 

 



- 5 - 
 

ลําดบั
ที
 

งานจดัซื �อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาที
เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที
คดัเลือก
โดยสงัเขป 

19. ปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรัง
สายบ้านหมอเส็ง - สาค ูม.1 
ต.ไทรทอง - ม.4 ต.ดอนทราย 
อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 

4,610,000 บาท วิธีพิเศษ หจก.มะซาสมัพนัธ์   
ราคา 4,610,000 บาท 

หจก.มะซาสมัพนัธ์   
ราคา 4,610,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์มี
คณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 

20. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาด
ยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีตสาย 
อบจ.ปน.3013 บ้านยาม-ู
เฉลิม - ปยูดุ อ.เมือง  

1,995,000 บาท วิธีพิเศษ หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง  
ราคา 1,995,000 บาท 

หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง  
ราคา 1,995,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์มี
คณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 

21. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาด
ยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีตสาย 
อบจ.ปน.3046 บ้านมะหดุ - 
ปานนั อ.มายอ จ.ปัตตานี 

1,995,000 บาท วิธีพิเศษ หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง  
ราคา 1,995,000 บาท 

หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง  
ราคา 1,995,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์มี
คณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 

22. ก่อสร้างถนนหินคลกุสาย ม.2 
ต.ป่าไร่ – สายบ้านแม่ตีน๊ะ  
ม.2 ต.แมล่าน อ.แมล่าน 

3,980,000 บาท วิธีพิเศษ หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง  
ราคา 3,980,000 บาท 

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง  
ราคา 3,980,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์มี
คณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 

23. ซื �อนํ �ามนัเชื �อเพลิงและหล่อ
ลื
น จํานวน 5,095 ลิตร 

263,104.60 บาท กรณีพิเศษ บริษัทปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ 
จํากดั ราคา 263,104.60 บาท 

บริษัทปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ 
จํากดั ราคา 263,104.60 บาท 

เป็นตวัแทนจําหนา่ย 

 
 



สรุปผลการลงนามสัญญาโครงการ เดือนกุมภาพันธ์ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
 

ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
คู่ สัญญา 

วงเงนิตาม
สัญญา 

วิธีการจัดซื �อ
จัดจ้าง 

วันที$เริ$ม
สัญญา 

ระยะเวลาการ
ดาํเนินงาน 

ค่าปรับ 
(ต่อวนั) 

งวดการส่งงาน 
กาํหนดการ

เสร็จ 
วันที$เสร็จ 

1. คา่จ้างทําวารสารประชาสมัพนัธ์
อบจ.ปัตตานี 

4,000,000.- บริษัท บลอูิมเมจ 98,400.- วิธีพิเศษ 13 ต.ค.52 วนัที
 10 ของ 
ทกุเดือน 

- พ.ย.52-ก.ย.53 10 ก.พ.53 

2. โครงการจังหวดัเคลื$อนที$ 
- เครื
องอปุโภคบริโภค 
- ผ้าโสร่งชาย - หญิง 
- วสัดกุารเรียนการสอน 
- ชดุนกัเรียน 
- คา่จดัเลี �ยงประกอบอาหาร 
เป็นข้าวกลอ่ง 

 
 
 

400,000.- 
 
  

 
ร้านจิปาถะ  
ร้านสไุลมาน 
ร้านออน 2 
ร้านอลั-อยัตาม 
ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  

  
13,300.- 

5,000.- 
4,000.- 

11,500.- 
450.- 

 
ตกลงราคา 
 ตกลงราคา 
ตกลงราคา 
ตกลงราคา 
ตกลงราคา 

 
8 ก.พ.53 
8 ก.พ.53 
8 ก.พ.53 
8 ก.พ.53 
8 ก.พ.53 

 
5 วนั 
5 วนั 
5 วนั 
5 วนั 

17 ก.พ.53  

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
12 ก.พ.53 
12 ก.พ.53 
12 ก.พ.53 
12 ก.พ.53 
17 ก.พ.53 

 
12 ก.พ.53 
18 ม.ค.53 
12 ก.พ.53 
12 ก.พ.53 
17 ก.พ.53 

  
3. โครงการปักผ้าคลุมผม 

- คา่จดัซื �อวสัดสุาํหรับตดัเย็บ 
 

150,000.- 
 
ร้านบงัลสีโตร์ 

 
113,000.- 

 
วิธีพิเศษ 

 
22 ม.ค.53 

 
5 วนั 

 
- 

 
29 ม.ค.53 

 
29 ม.ค.53 

4. คา่นํ �ามนัเชื �อเพลงิฯ 80,000.- บริษัทปัตตานีจงัหวดั
พาณิชย์  จํากดั 

12,887.90.- ตกลงราคา 1 ม.ค.53 2 เดือน - 28 ก.พ.53 28 ก.พ.53 

 ขดุลอกคลองสาย ม.3 ต.ตยุง – 
ต.บอ่ทอง อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี 

2,475,000.-   หจก.เอส.บี.คอนสตรัคชั
น   
  

  วิธีพิเศษ      

 ขดุลอกคลองสาย ม.2  
ต.ทา่ข้าม ม.7 ต.บ้านกลาง - ม.2 
ต.ปะนาเระ   อ.ปะนาเระ 

2,450,000   หจก.เอส.บี.คอนสตรัคชั
น    
  

วิธีพิเศษ      

 
 



 

ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
คู่ สัญญา 

วงเงนิตาม
สัญญา 

วิธีการจัดซื �อ
จัดจ้าง 

วันที$เริ$ม
สัญญา 

ระยะเวลาการ
ดาํเนินงาน 

ค่าปรับ 
(ต่อวนั) 

งวดการส่งงาน 
กาํหนดการ

เสร็จ 
วันที$เสร็จ 

  ขดุลอกคลองสาย  
ต.ดอนทราย ต.ไทรทอง  
อ.ไม้แก่น  จ.ปัตตานี 

4,550,000   หจก.เอส.บี.คอนสตรัคชั
น   
  

 วิธีพิเศษ 13 ต.ค.52 วนัที
 10 ของ 
ทกุเดือน 

- พ.ย.52-ก.ย.53 10 ก.พ.53 

 ขดุลอกคลอง ต.ตยุง -  
ต.ปโุละปโุย - ต.เกาะเปาะ  
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

3,900,000   หจก.เอส.บี.คอนสตรัคชั
น   
  

 วิธีพิเศษ      

 ก่อสร้างลานเสาธงในสนาม 
ฟตุบอล 1 สนามกีฬา  อบจ.ปน 

400,000   หจก.เอส.บี.คอนสตรัคชั
น   
  

 วิธีพิเศษ      

 ก่อสร้างถนนหินคลกุสาย ม.3 ต.
ตอหลงั - ม.1 ต.ตนัหยงจงึงา อ.ยะ
หริ
ง จ.ปัตตานี 

2,623,000 
บาท 

หจก.มะซาสมัพนัธ์   
ราคา 2,623,000 บาท 

 วิธีพิเศษ      

 ก่อสร้างถนนหินคลกุสาย  
ม.3-4  ต.บาโลย อ.ยะหริ
ง -ม.3 ต.
กระหวะ อ.มายอ  

2,445,000 
บาท 

หจก.มะซาสมัพนัธ์   
ราคา 2,445,000 บาท 

 วิธีพิเศษ      

 ก่อสร้างถนนหินคลกุสาย ม.4 ต.
บ้านนอก อ.ปะนาเระ - ม.3 ต.ตอ
หลงั อ.ยะหริ
ง  

1,705,000 
บาท 

หจก.มะซาสมัพนัธ์   
ราคา 1,705,000 บาท 

 วิธีพิเศษ      

 ก่อสร้างถนนลกูรังสาย 
บ้านสไุงยาลอ ม.1 ต.ตนัหยง
ดาลอ- ม.1 ต.ตอหลงั  อ.ยะหริ
ง  

1,955,000 
บาท 

หจก.มะซาสมัพนัธ์   
ราคา 1,955,000 บาท 

 วิธีพิเศษ      

 



 

ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
คู่ สัญญา 

วงเงนิตาม
สัญญา 

วิธีการจัดซื �อ
จัดจ้าง 

วันที$เริ$ม
สัญญา 

ระยะเวลาการ
ดาํเนินงาน 

ค่าปรับ 
(ต่อวนั) 

งวดการส่งงาน 
กาํหนดการ

เสร็จ 
วันที$เสร็จ 

  ก่อสร้างและปรับปรุงถนนหินคลกุ 
ม.9 บ้านปลกัใหญ่  
ต.ปากลอ่ อ.โคกโพธิQ - ม.7 บ้าน
ต้นซา่น ต.แมล่าน  
อ.แมล่าน 

3,180,000 
บาท 

 หจก.มะซาสมัพนัธ์   
ราคา 3,180,000 บาท 

 วิธีพิเศษ 13 ต.ค.52 วนัที
 10 ของ 
ทกุเดือน 

- พ.ย.52-ก.ย.53 10 ก.พ.53 

 ปรับปรุงซอ่มแซมถนนลกูรังสาย
บ้านหมอเสง็ - สาค ูม.1 ต.ไทรทอง 
- ม.4 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น  
จ.ปัตตานี 

4,610,000 
บาท 

หจก.มะซาสมัพนัธ์   
ราคา 4,610,000 บาท 

 วิธีพิเศษ      

 ก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลส์ติกคอนกรีตสาย อบจ.
ปน.3013 บ้านยาม-ูเฉลมิ - ปยูดุ 
อ.เมือง  

1,995,000 
บาท 

หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง  
ราคา 1,995,000 บาท 

 วิธีพิเศษ      

 ก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลส์ติกคอนกรีตสาย อบจ.
ปน.3046 บ้านมะหดุ - ปานนั  
อ.มายอ จ.ปัตตานี 

1,995,000 
บาท 

หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง  
ราคา 1,995,000 บาท 

 วิธีพิเศษ      

 
 
 
 
 



 

ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
คู่ สัญญา 

วงเงนิตาม
สัญญา 

วิธีการจัดซื �อ
จัดจ้าง 

วันที$เริ$ม
สัญญา 

ระยะเวลาการ
ดาํเนินงาน 

ค่าปรับ 
(ต่อวนั) 

งวดการส่งงาน 
กาํหนดการ

เสร็จ 
วันที$เสร็จ 

  ก่อสร้างถนนหินคลกุสาย ม.2 ต.
ป่าไร่ – สายบ้านแมต่ีน๊ะ  
ม.2 ต.แมล่าน อ.แมล่าน 

3,980,000 
บาท 

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง  
ราคา 3,980,000 บาท 

 วิธีพิเศษ 13 ต.ค.52 วนัที
 10 ของ 
ทกุเดือน 

- พ.ย.52-ก.ย.53 10 ก.พ.53 

 ซื �อนํ �ามนัเชื �อเพลงิและหลอ่ลื
น 
จํานวน 5,095 ลติร 

263,104.60 
บาท 

บริษัทปัตตานีจงัหวดั
พาณิชย์ จํากดั ราคา 
263,104.60 บาท 

 กรณีพิเศษ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2553 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ลําดบั
ที
 

งานจดัซื �อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาที
เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที
คดัเลือก
โดยสงัเขป 

1. คา่จ้างทําวารสาร
ประชาสมัพนัธ์ อบจ.ปน. 

98,400 บาท ตกลงราคา บริษัทบลอูิมเมจ  
ราคา 98,400 บาท 

บริษัทบลอูิมเมจ  
ราคา 98,400 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

2. คา่โทรศพัท์ 7,105.60 บาท ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 
ราคา 7,105.60 บาท 

บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 
ราคา 7,105.60 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

3. คา่บอกรับวารสาร  3,200 บาท ตกลงราคา ร้านกรุงทอง ราคา  3,200  บาท ร้านกรุงทอง ราคา 3,200  บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 
4. คา่ไปรษณีย์ 8,597 บาท ตกลงราคา ที
ทําการไปรษณีย์โทรเลข  

สาขารูสะมิแล ราคา 8,597 บาท 
ที
ทําการไปรษณีย์โทรเลข  
สาขารูสะมิแล ราคา 8,597 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

5. โครงการจังหวัดเคลื$อนที$ 
- เครื
องอปุโภค บริโภค 
- ผ้าโสร่งชาย - หญิง 
- วสัดกุารเรียนการสอน  
- ชดุนกัเรียน 
 
- คา่อาหาร (ข้าวกล่อง) 
  

 
34,250 บาท 

 
ตกลงราคา 

 
- ร้านจิปาถะ ราคา 13,300 บาท 
- ร้านสไุลมาน ราคา 5,000 บาท 
- ร้านออน 2 ราคา 4,000 บาท 
- ร้านอลัอยัตาม  
ราคา 11,500 บาท 
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา 450 บาท 

 
- ร้านจิปาถะ ราคา 13,300 บาท 
- ร้านสไุลมาน ราคา 5,000 บาท 
- ร้านออน 2 ราคา 4,000 บาท 
- ร้านอลัอยัตาม  
ราคา 11,500 บาท 
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา 450 บาท 

 
เป็นราคาตามท้องตลาด 
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ลําดบั

ที
 
งานจดัซื �อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาที
เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที
คดัเลือก

โดยสงัเขป 
6. เลี �ยงรับรอง 

- การแขง่ขนักีฬาเชื
อม
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง อบจ.
ปัตตานี  กบัอบจ. นราธิวาส        
- ประชมุสภาฯ สมยัสามญั  สมยั
ที
 1 ครั �งที
 1 ประจําปี 2553 
- ประชมุสภาฯ สมยัสามญั  สมยั
ที
 2 ครั �งที
 1 ประจําปี 2553 
- โครงการฝึกอบรมฯ ผู้ นําท้องถิ
น
อิหมา่ม และกรรมการประจํา
มศัยิด  

 
35,000 บาท 

 
ตกลงราคา 

 
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา  35,000 บาท 

 
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา  35,000 บาท 

 
เป็นราคาตามท้องตลาด 

7. คา่วสัดเุครื
องเขียน 99,955 บาท ตกลงราคา ร้านออน  2  ราคา  99,955  บาท ร้านออน  2  ราคา  99,955  บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 
8. คา่นํ �ามนัเชื �อเพลิงและ 

หลอ่ลื
น 
19,814 บาท ตกลงราคา บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ จํากดั 

ราคา 19,814 บาท 
บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ จํากดั 
ราคา 19,814 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

9. คา่จดัซื �อรถยนต์กลาง 7 ที
นั
ง 
5 ประต ู

1,439,000  บาท วิธีพิเศษ บ.พิธานพาณิชณ์   
ราคา 1,439,000 บาท 

บ.พิธานพาณิชณ์   
ราคา 1,439,000 บาท 

เป็นตวัแทนจําหนา่ย 
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ลําดบั

ที
 
งานจดัซื �อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาที
เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที
คดัเลือก

โดยสงัเขป 
10. คา่เชา่เหมารถบสั 

(โครงการพฒันาศกัยภาพฯ) 
75,000 บาท ตกลงราคา บ.เซาท์สยาม ไอ.เอ็ม.ที  

คอปอเรชั
น จํากดั 
ราคา 75,000 บาท 

บ.เซาท์สยาม ไอ.เอ็ม.ที  
คอปอเรชั
น จํากดั 
ราคา 75,000 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

11. คา่จ้างพิมพ์ปกพร้อมเข้าเลม่ 4,500 บาท 
  

ตกลงราคา โรงพิมพ์มิตรภาพ 
ราคา 4,500 บาท 

โรงพิมพ์มิตรภาพ 
ราคา 4,500 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

12. คา่จดัซื �อวสัดสุํานกังาน 17,334 บาท ตกลงราคา บ.แอล.เจ.อินเตอร์กรุ๊ป จํากดั 
ราคา 17,334 บาท 

บ.แอล.เจ.อินเตอร์กรุ๊ป จํากดั 
ราคา 17,334 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

13. คา่เชา่เครื
องถ่ายเอกสาร 8,000 บาท ตกลงราคา - บ.แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากดั 
ราคา 4,000 บาท 
- บ.ริโก้(ประเทศไทย)จํากดั 
ราคา 4,000 บาท 

- บ.แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากดั 
ราคา 4,000 บาท 
- บ.ริโก้(ประเทศไทย)จํากดั 
ราคา 4,000 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

14. คา่เชา่เครื
องคอมพิวเตอร์ 3,800 บาท ตกลงราคา บ.ทกัษิณอินโฟเทค จํากดั 
ราคา 3,800 บาท 

บ.ทกัษิณอินโฟเทค จํากดั 
ราคา 3,800 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

15. คา่จ้างบริการไปรษณีย์ 941 บาท ตกลงราคา บ.ไปรษณีย์ไทย จํากดั   
ราคา 941 บาท 

บ.ไปรษณีย์ไทย จํากดั   
ราคา 941 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

16. จดัซื �อเครื
องเขียนแบบพิมพ์ 40,979 บาท ตกลงราคา ห้างสเปกซ์ ราคา 40,979 บาท ห้างสเปกซ์ ราคา 40,979 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 
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ลําดบั
ที
 

งานจดัซื �อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาที
เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที
คดัเลือก
โดยสงัเขป 

17. จดัซื �อวสัดใุนงานรัฐพิธี  
ราชพิธี งานรับเสดจ็ฯ 

4,869 บาท ตกลงราคา ห้างสเปกซ์ ราคา 4,869 บาท ห้างสเปกซ์ ราคา 4,869 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 

18. ซื �อนํ �ามนัเชื �อเพลิงและ 
หลอ่ลื
น จํานวน 7,763 ลิตร 

237,011.35 บาท ตกลงราคา บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์   
ราคา 237,011.35 บาท 

บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์   
ราคา 237,011.35 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2553 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ลําดบั
ที
 

งานจดัซื �อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาที
เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที
คดัเลือก
โดยสงัเขป 

1. คา่จ้างทําวารสาร
ประชาสมัพนัธ์ อบจ.ปน. 

98,400 บาท ตกลงราคา บริษัทบลอูิมเมจ  
ราคา 98,400 บาท 

บริษัทบลอูิมเมจ  
ราคา 98,400 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

2. คา่โทรศพัท์ 6,083.10 บาท ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 
ราคา 7,105.60 บาท 

บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 
ราคา 7,105.60 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

3. คา่บอกรับวารสาร  2,190 บาท ตกลงราคา ร้านกรุงทอง ราคา  2,190 บาท ร้านกรุงทอง ราคา  2,190 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 
4. คา่ไปรษณีย์ 840 บาท ตกลงราคา ที
ทําการไปรษณีย์โทรเลข  

สาขารูสะมิแล ราคา 840 บาท 
ที
ทําการไปรษณีย์โทรเลข  
สาขารูสะมิแล ราคา 840 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

5. โครงการจังหวัดเคลื$อนที$ 
- เครื
องอปุโภค บริโภค 
- ผ้าโสร่งชาย - หญิง 
- วสัดกุารเรียนการสอน  
- ชดุนกัเรียน 
 
- คา่อาหาร (ข้าวกล่อง) 
  

 
34,250 บาท 

 
ตกลงราคา 

 
- ร้านจิปาถะ ราคา 13,300 บาท 
- ร้านสไุลมาน ราคา 5,000 บาท 
- ร้านออน 2 ราคา 4,000 บาท 
- ร้านอลัอยัตาม  
ราคา 11,500 บาท 
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา 450 บาท 

 
- ร้านจิปาถะ ราคา 13,300 บาท 
- ร้านสไุลมาน ราคา 5,000 บาท 
- ร้านออน 2 ราคา 4,000 บาท 
- ร้านอลัอยัตาม  
ราคา 11,500 บาท 
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา 450 บาท 

 
เป็นราคาตามท้องตลาด 
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ลําดบั
ที
 

งานจดัซื �อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาที
เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที
คดัเลือก
โดยสงัเขป 

6. งานวนัพระบาทสมเดจ็พระ
พทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช 
– คา่จ้างจดัภตัตาหารเพล 
- คา่จดัซื �อเครื
องไทยธรรม 
 
- คา่จตปุัจจยั 

 
 

5,100  บาท 
   

 
 

ตกลงราคา 

 
 
- แมอ่ําพนั ราคา  1,000 บาท 
- ร้านฉิ
น จง ฮิน  
ราคา 2,000 บาท 
- นายสทุศัน์  สงัขรัตน์  
ราคา 2,100 บาท 
 

 
 
- แมอ่ําพนั ราคา  1,000 บาท 
- ร้านฉิ
น จง ฮิน  
ราคา 2,000 บาท 
- นายสทุศัน์  สงัขรัตน์  
ราคา 2,100 บาท 
 

 
 
เป็นราคาตามท้องตลาด 

7. คา่ป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์
เสริมสร้างภาพลกัษณ์และ
ความรู้รัก สามคัคี ปี 2553 

80,000 บาท ตกลงราคา ร้านโกอาร์ต ราคา 80,000 บาท ร้านโกอาร์ต ราคา 80,000 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 

8. โครงการประชมุสมัมนา
แลกเปลี
ยนการเรียนรู้ฯ 
คา่จ้างเหมารถบสัปรับอากาศ 

45,000 บาท ตกลงราคา บ.เซาท์สยาม ไอ.เอ็ม.ที  
คอปอเรชั
น จํากดั  
ราคา 45,000 บาท 

บ.เซาท์สยาม ไอ.เอ็ม.ที  
คอปอเรชั
น จํากดั  
ราคา 45,000 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 
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ลําดบั
ที
 

งานจดัซื �อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาที
เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที
คดัเลือก
โดยสงัเขป 

9.  คา่จดัซื �อนํามนัเชื �อเพลิง 
และหลอ่ลื
น  

 9,169.80 บาท ตกลงราคา บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ จํากดั 
ราคา  9,169.80 บาท 

บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ จํากดั 
ราคา  9,169.80 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

10. คา่เชา่เครื
องถ่ายเอกสาร 8,000 บาท ตกลงราคา - บ.แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากดั 
ราคา 4,000 บาท 
- บ.ริโก้(ประเทศไทย)จํากดั 
ราคา 4,000 บาท 

- บ.แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากดั 
ราคา 4,000 บาท 
- บ.ริโก้(ประเทศไทย)จํากดั 
ราคา 4,000 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

11. คา่เชา่เครื
องคอมพิวเตอร์ 3,800 บาท ตกลงราคา บ.ทกัษิณอินโฟเทค จํากดั 
ราคา 3,800 บาท 

บ.ทกัษิณอินโฟเทค จํากดั 
ราคา 3,800 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

12. คา่วสัดสุํานกังาน 36,431 บาท ตกลงราคา ร้านออน 2 ราคา 36,431 บาท ร้านออน 2 ราคา 36,431 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 
13. คา่จ้างทําแบบพิมพ์ 2,800 บาท ตกลงราคา โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง   

ราคา 2,800 บาท 
โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง   
ราคา 2,800 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

14. คา่วสัดคุอมพิวเตอร์ 22,900 บาท ตกลงราคา - ร้อนก็อปปี� คอมพิวเตอร์  
ราคา 1,750 บาท 
- หจก.นิวส์คอม ปัตตานี  
ราคา 21,150 บาท 

- ร้อนก็อปปี� คอมพิวเตอร์  
ราคา 1,750 บาท 
- หจก.นิวส์คอม ปัตตานี  
ราคา 21,150 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

15. คา่ฝากสง่ไปรษณีย์ 993 บาท ตกลงราคา บ.ไปรษณีย์ไทย  จํากดั   
ราคา 993 บาท 

บ.ไปรษณีย์ไทย  จํากดั   
ราคา 993 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 
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ลําดบั
ที
 

งานจดัซื �อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาที
เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที
คดัเลือก
โดยสงัเขป 

16.  จดัซื �อรถโรยปนู 25,000 บาท ตกลงราคา ร้านอิลยสัสปอร์ต   
ราคา17,360 บาท 

ร้านอิลยสัสปอร์ต   
ราคา17,360 บาท 

ราคาตํ
ากวา่รายอื
น 

17. จดัซื �อบนัไดอลมูิเนียม 4,500 บาท ตกลงราคา ร้านสงวนดี  ราคา 4,500 บาท ร้านสงวนดี  ราคา 4,500 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 
18. จดัซื �ออปุกรณ์ชา่ง 3,000 บาท ตกลงราคา ร้านสงวนดี  ราคา 3,000 บาท ร้านสงวนดี  ราคา 3,000 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 
19. ซอ่มแซมระบบกล้องวงจรปิด

ภายในสํานกังาน 
8,021 บาท ตกลงราคา หจก.ดบัเบิ �ลคลิSก คอมพิวเตอร์ 

ราคา 8,021 บาท 
หจก.ดบัเบิ �ลคลิSก คอมพิวเตอร์ 
ราคา 8,021 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

20. จดัซื �อวสัดกุ่อสร้างดนิลกูรัง 12,000 บาท ตกลงราคา นายประดษิฐ์  โทบรุี   
ราคา 12,000 บาท 

นายประดษิฐ์  โทบรุี   
ราคา 12,000 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

21. ซื �อนํ �ามนัเชื �อเพลิงและ 
หลอ่ลื
น จํานวน 4,155 ลิตร 

 127,071.15 บาท กรณีพิเศษ บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์   
ราคา 127,071.15 บาท 

บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์   
ราคา 127,071.15 บาท 

เป็นตวัแทนจําหนา่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2553 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ลําดบั
ที
 

งานจดัซื �อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาที
เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที
คดัเลือก
โดยสงัเขป 

1. คา่จ้างทําวารสาร
ประชาสมัพนัธ์ อบจ.ปน. 

98,400 บาท ตกลงราคา บริษัทบลอูิมเมจ  
ราคา 98,400 บาท 

บริษัทบลอูิมเมจ  
ราคา 98,400 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

2. คา่จดัซื �อโทรศพัท์เคลื
อนที
  9,440 บาท ตกลงราคา ร้านที
.เอ็น.สปอร์ต   
ราคา 9,440 บาท 

ร้านที
.เอ็น.สปอร์ต   
ราคา 9,440 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

3. คา่โทรศพัท์ 6,421.54 บาท ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 
ราคา 6,421.54 บาท 

บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 
ราคา 6,421.54 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

4. คา่ติดตั �ง windows พร้อมลง
โปรแกรม 

9,075 บาท ตกลงราคา บริษัททกัษิณอินโฟเทค จํากดั 
ราคา 9,075 บาท 

บริษัททกัษิณอินโฟเทค จํากดั 
ราคา 9,075 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

5. คา่บอกรับวารสาร  1,300 บาท ตกลงราคา ร้านกรุงทอง ราคา 1,300 บาท ร้านกรุงทอง ราคา 1,300 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 
6. โครงการจังหวัดเคลื$อนที$ 

- เครื
องอปุโภค บริโภค 
- ผ้าโสร่งชาย – หญิง 
- วสัดกุารเรียนการสอน  
- ชดุนกัเรียน 
 
- คา่อาหาร (ข้าวกล่อง) 
  

 
34,250 บาท 

 
ตกลงราคา 

 
- ร้านจิปาถะ ราคา 13,300 บาท 
- ร้านสไุลมาน ราคา 5,000 บาท 
- ร้านออน 2 ราคา 4,000 บาท 
- ร้านอลัอยัตาม  
ราคา 11,500 บาท 
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา 450 บาท 

 
- ร้านจิปาถะ ราคา 13,300 บาท 
- ร้านสไุลมาน ราคา 5,000 บาท 
- ร้านออน 2 ราคา 4,000 บาท 
- ร้านอลัอยัตาม  
ราคา 11,500 บาท 
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา 450 บาท 

 
เป็นราคาตามท้องตลาด 
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ลําดบั
ที
 

งานจดัซื �อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาที
เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที
คดัเลือก
โดยสงัเขป 

7. คา่วสัดสุํานกังาน 62,592 บาท ตกลงราคา ร้านออน 2 ราคา 62,592 บาท ร้านออน 2 ราคา 62,592 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 
8. เลี �ยงรับรองงานมหกรรมรวม

พลผู้สงูอายปุัตตานี 
36,000 บาท ตกลงราคา ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  

ราคา 36,000 บาท 
ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา 36,000 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

9. คา่นํ �ามนัเชื �อเพลิง 
และหลอ่ลื
น 

10,917.70 บาท 
   

ตกลงราคา บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ จํากดั 
ราคา 10,917.70  บาท 

บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ จํากดั 
ราคา  10,917.70  บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

10. จ้างเหมารถปรับอากาศ 
(โครงการประชมุสมัมนา
แลกเปลี
ยนการเรียนรู้) 

105,000 บาท วิธีพิเศษ 1. บ.เซาท์สยาม ไอ.เอ็ม.ที.  
คอปอเรชั
น จํากดั 
ราคา 112,000 บาท 
2. นายแวหามะ  สาและ   
ราคา 115,500 บาท  

บ.เซาท์สยาม ไอ.เอ็ม.ที.  
คอปอเรชั
น จํากดั 
ราคา 105,000 บาท 
 

เป็นราคาที
เสนอตํ
าสดุและ
ยินยอมลดให้ในราคา 
105,000 บาท 

11. จดัซื �อของสมนาคณุ (โครงการ

พฒันาศกัยภาพครอบครัวมสุลมิ) 
6,600 บาท ตกลงราคา ร้านจิปาถะ  ราคา 6,600 บาท ร้านจิปาถะ  ราคา 6,600 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 

12. จดัซื �อวสัดงุานบ้านงานครัว 1,724 บาท  
   

ตกลงราคา  บิSกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.  
ราคา 1,724 บาท 

บิSกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.  
ราคา 1,724 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

13. คา่จ้างซอ่มคอมพิวเตอร์ 1,100 บาท ตกลงราคา บ.ทกัษิณอินโฟเทค จํากดั  
ราคา 1,100 บาท 

บ.ทกัษิณอินโฟเทค จํากดั  
ราคา 1,100 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 
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ลําดบั
ที
 

งานจดัซื �อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาที
เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที
คดัเลือก
โดยสงัเขป 

14. คา่จ้างซอ่มเครื
องปรับอากาศ 2,500 บาท ตกลงราคา นายนสัรี  หะซา  ราคา 2,500 บาท นายนสัรี  หะซา  ราคา 2,500 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 
15. โครงการพฒันาศกัยภาพ  

การจดัทําแผนชมุชน 
- จดัซื �อกระเป๋าผ้าพร้อม
สกรีน 
- จดัซื �อวสัดสุํานกังาน 
- จ้างประดิษฐ์อกัษรฯ 
 
- จ้างถ่ายเอกสาร 

 
 

15,115 บาท 

 
 

ตกลงราคา 

 
 
- ร้านพิพิธ  ราคา 5,700 บาท 
 
- ร้านออน 2  ราคา 2,515 บาท 
- นายยโูซะ  ยาแม   
ราคา 1,500 บาท 
- ร้านมาดีนะห์  ราคา 5,400 บาท 

 
 
- ร้านพิพิธ  ราคา 5,700 บาท 
 
- ร้านออน 2  ราคา 2,515 บาท 
- นายยโูซะ  ยาแม   
ราคา 1,500 บาท 
- ร้านมาดีนะห์  ราคา 5,400 บาท 

 
 
เป็นราคาตามท้องตลาด 

16. คา่เชา่เครื
องถ่ายเอกสาร 8,000 บาท ตกลงราคา บ.แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากดั 
ราคา 4,000 บาท 

บ.แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากดั 
ราคา 4,000 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

17. คา่เชา่เครื
องคอมพิวเตอร์ 3,800 บาท ตกลงราคา บ.ทกัษิณอินโฟเทค จํากดั 
ราคา 3,800 บาท 

บ.ทกัษิณอินโฟเทค จํากดั 
ราคา 3,800 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

18. คา่วสัดคุอมพิวเตอร์ 10,600 บาท ตกลงราคา ร้านก็อปปี� คอมพิวเตอร์   
ราคา 10,600 บาท 

ร้านก็อปปี� คอมพิวเตอร์   
ราคา 10,600 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 
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ลําดบั
ที
 

งานจดัซื �อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาที
เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที
คดัเลือก
โดยสงัเขป 

19. คา่ฝากสง่ไปรษณีย์ 485 บาท ตกลงราคา บริษัทไปรษณีย์ไทย จํากดั  
ราคา 485 บาท 

บริษัทไปรษณีย์ไทย จํากดั  
ราคา 485 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

20. โครงการเสวนาแลกเปลี
ยน
ความคดิเห็นในการเตรียม
ชมุชนและความพร้อมของ
สถานศกึษาเพื
อการถ่ายโอน
เข้าสงักดั อบจ.ปัตตานี 
- จดัซื �อวสัดอุปุกรณ์ 
- จดัซื �อของที
ระลกึ 

 
 
 
 
 

10,315 บาท 

 
 
 
 
 

ตกลงราคา 

 
 
 
 
 
- ร้านออน 2 ราคา 6,415 บาท 
- ร้านสไุลมาน  ราคา 3,900 บาท 

 
 
 
 
 
- ร้านออน 2 ราคา 6,415 บาท 
- ร้านสไุลมาน  ราคา 3,900 บาท 

 
 
 
 
 
เป็นราคาตามท้องตลาด 

21. ปรับปรุงห้องใต้อฒัจนัทร์มี
หลงัคาสนามกีฬากลาง 

1,000,000 บาท วิธีพิเศษ หจก.เอสบี คอนสตรัคชั
น  
ราคา 1,000,000 บาท 

หจก.เอสบี คอนสตรัคชั
น  
ราคา 1,000,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์ 
มีคณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 

22. ปรับปรุงโรงยิมเนเซียมใน
สนามกีฬากลาง อบจ.ปน. 

1,500,000 บาท วิธีพิเศษ หจก.เอสบี คอนสตรัคชั
น  
ราคา 1,500,000 บาท 

หจก.เอสบี คอนสตรัคชั
น  
ราคา 1,500,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์ 
มีคณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 

23. ขดุลอกคลองระบายนํ �าสาย  
ม.1 ต.บางเขา อ.หนองจิก  
จ.ปัตตานี 

2,090,000 บาท วิธีพิเศษ หจก.เซาท์สยามบลิดิ �ง   
ราคา 2,090,000 บาท 

หจก.เซาท์สยามบลิดิ �ง   
ราคา 2,090,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์ 
มีคณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 
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ลําดั
บที
 

งานจดัซื �อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาที
เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที
คดัเลือก
โดยสงัเขป 

24. ขดุลอกระบายนํ �าสาย ม.2-3  
ต.ตยุง- ต.บางเขา อ.หนองจิก 
จ.ปัตตานี 

515,000 บาท วิธีพิเศษ หจก.เซาท์สยามบลิดิ �ง   
ราคา 515,000 บาท 

หจก.เซาท์สยามบลิดิ �ง   
ราคา 515,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์ 
มีคณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 

25. ซอ่มแซมผิวจราจรชนิดแคปซีล
ถนนสาย อบจ.ปน.3017 บ้าน
ยาม-ู บ้านแหลมตาชี  
อ.ยะหริ
ง 

574,000 บาท วิธีพิเศษ หจก.มะซาสมัพนัธ์   
ราคา 574,000 บาท 

หจก.มะซาสมัพนัธ์   
ราคา 574,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์ 
มีคณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 

26. ก่อสร้างถนนหินคลกุสาย ม.3 
ต.เกาะเปาะ - ม.2 ต.ตยุง  
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

4,320,000 บาท วิธีพิเศษ หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง  
ราคา 4,320,000 บาท 

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง  
ราคา 4,320,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์ 
มีคณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 

27. ก่อสร้างถนนแคปซีลสายบ้าน
โต๊ะกาเยาะ ต.เมาะมาวี -บ้าน
มว่งหมงั ต.กอลํา อ.ยะรัง 

1,995,000 บาท วิธีพิเศษ หจก.ภาคใต้คอนกรีตอดัแรง  
ราคา 1,995,000 บาท 

หจก.ภาคใต้คอนกรีตอดัแรง  
ราคา 1,995,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์ 
มีคณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 

28. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ตกิคอนกรีตหน้าอาคาร
ละหมาดในสนามกีฬาอบจ.ปน. 

1,500,000 บาท วิธีพิเศษ หจก.ภาคใต้คอนกรีตอดัแรง  
ราคา 1,500,000 บาท 

หจก.ภาคใต้คอนกรีตอดัแรง  
ราคา 1,500,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์ 
มีคณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 
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ลําดั
บที
 

งานจดัซื �อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาที
เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที
คดัเลือก
โดยสงัเขป 

29. สร้างแหลง่อาศยัสตัว์ทะเล 
(ปะการัง) 

8,800,000 บาท วิธีพิเศษ บริษัทจฬุารัชการโยธา  
ราคา 8,800,000 บาท 

บริษัทจฬุารัชการโยธา  
ราคา 8,800,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์ 
มีคณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 

30. ทําป้ายบอกเส้นทางเดนิรถสถานี
ขนสง่ผู้ โดยสาร ต.ตะลโุบะ 

166,000 บาท วิธีพิเศษ หจก.รุสลนัโยธา  
ราคา 166,000 บาท 

หจก.รุสลนัโยธา  
ราคา 166,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์ 
มีคณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 

31. ซื �อนํ �ามนัเชื �อเพลิงและหล่อลื
น 
จํานวน 4,490 ลิตร (พ.ค. 53) 

1,35,114.20 บาท กรณีพิเศษ บริษัทปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์  
ราคา 135,114.20 บาท 

บริษัทปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์  
ราคา 135,114.20 บาท 

เป็นตวัแทนจําหนา่ย 
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ลําดั
บที
 

งานจดัซื �อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้ เสนอราคาและราคาที
เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตผุลที
คดัเลือก
โดยสงัเขป 

23. ขดุลอกคลองระบายนํ �าสาย ม.
1 ต.บางเขา อ.หนองจิก  
จ.ปัตตานี 

2,090,000 บาท วิธีพิเศษ หจก.เซาท์สยามบลิดิ �ง   
ราคา 2,090,000 บาท 

หจก.เซาท์สยามบลิดิ �ง   
ราคา 2,090,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์มี
คณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2553 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที$เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที$คัดเลือก

โดยสังเขป 
1. คา่จ้างทําวารสาร

ประชาสมัพนัธ์ อบจ.ปน. 
98,400 บาท ตกลงราคา บริษัทบลอูิมเมจ  

ราคา 98,400 บาท 
บริษัทบลอูิมเมจ  
ราคา 98,400 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

2. คา่โทรศพัท์ 6,035.25 บาท ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 
ราคา 6,035.25 บาท 

บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 
ราคา 6,035.25 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

3. คา่บอกรับวารสาร  1,250 บาท ตกลงราคา ร้านกรุงทอง ราคา 1,250 บาท ร้านกรุงทอง ราคา 1,250 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 
4. คา่ไปรษณีย์ 7,040 บาท ตกลงราคา ที
ทําการไปรษณีย์โทรเลข  

สาขารูสะมิแล ราคา 7,040 บาท 
ที
ทําการไปรษณีย์โทรเลข  
สาขารูสะมิแล ราคา 7,040 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

5. โครงการจังหวัดเคลื$อนที$ 
- เครื
องอปุโภค บริโภค 
- ผ้าโสร่งชาย - หญิง 
- วสัดกุารเรียนการสอน  
- ชดุนกัเรียน 
 
- คา่อาหาร (ข้าวกล่อง) 
  

 
34,250 บาท 

 
ตกลงราคา 

 
- ร้านจิปาถะ ราคา 13,300 บาท 
- ร้านสไุลมาน ราคา 5,000 บาท 
- ร้านออน 2 ราคา 4,000 บาท 
- ร้านอลัอยัตาม  
ราคา 11,500 บาท 
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา 450 บาท 

 
- ร้านจิปาถะ ราคา 13,300 บาท 
- ร้านสไุลมาน ราคา 5,000 บาท 
- ร้านออน 2 ราคา 4,000 บาท 
- ร้านอลัอยัตาม  
ราคา 11,500 บาท 
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา 450 บาท 

 
เป็นราคาตามท้องตลาด 
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ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที$เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที$คัดเลือก

โดยสังเขป 
6. คา่นํ �ามนัเชื �อเพลิงและ 

หลอ่ลื
น 
17,832.80 บาท  บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ จํากดั 

ราคา 17,832.80 บาท 
บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ จํากดั 
ราคา 17,832.80 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

7. คา่จ้างทําพวงมาลา 
ดอกไม้สด 

1,000 บาท ตกลงราคา ร้านคาล่าลิลลี
 ราคา 1,000 บาท ร้านคาล่าลิลลี
 ราคา 1,000 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 

8. คา่จดัซื �อตู้ เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิดบานเลื
อนทบึ ขนาด 
118x40x132 เซนตเิมตร 

4,380 บาท ตกลงราคา บ. จ.พาณิชปัตตานี(1993) จํากดั 
ราคา 4,380 บาท 

บ. จ.พาณิชปัตตานี(1993) จํากดั 
ราคา 4,380 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

9. คา่จดัซื �อตู้ เหล็กเก็บเอกสาร  
4 ลิ �นชกั ขนาด 47x62x132 
เซนตเิมตร 

4,300 บาท ตกลงราคา 
 

บ. จ.พาณิชปัตตานี(1993) จํากดั 
ราคา 4,300 บาท 

บ. จ.พาณิชปัตตานี(1993) จํากดั 
ราคา 4,300 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

10. คา่จดัซื �อเครื
องพริ �นเตอร์
เลเซอร์สี 

14,800 บาท ตกลงราคา บ.ทกัษิณอินโฟเทค จํากดั  
ราคา 14,800 บาท 

บ.ทกัษิณอินโฟเทค จํากดั  
ราคา 14,800 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

11. เลี �ยงรับรอง 
- ประชมุคณะกรรมการฯการ
จดัการศกึษาของ อบจ. 
- โครงการสง่เสริมอาสาสมคัร
สาธารณสขุ 

36,400 บาท ตกลงราคา - ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา 36,400 บาท 
 

- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา 36,400 บาท 
 

เป็นราคาตามท้องตลาด 
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ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที$เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที$คัดเลือก

โดยสังเขป 
12. คา่จ้างสื
อประชาสมัพนัธ์

โครงการอาหารฮาลาล 
19,384 บาท ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ ราคา 19,384 บาท ร้านอินดีไซน์ ราคา 19,384 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 

13. คา่จ้างทําโปสเตอร์ประกาศ
สืบจบั 

23,000 บาท ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ ราคา 23,000 บาท ร้านอินดีไซน์ ราคา 23,000 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 

14. คา่จ้างทําป้ายไวนิลเปิดศนูย์ 
OTOP 

65,960 บาท  ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ ราคา 65,960 บาท ร้านอินดีไซน์ ราคา 65,960 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 

15. คา่จ้างทําโปสเตอร์เปิดศนูย์ 
OTOP 

21,500 บาท ตกลงราคา โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง  
ราคา 21,500 บาท 

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง  
ราคา 21,500 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

16. คา่จ้างทําป้ายประชาสมัพนัธ์
ศนูย์ OTOP 

11,900 บาท ตกลงราคา ร้านที.แปรงโฆษณา(ไวนิล)  
ราคา 11,900 บาท 

ร้านที.แปรงโฆษณา(ไวนิล)  
ราคา 11,900 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

17. คา่เชา่เครื
องถ่ายเอกสาร 12,000 บาท ตกลงราคา - บ.แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากดั 
ราคา 4,000 บาท 
- บ.ริโก้ ประเทศไทย จํากดั 
ราคา 8,000 บาท 

- บ.แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากดั 
ราคา 4,000 บาท 
- บ.ริโก้ ประเทศไทย จํากดั 
ราคา 8,000 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

18. คา่เชา่เครื
องคอมพิวเตอร์ 3,800 บาท ตกลงราคา บ.ทกัษิณอินโฟเทค จํากดั 
ราคา 3,800 บาท 

บ.ทกัษิณอินโฟเทค จํากดั 
ราคา 3,800 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 
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ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที$เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที$คัดเลือก

โดยสังเขป 
19. เปิดศูนย์ OTOP  

- จ้างเหมาประกอบอาหาร 
 
 
 
- คา่ซื �อถ้วยรางวลั 
 
- คา่จ้างเหมาระบบเครื
อง
เสียงฯ 
- คา่เชา่พดัลมไอนํ �า 
 
- คา่จดัซื �อไม้ 
 
- คา่ซื �อของที
ระลึก 
 
 

 
243,838  บาท 

 

 
ตกลงราคา 

 
- หจก.ริเวอร์ เอส แอนด์ เค จํากดั 
ราคา 62,500 บาท 
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา 27,500 บาท 
- เจ พี ถ้วยรางวลั  
ราคา 13,050 บาท 
- นายชานนท์  มาลยานนท์  
ราคา 32,000 บาท 
- หจก.เอส เค แอร์ เซอร์วิส  
ราคา 16,264 บาท 
- ร้านมะรูดงิการค้า   
ราคา 12,600 บาท 
- ร้านทุง่พลาบาติก  
ราคา 10,000 บาท 
 

 
- หจก.ริเวอร์ เอส แอนด์ เค จํากดั 
ราคา 62,500 บาท 
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา 27,500 บาท 
- เจ พี ถ้วยรางวลั  
ราคา 13,050 บาท 
- นายชานนท์  มาลยานนท์  
ราคา 32,000 บาท 
- หจก.เอส เค แอร์ เซอร์วิส  
ราคา 16,264 บาท 
- ร้านมะรูดงิการค้า   
ราคา 12,600 บาท 
- ร้านทุง่พลาบาติก  
ราคา 10,000 บาท 
 

 
เป็นราคาตามท้องตลาด 
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ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที$เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที$คัดเลือก

โดยสังเขป 
 - คา่จดัทําซุ้มดอกไม้ 

- คา่จดัซื �อวสัดงุานบ้าน 
 
 
- คา่เชา่โต๊ะพร้อมเก้าอี � 
 
- จ้างทําป้ายของรางวลัตา่งๆ 
- คา่ซื �อนํ �า  นํ �าแข็งหลอด 
- คา่จดัซื �อเสื �อโปโล 
 

  - ร้านคาลา่ลิลลี
 ราคา 3,500 บาท 
- ร้านจิปาถะ ราคา 5,490 บาท 
- นายตอเระ  สะแม  
ราคา 444 บาท 
- ร้านดาโอะการเตน็ท์  
ราคา 2,400 บาท 
- ร้านยสูติSกเกอร์ ราคา 2,240 บาท 
- หจก.ณภทัรกิจ ราคา 3,850 บาท 
- ร้าน ที เอ็น สปอร์ต  
ราคา 52,000 บาท 

- ร้านคาลา่ลิลลี
 ราคา 3,500 บาท 
- ร้านจิปาถะ ราคา 5,490 บาท 
- นายตอเระ  สะแม  
ราคา 444 บาท 
- ร้านดาโอะการเตน็ท์  
ราคา 2,400 บาท 
- ร้านยสูติSกเกอร์  ราคา 2,240 บาท 
- หจก.ณภทัรกิจ ราคา 3,850 บาท 
- ร้าน ที เอ็น สปอร์ต  
ราคา 52,000 บาท 

 

20. คา่วสัดสุํานกังาน 23,948 บาท ตกลงราคา ร้านออน 2  ราคา 23,984 บาท ร้านออน 2  ราคา 23,984 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 
21. คา่ซื �อบนัไดอลมูิเนียม 2,782 บาท ตกลงราคา ร้านตานีเมททอล ราคา 2,782 บาท ร้านตานีเมททอล ราคา 2,782 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 
22. โครงการปรับปรุงแผนฯ 

- คา่จดัซื �อวสัดสุํานกังาน 
- คา่จ้างประดิษฐ์อกัษร 

 
5,950 บาท 

 
ตกลงราคา 

 
- ร้านออน 2 ราคา 3,950 บาท 
- นายยโูซะ  ดาแม   
ราคา 2,000 บาท 

 
- ร้านออน 2 ราคา 3,950 บาท 
- นายยโูซะ  ดาแม   
ราคา 2,000 บาท 

 
เป็นราคาตามท้องตลาด 
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ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที$เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที$คัดเลือก

โดยสังเขป 
23. คา่จดัซื �อวสัดคุอมพิวเตอร์ 23,166 บาท ตกลงราคา บ.ทกัษิณอินโฟเทค จํากดั   

ราคา 23,166 บาท 
บ.ทกัษิณอินโฟเทค จํากดั   
ราคา 23,166 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

24. คา่จ้างซอ่มคอมพิวเตอร์ 1,100 บาท ตกลงราคา บ.ทกัษิณอินโฟเทค จํากดั   
ราคา 1,100 บาท 

บ.ทกัษิณอินโฟเทค จํากดั   
ราคา 1,100 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

25. จดัซื �อวสัดตุดัเย็บ 
(โครงการพฒันาศกัยภาพ
ครอบครัวมสุลิมฯ) 

125,250 บาท วิธีพิเศษ 1. ร้านพิพิศ  ราคา 142,500 บาท 
2. ร้านเลิศสิน ราคา 159,375 บาท 

ร้านพิพิศ  ราคา 142,500 บาท เป็นราคาที
เสนอตํ
าสดุ
และยินยอมลดให้ใน
ราคา 125,250 บาท 

26. คา่จ้างตดัเย็บกระเป๋าผ้า 67,500 บาท ตกลงราคา นางมารีแย  มะดีเยาะ   
ราคา 67,500 บาท 

นางมารีแย  มะดีเยาะ   
ราคา 67,500 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

27. คา่จ้างจดัทําตรายาง 880 บาท ตกลงราคา โรงพิมพ์มิตรภาพ ราคา 880 บาท โรงพิมพ์มิตรภาพ ราคา 880 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 
28. โครงการนํานกัเรียนเข้าร่วม

แขง่ขนัทกัษะทางวิชาการ 
- จ้างเหมารถบสัปรับอากาศ 
จํานวน  1 คนั 
 
- จ้างเหมารถยนต์ตู้   
จํานวน 1 คนั 

 
 

39,500 บาท 

 
 

ตกลงราคา 

 
 
- บ.เซาท์สยาม ไอ.เอ็ม.ที.  
คอปอเรชั
น จํากดั   
ราคา 36,000 บาท 
 - นายอบัดลุเลาะ  สาแล ราคา 
3,500 บาท 

 
 
- บ.เซาท์สยาม ไอ.เอ็ม.ที.  
คอปอเรชั
น จํากดั   
ราคา 36,000 บาท 
 - นายอบัดลุเลาะ  สาแล ราคา 
3,500 บาท 

 
 
เป็นราคาตามท้องตลาด 
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ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที$เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที$คัดเลือก

โดยสังเขป 
29. ก่อสร้างถนนหินคลกุสาย  

ม.5,6,3  เขตเทศบาลบอ่ทอง 
ต.บอ่ทอง – ม.5 ต.ปโุละปโุย 
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

4,775,000 บาท วิธีพิเศษ หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง  
ราคา 4,775,000 บาท 

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง  
ราคา 4,775,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์
มีคณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 

30. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
สนามกีฬากลาง อบจ.ปน. 

5,730,000 บาท วิธีพิเศษ หจก.ปัตตานีอนนัต์การค้า  
ราคา 5,730,000 บาท 

หจก.ปัตตานีอนนัต์การค้า  
ราคา 5,730,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์
มีคณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 

31. ซื �อนํ �ามนัเชื �อเพลิงและ 
หลอ่ลื
น จํานวน 2,035 ลิตร 
(มิถนุายน 2553) 

60,254.80 บาท วิธีพิเศษ บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์  
ราคา 60,254.80 บาท 

บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์  
ราคา 60,254.80 บาท 

เป็นตวัแทนจําหนา่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2553 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที$เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที$คัดเลือก

โดยสังเขป 
1. คา่จ้างทําวารสาร

ประชาสมัพนัธ์ อบจ.ปน. 
98,400 บาท ตกลงราคา บริษัทบลอูิมเมจ  

ราคา 98,400 บาท 
บริษัทบลอูิมเมจ  
ราคา 98,400 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

2. คา่โทรศพัท์ 8,303.33 บาท ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 
ราคา 8,303.33 บาท 

บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 
ราคา 8,303.33 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

3. คา่บอกรับวารสาร  1,280 บาท ตกลงราคา ร้านกรุงทอง ราคา 1,280 บาท ร้านกรุงทอง ราคา 1,280 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 
4. คา่ไปรษณีย์ 3,593 บาท ตกลงราคา ที
ทําการไปรษณีย์โทรเลข  

สาขารูสะมิแล ราคา 3,593 บาท 
ที
ทําการไปรษณีย์โทรเลข  
สาขารูสะมิแล ราคา 3,593 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

5. โครงการจังหวัดเคลื$อนที$ 
- เครื
องอปุโภค บริโภค 
- ผ้าโสร่งชาย - หญิง 
- วสัดกุารเรียนการสอน  
- ชดุนกัเรียน 
 
- คา่อาหาร (ข้าวกล่อง) 
  

 
68,450 บาท 

 
ตกลงราคา 

 
- ร้านจิปาถะ ราคา 27,000 บาท 
- ร้านสไุลมาน ราคา 10,000 บาท 
- ร้านออน 2 ราคา 8,000 บาท 
- ร้านอลัอยัตาม  
ราคา 23,000 บาท 
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา 450 บาท 

 
- ร้านจิปาถะ ราคา 13,300 บาท 
- ร้านสไุลมาน ราคา 10,000 บาท 
- ร้านออน 2 ราคา 8,000 บาท 
- ร้านอลัอยัตาม  
ราคา 23,000 บาท 
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา 450 บาท 

 
เป็นราคาตามท้องตลาด 
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ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที$เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที$คัดเลือก

โดยสังเขป 
6. คา่นํ �ามนัเชื �อเพลิงและ 

หลอ่ลื
น 
82,206.78 บาท  บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ จํากดั 

ราคา 82,206.78 บาท 
บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ จํากดั 
ราคา 82,206.78 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

7. เลี �ยงรับรอง 
- คณะกรรมการอิสลามฯ 
ศกึษาดงูาน ณ อบจ.ปัตตานี 
- คณะกรรมการจดัหา
ผลประโยชน์ในที
ดินของรัฐ 
- ประชมุสภา อบจ.สมยั
วิสามญัที
 1 

 
36,400 บาท 

 
ตกลงราคา 

 
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา 36,400 บาท 
 

 
- ร้านอาหารบลูนัซีฟู้ ด  
ราคา 36,400 บาท 
 

 
เป็นราคาตามท้องตลาด 

8. โครงการแข่งขันกีฬาสูงอายุ  
- คา่จ้างทําป้ายไวนิล
ประชาสมัพนัธ์  
 
- คา่จ้างตดิตั �งเครื
องเสียง  
 
- คา่จ้างตดิตั �งทีวีวงจรปิด 
 
- คา่กระเป๋าผ้า 

 
85,913 บาท 

 
ตกลงราคา 

 
- ร้านโกอาร์ต   
ราคา 48,033 บาท 
 
- นายณฐัพจน์  ศรีวิรมย์   
ราคา 8,000 บาท 
- ร้านอบับาสเรคคอส แอน  วีดีโอ
ฟิลม์  ราคา 7,000 บาท 
- ร้านได้-ได้ ราคา 22,880 บาท 

 
- ร้านโกอาร์ต   
ราคา 48,033 บาท 
 
- นายณฐัพจน์  ศรีวิรมย์   
ราคา 8,000 บาท 
- ร้านอบับาสเรคคอส แอน  วีดีโอ
ฟิลม์  ราคา 7,000 บาท 
- ร้านได้-ได้ ราคา 22,880 บาท 

 
เป็นราคาตามท้องตลาด 
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ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที$เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที$คัดเลือก

โดยสังเขป 
9. โครงการมุสลีมะห์ 

- จ้างสกรีนกระเป๋า 
 
- จดัซื �อวสัดสุําหรับห้อง 
ดแูลเด็ก 
- จดัซื �อวสัดไุฟฟ้าและวิทย ุ
- จดัซื �อวสัดสุําหรับจดัทําซุ้ม 
- จดัซื �อวสัดเุครื
องแตง่กาย 
 
- เชา่เหมาโต๊ะ เก้าอี � เตน็ท์ 
 
- คา่เชา่เหมาติดตั �งพดัลม 
ไอนํ �า 
- เชา่เหมาติดตั �งเตน็ท์ 
 
 

   
313,250 บาท 

 
ตกลงราคา 

 
- หจก.ฮาซิมสปอร์ต  
ราคา 45,000 บาท  
- บิSกซี ซุปเปอร์เซนเตอร์   
ราคา 1,591 +961บาท 
 
- ร้านออน 2 ราคา 6,800 บาท  
- นางร่อมล๊ะ  ตอแลมา   
ราคา 44,800 บาท   
- นายนิดาโอะ  แวสาและ   
ราคา  33,480 บาท 
- หจก.เอส.เค.เซอร์วิส   
ราคา 24,396 บาท 
- ร้านชายแก้วราชาเต็นท์   
ราคา 42,000 บาท 

 
- หจก.ฮาซิมสปอร์ต  
ราคา 45,000 บาท  
- บิSกซี ซุปเปอร์เซนเตอร์   
ราคา 1,591 +961บาท 
 
- ร้านออน 2 ราคา 6,800 บาท  
- นางร่อมล๊ะ  ตอแลมา   
ราคา 44,800 บาท   
- นายนิดาโอะ  แวสาและ   
ราคา  33,480 บาท 
- หจก.เอส.เค.เซอร์วิส   
ราคา 24,396 บาท 
- ร้านชายแก้วราชาเต็นท์   
ราคา 42,000 บาท 

 
เป็นราคาตามท้องตลาด 
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ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที$เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที$คัดเลือก

โดยสังเขป 
  - คา่จ้างทําสปอร์ต

ประชาสมัพนัธ์ 
- จดัซื �อวสัดสุําหรับจดัทําเวที 
 
 
- จดัซื �อวสัดสุํานกังาน 
 
- จ้างเหมาติดตั �งระบบทีวี
วงจรปิด 
- คา่จดัซื �อของที
ระลกึ 
- เชา่เหมารถตู้ปรับอากาศ 
 
 
 
- จ้างจดัทําไวนิลและแผน่ 
ป็อบบอร์ด 

      - ร้านอบับาส เรคคอส แอนด์วีดีโอ 
ฟิมล์  ราคา 2,000 บาท 
- ร้านมะรูดงิ  การค้า   
ราคา 49,156 บาท 
- ร้านออน 2 ราคา 5,940 บาท 
- บ.แอล.เจ.อินเตอร์กรุ๊ป จก.  
ราคา 6,826 บาท 
- หจก.ยะลาเคเบลิเน็ทเวอร์ค   
ราคา 10,700 บาท 
- ร้านจิปาถะ  ราคา 5,000 บาท 
- นายอาหะมะ  กาซอ   
ราคา 6,000 บาท 
- นายสรุิโย  ขะมิมะ 
ราคา 6,000 บาท 
- หจก.เซาท์สยามมีเดียแอนด์ 
ปริ �นติ �ง  ราคา 22,600 บาท 

- ร้านอบับาส เรคคอส แอนด์วีดีโอ 
ฟิมล์  ราคา 2,000 บาท 
- ร้านมะรูดงิ  การค้า   
ราคา 49,156 บาท 
- ร้านออน 2 ราคา 5,940 บาท 
- บ.แอล.เจ.อินเตอร์กรุ๊ป จก.  
ราคา 6,826 บาท 
- หจก.ยะลาเคเบลิเน็ทเวอร์ค   
ราคา 10,700 บาท 
- ร้านจิปาถะ  ราคา 5,000 บาท 
- นายอาหะมะ  กาซอ   
ราคา 6,000 บาท 
- นายสรุิโย  ขะมิมะ 
ราคา 6,000 บาท 
- หจก.เซาท์สยามมีเดียแอนด์ 
ปริ �นติ �ง  ราคา 22,600 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 
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ลาํดั
บที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที$เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที$คัดเลือก

โดยสังเขป 
10.  คา่เชา่เครื
องถ่ายเอกสาร 8,153.64 บาท ตกลงราคา - บ.แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากดั 

ราคา 4,153.64 บาท 
- บ.ริโก้ ประเทศไทย จํากดั   
ราคา 4,000 บาท 

- บ.แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากดั 
ราคา 4,153.64 บาท 
- บ.ริโก้ ประเทศไทย จํากดั   
ราคา 4,000 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

 11. คา่เชา่เครื
องคอมพิวเตอร์ 3,800 บาท ตกลงราคา บ.ทกัษิณอินโฟเทค จํากดั 
ราคา 3,800 บาท 

บ.ทกัษิณอินโฟเทค จํากดั 
ราคา 3,800 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

 12. จ้างเหมาตดิตั �งมิเตอร์ไฟฟ้า 
 

6,621.50 บาท ตกลงราคา สนง.การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค  
ราคา 6,621.50 บาท 

สนง.การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค  
ราคา 6,621.50 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

13. คา่ซอ่มเครื
องถ่ายเอกสาร 15,000 บาท ตกลงราคา บ.แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากดั 
ราคา 15,000 บาท 

บ.แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากดั 
ราคา 15,000 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

14. คา่จ้างทําแบบพิมพ์ 15,850 บาท ตกลงราคา โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง   
ราคา 15,850 บาท 

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง   
ราคา 15,850 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

15. คา่จ้างทําตรายาง 400 บาท ตกลงราคา โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง   
ราคา 400 บาท 

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง   
ราคา 400 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

16. คา่บริการฝากสง่ไปรษณีย์ 2,673 บาท ตกลงราคา บ.ไปรษณีย์ไทย จํากดั   
ราคา 2,673 บาท 

บ.ไปรษณีย์ไทย จํากดั   
ราคา 2,673 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 
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ลาํดั
บที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที$เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที$คัดเลือก

โดยสังเขป 
17.  การขยายและตอ่เตมิอาคาร

ศนูย์  OTOP  ต.บอ่ทอง   
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

4,374,000 บาท วิธีพิเศษ หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง   
ราคา 4,374,000 บาท 

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง   
ราคา 4,374,000 บาท 

มีผลงานเป็นที
ประจกัษ์ มี
คณุสมบตัแิละเสนอ
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 

18. ซื �อนํ �ามนัเชื �อเพลิงและหล่อ
ลื
น จํานวน 4,015 ลิตร  
(เดือนกรกฎาคม 2553) 

133,316.95 บาท กรณีพิเศษ บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ จํากดั  
ราคา 133,316.95 บาท 

บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ จํากดั  
ราคา 133,316.95 บาท 

เป็นตวัแทนจําหนา่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2553 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที$เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที$คัดเลือก

โดยสังเขป 
1. คา่จ้างทําวารสาร

ประชาสมัพนัธ์ อบจ.ปน. 
98,400 บาท ตกลงราคา บริษัทบลอูิมเมจ  

ราคา 98,400 บาท 
บริษัทบลอูิมเมจ  
ราคา 98,400 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

2. คา่โทรศพัท์ 12,594.77 บาท ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 
ราคา 12,594.77 บาท 

บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 
ราคา 12,594.77 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

3. คา่บอกรับวารสาร  3,290 บาท ตกลงราคา ร้านกรุงทอง ราคา 3,290 บาท ร้านกรุงทอง ราคา 3,290 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 
4. คา่ไปรษณีย์ 2,430 บาท ตกลงราคา ที
ทําการไปรษณีย์โทรเลข  

สาขารูสะมิแล ราคา 2,430 บาท 
ที
ทําการไปรษณีย์โทรเลข  
สาขารูสะมิแล ราคา 2,430 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

5. เลี �ยงรับรอง 
- การอบรมและศกึษาดงูาน
ตา่งประเทศ 
- การแขง่ขนักีฬาผู้สงูอาย ุ
-ประชมุคณะกรรมการจดัหา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินฯ 
- ประชมุสามญั สมยัที
 2  
ครั �งที
 1 

 
29,205 บาท 

 
ตกลงราคา 

 
- ร้านอาหารบลูนั ซีฟู้ ด 
 ราคา 29,205  บาท 
  

 
- ร้านอาหารบลูนั ซีฟู้ ด 
 ราคา 29,205  บาท 
  

 
เป็นราคาตามท้องตลาด 
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ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที$เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที$คัดเลือก

โดยสังเขป 
6. คา่นํ �ามนัเชื �อเพลิงและ 

หลอ่ลื
น 
60,511.71บาท  บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ จํากดั 

ราคา 60,511.71 บาท 
บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์ จํากดั 
ราคา 60,511.71 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

7. รางวลั”การแขง่ขนักีฬา
ผู้สงูอาย”ุ 

8,756  บาท ตกลงราคา - บ. ซีอาร์ หาดใหญ่   
ราคา 4,378 บาท 
- บิSกซี (สาขาปัตตานี)  
ราคา 4,378 บาท 

- บ. ซีอาร์ หาดใหญ่   
ราคา 4,378 บาท 
- บิSกซี (สาขาปัตตานี)  
ราคา 4,378 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

8. คา่ซอ่มเครื
องถ่ายเอกสาร  
4 รายการ 

3,297.21 บาท ตกลงราคา บ.ริโก้ จํากดั  
ราคา 3,297.21  บาท 

บ.ริโก้ จํากดั  
ราคา 3,297.21  บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

9. คา่จ้างทําพวงมาลา  1,000 บาท ตกลงราคา ร้านคาล่าลิลลี
  ราคา 1,000 บาท ร้านคาล่าลิลลี
  ราคา 1,000 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 
10. คา่จ้างจดัทํารายงานประจําปี 

อบจ.ปัตตานี 
275,000 บาท วิธีพิเศษ บ.บลอูิมเมจ  

ราคา 275,000 บาท 
บ.บลอูิมเมจ  
ราคา 275,000 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

11. คา่ป้ายไวนิล  
“วนัพบปะมสุลีมะห์” 

82,944 บาท ตกลงราคา หจก.เซาท์สยาม มีเดีย แอนด์ 
ปริSนติ �ง ราคา 82,944 บาท 

หจก.เซาท์สยาม มีเดีย แอนด์ 
ปริSนติ �ง ราคา 82,944 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

12. คา่โปสเตอร์ 
“วนัพบปะมสุลีมะห์” 

24,000 บาท ตกลงราคา โรงพิมพ์มิตรภาพ   
ราคา 24,000 บาท 

โรงพิมพ์มิตรภาพ   
ราคา 24,000 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

13. คา่จดัซื �อรถยนต์สว่นกลาง 
ขนาด 7 ที
นั
ง 5 ประต ู
เครื
องยนต์ดีเซล 

1,439,000 บาท วิธีพิเศษ บ.พิธานพาณิชย์ จํากดั  
ราคา 1,439,000 บาท 

บ.พิธานพาณิชย์ จํากดั  
ราคา 1,439,000 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 
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ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที$เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที$คัดเลือก

โดยสังเขป 
14. สื
อประชาสมัพนัธ์งาน  

“วนัพบปะมสุลีมะห์” 
92,500 บาท ตกลงราคา บ.บลอูิมเมจ  

ราคา 92,500 บาท 
บ.บลอูิมเมจ  
ราคา 92,500 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

15. คา่ป้ายไวนิล  
“ตลาดเทศวิวฒัน์” 

1,440 บาท ตกลงราคา หจก.เซาท์สยาม มีเดีย แอนด์ 
ปริSนติ �ง ราคา 1,440 บาท 

หจก.เซาท์สยาม มีเดีย แอนด์ 
ปริSนติ �ง ราคา 1,440 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

16. คา่ป้ายฉากหลงัเวที  
“กีฬาผู้สงูอาย”ุ 

6,328 บาท ตกลงราคา ร้านอบับาส เรคคอส แอน  
วิดีโอ ฟิมส์ ราคา 6,328 บาท 

ร้านอบับาส เรคคอส แอน  
วิดีโอ ฟิมส์ ราคา 6,328 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

17. คา่วสัดอุปุกรณ์กีฬาผู้สงูอาย ุ 12,249 บาท ตกลงราคา ร้านออน 2 ราคา 12,249 บาท ร้านออน 2 ราคา 12,249 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 
18. คา่จดัซื �ออินทผาลมั 995,500 บาท วิธีพิเศษ ร้านอสัลาม ราคา 995,500 บาท ร้านอสัลาม ราคา 995,500 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 
19. คา่วสัดสุํานกังาน 57,002 บาท 

  
ตกลงราคา - บ.แอลเจอินเตอร์กรุ๊ป  จํากดั 

ราคา 2,889 บาท 
- ร้านออน 2  ราคา 54,113 บาท 

- บ.แอลเจอินเตอร์กรุ๊ป  จํากดั 
ราคา 2,889 บาท 
- ร้านออน 2  ราคา 54,113 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

20. วสัดคุอมพิวเตอร์ 3,500 บาท ตกลงราคา บ.ทกัษิณอินโฟเทค จํากดั  
ราคา 3,500 บาท 

บ.ทกัษิณอินโฟเทค จํากดั  
ราคา 3,500 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

21. ตู้ เหล็กชนิด 2 บาน 9,800 บาท ตกลงราคา ร้านโฮมเฟอร์นิเจอร์   
ราคา 9,800 บาท 

ร้านโฮมเฟอร์นิเจอร์   
ราคา 9,800 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 
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ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที$เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที$คัดเลือก

โดยสังเขป 
22. โครงการมหกรรมตาดีกาฯ 

- คา่จ้างเหมาประกอบอาหาร
ชดุที
 1  

 
   152,000 บาท 

 
วิธีพิเศษ 

 
- ร้านอารีนีโภชนา   
ราคา 171,000 บาท  
- ร้านบลูนัซีฟู้ ด   
ราคา 190,000 บาท 

  
ร้านอารีนีโภชนา   
ราคา 152,000 บาท  
 

 
เป็นราคาที
เสนอตํ
าที
สดุ
และยินยอมลดให้  
19,000 บาท 

23. - คา่จ้างเหมาประกอบอาหาร
ชดุที
 2 

20,000 บาท วิธีพิเศษ น.ส.สามารีเย๊าะ  โตะเก๊าะ  
ราคา 22,000 บาท 

น.ส.สามารีเย๊าะ  โตะเก๊าะ  
ราคา 20,000 บาท 

เป็นราคาที
เสนอตํ
าที
สดุ
และยินยอมลดให้  
2,000 บาท 

24. - คา่จ้างเหมาประกอบอาหาร
ชดุที
 3 

172,000  บาท วิธีพิเศษ - ร้านอารีนีโภชนา   
ราคา 90,000 บาท  
- ร้านบลูนัซีฟู้ ด   
ราคา 58,500 บาท 
- น.ส.ซายารีย๊ะ  มะลากอ   
ราคา 43,000 บาท 

- ร้านอารีนีโภชนา   
ราคา 80,000 บาท  
- ร้านบลูนัซีฟู้ ด   
ราคา 52,000 บาท 
- น.ส.ซายารีย๊ะ  มะลากอ   
ราคา 40,000 บาท 

ยินยอมลดราคาลง 
- ร้านอารีนีโภชนา   
10,000 บาท  
- ร้านบลูนัซีฟู้ ด   
6,500 บาท 
- น.ส.ซายารีย๊ะ  มะลากอ   
ราคา 43,000 บาท 
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ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที$เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที$คัดเลือก

โดยสังเขป 
25. - คา่จ้างเหมาประกอบอาหาร

วา่งชดุที
 4  
 18,400 บาท วิธีพิเศษ - น.ส.อามีเนาะ  สไุลมาน   

ราคา 11,500 บาท  
- น.ส.อามีนา  เพชรเบญ็วาฮบั  
ราคา 11,500 บาท 

- น.ส.อามีเนาะ  สไุลมาน   
ราคา 9,200 บาท  
- น.ส.อามีนา  เพชรเบญ็วาฮบั  
ราคา 9,200 บาท 

ยินยอมลดราคาลง 
- น.ส.อามีเนาะ  สไุลมาน 
9,200 บาท 
-น.ส.อามีนา เพชรเบญ็วาฮบั  
2,300 บาท 

26. คา่จดัซื �อถ้วยรางวลั 4,600 บาท ตกลงราคา ร้านบ้านถ้วยรางวลัหาดใหญ่ 
ราคา 4,600 บาท 

ร้านบ้านถ้วยรางวลัหาดใหญ่  
ราคา 4,600 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

27. คา่จดัซื �อวสัดสุําหรับจดัทํา
เอกสาร 

9,130 บาท ตกลงราคา - ร้านออน 2  ราคา 5,920 บาท 
- บ.แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากดั 
ราคา 3,210 บาท 

- ร้านออน 2  ราคา 5,920 บาท 
- บ.แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากดั 
ราคา 3,210 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

28. คา่จ้างจดัทําไวนิล 4,200 บาท ตกลงราคา หจก.เซาท์สยาม มีเดีย แอนด์ 
ปริSนติ �ง ราคา 4,200 บาท 

หจก.เซาท์สยาม มีเดีย แอนด์ 
ปริSนติ �ง ราคา 4,200 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

29. คา่จดัซื �อวสัดจุดัทําซุ้ม 1,260 บาท ตกลงราคา หจก.นํ �าใสปัตตานี  
ราคา 1,260 บาท 

หจก.นํ �าใสปัตตานี  
ราคา 1,260 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

30. คา่จดัซื �อวสัดสุํานกังาน 975 บาท ตกลงราคา ร้านพูก่นั  ราคา 975 บาท ร้านพูก่นั  ราคา 975 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 
31. คา่จ้างจดัทําสปอร์ต 

ประชาสมัพนัธ์ 
1,000 บาท ตกลงราคา ร้านอบับาส เรคคอส แอนด์  

วีดีโอ ฟิลม์  ราคา 1,000 บาท 
ร้านอบับาส เรคคอส แอนด์  
วีดีโอ ฟิลม์  ราคา 1,000 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 
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ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที$เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที$คัดเลือก

โดยสังเขป 
32. คา่จ้างดําเนินรายการ 

ในพิธีเปิด 
2,000 บาท ตกลงราคา ร้านอบับาส เรคคอส แอนด์  

วีดีโอ ฟิลม์  ราคา 2,000 บาท 
ร้านอบับาส เรคคอส แอนด์  
วีดีโอ ฟิลม์  ราคา 2,000 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

33. 
คา่จ้างถ่ายภาพเคลื
อนไหว 

1,000 บาท ตกลงราคา ร้านอบับาส เรคคอส แอนด์  
วีดีโอ ฟิลม์  ราคา 1,000 บาท 

ร้านอบับาส เรคคอส แอนด์  
วีดีโอ ฟิลม์  ราคา 1,000 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

34. คา่จ้างจดัทําโลร่างวลั 13,800 บาท ตกลงราคา ร้านปัตตาโฆษณา  
ราคา 13,800 บาท 

ร้านปัตตาโฆษณา  
ราคา 13,800 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

35. คา่จ้างจดัทําป้ายชื
อ 
คณะกรรมการ 

1,750 บาท ตกลงราคา น.ส.มลิวลัย์  กนัธิมา  
ราคา 1,750 บาท 

น.ส.มลิวลัย์  กนัธิมา  
ราคา 1,750 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

36. คา่จ้างจดัดอกไม้สําหรับ 
พิธีเปิดฯ 

1,400 บาท ตกลงราคา ร้านคาลล่าลิลลี
   
ราคา 1,400 บาท 

ร้านคาลล่าลิลลี
   
ราคา 1,400 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

37. คา่จ้างจดัอาหารวา่งและ
เครื
องดื
มฯ 

2,250 บาท ตกลงราคา นายมฮูําหมดั  มะ   
ราคา 2,250 บาท 

นายมฮูําหมดั  มะ   
ราคา 2,250 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

38. คา่เชา่เครื
องถ่ายเอกสาร 8,000 บาท ตกลงราคา - บ.แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากดั 
ราคา 4,000 บาท 
- บ.ริโก้ ประเทศไทย   
ราคา 4,000 บาท 

- บ.แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากดั 
ราคา 4,000 บาท 
- บ.ริโก้ ประเทศไทย   
ราคา 4,000 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

39. คา่บริการฝากสง่ไปรษณีย์ 588 บาท ตกลงราคา บ.ไปรษณีย์ไทย จํากดั  
ราคา 588 บาท 

บ.ไปรษณีย์ไทย จํากดั  
ราคา 588 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 
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ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที$เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที$คัดเลือก

โดยสังเขป 
40. คา่วสัดคุอมพิวเตอร์ 5,500 บาท ตกลงราคา - ร้านก็อปปี�คอมพิวเตอร์  

ราคา 4,750 บาท 
- ร้านนาโนเทค ราคา 750 บาท 

- ร้านก็อปปี�คอมพิวเตอร์  
ราคา 4,750 บาท 
- ร้านนาโนเทค ราคา 750 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

41. วสัดงุานบ้านงานครัว  
12 รายการ 

5,552 บาท ตกลงราคา ร้านสเป๊กซ์  ราคา 5,552 บาท ร้านสเป๊กซ์  ราคา 5,552 บาท เป็นราคาตามท้องตลาด 

42. จดัซื �อวสัดกุ่อสร้าง   
จํานวน 8 รายการ 

455,890  บาท วิธีพิเศษ - บ.โซลา่แอสฟัลท์   
ราคา 348,000 บาท 
- ร้านอนนัต์การค้า   
ราคา 107,890 บาท 

- บ.โซลา่แอสฟัลท์   
ราคา 348,000 บาท 
- ร้านอนนัต์การค้า   
ราคา 107,890 บาท 

เป็นตวัแทนจําหนา่ย 

43. ซอ่มแซมเครื
องปรับอากาศ 38,500 บาท ตกลงราคา ร้านมงคลแอร์เซอร์วิส  
ราคา 38,500 บาท 

ร้านมงคลแอร์เซอร์วิส  
ราคา 38,500 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

44. จดัซื �อวสัดใุนงานรัฐพิธี  
ราชพิธี 

22,075 บาท ตกลงราคา ร้านไทยไดมารู   
ราคา 22,075 บาท 

ร้านไทยไดมารู   
ราคา 22,075 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

45. ซอ่มคอมพิวเตอร์ 5 เครื
อง  5,700 บาท ตกลงราคา หจก.นิวส์คอมปัตตานี  
ราคา 5,700 บาท 

หจก.นิวส์คอมปัตตานี  
ราคา 5,700 บาท 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

46. ซื �อนํ �ามนัเชื �อเพลิงและหล่อ
ลื
น 4,025 ลิตร (ส.ค.53) 

133,569 บาท กรณีพิเศษ บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์   
ราคา 133,569 บาท 

บ.ปัตตานีจงัหวดัพาณิชย์   
ราคา 133,569 บาท 

เป็นตวัแทนจําหนา่ย 
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ลาํดับ
ที$ 

งานจัดซื �อจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซื �อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที$เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที$คัดเลือก

โดยสังเขป 
46.      เป็นราคาตามท้องตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  ๒๕๕๓ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
๑ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ๔๔ 

รายการ 
๔๖,๗๐๐.- พิเศษ ร้าน ป.สว่างแสงฟ้า 

๔๖,๗๐๐.- 
ร้าน ป.สว่างแสงฟ้า 
๔๖,๗๐๐.- 

เป็นตัวแทนจําหน่าย 

๒ ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 
๑๔ เครื่อง 

๑๓,๗๓๖.- ตกลงราคา ร้านมงคลแอร์เซอร์วิส 
๑๓,๗๓๖.- 

ร้านมงคลแอร์เซอร์วิส 
๑๓,๗๓๖.- 

มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มี
คุณสมบัติและเสนอเอกสาร
ถูกต้อง ครบถ้วน 

๓ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๒๔ 
รายการ 

๕๙,๐๒๑.- ตกลงราคา ห้างสเป็กซ์ 
๕๙,๐๒๑.- 

ห้างสเป็กซ์ 
๕๙,๐๒๑.- 

เป็นตัวแทนจําหน่าย 

๔ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๔,๔๒๘.- ตกลงราคา ห้างสเป็กซ์ 
๔,๔๒๘.- 

ห้างสเป็กซ์ 
๔,๔๒๘.- 

เป็นตัวแทนจําหน่าย 

๕ จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า ๓๖,๐๐๐.- ตกลงราคา หจก.ปัตตานีจักรกลการเกษตร 
๓๖,๐๐๐.- 

หจก.ปัตตานีจักรกลการเกษตร 
๓๖,๐๐๐.- 

เป็นตัวแทนจําหน่าย 

๖ จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ๒ คัน ๑,๓๐๐,๐๐๐.- พิเศษ หจก.ชูเกียรติคาร์(๑๙๘๘)จํากัด 
๑,๓๐๐,๐๐๐.- 

หจก.ชูเกียรติคาร์(๑๙๘๘)จํากัด 
๑,๓๐๐,๐๐๐.- 

เป็นตัวแทนจําหน่าย 

๗ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จํานวน ๘๓,๓๖๑.๑๐ ลิตร 
(ก.ย.๕๓) 

๑,๓๐๐,๐๐๐.- กรณีพิเศษ บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ 
๘๓,๓๖๑.๑๐ 

บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ 
๘๓,๓๖๑.๑๐ 

เป็นตัวแทนจําหน่าย 

๘ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
๒ ชั้น  ร.ร.บ้านเขาตูม 

๖,๖๒๐,๐๐๐.- พิเศษ หจก.ส.วิศวการกรุ๊ป 
๖,๖๒๐,๐๐๐.- 

หจก.ส.วิศวการกรุ๊ป 
๖,๖๒๐,๐๐๐.- 

มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มี
คุณสมบัติและเสนอเอกสาร
ถูกต้อง ครบถ้วน 

๙ ปรับปรุงอาคารที่ทําการกลุ่ม
สตรีบ้านข่าลิง ต.พิเทน อ.ทุ่ง
ยางแดง จ.ปัตตานี 

๓๘๑,๐๐๐.-  ร้านแมโซก่อสร้าง 
๓๘๑,๐๐๐.- 

ร้านแมโซก่อสร้าง 
๓๘๑,๐๐๐.- 

มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มี
คุณสมบัติและเสนอเอกสาร
ถูกต้อง ครบถ้วน 



-๒- 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
๑๐ ปรับปรุงอาคารละหมาดใน

สนามกีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

๖๐๐,๐๐๐.- พิเศษ หจก.เอส.บี.คอนสตรัคชั่น 
๖๐๐,๐๐๐.- 

หจก.เอส.บี.คอนสตรัคชั่น 
๖๐๐,๐๐๐.- 

มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มี
คุณสมบัติและเสนอเอกสาร
ถูกต้อง ครบถ้วน 

๑๑ ขุดลอกคลองลางสาด ต.มา
ยอ-ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.
ปัตตานี 

๒,๙๙๐,๐๐๐.- พิเศษ หจก.เซาท์สยามบิลดิ้ง  
๒,๙๙๐,๐๐๐.- 
 

หจก.เซาท์สยามบิลดิ้ง  
๒,๙๙๐,๐๐๐.- 
 

มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มี
คุณสมบัติและเสนอเอกสาร
ถูกต้อง ครบถ้วน 

๑๒ ขุดลอกคลองสาย ต.บ้านนอก-
ต.ดอน  อ.ปะนาเระ  จ.
ปัตตานี 

๒,๓๙๐,๐๐๐.- พิเศษ หจก.เซาท์สยามบิลดิ้ง  
๒,๓๙๐,๐๐๐.- 

หจก.เซาท์สยามบิลดิ้ง  
๒,๓๙๐,๐๐๐.- 

มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มี
คุณสมบัติและเสนอเอกสาร
ถูกต้อง ครบถ้วน 

๑๓ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายบ้านปลีกู ม.๓ ต.ตะโละ
ไกรทอง ม.๓ บ้านสําโรง อ.ไม้
แก่น  จ.ปัตตานี 

๕,๔๕๐,๐๐๐.- พิเศษ หจก.รุสลันโยธา 
๕,๔๕๐,๐๐๐.- 

หจก.รุสลันโยธา 
๕,๔๕๐,๐๐๐.- 

มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มี
คุณสมบัติและเสนอเอกสาร
ถูกต้อง ครบถ้วน 

๑๔ ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ม.๔ 
บ้านตือปุ ต.ปิยามุมัง ม.๔ 
บ้านยามูเฉลิม อ.ยะหริ่ง 

๒,๔๙๐,๐๐๐.- พิเศษ หจก.มะซาสัมพันธ์ 
๒,๔๙๐,๐๐๐.- 

หจก.มะซาสัมพันธ์ 
๒,๔๙๐,๐๐๐.- 

มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มี
คุณสมบัติและเสนอเอกสาร
ถูกต้อง ครบถ้วน 

๑๕ ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้าน
วอซา ม.๖ ต.ลางา ม.๕ ต.
หนองแรต อ.ยะหริ่ง 

๔,๓๘๕,๐๐๐.- พิเศษ หจก.มะซาสัมพันธ์ 
๔,๓๘๕,๐๐๐.- 

หจก.มะซาสัมพันธ์ 
๔,๓๘๕,๐๐๐.- 

มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มี
คุณสมบัติและเสนอเอกสาร
ถูกต้อง ครบถ้วน 

๑๖ ก่อสร้างถนนหินคลุกสายริม
คลอง-เมาะปาแน ม.๓ บ้าน
ดาลอ  ต.มะนังยง-ต.ตันหยง
ดาลอ อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี 

๑,๑๐๙,๐๐๐.- พิเศษ หจก.มะซาสัมพันธ์ 
๑,๑๐๙,๐๐๐.- 

หจก.มะซาสัมพันธ์ 
๑,๑๐๙,๐๐๐.- 

มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มี
คุณสมบัติและเสนอเอกสาร
ถูกต้อง ครบถ้วน 



-๓- 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
๑๗ ขุดลอกคลองสายตําบลปะกา

ฮะรัง-ต.รูสะมิแล อ.เมือง  จ.
ปัตตานี 

๒,๓๒๐,๐๐๐.- พิเศษ หจก.ปัตตานีสหพันธ์ ๒ 
๒,๓๒๐,๐๐๐.- 

หจก.ปัตตานีสหพันธ์ ๒ 
๒,๓๒๐,๐๐๐.- 

มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มี
คุณสมบัติและเสนอเอกสาร
ถูกต้อง ครบถ้วน 

๑๘ ก่อสร้างและปรับปรุงถนนหิน
คลุก ม.๓ บ้านส้ม ต.ควนโนรี 
–ม.6 บ้านควนแปลงงู อ.แม่
ลาน 

๔,๑๓๕,๐๐๐.- พิเศษ หจก.เอ็ม.ดี.การโยธา 
๔,๑๓๕,๐๐๐.- 

หจก.เอ็ม.ดี.การโยธา 
๔,๑๓๕,๐๐๐.- 

มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มี
คุณสมบัติและเสนอเอกสาร
ถูกต้อง ครบถ้วน 

๑๙ บุกเบิกถนนลูกรังสายบ้าน
ถนนตก ม.๔ ต.ถนน –ต.มายอ  
อ.มายอ  จ.ปัตตานี 

๖,๐๑๕,๐๐๐.- พิเศษ หจก.มะซาสัมพันธ์ 
๖,๐๑๕,๐๐๐.- 
 

หจก.มะซาสัมพันธ์ 
๖,๐๑๕,๐๐๐.- 
 

มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มี
คุณสมบัติและเสนอเอกสาร
ถูกต้อง ครบถ้วน 

๒๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. 
ม.๑  ต.ตันหยงลุโล๊ะ – ม.2  
ต.บานา  อ.เมือง  จ.ปัตตานี 

๑๔๙,๐๐๐.- พิเศษ หจก.รุสลันโยธา 
๑๔๙,๐๐๐.- 

หจก.รุสลันโยธา 
๑๔๙,๐๐๐.- 

มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มี
คุณสมบัติและเสนอเอกสาร
ถูกต้อง ครบถ้วน 

๒๑ ก่อสร้างถนนลูกรังหลัง ร.ร.ศรี
สุดาจันทร์ ม.๗ ต.บ้านกลาง-
ม.๒ ต.ท่าข้ามฯ 

๓,๘๔๐,๐๐๐.- พิเศษ หจก.รุสลันโยธา 
๓,๘๔๐,๐๐๐.- 

หจก.รุสลันโยธา 
๓,๘๔๐,๐๐๐.- 

มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มี
คุณสมบัติและเสนอเอกสาร
ถูกต้อง ครบถ้วน 

๒๒ ก่อสร้างคูระบายน้ําในสนาม
กีฬากลาง อบจ.ปัตตานี 

๒,๓๕๐,๐๐๐.- พิเศษ หจก.เอส.บี.คอนสตรัคชั่น 
๒,๓๕๐,๐๐๐.- 
 

หจก.เอส.บี.คอนสตรัคชั่น 
๒,๓๕๐,๐๐๐.- 
 

มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มี
คุณสมบัติและเสนอเอกสาร
ถูกต้อง ครบถ้วน 

๒๓ ก่อสร้างถนนลาดยางแคปซีล
สาย ม.๒  ต.กระหวะ  อ.มา
ยอ – ม.๔ ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง 
จ.ปัตตานี 

๑,๓๙๐,๐๐๐.- พิเศษ หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง 
๑,๓๙๐,๐๐๐.- 

หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง 
๑,๓๙๐,๐๐๐.- 

มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มี
คุณสมบัติและเสนอเอกสาร
ถูกต้อง ครบถ้วน 



-๔- 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
๒๔ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ๘,๐๐๐.- ตกลงราคา บริษัท แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด       

๘,๐๐๐.- 
บริษัท แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด       
๘,๐๐๐.- 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

๒๕ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ๘,๐๐๐.- ตกลงราคา บริษัท ริโก้ ประเทศไทย 
๘,๐๐๐.- 

บริษัท ริโก้ ประเทศไทย 
๘,๐๐๐.- 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

๒๖ ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๑,๔๐๐.- ตกลงราคา ทักษิณอินโฟเทค จํากัด 
๑๑,๔๐๐.- 

ทักษิณอินโฟเทค จํากัด 
๑๑,๔๐๐.- 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

๒๗ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๑,๙๔๐.- ตกลงราคา ร้าน เค เค เซอร์วิส 
๑,๙๔๐.- 

ร้าน เค เค เซอร์วิส 
๑,๙๔๐.- 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

๒๘ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๓,๘๕๐.- ตกลงราคา ร้านนาโนเทค 
๓,๘๕๐.- 

ร้านนาโนเทค 
๓,๘๕๐.- 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

๒๙ ค่าจ้างประกอบอาหารฯ ๔,๕๐๐.- ตกลงราคา ร้านบูลัน ซีฟู้ด 
๔,๕๐๐.- 

ร้านบูลัน ซีฟู้ด 
๔,๕๐๐.- 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

๓๐ ค่าจ้างประกอบอาหารฯ ๕,๐๐๐.- ตกลงราคา ร้านบูลัน ซีฟู้ด 
๕,๐๐๐.- 

ร้านบูลัน ซีฟู้ด 
๕,๐๐๐.- 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

๓๑ ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ทําความ
สะอาด 

๓,๖๐๗.- ตกลงราคา ร้านจิปาถะ 
๓,๖๐๗.- 

ร้านจิปาถะ 
๓,๖๐๗.- 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

๓๒ ค่าบอกรับวารสาร ๑,๕๖๐.- ตกลงราคา ร้านออน 
๑,๕๖๐.- 

ร้านออน 
๑,๕๖๐.- 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

๓๓ ค่าซื้อวัสดุงานบ้านฯ ๔๐๘.- ตกลงราคา นายตอเร๊ะ  สาแม 
๔๐๘.- 

นายตอเร๊ะ  สาแม 
๔๐๘.- 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

๓๔ ค่าซื้อวัสดุงานบ้านฯ ๒,๓๙๘.๒๕ ตกลงราคา บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. 
๒,๓๙๘.๒๕ 

บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. 
๒,๓๙๘.๒๕ 

เป็นราคาตามท้องตลาด 



-๕- 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
๓๕ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ๒๒,๗๕๕.๑๐ ตกลงราคา บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ 

๒๒,๗๕๕.๑๐ 
บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ 
๒๒,๗๕๕.๑๐ 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

๓๖ ค่าจ้างจัดทําไวนิล 
(โครงการละศีลอด) 

๗,๔๐๐.- ตกลงราคา หจก.เซาสยาม มีเดีย แอนด์ปริ้นติ้ง 
๗,๔๐๐.- 

หจก.เซาสยาม มีเดีย แอนด์ปริ้นติ้ง 
๗,๔๐๐.- 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

๓๗ ค่าจ้างเหมาโต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ 
(โครงการละศีลอด) 

๓,๓๗๕.- ตกลงราคา นายนิดาโอะ  แวสาและ 
๓,๓๗๕.- 

นายนิดาโอะ  แวสาและ 
๓,๓๗๕.- 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

๓๘ ค่าจ้างจัดดอกไม้สดประดับโพ
เดียม (โครงการละศีลอด) 

๕๐๐.- ตกลงราคา ร้านคาลล่าลิลลี่ 
๕๐๐.- 

ร้านคาลล่าลิลลี่ 
๕๐๐.- 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

๓๙ ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ๔๗๐.- ตกลงราคา ร้านกรุงทอง 
๔๗๐.- 

ร้านกรุงทอง 
๔๗๐.- 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

๔๐ ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้
สํานักงาน ระดับ ๑-๒ 

๒,๖๐๐.- ตกลงราคา ร้านต้นสน 
๒,๖๐๐.- 

ร้านต้นสน 
๒,๖๐๐.- 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

๔๑ ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ระดับ 
๓-๖ 

๑,๖๐๐.- ตกลงราคา ร้านต้นสน 
๑,๖๐๐.- 

ร้านต้นสน 
๑,๖๐๐.- 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

๔๒ ค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ๓,๗๕๕.๔๐ ตกลงราคา บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
๓,๗๕๕.๔๐ 

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
๓,๗๕๕.๔๐ 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

๔๓ ค่าจัดซื้อเสื้อคณะกรรมการ
ภาคสนาม  
(โครงการมหกรรมตาดีกาฯ) 

๔,๕๐๐.- ตกลงราคา หจก.ฮาซิมสปอร์ต 
๔,๕๐๐.- 

หจก.ฮาซิมสปอร์ต 
๔,๕๐๐.- 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

๔๔ ค่าจัดซื้อเสื้อคณะกรรมการ
ภาคเวที  
(โครงการมหกรรมตาดีกาฯ) 

๕,๗๐๐.- ตกลงราคา ร้านมาเรียม 
๕,๗๐๐.- 

ร้านมาเรียม 
๕,๗๐๐.- 

เป็นราคาตามท้องตลาด 



-๖- 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
๔๕ ค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๓๐,๒๐๖.- ตกลงราคา บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จํากัด 

๓๐,๒๐๖.- 
บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จํากัด 
๓๐,๒๐๖.- 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

๔๖ ค่าจ้างอัดขยายรูป ๖,๑๔๕.- ตกลงราคา ร้านเทคนิคดิจิตอลแล็บ 
๖,๑๔๕.- 

ร้านเทคนิคดิจิตอลแล็บ 
๖,๑๔๕.- 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

๔๗ ค่าบริการลงโปรแกรมฯ ๖๖๐.- ตกลงราคา บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จํากัด 
๖๖๐.- 

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จํากัด 
๖๖๐.- 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

๔๘ ค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๒๙,๖๑๖.- ตกลงราคา ร้านออน ๒ 
๒๙,๖๑๖.- 

ร้านออน ๒ 
๒๙,๖๑๖.- 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

๔๙ ค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๒๑,๖๑๔.- ตกลงราคา บริษัท แอล.เจ.อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
๒๑,๖๑๔.- 

บริษัท แอล.เจ.อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
๒๑,๖๑๔.- 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

๕๐ ค่าจ้างเข้าปกเย็บเล่ม ๔,๐๐๐.- ตกลงราคา โรงพิมพ์มิตรภาพ 
๔,๐๐๐.- 

โรงพิมพ์มิตรภาพ 
๔,๐๐๐.- 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

๕๑ ค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ๓,๙๔๕.๒๐.- ตกลงราคา บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จก. 
๓,๙๔๕.๒๐.- 

บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จก. 
๓,๙๔๕.๒๐.- 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

๕๒ ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ๔๖๐.- ตกลงราคา ร้านกรุงทอง 
๔๖๐.- 

ร้านกรุงทอง 
๔๖๐.- 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

๕๓ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ ๑ ชุด 

๓๓,๕๐๐.- ตกลงราคา บริษัททักษิณอินโฟเทค จํากัด 
๓๓,๕๐๐.- 

บริษัททักษิณอินโฟเทค จํากัด 
๓๓,๕๐๐.- 

เป็นราคาที่ต่ําสุด 

๕๔ กล้องถ่ายรูป 
 

๑๑,๙๙๐.- ตกลงราคา ๑๑,๙๙๐.- ๑๑,๙๙๐.- เป็นราคาตามท้องตลาด 

๕๕ แบบพิมพ์ทางการศึกษา ๑๗,๗๖๘.- 
 

ตกลงราคา ร้านปรีดาเครื่องเขียน 
๑๗,๗๖๘.- 

ร้านปรีดาเครื่องเขียน 
๑๗,๗๖๘.- 

เป็นราคาตามท้องตลาด 



-๗- 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
๕๖ วัสดุสํานักงาน ๕๑๐.- ตกลงราคา โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 

๕๑๐.- 
โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
๕๑๐.- 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

๕๗ เครื่องถวายสังฆทานตาม
โครงการเยี่ยมเยียนวัด 

๒๒,๑๕๐.- ตกลงราคา ร้านสังฆภัณฑ์ 
๒๒,๑๕๐.- 

ร้านสังฆภัณฑ์ 
๒๒,๑๕๐.- 

เป็นราคาตามท้องตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


