
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสงิหาคม  2557 
องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
1 คาวารสารประชาสัมพันธ  

อบจ.ปตตานี 
228,000.- วิธีพิเศษ บริษัทพิกเซล พลัส จํากัด 

228,000.- 
บริษัทพิกเซล พลัส จํากัด 
228,000.- 

เปนราคาตามทองตลาด 
 

2 
 

คาบริการโทรศัพท (AIS) 5 หมายเลข 
- เดือน ก.ค. 57 

2,676.07 ตกลงราคา บริษัทแอควานซ อินโฟร เซอรวิส 
จํากัด  2,676.07 

บริษัทแอควานซ อินโฟร เซอรวิส 
จํากัด  2,676.07 

เปนราคาตามทองตลาด 

3 
 

คาหนังสือพิมพ 
- เดือน ก.ค. 57 

820.- 
 

ตกลงราคา รานกรงุทอง  
820.- 

รานกรงุทอง  
820.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

4 
 

คาวัสดุ กาชาดเคลื่อนท่ี 17,800.- ตกลงราคา หจก.ซุปเปอรดีพารทเมนสโตร ยะลา 
17,800.- 

หจก.ซุปเปอรดีพารทเมนสโตร 
ยะลา     17,800.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

5 
 

คาพวงมาลา (วันคลายวันสวรรคต
สมเด็จยาฯ) 

1,000.- ตกลงราคา รานคาลลาลิลลี่ 
1,000.- 

รานคาลลาลิลลี่ 
1,000.- 

เปนราคาตามทองตลาด 
 

6 คาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณรับเสด็จ 
(สมเด็จพระบรมโอรสธราชฯ) 

51,680.- ตกลงราคา รานเอส อาร โฮลดิ้ง 
51,680.- 

รานเอส อาร โฮลดิ้ง 
51,680.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

7 คาชุตรวจสารเสพติด 5 รายการ 7,774,500.- วิธีพิเศษ รานเบิรดฟารมาซี โลตัส นาทวี 
7,774,500.- 

รานเบิรดฟารมาซี โลตัส นาทวี 
7,774,500.- 

มีคุณสมบัติและเอกสาร
ควบถวนถูกตอง 

8 คาเครื่องราชสักการะ (สมเด็จพระ
บรมโอรสาธราชฯ) 

76,000.- ตกลงราคา รานออน 2 
76,000.- 

รานออน 2 
76,000.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

9 คาเครื่องไทยธรรม (รับเสด็จ) 3,000.- ตกลงราคา ราน ฉ่ิน จง ฮิน 
3,000.- 

ราน ฉ่ิน จง ฮิน 
3,000.- 

เปนราคาตามทองตลาด 
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ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
10 คาดอกไมสด (รับเสด็จฯ) 200.- ตกลงราคา รานคาลลาลิลลี่ 

200.- 
รานคาลลาลิลลี่ 
200.- 

เปนราคาตามทองตลาด 
 

11 
 

คาเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง 66,000.- ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด สิริภัณฑ 
66,000.- 

หางหุนสวนจํากัด สิริภัณฑ 
66,000.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

12 
 

คาไวนิล (วนัแม 12 สงิหา) 12,240.- 
 

ตกลงราคา รานอินดีไซน 
12,240.- 

รานอินดีไซน 
12,240.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

13 
 

คาไวนิล (สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ฯ) 

21,651.- ตกลงราคา รานอินดีไซน 
21,651.- 

รานอินดีไซน 
21,651.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

14 
 

คาเครื่องอุปโภคบริโภค 17,800.- ตกลงราคา ซุปเปอร ดีพาทเมนต สโตรปตตานี 
17,800.- 

ซุปเปอร ดีพาทเมนต สโตรปตตานี 
17,800.- 

เปนราคาตามทองตลาด 
 

15 คาผาโสรงชายและหญิง  6,000.- ตกลงราคา รานสุไลมาน 
6,000.- 

รานสุไลมาน 
6,000.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

16 คาวัสดุการเรียนการสอน 6,500.- ตกลงราคา รานมัสนา 
6,500.- 

รานมัสนา 
6,500.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

17 คาชุดนักเรียน 14,250.- ตกลงราคา รานอัล-อัยตาม 
14,250.- 

รานอัล-อัยตาม 
14,250.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

18 คาจัดเลี้ยงอาหารกลอง 900.- ตกลงราคา รานอาหารนูรโภชนา 
900.- 

รานอาหารนูรโภชนา 
900.- 

เปนราคาตามทองตลาด 
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ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
19 คาอาหาร (เลี้ยงรับรองคณะเขาเยี่ยม

ชมศูนยขอมูลขาวสาร อบจ.ปตตาน)ี 
1,250.- ตกลงราคา รานแมอําพัน 

1,250.- 
รานแมอําพัน 
1,250.- 

เปนราคาตามทองตลาด 
 

20 
 

คาอาหารและเครื่องดื่ม(ประชุม
ผูประกอบการน้ํามัน จ.ปตตานี) 

3,000.- ตกลงราคา รานแมอําพัน 
3,000.- 

รานแมอําพัน 
3,000.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

21 
 

คาเลี้ยงรับรองประชุม ก.จ.จ.  375.- 
 

ตกลงราคา รานแมอําพัน 
375.- 

รานแมอําพัน 
375.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

22 
 

คาอาหาร(เลี้ยงรับรองโครงการรางวัล
พระปกเกลา) 

3,700.- ตกลงราคา รานอาหารนูรโภชนา  
3,700.- 

รานอาหารนูรโภชนา  
3,700.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

23 คาหนังสือพิมพ 
 

440.- ตกลงราคา รานกรุงทอง 
440.- 

รานกรุงทอง 
440.- 

เปนราคาตามทองตลาด 
 

24 
 

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 8,618.40 ตกลงราคา บ.ปตตานีจังหวัดพาณิชย จํากัด 
8,618.40 

บ.ปตตานีจังหวัดพาณิชย จํากัด 
8,618.40 

เปนราคาตามทองตลาด 

25 
 

คาวัสดุคอมพิวเตอร 18,850.- 
 

ตกลงราคา หจก.นิวส คอม ปตตานี 
18,850.- 

หจก.นิวส คอม ปตตานี 
18,850.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

26 
 

คาเครื่องคอมพิวเตอร 20,800.-  
ตกลงราคา 

หจก.นิวส คอม ปตตานี 
20,800.- 

หจก.นิวส คอม ปตตานี 
20,800.- 

 
เปนราคาตามทองตลาด 

27 
 

คาเครื่องพิมพเลเซอร 4,900.- ตกลงราคา หจก.นิวส คอม ปตตานี  
4,900.- 

หจก.นิวส คอม ปตตานี  
4,900.- 

เปนราคาตามทองตลาด 
 

28 คาเครื่องสํารองไฟ 5,100.- ตกลงราคา หจก.นิวส คอม ปตตานี 
5,100.- 

หจก.นิวส คอม ปตตานี 
5,100.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

29 คากลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 8,990.- ตกลงราคา หจก.สิริภัณฑวัฒนา 
8,990.- 

หจก.สิริภัณฑวัฒนา 
8,990.- 

เปนราคาตามทองตลาด 
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ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
30 คาซอมเปลี่ยนอะไหล

เครื่องปรับอากาศ 
900.- ตกลงราคา รานบันฑิตยเอ็นจิเนียริ่ง 

900.- 
รานบันฑิตยเอ็นจิเนียริ่ง 
900.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

31 คาติดตั้งผามานปรับแสง 7,000.- ตกลงราคา รานเตียรเฮาสผามาน 
7,000.- 

รานเตียรเฮาสผามาน 
7,000.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

32 คาน้ํามันเชื้อเพลิง 1,814.40 ตกลงราคา บ.ปตตานีจังหวัดพาณิชย จํากัด 
1,814.40 

บ.ปตตานีจังหวัดพาณิชย จํากัด 
1,814.40 

เปนราคาตามทองตลาด 
 

33 
 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(ประชุมแผนฯ) 

600.- ตกลงราคา นายมะราดี   เจะมะ 
600.- 

นายมะราดี   เจะมะ 
600.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

34 
 

คาออกแบบและจัดทําการดเชิญ 
(โครงการจัดพบปะผูนําศาสนาฯ) 

3,630.- 
 

ตกลงราคา รานสาสนสัมพันธการพิมพ 
3,630.- 

รานสาสนสัมพันธการพิมพ 
3,630.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

35 
 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(โครงการจัดพบปะผูนําศาสนาฯ) 

21,250.- ตกลงราคา นายมะราดี   เจะมะ 
21,250.- 

นายมะราดี   เจะมะ 
21,250.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

36 คาอาหารกลางวัน 
(ประชุมแผนฯ) 

3,600.- ตกลงราคา รานอารีนีโภชนา 
3,600.- 

รานอารีนีโภชนา 
3,600.- 

เปนราคาตามทองตลาด 
 

37 
 

คาวัสดุสํานักงาน 33,050.- ตกลงราคา รานออน 2 
33,050.- 

รานออน 2 
33,050.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

38 
 

คาวัสดุสํานักงาน 21,828.- 
 

ตกลงราคา บ.แอล.เจ.อินเตอร กรุป จก. 
21,828.- 

บ.แอล.เจ.อินเตอร กรุป จก. 
21,828.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

39 คาวัสดุคอมพิวเตอร 30,775.- ตกลงราคา บ.ทักษิณ อินโฟเทค จก. 
30,775.- 

บ.ทักษิณ อินโฟเทค จก. 
30,775.- 

เปนราคาตามทองตลาด 
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ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
40 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

(ประชุมแผนฯ) 
1,200.- ตกลงราคา นายมะราดี   เจะมะ 

1,200.- 
นายมะราดี   เจะมะ 
1,200.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

41 คาอาหารกลางวัน  
(ประชุมแผนฯ) 

3,840.- ตกลงราคา รานนูรโภชนา 
3,840.- 

รานนูรโภชนา 
3,840.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

42 คาโตะพรอมผาปู 
(ประชุมแผนฯ) 

300.- ตกลงราคา นายแวโมหัดมัดนอ  เงาะ 
300.- 

นายแวโมหัดมัดนอ  เงาะ 
300.- 

เปนราคาตามทองตลาด 
 

43 
 

คาไวนิล 
(โครงการจัดพบปะผูนําศาสนาฯ) 

8,750.- ตกลงราคา รานอินดีไซน 
8,750.- 

รานอินดีไซน 
8,750.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

44 
 

คาโตะพรอมผาปู และเกาอ้ี 
(โครงการจัดพบปะผูนําศาสนาฯ) 

9,800.- 
 

ตกลงราคา นายแวโมหัดมัดนอ  เงาะ 
9,800.- 

นายแวโมหัดมัดนอ  เงาะ 
9,800.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

45 
 

คาบอกรับวารสาร 510.- ตกลงราคา รานกรุงทอง 
510.- 

รานกรุงทอง 
510.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

46 คาเชาเครื่องถายเอกสาร 6,000.- ตกลงราคา ราน เค เค เซอรวิส 
6,000.- 

ราน เค เค เซอรวิส 
6,000.- 

เปนราคาตามทองตลาด 
 

47 
 

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 3,500.- ตกลงราคา บริษัทแอล เจ อินเตอรกรุป จํากัด 
3,500.- 

บริษัทแอล เจ อินเตอรกรุป จํากัด 
3,500.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

48 
 

คาจางเหมารักษาความปลอดภัย 20,400.- 
 

วิธีพิเศษ นายเจะยะ  ลีบอ 
20,400.- 

นายเจะยะ  ลีบอ 
20,400.- 

เปนผูมีคุณสมบัติ 

49 คาเครื่องปรับอากาศ 4,850.- ตกลงราคา รานวีระแอร 
4,850.- 

รานวีระแอร 
4,850.- 

เปนราคาตามทองตลาด 
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ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
50 คาบอกรับวารสาร 620.- ตกลงราคา รานกรุงทอง 

620.- 
รานกรุงทอง 
620.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

51 คาวัสดุสํานักงาน 40,765.- ตกลงราคา รานออน 2 
40,765.- 

รานออน 2 
40,765.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

52 คาวัสดุงานบาน 420.- ตกลงราคา นายตอเระ  สะแม 
420.- 

นายตอเระ  สะแม 
420.- 

เปนราคาตามทองตลาด 
 

53 
 

คาน้ํามันเชื้อเพลิง 2,872.80 ตกลงราคา บริษัทปตตานีจังหวัดพาณิชย 
2,872.80 

บริษัทปตตานีจังหวัดพาณิชย 
2,872.80 

เปนราคาตามทองตลาด 

54 
 

คาวัสดุคอมพิวเตอร 23,350.- 
 

ตกลงราคา หจก.นิวคอมพ ปตตานี 
23,350.- 

หจก.นิวคอมพ ปตตานี 
23,350.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

55 
 

คาไปรษณีย 3,226.- ตกลงราคา บริษัทไปรษณียไทย จํากัด 
3,226.- 

บริษัทไปรษณียไทย จํากัด 
3,226.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

56 คาครุภัณฑ 4,900.- ตกลงราคา หจก.นิวคอมพ ปตตานี  
4,900.- 

หจก.นิวคอมพ ปตตานี  
4,900.- 

เปนราคาตามทองตลาด 
 

57 
 

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
 

68,715.48 ตกลงราคา บริษัทปตตานีจังหวัดพาณิชย 
68,715.48 

บริษัทปตตานีจังหวัดพาณิชย 
68,715.48 

เปนราคาตามทองตลาด 

58 
 

คาโทรศัพท 
- เดือน พ.ค. 57 

393.39 
 

ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
393.39 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
393.39 

เปนราคาตามทองตลาด 

59 คาไปรษณียภณัฑ 
- เดือน พ.ค. 57 
- เดือน มิ.ย. 57 

674.- ตกลงราคา บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
674.- 

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
674.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

 



- 7 – 
 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
60 คาหนังสือพิมพ 

- เดือน ก.ค. 57 
510.- ตกลงราคา รานกรุงทอง 

510.- 
รานกรุงทอง 
510.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

61 กอสรางถนนหินคลุกสาย ม.7 ต.ปาไร 
อ.แมลาน – ต.คลองตนัหยง อ.หนอง
จกิ จ.ปตตานี 

2,000,000.- วิธีพิเศษ หจก.เกตบุญชูกอสราง 
2,000,000.- 

หจก.เกตบุญชูกอสราง 
2,000,000.- 

มีผลงานเปนท่ีประจักษมี
คุณสมบัติและเสนอ
เอกสารถูกตองควบถวน 

62 กอสรางถนนหินคลุกสายปากาลือซง 
ม.6 ต.ดอนรัก – ต.ตุยง อ.หนองจิก 
จ.ปตตานี 

2,500,000.- วิธีพิเศษ หจก.เกตบุญชูกอสราง 
2,500,000.- 

หจก.เกตบุญชูกอสราง 
2,500,000.- 

มีผลงานเปนท่ีประจักษมี
คุณสมบัติและเสนอ
เอกสารถูกตองควบถวน 

63 
 

กอสรางถนนหินคลุก ม.5 ต.ควนโนรี 
อ.โคกโพธิ ์ม.3 ต.ปาไร อ.แมลาน           
จ.ปตตานี 

1,595,000.- วิธีพิเศษ หจก.เกตบุญชูกอสราง 
1,595,000.- 

หจก.เกตบุญชูกอสราง 
1,595,000.- 

มีผลงานเปนท่ีประจักษมี
คุณสมบัติและเสนอ
เอกสารถูกตองควบถวน 

64 
 

บุกเบิกผิวจราจรหินคลุกสาย ม.5               
ต.รสูะมิแล – ต.ปะกาฮารัง อ.เมือง               
จ.ปตตานี 

2,000,000.- 
 

วิธีพิเศษ หจก.มาโรจนปตตานีกอสราง 
2,000,000.- 

หจก.มาโรจนปตตานีกอสราง 
2,000,000.- 

มีผลงานเปนท่ีประจักษมี
คุณสมบัติและเสนอ
เอกสารถูกตองควบถวน 

65 
 

กอสรางถนนหินคลุกสายบานบาเลาะ 
ม.5 ต.ปะเสยะวอ ม.4 บานปาทุง           
ต.บางเกา อ.สายบุรี จ.ปตตานี 

2,500,000.- วิธีพิเศษ หจก.มะซาสัมพันธ 
2,500,000.- 

หจก.มะซาสัมพันธ 
2,500,000.- 

มีผลงานเปนท่ีประจักษมี
คุณสมบัติและเสนอ
เอกสารถูกตองควบถวน 

66 กอสรางถนนหินคลุกสายบานบาเลาะ 
ม.1 ต.ละหาร ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี  
จ.ปตตานี 

2,500,000.- วิธีพิเศษ หจก.มะซาสัมพันธ 
2,500,000.- 

หจก.มะซาสัมพันธ 
2,500,000.- 

มีผลงานเปนท่ีประจักษมี
คุณสมบัติและเสนอ
เอกสารถูกตองควบถวน 

 



- 8 – 
 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
67 คาซอมเปลี่ยนอะไหลเครื่องจักรกล 

จํานวน 1 คัน รถขุดตีนตะขาบ วอล
โว เลขทะเบียน             ตค-52 

39,610.- ตกลงราคา นายสุรศักด   ปญจเทพ 
39,610.- 

นายสุรศักด   ปญจเทพ 
39,610.- 

มีผลงานเปนท่ีประจักษมี
คุณสมบัติและเสนอ
เอกสารถูกตองควบถวน 

68 คาซอมเปลี่ยนอะไหลเครื่องยนต 
จํานวน 4 คัน 
- ก-5396     
- ม-0625 
- บ-0602 
- 80-4606 

21,300.- ตกลงราคา รานใหญไดนาโม 
21,300.- 

รานใหญไดนาโม 
21,300.- 

มีผลงานเปนท่ีประจักษมี
คุณสมบัติและเสนอ
เอกสารถูกตองควบถวน 

69 คาซอมเปลี่ยนอะไหลเครื่องจักรกล 
จํานวน 2 คัน 
- ตค-79 
- ก-5394 ปน 

4,710.- ตกลงราคา รานใหญไดนาโม 
4,710.- 

รานใหญไดนาโม 
4,710.- 

มีผลงานเปนท่ีประจักษมี
คุณสมบัติและเสนอ
เอกสารถูกตองควบถวน 

70 
 

คาซอมเปลี่ยนอะไหลเครื่องยนต 
จํานวน 1 คัน กง-8963 ปน 

1,719.49 ตกลงราคา บริษัท มิตซูทักษิณ จํากัด 
1,719.49 

บริษัท มิตซูทักษิณ จํากัด 
1,719.49 

มีผลงานเปนท่ีประจักษมี
คุณสมบัติและเสนอ
เอกสารถูกตองควบถวน 

71 
 

คาซอมเปลี่ยนอะไหลเครื่องยนต 
จํานวน 1 คัน  กง-8963 

1,344.99 
 

ตกลงราคา บริษัท มิตซูทักษิณ จํากัด 
1,344.99 

บริษัท มิตซูทักษิณ จํากัด 
1,344.99 

มีผลงานเปนท่ีประจักษมี
คุณสมบัติและเสนอ
เอกสารถูกตองควบถวน 

72 
 

คาซอมเปลี่ยนอะไหลเครื่องยนต
ตรวจการณ จํานวน 1 คัน 
-Fortuner กค-8545 ปน 

9,383.90 ตกลงราคา บริษัทพิธานพาณิชย จํากัด 
9,383.90 

บริษัทพิธานพาณิชย จํากัด 
9,383.90 

มีผลงานเปนท่ีประจักษมี
คุณสมบัติและเสนอ
เอกสารถูกตองควบถวน 



- 9 – 
 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
73 คาวัสดุคอมพิวเตอร  จํานวน 10 

รายการ 
39,100.- ตกลงราคา หจก.นิวสคอม ปตตานี 

39,100.- 
หจก.นิวสคอม ปตตานี 
39,100.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

74 คาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 
 

24,500.- ตกลงราคา รานอรุณแอร 
24,500.- 

รานอรุณแอร 
24,500.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

75 คาซอมแซมประตูสวิงหองประชุม 8,400.- ตกลงราคา รานเหล็กกระจกอลูมิเนียม 
8,400.- 

รานเหล็กกระจกอลูมิเนียม 
8,400.- 

เปนราคาตามทองตลาด 
 

76 
 

คาวัสดุกอสราง จํานวน 36 รายการ 88,074.- ตกลงราคา รานอนันตการคา 
88,074.- 

รานอนันตการคา 
88,074.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

77 
 

คาไปรษณีย 
- เดือน ก.ค. 57 

471.- ตกลงราคา บริษัทไปรษณียไทย จํากัด 
471.- 

บริษัทไปรษณียไทย จํากัด 
471.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

78 
 

คาหนังสือพิมพ 
- เดือน ก.ค. 57 

310.- ตกลงราคา รานกรุงทอง 
310.- 

รานกรุงทอง 
310.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

79 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
- เดือน ก.ค. 57 

4,726.60 ตกลงราคา บริษัท ปตตานีพาณิชยจังหวัด 
4,726.60 

บริษัท ปตตานีพาณิชยจังหวัด 
4,726.60 

เปนราคาตามทองตลาด 

80 คาวัสดุการเกษตร 21,750.- ตกลงราคา รานดาราฎี&ดีนสการเดนท 
21,750.- 

รานดาราฎี&ดีนสการเดนท 
21,750.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

81 คาเครื่องสังฆทาน(โครงการเยี่ยม
เยืยนวัด) 

96,250.- ตกลงราคา รานเดนสยาม 
96,250.- 

รานเดนสยาม 
96,250.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

82 คาโทรศัพท  
- พ.ค. 57 

839.84 ตกลงราคา บริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน) 
839.84 

บริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน) 
839.84 

เปนราคาตามทองตลาด 

83 คาวัสดุโครงการแขงขันทักษะฯ 5,816.- ตกลงราคา หางสเปกซ เครื่องเขียน 
5,816.- 

หางสเปกซ เครื่องเขียน 
5,816.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

 

 

 



- 10 – 
 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
84 คาอินเตอรเน็ต โรงเรียนบานเขาตูม-       

- เดือน มิ.ย. 57  
2,675.- ตกลงราคา บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 

2,675.- 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
2,675.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

85 คาไฟฟา โรงเรียนบานเขาตูม 
- เดือน มิ.ย. 57 

15,195.- ตกลงราคา สนง.การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
ปตตานี  15,195.- 

สนง.การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
ปตตานี  15,195.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

86 คาโทรศัพทโรงเรียนบานเขาตูม  
- เดือน มี.ค. 57 
- เดือน พ.ค. 57 
- เดือน มิ.ย. 57 

 
379.42 
443.46 
477.01 

 
ตกลงราคา 

 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
1,299.89 

 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
1,299.89 

 
เปนราคาตามทองตลาด 
 

87 
 

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
โรงเรียนบานเขาตูม เดือน มิ.ย. 57 

6,182.- ตกลงราคา บริษัทปตตานีจังหวัดพาณิชย จํากัด 
6,182.- 

บริษัทปตตานีจังหวัดพาณิชย จํากัด 
6,182.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

88 
 

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
โรงเรียนบานตะบิงตีงี  
- เดือน ก.พ. 57 

7,595.- ตกลงราคา บริษัทปตตานีจังหวัดพาณิชยจํากัด 
7,595.- 

บริษัทปตตานีจังหวัดพาณิชยจํากัด 
7,595.- 

เปนราคาตามทองตลาด 

89 
 

คาโทรศัพทโรงเรียนบานตะบิงตีงี  
- เดือน เม.ย. 57 
- เดือน พ.ค. 57 
- เดือน มิ.ย. 57 

 
123.- 

141.29 
223.63 

 
ตกลงราคา 

 
บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) 
487.92 

 
บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) 
487.92 

 
เปนราคาตามทองตลาด 

90 คาอินเตอรเน็ตโรงเรียนบานตะบิงตีงี 
- เดือน มี.ค. 57 
- เดือน เม.ย. 57 
- เดือน พ.ค. 57 
- เดือน มิ.ย. 57 

 
599.74 
599.74 
599.74 
599.74 

 
ตกลงราคา 

 
บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) 
2,398.96 

 
บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) 
2,398.96 

 
เปนราคาตามทองตลาด 

 


