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1 คาหนังสือพิมพ เดือน พ.ย. 58 800 บาท 800 บาท ตกลงราคา รานกรุงทอง 800 บาท รานกรุงทอง 800 บาท - มีบริการสงสินคา - 

2 คาไปรษณีย เดือน พ.ย. 58 17,924 บาท 17,924 บาท ตกลงราคา ที่ทําการไปรษณียโทรเลข  
สาขารูสะมแิล 17,924 บาท 

ที่ทําการไปรษณียโทรเลข  
สาขารูสะมแิล 17,924 บาท 

- ที่ต้ังใกลสํานักงาน - 

3 ซ้ือผาระบายสีขาวและสีเหลืองเพื่อ
เตรียมงานรับเสด็จฯ 

31,500 บาท 31,500 บาท ตกลงราคา รานมัสนา 31,500 บาท รานมัสนา 31,500 บาท - ที่ต้ังใกลสํานักงาน บันทึกตกลงซ้ือขาย 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 58 

4 ซ้ือพลุพรอมการแสดงพลุเฉลิมพระ
เกียรติ (5 ธันวาคม 58) 

70,000 บาท 70,000 บาท ตกลงราคา รานจีเนียส ออแกไนซ 70,000 บาท รานจีเนียส ออแกไนซ 70,000 บาท - สินคาและการ
แสดงมีคุณภาพ 

บันทึกตกลงจาง 
วันที่ 2 ธันวาคม 58 

5 จางทําสต๊ิกเกอรตราสัญลักษณ 
(เตรียมงานรับเสด็จฯ) 

5,117.18 บาท 5,117.18 บาท ตกลงราคา รานอินดีไซน 5,117.18 บาท รานอินดีไซน 5,117.18 บาท - สินคามีคุณภาพ - 

6 ซ้ือวัสดุอุปกรณ (เตรียมงานรับเสด็จฯ) 9,660 บาท 9,660 บาท ตกลงราคา รานออน 2 ราคา 9,660 บาท รานออน 2 ราคา 9,660 บาท - ที่ต้ังใกลสํานักงาน - 

7 คาอาหารเล้ียงตอนรับคณะจาก
ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร 

2,200 บาท 2,200 บาท ตกลงราคา นางรอซีดะห ปราชญเปร่ือง 
2,200 บาท 

นางรอซีดะห ปราชญเปร่ือง 
2,200 บาท 

- สินคาสะอาด - 

8 คาน้ําด่ืมบรรจุขวดเล้ียงตอนรับคณะ
จากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร 

2,500 บาท 2,500 บาท ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญ พิงคซัพพลาย 
2,500 บาท 

หางหุนสวนสามัญ พิงคซัพพลาย 
2,500 บาท 

- มีบริการสงสินคา - 

9 คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม (กจิกรรม
วันสังคมสงเคราะหฯและวัน
อาสาสมัครไทย) 

4,500 บาท 4,500 บาท ตกลงราคา รานแมอําพัน 4,500 บาท รานแมอําพัน 4,500 บาท - สินคาสะอาด - 

10 คาซอมครุภัณฑและวัสดุครุภัณฑ 
(เตรียมงานรับเสด็จฯ) 

3,800 บาท 3,800 บาท ตกลงราคา ราน พี เอส ซาวด 3,800 บาท ราน พี เอส ซาวด 3,800 บาท - บริการดีมีคุณภาพ - 

11 จัดซ้ือเคร่ืองไทยธรรม 
(5 ธันวาคม 58) 

3,000 บาท 3,000 บาท ตกลงราคา ราน ฉิ่น จง ฮิน 3,000 บาท ราน ฉิ่น จง ฮิน 3,000 บาท - ที่ต้ังใกลสํานักงาน - 

12 คาภตัตาหารเพล (ปนโต)  
(5 ธันวาคม 58) 

2,500 บาท 2,500 บาท ตกลงราคา รานแมอําพัน 2,500 บาท รานแมอําพัน 2,500 บาท - ที่ต้ังใกลสํานักงาน - 
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13 คาดอกไม (โครงการเสริมสรางฯ) 3,000 บาท 3,000 บาท ตกลงราคา ราน คาลลาลิลล่ี 3,000 บาท ราน คาลลาลิลล่ี 3,000 บาท - ที่ต้ังใกลสํานักงาน - 

14 ซ้ือหมึกพิมพสําเนาและกระดาษไข 17,120 บาท 17,120 บาท ตกลงราคา บ. แอล.เจ อินเตอรกรุป จํากัด 
17,120 บาท 

บ. แอล.เจ อินเตอรกรุป จํากัด 
17,120 บาท 

- ที่ต้ังใกลสํานักงาน บันทึกตกลงซ้ือ 
วันที่ 29 ตุลาคม 58 

15 คาปายไวนิล 
(โครงการเสริมสรางสมานฉันท 
และสันติสุขจังหวัดชายแดนใต) 

53,405 บาท 53,405 บาท ตกลงราคา รานอินดีไซน 53,405 บาท รานอินดีไซน 53,405 บาท - ที่ต้ังใกลสํานักงาน บันทึกตกลงจาง 
วันที่ 29 ตุลาคม 58 

16 คาปายไวนิล (เตรียมงานรับเสด็จฯ) 5,616 บาท 5,616 บาท ตกลงราคา รานอินดีไซน 5,616 บาท รานอินดีไซน 5,616 บาท - ที่ต้ังใกลสํานักงาน - 

17 คาปายไวนิล 
(รับบัณฑิตใหม มอ.ปตตานี) 

3,825 บาท 3,825 บาท ตกลงราคา รานอินดีไซน 3,825 บาท รานอินดีไซน 3,825 บาท - ที่ต้ังใกลสํานักงาน - 

18 คาอาหารกลอง (เล้ียงรับรองเจาหนาที่
ที่เขาเฝารับเสด็จฯ) 

27,500 บาท 27,500 บาท ตกลงราคา รานนูรโภชนา 27,500 บาท รานนูรโภชนา 27,500 บาท - สินคาสะอาด 
- มีบริการสงสินคา 

บันทึกตกลงจาง 
วันที่ 4 พฤศจิกายน 58 

19 ซ้ือผามานปรับแสงและจางติดต้ังวอล
เปเปอร (เตรียมงานรับเสด็จฯ) 

85,190 บาท 85,190 บาท ตกลงราคา รานเดียรเฮาสผามาน 85,190 บาท รานเดียรเฮาสผามาน 85,190 บาท - ที่ต้ังใกลสํานักงาน 
- สินคามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงจาง 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 58 

20 ซ้ืออิฐทางเดินและกอนหิน 
(เตรียมงานรับเสด็จฯ) 

24,470 บาท 24,470 บาท ตกลงราคา รานดาราฎี & ดีนการเดนท 
24,470 บาท 

รานดาราฎี & ดีนการเดนท 
24,470 บาท 

- ที่ต้ังใกลสํานักงาน บันทึกตกลงจาง 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 58 

21 ซ้ือผามานพรอมอุปกรณ 
(เตรียมงานรับเสด็จฯ) 

160,180 บาท 160,180 บาท ตกลงราคา รานเดียรเฮาสผามาน 160,180 บาท รานเดียรเฮาสผามาน 160,180 บาท - ที่ต้ังใกลสํานักงาน 
- สินคามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซ้ือขาย 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 58 

22 ซ้ือวัสดุอุปกรณไฟฟา 
(เตรียมงานรับเสด็จฯ) 

47,850 บาท 47,850 บาท ตกลงราคา ราน ป.สวางแสงฟา 47,850 บาท ราน ป.สวางแสงฟา 47,850 บาท - ที่ต้ังใกลสํานักงาน บันทึกตกลงซ้ือขาย 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 58 

23 ซ้ือวัสดุและอุปกรณกีฬาในการซอม
กีฬา อบจ. คัพ 

124,979 บาท 124,979 บาท ตกลงราคา รานอลิยาส สปอรต 124,979 บาท รานอลิยาส สปอรต 124,979 บาท - มีบริการสงสินคา บันทึกตกลงซ้ือขาย 
วันที่ 15 ธันวาคม 58 

24  คาอุปโภค-บริโภค 
(โครงการจังหวัดเคล่ือนที่) 

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

หจก. ซุปเปอรดีพารทเมนสโตร ยะลา 
17,800 บาท 

- สินคามีคุณภาพ 
- ราคาถูก 
- มีบริการสงสินคา 

บันทึกตกลงซ้ือขาย 
วันที่ 15 ธันวาคม 58 
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25 คาวัสดุการเรียน การสอน 
(โครงการจังหวัดเคล่ือนที่) 

6,750 บาท 6,750 บาท ตกลงราคา รานมัสนา 6,750 บาท รานมัสนา 6,750 บาท - สินคามีคุณภาพ 
- ราคาถูก 

- 

26 ผาโสรางขายและหญิง 
(โครงการจังหวัดเคล่ือนที่) 

6,500 บาท 6,500 บาท ตกลงราคา รานสุไลมาน 6,500 บาท รานสุไลมาน 6,500 บาท - มีบริการสงสินคา - 

27 ชุดนักเรียน (โครงการจังหวัดเคล่ือนที่) 17,000 บาท 17,000 บาท ตกลงราคา รานอัล-อัยตาม 17,000 บาท รานอัล-อัยตาม 17,000 บาท - สินคามีคุณภาพ 
- ราคาถูก 

บันทึกตกลงซ้ือขาย 
วันที่ 15 ธันวาคม 58 

28 คาจัดซ้ืออาหารขาวกลอง 
(โครงการจังหวัดเคล่ือนที่) 

900 บาท 900 บาท ตกลงราคา รานนูรโภชนา 900 บาท รานนูรโภชนา 900 บาท - อาหารมีคุณภาพ 
- อาหารสะอาด 

- 

29 จัดซ้ือหนังสือพิมพ 410 บาท 410 บาท ตกลงราคา รานกรุงทอง 410 บาท รานกรุงทอง 410 บาท - มีบริการสงสินคา - 

30 จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 2,481.15 บาท 2,481.15 บาท ตกลงราคา บ. ปตตานีจังหวัดพาณิชย จํากัด 
2,481.15 บาท 

บ. ปตตานีจังหวัดพาณิชย จํากัด 
2,481.15 บาท 

- ที่ต้ังใกลสํานักงาน - 

31 คาบอกรับหนังสือพิมพ 560 บาท 560 บาท ตกลงราคา รานกรุงทอง 560 บาท รานกรุงทอง 560 บาท - มีบริการสงสินคา - 

32 คาไปรษณีย 1,540 บาท 1,540 บาท ตกลงราคา บ. ไปรษณียไทย จํากัด 1,540 บาท บ. ไปรษณียไทย จํากัด 1,540 บาท - ที่ต้ังใกลสํานักงาน - 

33 เบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง 
จํานวน 1,825 ลิตร 

23,064.50 บาท 23,064.50 บาท วิธีพิเศษ บ. ปตตานีจังหวัดพาณิชย จํากัด 
23,064.50 บาท 

บ. ปตตานีจังหวัดพาณิชย จํากัด 
23,064.50 บาท 

- ที่ต้ังใกลสํานักงาน - 

34 คาไปรษณีย เดือน ต.ค. - พ.ย. 58 1,147 บาท 1,147 บาท ตกลงราคา บ. ไปรษณียไทย จํากัด 1,147 บาท บ. ไปรษณียไทย จํากัด 1,147 บาท - ที่ต้ังใกลสํานักงาน - 

35 คาสงหนังสือพิมพมติชนรายวันและ
หนังสือมติชนรายสัปดาห ประจําเดือน 
ต.ค. - พ.ย. 58 

1,060 บาท 1,060 บาท ตกลงราคา รานกรุงทอง 1,060 บาท รานกรุงทอง 1,060 บาท - มีบริการสงสินคา - 

36 ซอมสรางผิวจราจรแอสฟลทติกคอน 
กรีต ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 
4082 - บานจาเราะบองอ อ.ยะรัง 

4,890,000 บาท 4,890,000 บาท วิธีพิเศษ หจก. เธียรปรีชากอสราง 
4,895,000 บาท 

หจก. พรแกวกอสราง 
4,900,000 บาท 

หจก. เธียรปรีชากอสราง 
4,890,000 บาท 

 

- มีผลงานที่เปน
ประจักษ 
- เสนอราคาตํ่าสุด 

สัญญาจางเลขที ่
005/2558 

ลงวันที่ 1 ธันวาคม 58 

 

 



- 4 - 
 

ลํา
ดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคากลาง 

วิธีซ้ือ
หรือจาง 

รายชือ่ผูเสนอราคาหรอืราคาท่ี
เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรปุ 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรอืขอตกลงใน

การซ้ือหรือจาง 

37 ซอมสรางผิวจราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีต ถนนสาย อบจ.ปน. 2069 

9,370,200 บาท 9,370,200 บาท วิธีพิเศษ หจก. ปตตานีสหพันธกอสราง 
9,370,200 บาท 

หจก. ดูวาแทรกเตอร 
9,380,000 บาท 

หจก. ปตตานีสหพันธกอสราง 
9,370,000 บาท 

- มีผลงานที่เปน
ประจักษ 
- เสนอราคาตํ่าสุด 

สัญญาจางเลขที ่
006/2558 

ลงวันที่ 11 ธันวาคม 58 

38 ซอมสรางผิวจราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีต ถนนสาย อบจ.ปน. 4022 

2,825,500 บาท 2,825,500 บาท วิธีพิเศษ หจก. ปตตานีสหพันธกอสราง 
2,825,500 บาท 

หจก. ดูวาแทรกเตอร 
2,835,000 บาท 

หจก. ปตตานีสหพันธกอสราง 
2,820,000 บาท 

- มีผลงานที่เปน
ประจักษ 
- เสนอราคาตํ่าสุด 

สัญญาจางเลขที ่
007/2558 

ลงวันที่ 11 ธันวาคม 58 

39 เสริมผิวจราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีต ถนนสาย อบจ.ปน. 3039 

6,568,800 บาท 6,568,800 บาท วิธีพิเศษ หจก. อาลีฟการโยธา 
6,567,400 บาท 

หจก. ลีแอนดเพื่อน (1995) 
6,568,800 บาท 

หจก. อาลีฟการโยธา 
6,560,000 บาท 

- มีผลงานที่เปน
ประจักษ 
- เสนอราคาตํ่าสุด 

สัญญาจางเลขที ่
008/2558 

ลงวันที่ 14 ธันวาคม 58 

40 เสริมผิวจราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีต ถนนสาย อบจ.ปน. 3030 

7,254,700 บาท 7,254,700 บาท วิธีพิเศษ หจก. อาลีฟการโยธา 
7,253,200 บาท 

หจก. ลีแอนดเพื่อน (1995) 
7,254,700 บาท 

หจก. อาลีฟการโยธา 
7,250,000 บาท 

- มีผลงานที่เปน
ประจักษ 
- เสนอราคาตํ่าสุด 

สัญญาจางเลขที ่
009/2558 

ลงวันที่ 14 ธันวาคม 58 

41 เสริมผิวจราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีต ถนนสาย อบจ.ปน. 3054 

8,168,500 บาท 8,168,500 บาท วิธีพิเศษ หจก. อาลีฟการโยธา 
8,166,400 บาท 

หจก. ลีแอนดเพื่อน (1995) 
8,168,500 บาท 

หจก. อาลีฟการโยธา 
8,160,000 บาท 

- มีผลงานที่เปน
ประจักษ 
- เสนอราคาตํ่าสุด 

สัญญาจางเลขที ่
010/2558 

ลงวันที่ 14 ธันวาคม 58 

42 ซอมสรางผิวจราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีต ถนนสาย อบจ.ปน. 3006 

9,486,100 บาท 9,486,100 บาท วิธีพิเศษ หจก. ลีแอนดเพื่อน (1995) 
9,484,600 บาท 

หจก. รุสลันโยธา 
9,486,000 บาท 

หจก. ลีแอนดเพื่อน (1995) 
9,480,000 บาท 

- มีผลงานที่เปน
ประจักษ 
- เสนอราคาตํ่าสุด 

สัญญาจางเลขที ่
011/2558 

ลงวันที่ 14 ธันวาคม 58 

43 ซอมสรางผิวจราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีต ถนนสาย อบจ.ปน. 4012 

9,428,200 บาท 9,428,200 บาท วิธีพิเศษ หจก. ลีแอนดเพื่อน (1995) 
9,426,700 บาท 

หจก. รุสลันโยธา 
9,428,000 บาท 

หจก. ลีแอนดเพื่อน (1995) 
9,420,000 บาท 

- มีผลงานที่เปน
ประจักษ 
- เสนอราคาตํ่าสุด 

สัญญาจางเลขที ่
012/2558 

ลงวันที่ 14 ธันวาคม 58 
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ลํา
ดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคากลาง 

วิธีซ้ือ
หรือจาง 

รายชือ่ผูเสนอราคาหรอืราคาท่ี
เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรปุ 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรอืขอตกลงใน

การซ้ือหรือจาง 

44 ซอมสรางผิวจราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีต ถนนสาย อบจ.ปน. 3037 

9,534,400 บาท 9,534,400 บาท วิธีพิเศษ หจก. ลีแอนดเพื่อน (1995) 
9,538,000 บาท 

หจก. รุสลันโยธา 
9,550,000 บาท 

หจก. ลีแอนดเพื่อน (1995) 
9,530,000 บาท 

 

- มีผลงานที่เปน
ประจักษ 
- เสนอราคาตํ่าสุด 

สัญญาจางเลขที ่
013/2558 

ลงวันที่ 17 ธันวาคม 58 

45 ซอมสรางผิวจราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีต ถนนสาย อบจ.ปน. 2042 

9,466,800 บาท 9,466,800 บาท วิธีพิเศษ หจก. รุสลันโยธา 
9,469,000 บาท 

หจก. อาลีฟการโยธา 
9,478,000 บาท 

หจก. รุสลันโยธา 
9,466,000 บาท 

- มีผลงานที่เปน
ประจักษ 
- เสนอราคาตํ่าสุด 

สัญญาจางเลขที ่
014/2558 

ลงวันที่ 17 ธันวาคม 58 

46 ซอมสรางผิวจราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีต ถนนสาย อบจ.ปน. 3044 

9,602,000 บาท 9,602,000 บาท วิธีพิเศษ หจก. เอ็มบีเอ เอ็นจิเนียร่ิง 
9,602,500 บาท 

หจก. มุคตารีกอสราง เอ็ม.ซี 
9,606,000 บาท 

หจก. เอ็มบีเอ เอ็นจิเนียร่ิง 
9,600,000 บาท 

- มีผลงานที่เปน
ประจักษ 
- เสนอราคาตํ่าสุด 

สัญญาจางเลขที ่
015/2558 

ลงวันที่ 17 ธันวาคม 58 

47 ซอมสรางผิวจราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีต ถนนสาย อบจ.ปน. 3076 

6,665,400 บาท 6,665,400 บาท วิธีพิเศษ หจก. เอ็มบีเอ เอ็นจิเนียร่ิง 
6,665,000 บาท 

หจก. มุคตารีกอสราง เอ็ม.ซี 
6,668,000 บาท 

หจก. เอ็มบีเอ เอ็นจิเนียร่ิง 
6,665,000 บาท 

- มีผลงานที่เปน
ประจักษ 
- เสนอราคาตํ่าสุด 

สัญญาจางเลขที ่
016/2558 

ลงวันที่ 17 ธันวาคม 58 

48 เบิกจายเงินคาจัดซ้ืออุปกรณกีฬา 
(เสาวอลเลยบอล) 

35,000 บาท 35,000 บาท ตกลงราคา รานอลิยาส สปอรต 35,000 บาท รานอลิยาส สปอรต 35,000 บาท - สินคามีคุณภาพ 
- ที่ต้ังใกลสํานักงาน 

บันทึกตกลงซ้ือขาย 
ลงวันที่ 8 ธันวาคม 58 

49 เบิกจายเงินคาปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียนของโรงเรียนบานตะบิงตีงี 

200,000 บาท 200,000 บาท วิธีพิเศษ รานสามัคคีประตูเหล็ก 
200,000 บาท 

รานสามัคคีประตูเหล็ก 
200,000 บาท 

- บริการดี 
-ที่ต้ังใกลสํานักงาน 
- สินคามีคุณภาพ 

สัญญาจาง 
ลงวันที่ 21 กันยายน 58 

 


