
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 ค่าหนังสือพิมพ์ 

- เดือนกรกฎาคม 2559 
870.- 870.- ตกลงราคา ร้านกรุงทอง 

870.- 
ร้านกรุงทอง 
870.- 

มีบริการส่งสินค้า - 

2 ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์
(โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ผู้สูงอายุฯ) 

21,186.- 21,186.- ตกลงราคา ร้านออน 2  
21,186.- 

ร้านออน 2  
21,186.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงซื้อขาย 
ลว. 16 พฤษภาคม 2559 

3 ค่าไวนิล (ประชาสัมพันธ์การออกเสียง
ประชามติ) 

16,447.50 16,447.50 ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
16,447.50 

ร้านอินดีไซน์ 
16,447.50 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงการจ้าง 
ลว. 23 มิถุนายน 2559 

4 ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ  
จํานวน 6 เครื่อง  

21,490.- 21,490.- ตกลงราคา ร้านวีระแอร์ 
21,490.- 

ร้านวีระแอร์ 
21,490.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงการจ้าง 
ลว. 29 มิถุนายน 2559 

5 ค่าธงชาติและธงสัญลักษณ์ (ฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ 70 ปีและเฉลิมสมเด็จ
พระนางเจ้า) 

33,750.- 33,750.- ตกลงราคา ร้านออน 2 
33,750.- 

ร้านออน 2 
33,750.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงซื้อขาย 
ลว. 16 มิถุนายน 2559 

6 ค่าจ้างทําตรายาง 7 รายการ 3,780.- 3,780.- ตกลงราคา โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
3,780.- 

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
3,780.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 
 

7 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (รับรอง
คณะกรรมการคัดเลือกฯ) 

200.- 200.- ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 
200.- 

ร้านแม่อําพัน 
200.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

8 ค่าจ้างทําพร้อมเข้าเล่มแผนอัตรากําลัง 
3 ปี 

3,150.- 3,150.- ตกลงราคา ร้านไมตรีสาส์นการพิมพ์ 
3,150.- 

ร้านไมตรีสาส์นการพิมพ์ 
3,150.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

9 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการ
เสริมสร้างและพัฒนาผู้สูงอายุฯ) 

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

ร้านแม่อําพัน 
3,500.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
10 ค่าอาหารกลางวัน (โครงการเสริมสร้าง

และพัฒนาผู้สูงอายุฯ) 
5,600.- 5,600.- ตกลงราคา ร้านนูรโภชนา 

5,600.- 
ร้านนูรโภชนา 
5,600.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

11 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,741.60 1,741.60 ตกลงราคา บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จํากัด 
1,741.60 

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จํากัด 
1,741.60 

เป็นสถานบริการที่
เหมาะสมและ
สะดวกในการจัดซื้อ 

- 

12 ค่าหนังสือพิมพ์ 840.- 840.- ตกลงราคา ร้านกรุงทอง 
840.- 

ร้านกรุงทอง 
840.- 

เป็นร้านที่เหมาะสม
สะดวกในการจัดซื้อ 

- 

13 ค่าวัสดุสํานักงาน 8,880.- 8,880.- ตกลงราคา ร้านออน 2 
8,880.- 

ร้านออน 2 
8,880.- 

เป็นร้านที่เหมาะสม
สะดวกในการจัดซื้อ 

- 

14 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,250.- 8,250.- ตกลงราคา หจก.นิวส์คอม ปัตตานี 
8,250.- 

หจก.นิวส์คอม ปัตตานี 
8,250.- 

เป็นร้านที่เหมาะสม
สะดวกในการจัดซื้อ 

- 

15 ค่าจ้างทําไวนิลโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําฯ 

1,750.- 1,750.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
1,750.- 

ร้านอินดีไซน์ 
1,750.- 

เป็นร้านที่เหมาะสม
สะดวกในการจัดซื้อ 

- 

16 ค่าวัสดุสํานักงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําฯ 

8,248.- 8,248.- ตกลงราคา ร้านออน 2  
8,248.- 

ร้านออน 2  
8,248.- 

เป็นร้านที่เหมาะสม
สะดวกในการจัดซื้อ 

- 

17 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(ประชุม
ประเมินประสิทธิภาพแผนพัฒนา 
สามปี) 

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

นายมะราดี   เจะมะ 
375.- 

- อาหารอร่อย
สะอาด 
- ราคาถูก 

- 

18 ค่าบอกรับวารสาร 560.- 560.- ตกลงราคา ร้านกรุงทอง 
560.- 

ร้านกรุงทอง 
560.- 

มีบริการส่งสินค้าถึง
สํานักงาน 

- 

19 ค่าจัดจ้างทําไวนิล(โครงการประชุม
ประชาคมของ อบจ.) 

5,000.- 5,000.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
5,000.- 

ร้านอินดีไซน์ 
5,000.- 

ผลงานมีคุณภาพ
ตามความต้องการ 

ข้อตกลงจ้าง  
ลว. 4 พฤษภาคม 2559 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
20 ค่าบอกรับวารสาร 500.- 500.- ตกลงราคา ร้านกรุงทอง 

500.- 
ร้านกรุงทอง 
500.- 

มีบริการส่งสินค้าถึง
สํานักงาน 

- 

21 ค่าไปรษณีย ์ 1,061.- 1,061.- ตกลงราคา บ.ไปรษณีย์ไทย 
1,061.- 

บ.ไปรษณีย์ไทย 
1,061.- 

เป็นบริการเฉพาะ 
อยู่ใกล้สํานักงาน 

- 

22 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 19,810.- 19,810.- ตกลงราคา บ.ทักษิณอินโฟเทค จํากัด 
19,810.- 

บ.ทักษิณอินโฟเทค จํากัด 
19,810.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
ลว. 25 กรกฎาคม 2559 

23 ค่าจ้างซ่อมบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

1,650.- 1,650.- ตกลงราคา บ.ทักษิณอินโฟเทค จํากัด 
1,650.- 

บ.ทักษิณอินโฟเทค จํากัด 
1,650.- 

มีบริการส่งถึงสํานักงาน - 

24 ค่าจัดซื้อของสมนาคุณ(กิจกรรมอบรม
ศึกษาดูงานของแกนนําสตรีมุสลิม) 

7,000.- 7,000.- ตกลงราคา ร้าน บ้านจิปาถะ 
7,000.- 

ร้าน บ้านจิปาถะ 
7,000.- 

- งานมีคุณภาพ 
- บริการดี 
- ราคาถูก 

- 

25 ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจํา
ทาง(กิจกรรมอบรมศึกษาดูงานของ
แกนนําสตรีมุสลิม) 

85,000.- 85,000.- ตกลงราคา บริษัท เซาท์สยาม ไอ.เอ็ม.ที คอร์
ปอเรชั่น จํากัด 
85,000.- 

บริษัท เซาท์สยาม ไอ.เอ็ม.ที คอร์
ปอเรชั่น จํากัด 
85,000.- 

- บริการดี 
- ปลอดภัย 

สัญญาจ้าง 
ลว. 12 กรกฎาคม 2559 

26 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 19,810.- 19,810.- ตกลงราคา บ.ทักษิณอินโฟเทค จํากัด 
19,810.- 

บ.ทักษิณอินโฟเทค จํากัด 
19,810.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
ลว. 25 กรกฎาคม 2559 

27 ค่าจ้างซ่อมบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

1,650.- 1,650.- ตกลงราคา บ.ทักษิณอินโฟเทค จํากัด 
1,650.- 

บ.ทักษิณอินโฟเทค จํากัด 
1,650.- 

- มีบริการส่งถึง
สํานักงาน 

- 

28 ค่าจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการ
บรรยาย (กิจกรรมพบปะมุสลีมะห์ 
ครั้งที่ 11) 

608,000.- 608,000.- วิธีพิเศษ บริษัท บลูอิมเมจ จํากัด 
608,000.- 

บริษัท บลูอิมเมจ จํากัด 
608,000.- 

เป็นร้านที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้าง  
ลว. 22 สิงหาคม 2559 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
29 ค่าจ้างประกอบอาหาร(กิจกรรมพบปะ

มุสลีมะห์ ครั้งที่ 11) 
480,000.- 480,000.- วิธีพิเศษ น.ส.อัฐพร   ยูโซะ 

480,000.- 
น.ส.อัฐพร   ยูโซะ 
480,000.- 

- อาหารสะอาด 
- มีคุณภาพ 
- บริการส่ง 

สัญญาจ้าง  
ลว. 22 สิงหาคม 2559 

30 ค่าจ้างจัดพิธีเปิด เวทีและสถานที่  1,950,087.84 1,950,087.84 วิธีพิเศษ บริษัท ทอล์ค ออฟ เดอะ  
ทาวน์โปรเจค จํากัด 
1,950,087.84 

บริษัท ทอล์ค ออฟ เดอะ  
ทาวน์โปรเจค จํากัด 
1,950,087.84 

เป็นร้านที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้าง  
ลว. 22 สิงหาคม 2559 

31 เบิกจ่ายเงินค่าเช่าเหมารถบัสปรับ
อากาศ ตามโครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานฯ 

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

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

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
 

สัญญาจ้าง 
ลว. 2 สิงหาคม 2559 

32 เบิกจ่ายเงินค่าเช่ารถยนต์ตู้ตาม
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ 

28,000.- 28,000.- ตกลงราคา - นายสานนท์   คีรีนารถ 
14,000.- 
- นายจรูญ   พรหมสุข 
14,000.- 

- นายสานนท์   คีรีนารถ 
14,000.- 
- นายจรูญ   พรหมสุข 
14,000.- 

บริการดี สัญญาจ้าง  
ลว. 2 สิงหาคม 2559 

33 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุ 
งานบ้านงานนครัว 

22,980.- 22,980.- ตกลงราคา ร้านจิบล้งโลหะภัณฑ์ 
22,890.- 

ร้านจิบล้งโลหะภัณฑ์ 
22,890.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
เลขที่ 33/2559  

ลว. 11 สิงหาคม 2559 

34  เบิกจ่ายเงินค่าวัสดุสํานักงานของ
โรงเรียนบ้านเขาตูม 

6,420.- 6,420.- ตกลงราคา บริษัท แอล เจ อินเตอร์ กรุ๊ป จํากัด 
6,420.- 

บริษัท แอล เจ อินเตอร์ กรุ๊ป จํากัด 
6,420.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

35 เบิกจ่ายเงินค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
ของกองการศึกษาฯ 

5,100.- 5,100.- ตกลงราคา ร้าน T.S. เซอร์วิส 
5,100.- 

ร้าน T.S. เซอร์วิส 
5,100.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
36 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้าน 

งานครัวของโรงเรียนบ้านเขาตูม 
5,000.- 5,000.- ตกลงราคา ร้านฮวดหลี 

5,000.- 
ร้านฮวดหลี 
5,000.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

37 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างของ
กองการศึกษาฯ 

7,612.- 7,612.- ตกลงราคา ร้านเจ๊ะดีซิเมนต์บล็อก 
7,612.- 

ร้านเจ๊ะดีซิเมนต์บล็อก 
7,612.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

38 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างของ
กองการศึกษาฯ 

6,490.- 6,490.- ตกลงราคา ร้านเจ๊ะดีซิเมนต์บล็อก 
6,490.- 

ร้านเจ๊ะดีซิเมนต์บล็อก 
6,490.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

39 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัวของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 

5,000.- 5,000.- ตกลงราคา ร้านฮวดหลี 
5,000.- 

ร้านฮวดหลี 
5,000.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

40 เบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานฯ 

21,000.- 21,000.- ตกลงราคา ซารีพะ   ฮาบิบ 
21,000.- 

ซารีพะ   ฮาบิบ 
21,000.- 

- บริการดี 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

41 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างถา่ยเอกสารพร้อม
เข้าเล่มโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานฯ 

1,755.- 1,755.- ตกลงราคา ร้านปัตตานีซีร๊อกซ์ (จะบังติกอ) 
1,755.- 

ร้านปัตตานีซีร๊อกซ์ (จะบังติกอ) 
1,755.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

42 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
ของโรงเรียนบ้านเขาตูม 

5,074.- 5,074.- ตกลงราคา ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
5,074.- 

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
5,074.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

43 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อของสมนาคุณ 
(เรือกอและ) 

3,000.- 3,000.- ตกลงราคา ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
3,000.- 

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
3,000.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

 

 

 

 



- 6 - 
ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
44 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการ

สอนวิชาอิสลามศึกษาในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

449,860.- 449,860.- ตกลงราคา ห้างตานีเครื่องเขียน 
449,860.- 

ห้างตานีเครื่องเขียน 
449,860.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

45 เบิกจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจําเดือน สิงหาคม 2559 

71,167.65 71,167.65 ตกลงราคา บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
71,167.65 

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
71,167.65 

เป็นตัวแทนจําหน่าย
ที่อยู่ใกล้และสะดวก
ในการใช้บริการ 

- 

46 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต ม.1 ต.ยาบี อ.หนองจิก 
จ.ปัตตานี 

2,925,000.- 2,779,000.- วิธีพิเศษ หจก.เธียรปรีชา ก่อสร้าง 
2,935,000.- 
หจก.พรแก้วการก่อสร้าง 
2,945,000.- 

หจก.เธียรปรีชา ก่อสร้าง 
2,779,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
063/2559 

ลว. 1 สิงหาคม 2559 

47 ขุดลอกคลอง สายบ้านมายอ ม.2  
ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 

825,000.- 827,000.- วิธีพิเศษ หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง 
827,000.- 
หจก.ดูวาแทรกเตอร์ 
839,000.- 

หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง 
825,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
064/2559 

ลว. 11 สิงหาคม 2559 

48 ปรับปรุงถนนลายางแอสฟัลท์คอนกรีต
และหินคลุก สาย ม.1 ต.ปูยุด อ.เมือง 
จ.ปัตตานี 

3,018,000.- 2,877,800.- วิธีพิเศษ หจก.เกตุบุญชู ก่อสร้าง 
2,880,000.- 
หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง 
2,940,000.- 

หจก.เกตุบุญชู ก่อสร้าง 
2,880,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
065/2559 

ลว. 17 สิงหาคม 2559 

49 ก่อสร้างอาคารจริยธรรม ม.4 บ้านยาง
แดง ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 

1,000,000.- 1,000,000.- วิธีพิเศษ หจก. อ.อนันต์สถาปัตย์ 
1,000,000.- 
หจก.เกตุบุญชู ก่อสร้าง 
1,003,000.- 

หจก. อ.อนันต์สถาปัตย์ 
1,000,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
066/2559 

ลว. 17 สิงหาคม 2559 

50 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก          
บ้านต้นซ่าน ม.7 ต.แม่ลาน –             
บ้านปลักใหญ่ ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์      
จ.ปัตตานี 

2,000,000.- 2,001,000.- วิธีพิเศษ หจก.ไทย อินเตอร์ คอนสตรัคชั่น 
2,003,000.- 
หจก.ธนกรก่อสร้างปัตตานี 
2,300,000.- 

หจก.ไทย อินเตอร์ คอนสตรัคชั่น 
2,000,000.- 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
067/2559 

ลว. 17 สิงหาคม 2559 

 

 

 

 



- 7 - 
ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
51 ปรับปรุงอาคารศูนยจ์ริยธรรมประจํา อ.

เมือง ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 
500,000.- 500,000.- วิธีพิเศษ หจก.บิลดิ้ง บอซวั่น 

500,000.- 
หจก.เอส.บี.คอนสตรัคชั่น 
520,999.74 
 

หจก.บิลดิ้ง บอซวั่น 
500,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
068/2559 

ลว. 17 สิงหาคม 2559 

 

 


