
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 ค่าหนังสือพิมพ์ 

- เดือนมิถุนายน 2559 
800.- 800.- ตกลงราคา ร้านกรุงทอง 

800.- 
ร้านกรุงทอง 
800.- 

มีบริการส่งสินค้า - 

2 ค่าจ้างทําคู่มือการอยู่อาศัย 
ชุมชนแหลมนก 

7,000.- 7,000.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
7,000.- 

ร้านอินดีไซน์ 
7,000.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

3 ค่าดอกไม้สด  
(วันต่อต้านยาเสพติดโลก) 

3,000.- 3,000.- ตกลงราคา ร้านคาลล่าลิลลี่ 
3,000.- 

ร้านคาลล่าลิลลี่ 
3,000.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 
 

4 ค่าอาหารว่างประชุม กจจ. (8 ครั้ง) 3,000.- 3,000.- ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 
3,000.- 

ร้านแม่อําพัน 
3,000.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 
 

5 ค่าไวนิล 
(การทิ้งขยะภายในเขตอุตสาฯ) 

4,896.- 4,896.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
4,896.- 

ร้านอินดีไซน์ 
4,896.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 
 

6 ค่าไวนิล (โครงการ “รักน้ํา รักป่าฯ”) 4,608.- 4,608.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
4,608.- 

ร้านอินดีไซน์ 
4,608.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 
 

7 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ผู้สูงอายุฯ) 

3,500.- 3,500.- ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 
3,500.- 

ร้านแม่อําพัน 
3,500.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 
 

8 ค่าอาหารกลางวัน (โครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาผู้สูงอายุฯ) 

5,600.- 5,600.- ตกลงราคา ร้านนูรโภชนา 
5,600.- 

ร้านนูรโภชนา 
5,600.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- อาหารมีคุณภาพ 
สะอาด 

- 

9 ค่าอุปโภค – บริโภค 17,800.- 17,800.- ตกลงราคา หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ ยะลา 
17,800.- 

หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ ยะลา 
17,800.- 

- สินค้ามีคุณภาพ 
ราคาถูก 
- มีบริการส่งสินค้า 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

10 ค่าวัสดุการเรียน การสอน 6,750.- 6,750.- ตกลงราคา ร้านมัสนา 
6,750.- 

ร้านมัสนา 
6,750.- 

- สินค้ามีคุณภาพ 
ราคาถูก 

- 

11 ค่าผ้าโสร่งชายและหญิง 6,500.- 6,500.- ตกลงราคา ร้านสุไลมาน 
6,500.- 

ร้านสุไลมาน 
6,500.- 

- มีบริการส่งสินค้า - 

12 ค่าชุดนักเรียน 17,000.- 17,000.- ตกลงราคา ร้านอัล-อัยตาม  
17,000.- 

ร้านอัล-อัยตาม  
17,000.- 

สินค้ามีคุณภาพ 
ราคาถูก 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 

13 ค่าอาหารข้าวกล่อง 900.- 900.- ตกลงราคา ร้านอาหารนูรโภชนา  
900.- 

ร้านอาหารนูรโภชนา  
900.- 

อาหารมีคุณภาพ 
สะอาด 

- 

14 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,425.35 2,425.35 ตกลงราคา บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
2,425.35 

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
2,425.35 

เป็นสถานบริการที่
เหมาะสมสะดวกใน
การจัดซื้อ 

- 

15 ค่าเช่าเหมารถบัสปรัปอากาศ 
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ 

68,000.- 68,000.- ตกลงราคา บริษัท เซาท์สยาม ไอ.เอ็ม.ที  
คอร์ปอเรชั่น   68,000.- 

บริษัท เซาท์สยาม ไอ.เอ็ม.ที  
คอร์ปอเรชั่น   68,000.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

สัญญาจ้าง 
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559 

16 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 1,520.46 1,520.46 ตกลงราคา บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
1,520.46 

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
1,520.46 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- เป็นสินค้าที่มี
เฉพาะ 

- 

17 ค่าบอกรับหนังสือพิมพ์ 500.- 500.- ตกลงราคา ร้านกรุงทอง 
500.- 

ร้านกรุงทอง 
500.- 

มีบริการส่งสินค้าถึง
สํานักงาน 

- 

18 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1,345.31 1,345.31 ตกลงราคา บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. 
1,345.31 

บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. 
1,345.31 

- สินค้าราคาถูกกว่า
ที่อื่น 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
19 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,145.20 1,145.20 ตกลงราคา บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. 

1,145.20 
 

บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. 
1,145.20 
 

- สินค้าราคาถูกกว่าที่
อื่น 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

20 ค่าวัสดุสํานักงาน 23,532.- 23,532.- ตกลงราคา บ.แอล.เจ อินเตอร์ กรุ๊ป จํากัด 
23,532.- 

บ.แอล.เจ อินเตอร์ กรุ๊ป จํากัด 
23,532.- 

สินค้ามีคุณภาพ - 

21 ค่าวัสดุสํานักงาน 
(จัดทําเอกสารประกอบการประชุม
ประชาคมของ อบจ.) 

57,370.- 57,370.- ตกลงราคา ร้านปรีดาเครื่องเขียน 
57,370.- 

ร้านปรีดาเครื่องเขียน 
57,370.- 

- สินค้ามีคุณภาพ 
- มีบริการส่งสินค้า 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 

22 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 
- เดือนมิถุนายน 2559 

76,180.95 76,180.95 ตกลงราคา บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
76,180.95 

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
76,180.95 

เป็นตัวแทนจําหน่ายที่
อยู่ใกล้และสะดวกใน
การใช้บริการ 

- 

23 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.4 ต.ม่วงเตี้ย 
ม.5  ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

2,403,000.- 2,403,000.- วิธีพิเศษ หจก.เกตุบุญชู ก่อสร้าง 
2,408,000.- 
หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง 
2,410,000.- 

หจก.เกตุบุญชู ก่อสร้าง 
2,403,000.- 
 

มีผลงานที่เป็นประจักษ์
มีคุณสมบัติและเป็นที่
เสนอราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
058/2559 

ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 

24 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านเปี้ยะ-
บ้านโฉลง ม.5 ต.คลองใหม่ – ต.ม่วง
เตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 

1,124,000.- 1,124,000.- วิธีพิเศษ หจก.เกตุบุญชู ก่อสร้าง 
1,128,000.- 
หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง 
1,130,000.- 

หจก.เกตุบุญชู ก่อสร้าง 
1,124,000.- 
 

มีผลงานที่เป็นประจักษ์
มีคุณสมบัติและเป็นที่
เสนอราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
059/2559 

ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 

25 ขุดลอกคูระบายน้ําบริเวณไหล่ทาง
ถนนสาย 4210, A1, B1, B2, B3, B5 
และ B6 ในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี 

1,486,000.- 1,493,000.- วิธีพิเศษ หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง 
1,490,000.- 
หจก.ดูวาแทรกเตอร์ 
1,498,000.- 

หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง 
1,486,000.- 
 

มีผลงานที่เป็นประจักษ์
มีคุณสมบัติและเป็นที่
เสนอราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
060/2559 

ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
26 ขุดลอกร่องน้ําบริเวณนาเกลือ ต.บานา  

อ.เมือง จ.ปัตตานี 
509,000.- 504,000.- วิธีพิเศษ หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง 

506,000.- 
หจก.ดูวาแทรกเตอร์ 
513,000.- 

หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง 
504,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
061/2559 

ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 
2559 

27 ขุดลอกคลองสายตําบลบางเขา –  
ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

3,650,000.- 3,650,000.- วิธีพิเศษ หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง 
3,656,000.- 
หจก.ดูวาแทรกเตอร์ 
3,690,000.- 

หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง 
3,650,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
062/2559 

ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 
2559 

 
 
 


