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1 ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ตุลาคม 58 870 บาท 870 บาท ตกลงราคา ร้านกรุงทอง 870 บาท ร้านกรุงทอง 870 บาท - มีบริการส่งสินค้า - 

2 ค่าไปรษณีย์ เดือน ตุลาคม 58 61,802 บาท 61,802 บาท ตกลงราคา ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข  
สาขารูสะมิแล 61,802 บาท 

ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข  
สาขารูสะมิแล 61,802 บาท 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

3 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง เดือน ตุลาคม 58 66,861.02 บาท 66,861.02 บาท ตกลงราคา บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
66,861.02 บาท 

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
66,861.02 บาท 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

4 จ้างทํากระเป๋าและถุงยังชีพฯ 
(โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) 

108,000 บาท 108,000 บาท ตกลงราคา ร้านมัสนา 108,000 บาท ร้านมัสนา 108,000 บาท - ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงจ้าง 
วันที่ 16 ตุลาคม 58 

5 ค่าพวงมาลาดอกไม้สด (อนุสรณ์สถาน
ผู้เสียสละตํารวจภูธรจังหวัดปัตตานี) 

1,000 บาท 1,000 บาท ตกลงราคา ร้านคาลล่าลิลี่ 1,000 บาท ร้านคาลล่าลิลี่ 1,000 บาท - ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

6 ค่าพวงมาลาดอกไม้สด  
(วันปิยมหาราช) 

1,000 บาท 1,000 บาท ตกลงราคา ร้านคาลล่าลิลี่ 1,000 บาท ร้านคาลล่าลิลี่ 1,000 บาท - ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

7 ค่าอาหารทําความสะอาด  
(งานรับเสด็จฯ) 

5,500 บาท 5,500 บาท ตกลงราคา ร้านนูรโภชนา 5,500 บาท ร้านนูรโภชนา 5,500 บาท - สินค้าสะอาด - 

8 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
(โครงการเสริมสร้างสมานฉันทฯ 
ชายแดนใต้) 

2,500 บาท 2,500 บาท ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 2,500 บาท ร้านแม่อําพัน 2,500 บาท - สินค้าสะอาด - 

9 ค่าอาหารกลางวัน  
(Big Cleaning Day) 

11,000 บาท 11,000 บาท ตกลงราคา ร้านนูรโภชนา 11,000 บาท ร้านนูรโภชนา 11,000 บาท - ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงจ้าง 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 58 

10 ค่าน้ําดื่มทําความสะอาด  
(งานรับเสด็จฯ) 

800 บาท 800 บาท ตกลงราคา นางรอมเลาะ เจ๊ะอุมา 800 บาท นางรอมเลาะ เจ๊ะอุมา 800 บาท - บริการส่งสินค้า - 

11 ค่าน้ําดื่มบรรจุแก้ว (โครงการ
เสริมสร้างสมานฉันทฯ ชายแดนใต้) 

45,600 บาท 45,600 บาท ตกลงราคา นางรอมเลาะ เจ๊ะอุมา 45,600 บาท นางรอมเลาะ เจ๊ะอุมา 45,600 บาท - สินค้ามีคุณภาพ บันทึกตกลงจ้าง 
วันที่ 29 ตุลาคม 58 
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12 ค่าน้ําดื่มบรรจุแก้ว 
(Big Cleaning Day) 

1,200 บาท 1,200 บาท ตกลงราคา นางรอมเลาะ เจ๊ะอุมา 1,200 บาท นางรอมเลาะ เจ๊ะอุมา 1,200 บาท - มีบริการส่งสินค้า - 

13 ค่าน้ําดื่มบรรจุขวดสําหรับเจ้าหน้าที่ 
(งานรับเสด็จฯ) 

10,550 บาท 10,550 บาท ตกลงราคา นางรอมเลา เจ๊ะอุมา 10,550 บาท นางรอมเลา เจ๊ะอุมา 10,550 บาท - มีบริการส่งสินค้า บันทึกตกลงจ้าง 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 58 

14 ค่าอาหารเลี้ยงรับรองประชุมสภาฯ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 2 

15,000 บาท 15,000 บาท ตกลงราคา บริษัท โรงแรมปาร์ควิว ยะลา จํากัด 
15,000 บาท 

บริษัท โรงแรมปาร์ควิว ยะลา จํากัด 
15,000 บาท 

- การบริการดีเยี่ยม 
- สินค้าสะอาด 

บันทึกตกลงจ้าง 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 58 

15 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประชุม
สภาฯ 

1,500 บาท 1,500 บาท ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 1,500 บาท ร้านแม่อําพัน 1,500 บาท - สินค้าสะอาด - 

16 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (งานรับเสด็จฯ) 1,427.15 บาท 1,427.15 บาท ตกลงราคา HomePro 1,427.15 บาท HomePro 1,427.15 บาท - สินค้ามีคุณภาพ 
- ราคาถูก 

- 

17 ซื้อผ้าระบายสีขาว และสีเหลือง 
(งานรับเสด็จฯ) 

31,500 บาท 31,500 บาท ตกลงราคา ร้านออน 31,500 บาท ร้านออน 31,500 บาท - ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงจ้าง 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 58 

18 ซื้อไม้ดอก ไม้ประดับและวัสดุอื่น ๆ 
(งานรับเสด็จฯ) 

379,547 บาท 379,547 บาท ตกลงราคา ร้านพฤกษา การ์เด้น 379,547 บาท ร้านพฤกษา การ์เด้น 379,547 บาท - ราคาถูก 
- สินค้ามีความ
หลากหลาย 

บันทึกตกลงจ้าง 
วันที่ 11 พฤศจิกายน 58 

19 ซื้อกระถางต้นไม้และวัสดุอื่น ๆ 
(งานรับเสด็จฯ) 

12,600 บาท 12,600 บาท ตกลงราคา นางรัชดาพร ศรีสุวรรณวงศ์ 
12,600 บาท 

นางรัชดาพร ศรีสุวรรณวงศ์ 
12,600 บาท 

- ราคาถูก 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงจ้าง 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 58 

20 ค่าจัดดอกไม้สดตกแต่งที่ประทับฯ 
(งานรับเสด็จฯ) 

110,000 บาท 110,000 บาท ตกลงราคา ร้านคาลล่าลิลี่ 110,000 บาท ร้านคาลล่าลิลี่ 110,000 บาท - ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงจ้าง 
วันที่ 11 พฤศจิกายน 58 

21 ค่าวัสดุทําความสะอาด (งานรับเสด็จ) 9,020 บาท 9,020 บาท ตกลงราคา ร้านอมรพานิช 9,020 บาท ร้านอมรพานิช 9,020 บาท - สินค้ามีคุณภาพ - 

22 ค่าอุปโภค-บริโภค 
(โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) 

17,800 บาท 17,800 บาท ตกลงราคา หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ ยะลา 
17,800 บาท 

หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ ยะลา 
17,800 บาท 

- สินค้ามีคุณภาพ 
- ราคาถูก 
- มีบริการส่งสินค้า 

บันทึกตกลงจ้าง 
วันที่ 15 ตุลาคม 58 
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23 ค่าวัสดุการเรียน การสอน 
(โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) 

6,750 บาท 6,750 บาท ตกลงราคา ร้านมัสนา 6,750 บาท ร้านมัสนา 6,750 บาท - สินค้ามีคุณภาพ 
- ราคาถูก 

- 

24 ค่าผ้าโสร่งชายและหญิง 
(โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) 

6,500 บาท 6,500 บาท ตกลงราคา ร้านสุไลมาน 6,500 บาท ร้านสุไลมาน 6,500 บาท - มีบริการส่งสินค้า - 

25 ค่าชุดนักเรียน 
(โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) 

17,000 บาท 17,000 บาท ตกลงราคา ร้านอัล-อัยตาม 17,000 บาท ร้านอัล-อัยตาม 17,000 บาท - สินค้ามีคุณภาพ 
- ราคาถูก 

บันทึกตกลงจ้าง 
วันที่ 15 ตุลาคม 58 

26 ค่าจัดซื้ออาหารข้าวกล่อง 
(โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) 

900 บาท 900 บาท ตกลงราคา ร้านอาหารนูรโภชนา 900 บาท ร้านอาหารนูรโภชนา 900 บาท - อาหารมีคุณภาพ 
- สินค้าสะอาด 

- 

27 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 460 บาท  ตกลงราคา ร้านกรุงทอง 460 บาท ร้านกรุงทอง 460 บาท - มีบริการส่งสินค้า - 

28 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและ
น้ํามันหล่อลื่น 

8250.05 บาท  ตกลงราคา บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
8250.05 บาท 

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
8250.05 บาท 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

29 ค่าบอกรับหนังสือพิมพ์ 560 บาท 560 บาท ตกลงราคา ร้านกรุงทอง 560 บาท ร้านกรุงทอง 560 บาท - มีบริการส่งสินค้า บันทึกขออนุมัติ 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 58 

30 ค่าไปรษณีย ์ 2,953 บาท 2,953 บาท ตกลงราคา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
2,953 บาท 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
2,953 บาท 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกขออนุมัติ 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 58 

31 ค่าจ้างทําแบบพิมพ์ 15,000 บาท 15,000 บาท ตกลงราคา โรงพิมพ์ปัตตานี การช่าง  
15,000 บาท 

โรงพิมพ์ปัตตานี การช่าง  
15,000 บาท 

- เป็นราคาที่
เหมาะสม และเป็น
ผู้ประกอบการนี้
โดยเฉพาะ 

ข้อตกลงจ้างเลขที่ 
1/2559 

วันที่ 26 ตุลาคม 58 

32 เบิกจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง  
จํานวน 2,380 ลิตร 

55,979.10 บาท - วิธีพิเศษ บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
55,979.10 บาท 

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
55,979.10 บาท 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 
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33 ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ม.3 ต.ช้าง
ไห้ตก - ม.5 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.
ปัตตานี 

4,890,000 บาท 3,352,000 บาท  1. หจก.เกตุบุญชูก่อสร้าง
3,352,000 บาท 
2. หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง 
3,365,000 บาท 

หจก.เกตุบุญชูก่อสร้าง 
3,350,000 บาท 

- มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ 
- มีคุณสมบัติและ
เสนอราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
003/2559 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 58 

34 ขุดลอกคลองสาย ม.1 บ้านป่าไหม้ - 
ม.2 บ้านมดแดง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 
- บ้านทรายขาว อ.เมือง จ.นราธิวาส 

4,890,000 บาท 4,540,000 บาท  1. หจก.เซาท์สยามบิลดิ้ง 
4,550,000 บาท 
2. หจก.ดูวาแทรกเตอร์ 
4,745,000 บาท 

หจก.เซาท์สยามบิลดิ้ง 
4,540,000 บาท 

- มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ 
- มีคุณสมบัติและ
เสนอราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
004/2559 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 58 

 


