
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1. ค่าหนังสือพิมพ์ 430.- ราคาตาม

ท้องตลาด 
ตกลงราคา ร้านกรุงทอง 

430.- 
ร้านกรุงทอง 
430.- 

เป็นร้านที่เหมาะสม
สะดวกในการจัดซื้อ 

- 

2. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,481.15 ราคาตาม
ท้องตลาด 

ตกลงราคา บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
3,481.15 

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
3,481.15 

เป็นสถานบริการที่
เหมาะสมสะดวกใน
การจัดซื้อ 

- 

3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,900.- ราคาตาม
ท้องตลาด 

ตกลงราคา หจก.นิวส์คอม ปัตตานี 
9,900.- 

หจก.นิวส์คอม ปัตตานี 
9,900.- 

เป็นร้านที่เหมาะสม
สะดวกในการจัดซื้อ 

- 

4. ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 9,850.- ราคาตาม
ท้องตลาด 

ตกลงราคา หจก.นิวส์คอม ปัตตานี 
9,850.- 

หจก.นิวส์คอม ปัตตานี 
9,850.- 

เป็นร้านที่เหมาะสม 
บริการดี สะดวก 
รวดเร็วในการจ้างซ่อม 

- 

5. ค่าบอกรับวารสาร 510.- ราคาตาม
ท้องตลาด 

ตกลงราคา ร้านกรุงทอง 
510.- 

ร้านกรุงทอง 
510.- 

มีบริการส่งสินค้าถึง
สํานักงาน 

- 

6. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 681.90 ราคาตาม
ท้องตลาด 

ตกลงราคา บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
681.90 

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
681.90 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- เป็นสินค้าที่มีเฉพาะ 

- 

7. ค่าไปรษณีย ์ 222.- ราคาตาม
ท้องตลาด 

ตกลงราคา บ.ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
222.- 

บ.ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
222.- 

- เป็นการบริการ
เฉพาะ 
- บริการรวดเร็ว 

- 

8. ค่าวัสดุสํานักงาน 31,980.- ราคาตาม
ท้องตลาด 

ตกลงราคา ร้านออน 2 
31,980.- 

ร้านออน 2 
31,980.- 

- ราคาถูก สินค้ามี
คุณภาพ 
- ร้านค้าอยู่ใกล้
สํานักงาน 
- มีบริการรับส่งสินค้า

- 



- 2 - 
 

ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

9. 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาฯ) 

375.- ราคาตาม
ท้องตลาด 

ตกลงราคา นายมะราดี  เจะมะ 
375.- 

นายมะราดี  เจะมะ 
375.- 

- ราคาถูก สะอาด - 

10. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประชุม
คณะกรรมการพัฒนา อบจ.ปน) 

500.- ราคาตาม
ท้องตลาด 

ตกลงราคา นายมะราดี  เจะมะ 
500.- 

นายมะราดี  เจะมะ 
500.- 

- ราคาถูก สะอาด - 

11. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 16,380.- ราคาตาม
ท้องตลาด 

ตกลงราคา หจก.นิวส์คอมปัตตานี 
16,380.- 

หจก.นิวส์คอมปัตตานี 
16,380.- 

เป็นราคาที่เหมาะสม ตามบันทึกตกลงซื้อ 
ลว. 30 มี.ค. 2559 

12. ค่าป้ายไวนิล (ตามโครงการตลาดนัด
วิชาการของโรงเรียนบ้านเขาตูม) 

2,500.- ราคาตาม
ท้องตลาด 

ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
2,500.- 

ร้านอินดีไซน์ 
2,500.- 

- สินค้ามีคุณภาพ 
- บริการดี 

- 

13. ค่าจัดซื้อของรางวัล (ตามโครงการ
ตลาดนัดวิชาการของโรงเรียนบ้านเขา
ตูม)  

19,450.- ราคาตาม
ท้องตลาด 

ตกลงราคา ร้านสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
19,450.- 

ร้านสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
19,450.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

ตามบันทึกตกลงซื้อ 
ลว. 24 มีนาคม 2559 

14. ค่าจัดจ้างทําอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
(ตามโครงการตลาดนัดวิชาการของ
โรงเรียนบ้านเขาตูม) 

1,000.- ราคาตาม
ท้องตลาด 

ตกลงราคา นางสาวซารีพะ  ฮาบิบ 
1,000.- 

นางสาวซารีพะ  ฮาบิบ 
1,000.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

15. ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเวที  
(ตามโครงการตลาดนัดวิชาการของ
โรงเรียนบ้านเขาตูม) 

2,960.- ราคาตาม
ท้องตลาด 

ตกลงราคา ร้านเจ๊ะดี  ซิเมนต์บล็อก 
2,960.- 

ร้านเจ๊ะดี  ซิเมนต์บล็อก 
2,960.- 

- บริการดี 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

16. ค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวัน  
(ตามโครงการตลาดนัดวิชาการของ
โรงเรียนบ้านเขาตูม) 

16,800.- ราคาตาม
ท้องตลาด 

ตกลงราคา นางสาวซารีพะ  ฮาบิบ 
16,800.- 

นางสาวซารีพะ  ฮาบิบ 
16,800.- 

- บริการดี 
- สินค้ามีคุณภาพ 

ตามบันทึกตกลงจ้าง 
ลว. 24 มีนาคม 2559 

17. ค่าจ้างเช่าเหมาเต็นท์ (ตามโครงการ
ตลาดนัดวิชาการของโรงเรียนบ้านเขา
ตูม) 

6,000.- ราคาตาม
ท้องตลาด 

ตกลงราคา นางซะรีปะ  มะมิง 
6,000.- 

นางซะรีปะ  มะมิง 
6,000.- 

- บริการดี 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 



- 3 - 
 

ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
18. ค่าวัสดุก่อสร้าง 7,500.- ราคาตาม

ท้องตลาด 
ตกลงราคา ร้านเจ๊ะดี  ซิเมนต์บล็อก 

7,500.- 
ร้านเจ๊ะดี  ซิเมนต์บล็อก 
7,500.- 

- บริการดี 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

19. ค่าจัดซื้อเสื้อกีฬา โครงการแข่งขันกีฬา
หน่วยงานวันข้าราชการพลเรือน 

5,940.- ราคาตาม
ท้องตลาด 

ตกลงราคา ร้านอิลยาส สปอร์ต 
5,940.- 

ร้านอิลยาส สปอร์ต 
5,940.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

20. ค่าจัดจ้างแบบระเบียน 9,800.- ราคาตาม
ท้องตลาด 

ตกลงราคา โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
9,800.- 

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
9,800.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

21. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจําเดือน เมษายน 2559 

40,396.30 ราคาตาม
ท้องตลาด 

ตกลงราคา บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ 
40,396.30 

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ 
40,396.30 

เป็นตัวแทนจําหน่าย
ที่อยู่ใกล้และสะดวก
ในการใช้บริการ 

- 

22. เสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีตสาย อบจ.ปน 2036 

2,650,000.- 2,650,000.- วิธีพิเศษ หจก.รุสลันโยธา 
2,650,000.- 
หจก.วานิชการก่อสร้าง 
2,721,000.- 

หจก.รุสลันโยธา 
2,650,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นผู้ที่เสนอ
ราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
037/2559 

ลว. 4 เม.ย. 2559 

23. เสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีตสายบ้านละเวง 

 1,828,000.- 1,828,000.- วิธีพิเศษ หจก.รุสลันโยธา 
1,828,000.- 
หจก.วานิชการก่อสร้าง 
1,867,000.- 

หจก.รุสลันโยธา 
1,822,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นผู้ที่เสนอ
ราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
038/2559 

ลว. 4 เม.ย. 2559 

24. ก่อสร้างถนนบุกเบิกสายทางแม่น้ําสาย
บุรี ม.9 – ม.5 ต.ตะโละดือรามัน 

1,765,000.- 1,868,000.- วิธีพิเศษ หจก.รุสลันโยธา 
1,868,000.- 
หจก.วานิชการก่อสร้าง 
1,918,000.- 

หจก.รุสลันโยธา 
1,765,000.- 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นผู้ที่เสนอ
ราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
039/2559 

ลว. 4 เม.ย. 2559 

 



- 4 - 
 

ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
25. ก่อสร้างถนนบุกเบิกลูกรังสายบ้าน

กระจูด ม.4 ต.ไม้แก่น – บ้านตะพา  
ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี 

1,049,000.- 1,103,000.- วิธีพิเศษ หจก.รุสลันโยธา 
1,103,000.- 
หจก.วานิชการก่อสร้าง 
1,119,000.- 

หจก.รุสลันโยธา 
1,049,000.- 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นผู้ที่เสนอ
ราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
040/2559 

ลว. 4 เม.ย. 2559 

26. ก่อสร้างถนนหินคลุกสายริมคลอง 
ท่ากุน ม.5 ต.ตะโละกาโปร์ – ม.1  
ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง 

1,434,000.- 1,500,000.- วิธีพิเศษ หจก.มะซาสัมพันธ์ 
1,500,000.- 
หจก.เอส เอ็ม ปัตตานี 
1,508,000.- 

หจก.มะซาสัมพันธ์ 
1,434,000.- 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นผู้ที่เสนอ
ราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
041/2559 

ลว. 8 เม.ย. 2559 

27. ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ม.1  
ต.ปุลากง - ต.ตะโล๊ะ อ.ยะหริ่ง 

2,296,000.- 2,401,000.- วิธีพิเศษ หจก.มะซาสัมพันธ์ 
2,401,000.- 
หจก.เอส เอ็ม ปัตตานี 
2,410,000.- 

หจก.มะซาสัมพันธ์ 
2,296,000.- 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นผู้ที่เสนอ
ราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
042/2559 

ลว. 8 เม.ย. 2559 

28. ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.5  
ต.ตะโละกาโปร์ – ต.แหลมโพธิ์ 
อ.ยะหริ่ง 

2,402,000.- 2,512,000.- วิธีพิเศษ หจก.มะซาสัมพันธ์ 
2,512,000.- 
หจก.เอส เอ็ม ปัตตานี 
2,520,000.- 

หจก.มะซาสัมพันธ์ 
2,402,000.- 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นผู้ที่เสนอ
ราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
043/2559 

ลว. 8 เม.ย. 2559 

29. ก่อสร้างถนนหินคลุกสายริมคลอง 
วอซา ม.6 ต.หนองแรต – ม.1 ต.จะรัง 
อ.ยะหริ่ง 

1,344,000.- 1,406,000.- วิธีพิเศษ หจก.มะซาสัมพันธ์ 
1,406,000.- 
หจก.เอส เอ็ม ปัตตานี 
1,410,000.- 

หจก.มะซาสัมพันธ์ 
1,344,000.- 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นผู้ที่เสนอ
ราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
044/2559 

ลว. 8 เม.ย. 2559 

30. ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ม.4  
ต.ปะโด- ม.7 ต.ลุโบ๊ะยิไร อ.มายอ 

618,000.- 640,000.- วิธีพิเศษ หจก.มะซาสัมพันธ์ 
640,000.- 
หจก.เอส เอ็ม ปัตตานี 
645,000.- 

หจก.มะซาสัมพันธ์ 
618,000.- 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นผู้ที่เสนอ
ราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
045/2559 

ลว. 8 เม.ย. 2559 

 



- 5 - 
 

ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
31. เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตสาย  

ถนนสายเพชรเกษมทางหลวง
หมายเลข 409 ม.2 ต.ทุ่งพลา –  
ม.1 ต.ตันโหนด 

3,431,700.- 3,432,000.- วิธีพิเศษ หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง 
3,450,000.- 
หจก.พรแก้วก่อสร้าง 
3,695,000.- 

หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง 
3,431,700.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นผู้ที่เสนอ
ราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
046/2559 

ลว. 11 เม.ย. 2559 

32. ขุดลอกคลองสาย ต.ปูยุด – ต.ประจัน 
อ.ยะรัง 

1,871,000.- 1,877,000.- วิธีพิเศษ หจก.สมานเอ็นเตอร์ไพรส์ 
1,877,000.- 
หจก.ปูยุดโยธากิจ 
1,895,000.- 

หจก.สมานเอ็นเตอร์ไพรส์ 
1,870,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นผู้ที่เสนอ
ราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
047/2559 

ลว. 20 เม.ย. 2559 

33. เบิกจ่ายเป็นค่าซ่อมเปลี่ยนอะไหล่
รถยนต์ จํานวน 1 คัน กค-3562 ปน 

1,970.- ราคาตาม
ท้องตลาด 

ตกลงราคา วี การช่าง 
1,970.- 

วี การช่าง 
1,970.- 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และสะดวกให้บริการ
อย่างดี 

- 

34. เบิกจ่ายเป็นค่าซ่อมเปลี่ยนอะไหล่
รถยนต์กระบะ จํานวน 1 คัน  
กค – 3564 ปน 

1,869.29 ราคาตาม
ท้องตลาด 

ตกลงราคา บริษัท ชูเกียรติคาร์ (1988) 
1,869.29 

บริษัท ชูเกียรติคาร์ (1988) 
1,869.29 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และสะดวกให้บริการ
อย่างดี 

- 

35. ค่าวัสดุก่อสร้าง 53,280.- ราคาตาม
ท้องตลาด 

ตกลงราคา ร้านเราะห์มัตการค้า 
53,280.- 

ร้านเราะห์มัตการค้า 
53,280.- 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และสะดวกให้บริการ
อย่างดี 

- 

36. ค่าจัดตั้งและรื้อถอนพร้อมติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ จํานวน 4 เครื่อง 

127,750.- ราคาตาม
ท้องตลาด 

ตกลงราคา ร้าน อรุณแอร์ 
127,750.- 

ร้าน อรุณแอร์ 
127,750.- 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และสะดวกให้บริการ
อย่างดี 

- 

 



- 6 - 
 

ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
37. ค่าหนังสือพิมพ์ 

- เดือน มี.ค. 59 
820.- ราคาตาม

ท้องตลาด 
ตกลงราคา ร้านกรุงทอง 

820.- 
ร้านกรุงทอง 
820.- 

มีบริการส่งสินค้า - 

38. ค่าไปรษณีย ์     - เดือน ก.พ. 59 
                  - เดือน มี.ค. 59 
                  - เดือน เม.ย. 59 

69,839.- 
65,671.- 
65,431.- 

ราคาตาม
ท้องตลาด 

ตกลงราคา ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข  
สาขารูสะมิแล  
200,941.- 

ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข  
สาขารูสะมิแล  
200,941.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 
 

39. ค่าปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยยูเรีย และฮอร์โมน
ป้องกันศัตรูพืช 

3,400.- ราคาตาม
ท้องตลาด 

ตกลงราคา ร้านดาราฎี แอนด์ ดีนส์การ์เด้นท์ 
3,400.- 

ร้านดาราฎี แอนด์ ดีนส์การ์เด้นท์ 
3,400.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

40. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 24,660.- ราคาตาม
ท้องตลาด 

ตกลงราคา บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จํากัด 
24,660.- 

บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จํากัด 
24,660.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตาลงซื้อขาย 
ลว. 15 ก.พ 59 

41. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 2,590.- ราคาตาม
ท้องตลาด 

ตกลงราคา ร้านอมรพานิช  
2,590.- 

ร้านอมรพานิช  
2,590.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

42. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประชุม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) 

4,000.- ราคาตาม
ท้องตลาด 

ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 
4,000.- 

ร้านแม่อําพัน 
4,000.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

43. ค่าอาหารกลางวัน (ประชุมโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) 

6,400.- ราคาตาม
ท้องตลาด 

ตกลงราคา ร้านนูรโภชนา 
6,400.- 

ร้านนูรโภชนา 
6,400.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

44. ค่าอุปโภค – บริโภค 17,800.- ราคาตาม
ท้องตลาด 

ตกลงราคา หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ ยะลา 
17,800.- 

หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ ยะลา 
17,800.- 

- สินค้ามีคุณภาพ 
ราคาถูก 
- มีบริการส่งสินค้า 

บันทึกตาลงซื้อขาย 
ลว. 12 ก.พ 59 

45. ค่าวัสดุการเรียน การสอน 6,750.- ราคาตาม
ท้องตลาด 

ตกลงราคา ร้านมัสนา 
6,750.- 

ร้านมัสนา 
6,750.- 

- สินค้ามีคุณภาพ 
ราคาถูก 

- 

46. ค่าผ้าโสร่งชายและหญิง 6,500.- ราคาตาม
ท้องตลาด 

ตกลงราคา ร้านสุไลมาน 
6,500.- 

ร้านสุไลมาน 
6,500.- 

- มีบริการส่งสินค้า - 

 



- 7 - 
 

ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
47. ค่าชุดนักเรียน 17,000.- ราคาตาม

ท้องตลาด 
ตกลงราคา ร้านอัล – อัยตาม 

17,000.- 
ร้านอัล – อัยตาม 
17,000.- 

สินค้ามีคุณภาพ 
ราคาถูก 

บันทึกตาลงซื้อขาย 
ลว. 12 ก.พ 59 

48. ค่าอาหารข้าวกล่อง 900.- ราคาตาม
ท้องตลาด 

ตกลงราคา ร้านอาหารนูรโภชนา 
900.- 

ร้านอาหารนูรโภชนา 
900.- 

- อาหารมีคุณภาพ 
สะอาด 

- 
 

 


