
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1. ค่าหนังสือพิมพ์ 

- เดือน เม.ย. 59 
820.- 820.- ตกลงราคา ร้านกรุงทอง 

820.- 
ร้านกรุงทอง 
820.- 

มีบริการส่งสินค้า - 

2. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 
- เดือน มี.ค. 59 

44,945.35 44,945.35 ตกลงราคา บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
44,945.35 

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
44,945.35 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 
 

3. ค่าโปสเตอร์กําหนดระยะเวลา 
ละศีลอด ประจําปี 2559 

330,000.- 330,000.- วิธีพิเศษ บริษัท บลูอิมเมจ จํากัด 
330,000.- 

บริษัท บลูอิมเมจ จํากัด 
330,000.- 

- สินค้ามีคุณภาพ 
- มีบริการส่งสินค้า 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
ลว. 30 พฤษภาคม 2559 

4. ค่าอินทผาลัม การถือศีลอดในเดือน
รอมฏอน ประจําปี 2559 

1,397,000.- 1,397,000.- วิธีพิเศษ ร้านรอมฏอนเทรดดิ้ง 
1,397,000.- 

ร้านรอมฏอนเทรดดิ้ง 
1,397,000.- 

- สินค้ามีคุณภาพ 
- มีบริการส่งสินค้า 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
ลว. 1 มิถุนายน 2559 

5. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
(ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้  
อ.มายอ) 

31,540.- 31,540.- ตกลงราคา ร้านฮาปนัน 
31,540.- 

ร้านฮาปนัน 
31,540.- 

สินค้ามีคุณภาพ บันทึกตกลงซื้อขาย 
ลว. 30 พฤษภาคม 2559 

6. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 17,410.- 17,410.- ตกลงราคา ร้านอมรพานิช 
17,410.- 

ร้านอมรพานิช 
17,410.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงซื้อขาย 
ลว. 10 พฤษภาคม 2559 

7. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 48,422.- 48,422.- ตกลงราคา บริษัท ทักษิณอินโฟเทค 
48,422.- 

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค 
48,422.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- มีบริการส่งสินค้า 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
ลว. 3 พฤษภาคม 2559 

8. ค่าวัสดุสํานักงาน 90,317.- 90,317.- ตกลงราคา ร้านออน 2 
90,317.- 

ร้านออน 2 
90,317.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงซื้อขาย 
ลว. 10 พฤษภาคม 2559 

9. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 525.- 525.- ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 
525.- 

ร้านแม่อําพัน 
525.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

10. ค่ากระเป๋าถุงยังชีพ (โครงการคน
ยากจน) 

4,420.- 4,420.- ตกลงราคา ร้านมัสนา 
4,420.- 

ร้านมัสนา 
4,420.- 

ที่ตั้งใกล้สํานังาน - 

11. ค่าอาหารกลางวัน (โครงการคน
ยากจน) 

1,155.- 1,155.- ตกลงราคา ร้านนูรโภชนา 
1,155.- 

ร้านนูรโภชนา 
1,155.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

12. ค่ากระเป๋าเอกสาร (โครงการผู้สูงอายุ) 54,000.- 54,000.- ตกลงราคา ร้านมัสนา 
54,000.- 

ร้านมัสนา 
54,000.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงซื้อขาย 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 

13. ค่าป้ายไวนิล (ต้อนรับเดือนรอมฎอน) 10,021.50 10,021.50 ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
10,021.50 

ร้านอินดีไซน์ 
10,021.50 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงซื้อขาย 
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 

14. ค่าอาหารกลางวัน (เลี้ยงรับรองทีม
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรฯ) 

2,500.- 2,500.- ตกลงราคา บริษัทโรงแรมปาร์ควิวยะลา จํากัด 
2,500.- 

บริษัทโรงแรมปาร์ควิวยะลา จํากัด 
2,500.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 
 

15. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (เลี้ยง
รับรองประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กร) 

250.- 250.- ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 
250.- 

ร้านแม่อําพัน 
250.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 
 

16. ค่าไวนิล (สมเด็จพระนเรศวรมหาราช) 2,600.- 2,600.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์  
2,600.- 

ร้านอินดีไซน์  
2,600.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 
 

17. ค่าภัตาหารเพล ปิ่นโต (วันจักรี) 2,500.- 2,500.- ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 
2,500.- 

ร้านแม่อําพัน 
2,500.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 
 

18. ค่าเครื่องไทยธรรม (วันจักรี) 3,000.- 3,000.- ตกลงราคา ร้านฉิ่น จง ฮิน 
3,000.- 

ร้านฉิ่น จง ฮิน 
3,000.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 
 

19. ค่าหนังสือพิมพ์ 420.- 420.- ตกลงราคา ร้านกรุงทอง 
420.- 

ร้านกรุงทอง 
420.- 

เป็นร้านที่เหมาะสม
สะดวกในการจัดซื้อ 

- 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
20. ค่าน้ําเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,695.30 2,695.30 ตกลงราคา บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 

2,695.30 
บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
2,695.30 

เป็นร้านที่เหมาะสม
สะดวกในการจัดซื้อ 

- 

21. ค่าวัสดุงานสํานักงาน 9,996.- 9,996.- ตกลงราคา ร้านออน 2 
9,996.- 

ร้านออน 2 
9,996.- 

เป็นร้านที่เหมาะสม
สะดวกในการจัดซื้อ 

- 

22. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,500.- 9,500.- ตกลงราคา หจก.นิวส์คอม ปัตตานี 
9,500.- 

หจก.นิวส์คอม ปัตตานี 
9,500.- 

เป็นร้านที่เหมาะสม
สะดวกในการจัดซื้อ 

- 

23. ค่าจัดทําไวนิล 
(โครงการค่าอบรมจริยธรรมฯ บ้านตะ
โละดือรามัน) 

500.- 500.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
500.- 

ร้านอินดีไซน์ 
500.- 

ผลงานมีคุณภาพ - 

24. ค่าไวนิล (โครงการฝึกอบรมจริยธรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านเขาตูม) 

2,000.- 2,000.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
2,000.- 

ร้านอินดีไซน์ 
2,000.- 

ผลงานมีคุณภาพ - 

25. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 3,182.- 3,182.- ตกลงราคา บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
3,182.- 

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
3,182.- 

- ที่ตั้งใกล้ สํานักงาน 
- เป็นสินค้าที่มีเฉพาะ 

- 

26. ค่าบอกรับหนังสือพิมพ์ 510.- 510.- ตกลงราคา ร้านกรุงทอง 
510.- 

ร้านกรุงทอง 
510.- 

มีบริการส่งสินค้าถึง
สํานักงาน 

- 

27. ค่าปกพร้อมเข้าเล่มยุทธศาสตร์การ
พัฒนาฯ 

18,400.- 18,400.- ตกลงราคา ร้านปัตตานี อินโฟร์เซอร์วิส 
18,400.- 

ร้านปัตตานี อินโฟร์เซอร์วิส 
18,400.- 

- ผลงานมีคุณภาพ 
- มีบริการส่งสินค้าถึง
สํานักงาน 

บันทึกตกลงจ้าง 
ลงวันที่ 26 เม.ย. 2559 

28. ค่าวัสดุสํานักงาน(จัดทําเอกสารการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ) 

5,300.- 5,300.- ตกลงราคา บ.แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
5,300.- 

บ.แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
5,300.- 

สินค้ามีคุณภาพ - 

29. ค่าจ้างสําหรับทําป้ายโครงการด้วยโฟม 1,000.- 1,000.- ตกลงราคา นายยูโซะ ยาแม 
1,000.- 

นายยูโซะ ยาแม 
1,000.- 

- ผลงานมีคุณภาพ 
- ราคาเหมาะสม 

- 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
30. ค่าดอกไม้สดประดับโต๊ะบรรยาย 1,000.- 1,000.- ตกลงราคา ร้านคาล่าลิลลี่ 

1,000.- 
ร้านคาล่าลิลลี่ 
1,000.- 

- ผลงานมีคุณภาพ 
- ราคาเหมาะสม 

- 

31. ค่าจ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(ประชุมการจัดทําและประสานแผน) 

1,125.- 1,125.- ตกลงราคา นายมะราดี   เจะมะ 
1,125.- 

นายมะราดี   เจะมะ 
1,125.- 

- อาหารสะอาด  
มีคุณภาพ 
- ราคาเหมาะสม 

- 

32. ค่าจ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(ประชุมการจัดทําและประสานแผน) 

1,050.- 1,050.- ตกลงราคา นายมะราดี   เจะมะ 
1,050.- 

นายมะราดี   เจะมะ 
1,050.- 

- อาหารสะอาด  
มีคุณภาพ 
- ราคาเหมาะสม 

- 

33. ค่าจ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน) 

375.- 375.- ตกลงราคา นายมะราดี  เจะมะ 
375.- 

นายมะราดี  เจะมะ 
375.- 

- อาหารสะอาด     
มีคุณภาพ 
- ราคาเหมาะสม 

- 

34. ค่าจ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ) 

625.- 625.- ตกลงราคา นายมะราดี  เจะมะ 
625.- 

นายมะราดี  เจะมะ 
625.- 

- อาหารสะอาด  
มีคุณภาพ 
- ราคาเหมาะสม 

- 

35. ค่าไปรษณีย ์ 11,979.- 11,979.- ตกลงราคา บริษัทไปรษณียไ์ทย จํากัด 
11,979.- 

บริษัทไปรษณียไ์ทย จํากัด 
11,979.- 

- ที่ตั้งร้านใกล้
สํานักงาน 

- 

36. ค่าวัสดุสํานักงาน 15,000.- 15,000.- ตกลงราคา โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
15,000.- 

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
15,000.- 

เป็นราคาที่เหมาะสม ข้อตกลงซื้อ 
เลขที่ 2/2559 

ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2559 

37. ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อดําเนินการตาม
โครงการเตรียมความพร้อมส่งเสริม
ทักษะด้านวิชาการโรงเรียนบ้านเขาตูม 

9,824.- 9,824.- ตกลงราคา ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
9,824.- 

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
9,824.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 
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การซื้อหรือจ้าง 
38. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดําเนินการตาม

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
“หาดใหญ่วิชาการ” ระดับภาคใต้ ครั้ง
ที่ 12 ประจําปี 2559 

8,122.- 8,122.- ตกลงราคา ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
8,122.- 

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
8,122.- 

- บริการดี 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

39. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดําเนินการตาม
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียน
ในสังกัด อบจ.ปัตตานี 

9,853.- 9,853.- ตกลงราคา ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
9,853.- 

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
9,853.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

40. ค่าป้ายไวนิล เพื่อดําเนินการตาม
โครงการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียน
สําหรับข้าราชการครู ฯ 

1,440.- 1,440.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
1,440.- 

ร้านอินดีไซน์ 
1,440.- 

ผลงานมีคุณภาพ - 

41. ค่าซ่อมประตูกระจกอาคาร 
สนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี 

17,600.- 17,600.- ตกลงราคา นายกฤต  พรรณประสิทธิ์ 
17,600.- 

นายกฤต  พรรณประสิทธิ์ 
17,600.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 18/2559 

ลว. 6 มิถุนายน 2559 

42. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง  
ประจําเดือนมิถุนายน 2559 

68,629.80 68,629.80 ตกลงราคา บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
68,629.80 

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
68,629.80 

เป็นตัวแทนจําหน่าย
ที่อยู่ใกล้และสะดวก
ในการใช้บริการ 

- 

43. ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายเจริญ
ประดิษฐ์ ซอย 15 

2,021,000.- 2,041,000.- วิธีพิเศษ หจก.เกตุบุญชู ก่อสร้าง 
2,047,000.- 
หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง 
2,100,000.- 

หจก.เกตุบุญชู ก่อสร้าง 
2,020,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่  
048/2559 

ลว. 2 มิถุนายน 2559 

 



- 6 - 
 

ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
44. ก่อสร้างถนนหินคลุก สายหมู่ที่ 3  

บ้านละโผ๊ะ ตําบลป่าไร อ.แม่ลาน  
จ.ปัตตานี 

1,181,000.- 1,207,000.- วิธีพิเศษ หจก.เกตุบุญชู ก่อสร้าง 
1,210,000.- 
หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง 
1,260,000.- 

หจก.เกตุบุญชู ก่อสร้าง 
1,180,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่  
049/2559 

ลว. 2 มิถุนายน 2559 

45. ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านจาเราะ  
หมู่ที่ 2 ตําบลเขาตูม 

3,110,000.- 3,160,000.- วิธีพิเศษ หจก.เกตุบุญชู ก่อสร้าง 
3,160,000.- 
หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง 
3,180,000.- 

หจก.เกตุบุญชู ก่อสร้าง 
2,624,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่  
050/2559 

ลว. 2 มิถุนายน 2559 

46. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ถนนเจิรญประดิษฐ์ 

1,800,000.- 1,800,000.- วิธีพิเศษ หจก.เกตุบุญชู ก่อสร้าง 
1,803,000.- 
หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง 
1,827,000.- 

หจก.เกตุบุญชู ก่อสร้าง 
1,800,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่  
051/2559 

ลว. 2 มิถุนายน 2559 

47. เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตสาย อบจ.
ปน 3023 

2,743,000.- 2,743,800.- วิธีพิเศษ หจก.มะซาสัมพันธ์ 
2,743,000.- 
หจก.เอส เอ็ม ปัตตานี 
2,754,000.- 

หจก.มะซาสัมพันธ์ 
2,618,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่  
052/2559 

ลว. 16 มิถุนายน 2559 

48. ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านลําหยัง
ตําบลทรายขาว – ตําบลช้างให้ตก 

3,110,000.- 3,110,000.- วิธีพิเศษ หจก.ขาวทองการก่อสร้าง 
3,160,000.- 
หจก.วรพงศ์การโยธา 
3,180,000.- 

หจก.ขาวทองการก่อสร้าง 
3,110,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่  
053/2559 

ลว. 24 มิถุนายน 2559 

49. ขุดลอกคลองสายตําบลตุยง –  
ตําบลบางตาวา อําเภอหนองจิก 

3,961,000.- 3,961,000.- วิธีพิเศษ หจก.เซาท์สยามบิลดิ้ง 
3,980,000.- 
หจก.ดูวาแทรกเตอร์ 
4,077,000.- 

หจก.เซาท์สยามบิลดิ้ง 
3,961,000.- 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และสะดวกให้บริการ
อย่างดี 

สัญญาจ้างเลขที่  
054/2559 

ลว. 24 มิถุนายน 2559 

 



- 7 - 
 

ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
50. ค่าสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต

สาย อบจ.ปน 
2,580,000.- 2,580,000.- วิธีพิเศษ หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง 

2,590,000.- 
หจก.พรแก้วก่อสร้าง 
2,600,000.- 

หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง 
2,580,000.- 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่  
055/2559 

ลว. 30 มิถุนายน 2559 

51. ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย หมู่ที่ 2 
ตําบลสะนอ – หมู่ที่ 3 ตําบลสะดาวา 

1,400,000.- 1,444,000.- วิธีพิเศษ หจก.ดูวาแทรกเตอร์ 
1,443,000.- 
หจก.ปัตตานีสหพันน์ก่อสร้าง 
1,471,000.- 

หจก.ดูวาแทรกเตอร์ 
1,400,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และสะดวกให้บริการ
อย่างดี 

สัญญาจ้างเลขที่  
056/2559 

ลว. 30 มิถุนายน 2559 

52. เสริมผิวและซ่อมสร้างผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสาย 
อบจ.ปน 2034 

2,871,000.- 2,555,000.- วิธีพิเศษ หจก.รุสลันโยธา 
2,556,000.- 
หจก.วานิชการก่อสร้าง 
2,577,000.- 

หจก.รุสลันโยธา 
2,555,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และสะดวกให้บริการ
อย่างดี 

สัญญาจ้างเลขที่  
057/2559 

ลว. 30 มิถุนายน 2559 

 
 


