
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดปัตตาน ี
 

ลําดั
บที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ธ.ค. 58 820 บาท 820 บาท ตกลงราคา ร้านกรุงทอง 820 บาท ร้านกรุงทอง 820 บาท - มีบริการส่งสินค้า - 

2 ค่าไปรษณีย์ เดือน ธ.ค. 58 28,829 บาท 28,829 บาท ตกลงราคา ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข  
สาขารูสะมิแล 28,829 บาท 

ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข  
สาขารูสะมิแล 28,829 บาท 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

3 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง เดือน พ.ย. 58 51,503.56 บาท 51,503.56 บาท ตกลงราคา บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
51,503.56 บาท 

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
51,503.56 บาท 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

4 ซื้อเวชภัณฑ์ยาเพื่อฝึกซ้อมกีฬา อบจ.คัพฯ 
ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 58 - 31 ม.ค. 59 

33,560 บาท 33,560 บาท ตกลงราคา ร้านอ่าวไทยเภสัช 33,560 บาท ร้านอ่าวไทยเภสัช 33,560 บาท - ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงซื้อขาย 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 58 

5 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(พิธีรับมอบอุปกรณ์กีฬาฯ) 

10,000 บาท 10,000 บาท ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 10,000 บาท ร้านแม่อําพัน 10,000 บาท - สินค้ามีคุณภาพ - 

6 ค่าพวงมาลา (วันวีรไทย) 1,000 บาท 1,000 บาท ตกลงราคา ชมรมแม่บ้านทหารบก สาขาจังหวัด
ทหารบกปัตตานี 1,000 บาท 

ชมรมแม่บ้านทหารบก สาขาจังหวัด
ทหารบกปัตตานี 1,000 บาท 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- เป็นสินค้าเฉพาะ 

- 

7 ซื้อผ้าระบายสีขาวและสีดํา 
(พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระศพสมเด็จ 
พระญาณสังวรฯ) 

12,600 บาท 12,600 บาท ตกลงราคา ร้านออน 2 ราคา 12,600 บาท ร้านออน 2 ราคา 12,600 บาท - ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงซื้อขาย 
วันที่ 14 ธันวาคม 58 

8 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (5 ธันวาคม 2558) 2,205 บาท 2,205 บาท ตกลงราคา ร้านออน 2 ราคา 2,205 บาท ร้านออน 2 ราคา 2,205 บาท - มีบริการส่งสินค้า - 

9 ค่าป้ายไวนิล (พิธีรับมอบอุปกรณ์กีฬา) 3,000 บาท 3,000 บาท ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 3,000 บาท ร้านอินดีไซน์ 3,000 บาท - ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

10 ค่าทําป้าย Cutout ติดตั้ง "ปั่นเพื่อพ่อ 
Bike for Dad" 

5,040 บาท 5,040 บาท ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 5,040 บาท ร้านอินดีไซน์ 5,040 บาท - ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

11 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,788 บาท 4,788 บาท ตกลงราคา ร้าน พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง 4,788 บาท ร้าน พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง 4,788 บาท - สินค้ามีคุณภาพ - 

12 ค่าประกอบขนมและผลไม้ตัดแต่งสําหรับ
เลี้ยงรับรองคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฯ 

23,400 บาท 23,400 บาท ตกลงราคา บริษัทโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จํากัด 
23,400 บาท 

บริษัทโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จํากัด 
23,400 บาท 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงจ้าง 
วันที่ 11 พฤศจิกายน 58 
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13 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ประชุม
คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.ปน.) 

375 บาท 375 บาท ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 375 บาท ร้านแม่อําพัน 375 บาท - ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

14 จัดทําปฎิทินตั้งโต๊ะและปฏิทินแขวน
ภาพโปสเตอร์ ประจําปี 2559 

2,022,000 บาท 2,022,000 บาท ตกลงราคา บริษัท บลูอิมเมจ จํากัด  
2,022,000 บาท 

บริษัท บลูอิมเมจ จํากัด  
2,022,000 บาท 

- มีบริการส่งสินค้า บันทึกตกลงซื้อ 
วันที่ 24 ธันวาคม 58 

15 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 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
วันที่ 19 ธันวาคม 58 

16 ค่าวัสดุการเรียน การสอน 
(โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) 

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

- 

17 ผ้าโสร่งชายและหญิง 
(โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) 

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

18 ชุดนักเรียน 
(โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) 

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

บันทึกตกลงซื้อขาย 
วันที่ 15 ธันวาคม 58 

19 ค่าจัดซื้อาหารข้าวกล่อง 
(โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) 

900 บาท 900 บาท ตกลงราคา ร้านอาหารนูรโภชนา 900 บาท ร้านอาหารนูรโภชนา 900 บาท - อาหารมีคุณภาพ 
สะอาด 

- 

20 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 400 บาท 400 บาท ตกลงราคา ร้านกรุงทอง 400 บาท ร้านกรุงทอง 400 บาท - มีบริการส่งสินค้า - 

21 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,573.60 บาท 1,573.60 บาท ตกลงราคา บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
1,573.60 บาท 

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
1,573.60 บาท 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

22 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4,993 บาท 4,993 บาท ตกลงราคา ร้านสกายบุ๊ค 4,993 บาท ร้านสกายบุ๊ค 4,993 บาท - สะดวกในการจัดซื้อ - 

23 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 630.90 บาท 630.90 บาท ตกลงราคา บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
630.90 บาท 

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
630.90 บาท 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

24  ค่าบอกรับวารสาร 510 บาท 510 บาท ตกลงราคา ร้านกรุงทอง 510 บาท ร้านกรุงทอง 510 บาท - มีบริการส่งสินค้า - 

25 ค่าซ่อมบํารุงเครื่องถ่ายเอกสาร 19,000 บาท 19,000 บาท ตกลงราคา บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
19,000 บาท 

บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
19,000 บาท 

- บริการซ่อมถึง สนง. 
- บริการดี รวดเร็ว 

บันทึกตกลงจ้าง 
วันที่ 5 มกราคม 59 



- 3 - 
 

ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

26 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ) 

375 บาท 375 บาท ตกลงราคา นายมะราดี เจะมะ 375 บาท นายมะราดี เจะมะ 375 บาท - อาหารมีคุณภาพ 
- อาหารสะอาด 

- 

27 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผล) 

375 บาท 375 บาท ตกลงราคา นายมะราดี เจะมะ 375 บาท นายมะราดี เจะมะ 375 บาท - อาหารมีคุณภาพ 
- อาหารสะอาด 

- 

28 ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,222 บาท 1,222 บาท ตกลงราคา บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. 
1,222 บาท 

บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. 
1,222 บาท 

- ราคาถูก 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 

- 

29 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ) 

375 บาท 375 บาท ตกลงราคา นายมะราดี เจะมะ 375 บาท นายมะราดี เจะมะ 375 บาท - อาหารมีคุณภาพ 
- อาหารสะอาด 

- 

30 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ) 

625 บาท 625 บาท ตกลงราคา นายมะราดี เจะมะ 625 บาท นายมะราดี เจะมะ 625 บาท - อาหารมีคุณภาพ 
- อาหารสะอาด 

- 

31 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 850 บาท 850 บาท ตกลงราคา ร้านนิวส์คอม แอนด์ เซอร์วิส  
850 บาท 

ร้านนิวส์คอม แอนด์ เซอร์วิส  
850 บาท 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- ราคาเหมาะสม 

- 

32 ค่าวัสดุสํานักงาน 2,745 บาท 2,745 บาท ตกลงราคา โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 2,745 บาท โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 2,745 บาท - ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- ราคาเหมาะสม 

- 

33 ค่าวัสดุสํานักงาน 1,200 บาท 1,200 บาท ตกลงราคา โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 1,200 บาท โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 1,200 บาท - ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- ราคาเหมาะสม 

- 

34 ค่าวัสดุสํานักงาน 1,400 บาท 1,400 บาท ตกลงราคา ร้านไพศาลการแว่น 1,400 บาท ร้านไพศาลการแว่น 1,400 บาท - ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- ราคาเหมาะสม 

- 

35 ค่าจัดซื้อของรางวัล สําหรับเด็กที่เข้า
ร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ 
2559 

98,000 บาท 98,000 บาท ตกลงราคา ห้างสเป็กซ์ เครื่องเขียน 
98,000 บาท 

ห้างสเป็กซ์ เครื่องเขียน 
98,000 บาท 

- สินค้ามีคุณภาพ 
- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
เลขที่ 21/2559 

วันที่ 7 มกราคม 2559 

36 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สําหรับจัดทํา
เวทีย่อยในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปีงบประมาณ 2559 

8,000 บาท 8,000 บาท ตกลงราคา ร้านอนันต์การค้า 8,000 บาท ร้านอนันต์การค้า 8,000 บาท - สินค้ามีคุณภาพ 
- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 

- 
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37 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อดําเนินการตาม
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปีงบประมาณ 2559 

30,000 บาท 30,000 บาท ตกลงราคา ร้านเจ๊ะดีซิเมนต์บล็อก 30,000 บาท ร้านเจ๊ะดีซิเมนต์บล็อก 30,000 บาท - บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
เลขที่ 20/2559 

วัน 7 มกราคม 2559 

38 ค่าจ้างป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปีงบประมาณ 2559 

90,132 บาท 90,132 บาท ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 90,132 บาท ร้านอินดีไซน์ 90,132 บาท - บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 15/2559 

วันที่ 7 มกราคม 2559 

39 ค่าจ้างทําสปอร์ตวิทยุประชาสัมพันธ์
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปีงบประมาณ 2559 

3,000 บาท 3,000 บาท ตกลงราคา นายอิบรอเฮ็ง มาเละ 3,000 บาท นายอิบรอเฮ็ง มาเละ 3,000 บาท - บริการดี 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

40 ค่าจ้างทําอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
สําหรับรับรองแขกผู้มีเกียรติโครงการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี
งบประมาณ 2559 

2,500 บาท 2,500 บาท ตกลงราคา นางอําพันธ์ มณีรัตน์ 2,500 บาท นางอําพันธ์ มณีรัตน์ 2,500 บาท - บริการดี 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

41 ค่าจัดซื้อน้ําดื่ม เพื่อดําเนินการตาม
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปีงบประมาณ 2559 

25,925 บาท 25,925 บาท ตกลงราคา หจก. พิ้งซัพพลาย 25,925 บาท หจก. พิ้งซัพพลาย 25,925 บาท - สินค้ามีคุณภาพ 
- บริการดี 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
เลขที่ 19/2559 

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 58 

42 ค่าจัดซื้อไอศกรีม เพื่อดําเนินการตาม
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปีงบประมาณ 2559 

42,000 บาท 42,000 บาท ตกลงราคา ร้านโซฟไอศกรีม 42,000 บาท ร้านโซฟไอศกรีม 42,000 บาท - บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
เลขที่ 18/2559 

ลงวันที่ 7 มกราคม 59 

43 ค่าจัดซื้อดอกไม้สด สําหรับใช้ในพิธี
เปิดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปีงบประมาณ 2559 

4,800 บาท 4,800 บาท ตกลงราคา ร้านคาลล่าลิลลี่ 4,800 บาท ร้านคาลล่าลิลลี่ 4,800 บาท - บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

44 ค่าจ้างเช่าเหมาเครื่องขยายเสียงพร้อม
ติดตั้ง ตามโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ 2559 

19,000 บาท 19,000 บาท ตกลงราคา นายณัฐพจน์ ศรีวิรมย์ 19,000 บาท นายณัฐพจน์ ศรีวิรมย์ 19,000 บาท - บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 14/2559 

วันที่ 30 ธันวาคม 2558 

 

 



- 5 - 
 

ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

45 ค่าจ้างเช่าเหมารถโดยสาร เพื่อ
ดําเนินการตามโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ 2559 

96,000 บาท 96,000 บาท ตกลงราคา นายไฟโซ ยีตูวา 96,000 บาท นายไฟโซ ยีตูวา 96,000 บาท - บริการดี บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 13/2559 

วันที่ 7 มกราคม 59 

46 ค่าจ้างเช่าเหมาโต๊ะ เต้นท์ และเก้าอี้ 
เพื่อดําเนินการตามโครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ 
2559 

89,900 บาท 89,900 บาท ตกลงราคา นางสาวโสราญา เล๊าะเปาะแต 
89,900 บาท 

นางสาวโสราญา เล๊าะเปาะแต 
89,900 บาท 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 12/2559 

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 58 

47 ค่าจัดซื้อลูกโป่งและก้านลูกโป่ง เพื่อ
ดําเนินการตามโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ 2559 

44,000 บาท 44,000 บาท ตกลงราคา นางสาวชรินทร์ทิพย์ บินอาวัง 
44,000 บาท 

นางสาวชรินทร์ทิพย์ บินอาวัง 
44,000 บาท 

- สินค้ามีคุณภาพ 
- บริการดี 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
ลงวันที่ 7 มกราคม 59 

48 ค่าเช่าเหมาเครื่องเล่น สําหรับบริการ
เด็กที่มาร่วมกิจกรรมตามโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี
งบประมาณ 2559 

76,000 บาท 76,000 บาท ตกลงราคา นายมูฮัมหมัดรอดี โต๊ะเจ๊ะ 
76,000 บาท 

นายมูฮัมหมัดรอดี โต๊ะเจ๊ะ 
76,000 บาท 

- สินค้ามีคุณภาพ 
- บริการดี 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 11/2559 

ลงวันที่ 7 มกราคม 59 

49 ค่าจ้างทําคูปอง สําหรับเด็กที่มาร่วม
กิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ 2559 

21,000 บาท 21,000 บาท ตกลงราคา โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
21,000 บาท 

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
21,000 บาท 

- สินค้ามีคุณภาพ 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- บริการดี 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 10/2559 

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 58 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 
 

ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

50 ค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวัน เพื่อ
ดําเนินการตามโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ 2559 

388,500 บาท 388,500 บาท ตกลงราคา นางสาวปาซียะห์ ยามา 
35,000 บาท 
 
 

นางซูร์ใบดะห์ ลาวัลย์วุธ 
35,000 บาท 
 
 

นางซายารีย๊ะห์ มะลากอ 
70,000 บาท 
 
 

นางหัมมือเสาะ มามะ 
35,000 บาท 
 
 

นางซีย๊ะห์ สาและ 
70,000 บาท 
 
 

นายอัซวัล เจ๊ะเด็ง 
35,000 บาท 
 
 

นายสะอารีย์ เจ๊ะแว 
35,000 บาท 
 
 

นางสาวสายฝน สุขสาลี 
38,500 บาท 
 
 

นางซูนัยดัส ไซยอาแซ 
35,000 บาท 

นางสาวปาซียะห์ ยามา 
35,000 บาท 
 
 

นางซูร์ใบดะห์ ลาวัลย์วุธ 
35,000 บาท 
 
 

นางซายารีย๊ะห์ มะลากอ 
70,000 บาท 
 
 

นางหัมมือเสาะ มามะ 
35,000 บาท 
 
 

นางซีย๊ะห์ สาและ 
70,000 บาท 
 
 

นายอัซวัล เจ๊ะเด็ง 
35,000 บาท 
 
 

นายสะอารีย์ เจ๊ะแว 
35,000 บาท 
 
 

นางสาวสายฝน สุขสาลี 
38,500 บาท 
 
 

นางซูนัยดัส ไซยอาแซ 
35,000 บาท 

- อาหารมีคุณภาพ 
- อาหารสะอาด 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 9/2559 

วันที่ 7 มกราคม 59 
 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 10/2559 

วันที่ 30 ธันวาคม 58 
 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 14/2559 

วันที่ 30 ธันวาคม 58 
 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 8/2559 

วันที่ 30 ธันวาคม 58 
 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 7/2559 

วันที่ 30 ธันวาคม 58 
 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 12/2559 

วันที่ 30 ธันวาคม 58 
 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 11/2559 

วันที่ 30 ธันวาคม 58 
 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 15/2559 

วันที่ 30 ธันวาคม 58 
 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 13/2559 

วันที่ 30 ธันวาคม 58 

 



- 7 - 
 

ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

51 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 86,997.15 บาท 86,997.15 บาท วิธีพิเศษ บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
86,997.15 บาท 

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
86,997.15 บาท 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

52 ค่าเช่าและใช้บริการโทรศัพท์ 
ประจําเดือน สิงหาคม/กันยายน/
ตุลาคม/พฤศจิกายน 2558 

1,643.68 บาท 1,643.68 บาท ตกลงราคา บ.ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
1,643.68 บาท 

บ.ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
1,643.68 บาท 

- บริษัทเดียวที่รับฝาก-
ส่ง ให้หน่วยงานรัฐ 

- 

53 ค่าซ่อมแอร์ ห้องประชุมใหญ่ อบจ.ปน 49,320.00 บาท 49,320.00 บาท ตกลงราคา ร้าน อรุณแอร์ 49,320.00 บาท ร้าน อรุณแอร์ 49,320.00 บาท - มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์ 
- มีคุณสมบัติ 
- บริการดี 

- 

54 ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนสาย อบจ.ปน. 3050 

9,621,000 บาท 9,534,000 บาท วิธีพิเศษ หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง 
9,620,000 บาท 
หจก.พรแก้วก่อสร้าง 
9,750,000 บาท 

หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง 
9,534,000 บาท 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์ 
- เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้าง 
เลขที่ 17/2559 

วันที่ 29 มกราคม 59 

55 ซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนสาย อบจ.ปน. 3052 

9,553,700 บาท 9,553,700 บาท วิธีพิเศษ หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง 
9,560,000 บาท 
หจก.พรแก้วก่อสร้าง 
9,668,000 บาท 

หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง 
9,553,000 บาท 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์ 
- เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้าง 
เลขที่ 18/2559 

วันที่ 29 มกราคม 59 

56 เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสาย อบจ.ปน. 3053 

9,524,800 บาท 9,278,200 บาท วิธีพิเศษ หจก.เอ็ม บี เอ เอ็นจิเนียริ่ง 
9,524,800 บาท 
หจก.มุคตารีก่อสร้าง เอ็ม ซี 
9,527,000 บาท 

หจก.เอ็ม บี เอ เอ็นจิเนียริ่ง 
9,278,000 บาท 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์ 
- เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้าง 
เลขที่ 19/2559 

วันที่ 29 มกราคม 59 

57 ซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนสาย อบจ.ปน. 4055 

9,186,700 บาท 8,995,500 บาท วิธีพิเศษ หจก.เอ็ม บี เอ เอ็นจิเนียริ่ง 
9,186,700 บาท 
หจก.มุคตารีก่อสร้าง เอ็ม ซี 
9,190,000 บาท 

หจก.เอ็ม บี เอ เอ็นจิเนียริ่ง 
9,000,000 บาท 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์ 
- เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้าง 
เลขที่ 20/2559 

วันที่ 29 มกราคม 59 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

58 ซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนสาย อบจ.ปน. 4049 

9,495,800 บาท 9,416,600 บาท วิธีพิเศษ หจก.ลีแอนด์เพื่อน (1995) 
9,413,400 บาท 
หจก.อาลีฟการโยธา 
9,416,600 บาท 

หจก.ลีแอนด์เพื่อน (1995) 
9,410,000 บาท 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์ 
- เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้าง 
เลขที่ 21/2559 

วันที่ 29 มกราคม 59 

59 ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนสาย อบจ.ปน. 2031 

9,621,400 บาท 9,621,400 บาท วิธีพิเศษ บ.เซาท์เทิร์น โพลีเทค จํากัด 
9,621,400 บาท 
หจก.วานิช การก่อสร้าง 
9,667,000 บาท 

บ.เซาท์เทิร์น โพลีเทค จํากัด 
9,620,000 บาท 
 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์ 
- เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้าง 
เลขที่ 22/2559 

วันที่ 29 มกราคม 59 

60 ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนสาย อบจ.ปน. 4021 

9,621,400 บาท 9,428,800 บาท วิธีพิเศษ หจก.มะซาสัมพันธ์ 
9,428,800 บาท 
หจก.เอศ เอ็ม ปัตตานี 
9,451,000 บาท 

หจก.มะซาสัมพันธ์ 
9,428,000 บาท 
 

- มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์ 
- เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้าง 
เลขที่ 23/2559 

วันที่ 29 มกราคม 59 

 

 


