
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,700.45 8,700.45 ตกลงราคา บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 

8,700.45 
บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
8,700.45 

เป็นสถานบริการที่
เหมาะสมสะดวกใน
การจัดซื้อ 

- 
 

2. ค่าหนังสือพิมพ์ 400.- 400.- ตกลงราคา ร้านกรุงทอง 
400.- 

ร้านกรุงทอง 
400.- 

เป็นร้านที่เหมาะสม

สะดวกในการจัดซื้อ 
- 

3. ค่าวัสดุสํานักงาน 11,120.- 11,120.- ตกลงราคา ร้านออน 2 
11,120.- 

ร้านออน 2 
11,120.- 

เป็นร้านที่เหมาะสม

สะดวกในการจัดซื้อ 
- 

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

หจก.นิวส์คอม ปัตตานี 
8,250.- 

เป็นร้านที่เหมาะสม

สะดวกในการจัดซื้อ 
- 

5. ค่าจ้างทําไวนิล 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําฯ 

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

ร้านอินดีไซน์ 
1,750.- 

เป็นร้านที่เหมาะสม

สะดวกในการจัดจ้าง 
- 

6. ค่าวัสดุสํานักงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําฯ 

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

ร้านออน 2 
8,248.- 

เป็นร้านที่เหมาะสม
สะดวกในการจัดซื้อ 

- 

7. ค่าจ้างประกอบอาหารโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําฯ 

87,500.- 87,500.- ตกลงราคา โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท 
87,500.- 

โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท 
87,500.- 

เป็นโรงแรมที่
เหมาะสมรองรับผู้
เข้ารับการอบรมได้
จํานวนมากสะดวก
ในการเดินทาง 

- 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
8. ค่าจ้างประกอบอาหารโครงการอบรม

ครูผู้สอนการอ่านอัลกรุอ่าน 
297,500.- 297,500.- ตกลงราคา โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท 

297,500.- 
โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท 
297,500.- 

เป็นโรงแรมที่
เหมาะสมรองรับผู้
เข้ารับการอบรมได้
จํานวนมากสะดวก
ในการเดินทาง 

- 

9. ค่าจ้างทําไวนิลโครงการอบรมครูผู้สอน
การอ่านอัลกรุอ่านฯ 

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

ร้านอินดีไซน์ 
1,750.- 

เป็นร้านที่เหมาะสม
สะดวกในการจัดจ้าง 

- 

10. ค่าวัสดุสํานักงานโครงการอบรม
ครูผู้สอนการอ่านอัลกรุอ่านฯ 

9,496.- 9,496.- ตกลงราคา ร้านออน 2 
9,496.- 

ร้านออน 2 
9,496.- 

เป็นร้านที่เหมาะสม
สะดวกในการซื้อ 

- 

11. ค่าจัดซื้อหนังสือคู่มือการสอนและคู่มือ
ไวยกรณ์ ตามโครงการอบรมครูผู้สอน
การอ่านอัลกรุอ่านฯ 

29,900.- 29,900.- ตกลงราคา บ.อัล-อามีน เอกดูแคร์(ไทยแลนด์) จก. 
29,900.- 

บ.อัล-อามีน เอกดูแคร์(ไทยแลนด์) จก. 
29,900.- 

เป็นร้านจําหน่าย
หนังสือเฉพาะแต่
เพียงผู้เดียวสะดวก
ในการจัดซื้อ 

- 

12. ค่าจ้างทําอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
โครงการอบรมเครื่องดื่มโครงการ
อบรมครูผู้สอนการอ่านอัลกรุอ่าน 

66,000.- 66,000.- ตกลงราคา โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี 
66,000.- 

โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี 
66,000.- 

เป็นโรงแรมที่
เหมาะสมรองรับผู้
เข้ารับการอบรมได้
จํานวนมากสะดวก
ในการเดินทาง 

- 

13. ค่าจ้างทําวุฒิบัตรสําหรับผู้เข้าร่วมการ
อบรมโครงการอบรมครูผู้สอนการ
อ่านอัลกรุอ่านฯ 

5,200.- 5,200.- ตกลงราคา ร้านไมตรีสาส์นการพิมพ์ 
5,200.- 

ร้านไมตรีสาส์นการพิมพ์ 
5,200.- 

เป็นร้านที่เหมาะสม
สะดวกในการจัดจ้าง 

- 

14. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาฯ) 

400.- 400.- ตกลงราคา นายมะราดี   เจะมะ 
400.- 

นายมะราดี   เจะมะ 
400.- 

- อาหารมีคุณภาพ 
สะอาด 
- ราคาถูก 

- 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
15. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(ประชุม

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนา) 

275.- 275.- ตกลงราคา นายมะราดี   เจะมะ 
275.- 

นายมะราดี   เจะมะ 
275.- 

- อาหารมีคุณภาพ 
สะดวก 
- ราคาถูก 

- 

16. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
วันพบปะมุสลีมะห์) 

1,000.- 1,000.- ตกลงราคา นายมะราดี   เจะมะ 
1,000.- 

นายมะราดี   เจะมะ 
1,000.- 

- อาหารมีคุณภาพ 
สะดวก 
- ราคาถูก 

- 

17.  ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 2,147.70 2,147.70 ตกลงราคา บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
2,147.70 

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
2,147.70 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- เป็นสินค้าที่มีเฉพาะ 

- 

18. ค่าจ้างจัดทําไวนิล (กิจกรรมวันพบปะ
มุสลีมะห์) 

14,400.- 14,400.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
14,400.- 

ร้านอินดีไซน์ 
14,400.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพตรง
กับความต้องการ 

บันทึกตกลงการจ้าง 
ลว. 15 สิงหาคม 2559 

19. ค่าจ้างจัดทําโปสเตอร์(กิจกรรมวัน
พบปะมุสลีมะห์) 

7,000.- 7,000.- ตกลงราคา ร้านสาส์นสัมพันธ์การพิมพ์ 
7,000.- 

ร้านสาส์นสัมพันธ์การพิมพ์ 
7,000.- 

- งานออกมามีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการ 

- 

20. ค่าจ้างจัดทําสปอร์ตประชาสัมพันธ์
(กิจกรรมวันพบปะมุสลีมะห์ 

2,000.- 2,000.- ตกลงราคา นายอีบรอเฮ็ง   มะเละ 
2,000.- 

นายอีบรอเฮ็ง   มะเละ 
2,000.- 

- งานออกมามีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการ 

- 

21. ค่าจ้างเช่าเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ 
(กิจกรรมวันพบปะมุสลีมะห์) 

7,000.- 7,000.- ตกลงราคา นายนิมะ   หะยีอาแซ 
7,000.- 

นายนิมะ   หะยีอาแซ 
7,000.- 

- งานออกมามีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการ 

- 

22. ค่าจ้างจัดประชาสัมพันธ์ ผ่านจอ LED 
(กิจกรรมวันพบปะมุสลีมะห์) 

3,000.- 3,000.- ตกลงราคา บ.เอสแอลเค อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
3,000.- 

บ.เอสแอลเค อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
3,000.- 

- เป็นผู้ให้บริการเพียงผู้
เดียว 

- 

23. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(ประชุม
ประชาคม อบจ.ปน.) 

54,150.- 54,150.- ตกลงราคา นายมะราดี   เจะมะ 
54,150.- 

นายมะราดี   เจะมะ 
54,150.- 

- อาหารมีคุณภาพ 
สะอาด 
- ราคาถูก 

บันทึกตกลงการจ้าง 
ลว. 4 พ.ค. 59 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
24. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร(กิจกรรม

วันพบปะมุสลีมะห์) 
480,000.- 480,000.- ตกลงราคา นางสาวอัฐพร  ยูโซะ 

480,000.- 
นางสาวอัฐพร  ยูโซะ 
480,000.- 

- อาหารมีคุณภาพ 
สะอาด 
- ราคาถูก 

บันทึกตกลงการจ้าง 
ลว. 22 ส.ค. 59 

 

25. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(ประชุม
เพื่อสรุปผลการเตรียมงานวันพบปะ 
มุสลีมะห์) 

1,000.- 1,000.- ตกลงราคา นายมะราดี   เจะมะ 
1,000.- 

นายมะราดี   เจะมะ 
1,000.- 

- อาหารมีคุณภาพ 
สะอาด 
- ราคาถูก 

- 

26. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(ประชุม
เพื่อปรึกษาหารือ วางแผนกิจกรรม  
ค.ตาดีกาสัมพันธ์ฯ) 

1,000.- 1,000.- ตกลงราคา นายมะราดี  เจะมะ 
1,000.- 

นายมะราดี  เจะมะ 
1,000.- 

- อาหารมีคุณภาพ 
สะอาด 
- ราคาถูก 

- 

27. ค่าจ้างจัดทําคูปอง (กิจกรรมวันพบปะ
มุสลีมะห์) 

6,000.- 6,000.- ตกลงราคา โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
6,000.- 

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
6,000.- 

- งานออกมามี
คุณภาพตรงกับความ
ต้องการ 

- 

28. ค่าจ้างจัดทําป้ายไวนิล (กิจกรรมวัน
พบปะมุสลีมะห์ 

900.- 900.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
900.- 

ร้านอินดีไซน์ 
900.- 

- ผลงานออกมามี
คุณภาพตรงตาม
ความต้องการ 

- 

29. ค่าจ้างจัดทําบัตรจอดรถเข้า – ออก 
VIP (กิจกรรมวันพบปะมุสลีมะห์) 

1,400.- 1,400.- ตกลงราคา ร้านไมตรีสาส์นการพิมพ์ 
1,400.- 

ร้านไมตรีสาส์นการพิมพ์ 
1,400.- 

- ผลงานออกมามี
คุณภาพตรงตาม
ความต้องการ 

- 

30. ค่าไปรษณีย ์ 3,861.- 3,861.- ตกลงราคา บริษัทไปรษณียไ์ทย จํากัด 
3,861.- 

บริษัทไปรษณียไ์ทย จํากัด 
3,861.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

31. ค่าบอกรับวารสาร 240.- 240.- ตกลงราคา ร้านกรุงทอง 
240.- 

ร้านกรุงทอง 
240.- 

- มีบริการส่งถึง
สํานักงาน 

- 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
32. ค่าจ้างออกแบบและจัดการ์ดเชิญ

(โครงการพบปะผู้นําในเทศกาล 
ถือศีลอด) 

900.- 900.- ตกลงราคา ร้านสาส์นสัมพันธ์การพิมพ์ 
900.- 

ร้านสาส์นสัมพันธ์การพิมพ์ 
900.- 

- งานออกมามี
คุณภาพตรงตาม
ความต้องการ 

- 

33. ค่าจ้างจัดทําไวนิลประชาสัมพันธ์ 
(โครงการพบปะผู้นําในเทศกาล 
ถือศีลอด) 

5,765.- 5,765.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
5,765.- 

ร้านอินดีไซน์ 
5,765.- 

- งานออกมามี
คุณภาพตรงตาม
ความต้องการ 

- 

34. ค่าจ้างจัดทําโฟร์มบอร์ด (กิจกรรมวัน
พบปะมุสลีมะห์) 

7,800.- 7,800.- ตกลงราคา ร้านตัควาดีไซน์ 
7,800.- 

ร้านตัควาดีไซน์ 
7,800.- 

- งานออกมามี
คุณภาพตรงตาม
ความต้องการ 

- 

35. ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจกรรมวัน
พบปะมุสลีมะห์) 

14,282.- 14,282.- ตกลงราคา ร้านบารอกัต 
14,282.- 

ร้านบารอกัต 
14,282.- 

- ราคาถูก 
- มีบริการส่งสินค้า 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
ลว. 22 ส.ค. 59 

36. ค่าวัสดุต่างๆ (กิจกรรมวันพบปะมุสลี
มะห์) 

18,495.- 18,495.- ตกลงราคา ร้านปรีดาเครื่องเขียน 
18,495.- 

ร้านปรีดาเครื่องเขียน 
18,495.- 

- ราคาถูก 
- มีบริการส่งสินค้า 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
ลว. 22 ส.ค. 59 

37. ค่าวัสดุก่อสร้าง (โครงการตาดีกา
สัมพันธ์) 

7,600.- 7,600.- ตกลงราคา ร้านบารอกัต 
7,600.- 

ร้านบารอกัต 
7,600.- 

- ราคาถูก 
- มีบริการส่งสินค้า 

- 

38. ค่าวัสดุต่างๆ(โครงการตาดีกาสัมพันธ์) 21,060.- 21,060.- ตกลงราคา ร้านปรีดาเครื่องเขียน 
21,060.- 

ร้านปรีดาเครื่องเขียน 
21,060.- 

- ราคาถูก 
- มีบริการส่งสินค้า 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
ลว. 30 ส.ค. 59 

39. ค่าขนมสําหรับเด็ก(กิจกรรมวันพบปะ
มุสลีมะห์) 

3,360.- 3,360.- ตกลงราคา ร้านอมรพานิช 
3,360.- 

ร้านอมรพานิช 
3,360.- 

- ราคาถูก 
- มีบริการส่งสินค้า 

- 

 



- 6 - 
ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
40. ค่าพลุกระดาษ(โครงการตาดีกา

สัมพันธ์ฯ) 
405.- 405.- ตกลงราคา ร้านออน 2 

405.- 
ร้านออน 2 
405.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- ราคาถูก 

- 

41. ค่าน้ําดื่ม 
(โครงการตาดีกาสัมพันธ์ฯ) 

23,960.- 23,960.- ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญพิ้งค์ซัพพลาย 
23,960.- 

ห้างหุ้นส่วนสามัญพิ้งค์ซัพพลาย 
23,960.- 

- มีบริการส่งสินค้า 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 

- 

42. ค่าจัดซื้อน้ําแข็ง(โครงการตาดีกา
สัมพันธ์ฯ) 

1,155.- 1,155.- ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัดณภัทรกิจ (2000) 
ไอซ์ แฟคทอรี่ 
1,155.- 

ห้างหุ้นส่วนจํากัดณภัทรกิจ (2000) 
ไอซ์ แฟคทอรี่ 
1,155.- 

- มีบริการส่งสินค้า 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 

- 

43. ค่าน้ําดื่ม(กิจกรรมวันพบปะมุสลีมะห์) 45,400.- 45,400.- ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญพิ้งค์ซัพพลาย 
45,400.- 

ห้างหุ้นส่วนสามัญพิ้งค์ซัพพลาย 
45,400.- 

- มีบริการส่งสินค้า 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
ลว. 30 ส.ค. 59 

44. ค่าน้ําแข็ง  
(กิจกรรมวันพบปะมุสลีมะห์) 

2,200.- 2,200.- ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัดณภัทรกิจ (2000) 
ไอซ์ แฟคทอรี่ 
2,200.- 

ห้างหุ้นส่วนจํากัดณภัทรกิจ (2000) 
ไอซ์ แฟคทอรี่ 
2,200.- 

- มีบริการส่งสินค้า 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 

- 

45. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 723.90 723.90 ตกลงราคา บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จํากัด 
723.90 

บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จํากัด 
723.90 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- เป็นสินค้าที่มี
เฉพาะ 

- 

46. ค่าไปรษณีย ์ 2,011.- 2,011.- ตกลงราคา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
2,011.- 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
2,011.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

47. ค่าจ้างจัดอาหารกลางวัน (ประชุม
ประชาคมฯ) 

72,250.- 72,250.- ตกลงราคา นางสาวพิสมัย ช่างเกวียน 
72,250.- 

นางสาวพิสมัย ช่างเกวียน 
72,250.- 

- อาหารสะอาด 
- ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้าง 
ลว. 4 พ.ค. 59 

48. ค่าจ้างจัดอาหารกลางวัน (โครงการตา
ดีกาสัมพันธ์ฯ) 

60,000.- 60,000.- ตกลงราคา นางสาวยามีละห์  แวยูโซ๊ะ 
60,000.- 

นางสาวยามีละห์  แวยูโซ๊ะ 
60,000.- 

- อาหารสะอาด 
- ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้าง 
ลว. 25 พ.ค. 59 

49. ค่าจ้างเช่าเครื่องเสียง (โครงการตาดีกา
สัมพันธ์) 

30,000.- 30,000.- ตกลงราคา นางขนิษฐ์  ขจรวงษ์ 
30,000.- 

นางขนิษฐ์  ขจรวงษ์ 
30,000.- 

- บริการดี 
- ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้าง 
ลว. 31 ส.ค. 59 

 



- 7 - 
ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
50. ค่าจ้างจัดทําไวนิลและโฟมบอร์ด

(โครงการตาดีกาสัมพันธ์ฯ) 
18,021.- 18,021.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 

18,021.- 
ร้านอินดีไซน์ 
18,021.- 

- ผลงานออกมามี
คุณภาพตรงตาม
ความต้องการ 

บันทึกตกลงจ้าง 
ลว. 29 ส.ค. 59 

51. ค่าจ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มใน 
พิธีเปิดและพิธีปิด (โครงการตาดีกา 
สัมพันธ์ฯ) 

2,000.- 2,000.- ตกลงราคา นายมะราดี   เจะมะ 
2,000.- 

นายมะราดี   เจะมะ 
2,000.- 

- อาหารสะอาด 
- ราคาถูก 

- 

52. ค่าจ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มในพิธี
เปิด (กิจกรรมวันพบปะมุสลีมะห์) 

2,000.- 2,000.- ตกลงราคา นายมะราดี   เจะมะ 
2,000.- 

นายมะราดี   เจะมะ 
2,000.- 

- อาหารสะอาด 
- ราคาถูก 

- 

53. ค่าจัดซื้อโล่และถ้วยรางวัล 
(โครงการตาดีกาสัมพันธ์) 

28,500.- 28,500.- ตกลงราคา ร้านบ้านถ้วยรางวัลหาดใหญ่ 
28,500.- 

ร้านบ้านถ้วยรางวัลหาดใหญ่ 
28,500.- 

- สินค้ามีคุณภาพ
ตรงกับความต้องการ 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
ลว. 29 ส.ค. 59 

54. ค่าจ้างจัดดอกไม้(โครงการตาดีกา
สัมพันธ์ฯ) 

1,000.- 1,000.- ตกลงราคา ร้านคาลล่าลิลลี่ 
1,000.- 

ร้านคาลล่าลิลลี่ 
1,000.- 

- สินค้ามีคุณภาพ
ตรงกับความต้องการ 

- 

55. ค่าเสื้อสําหรับนักกีฬา (โครงการตาดีกา
สัมพันธ์ฯ) 

15,800.- 15,800.- ตกลงราคา ร้านซูซูกัน 
15,800.- 

ร้านซูซูกัน 
15,800.- 

- สินค้ามีคุณภาพ
ตรงกับความต้องการ 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
ลว. 30 ส.ค. 59 

56. ค่าดอกไม้ (กิจกรรมพบปะมุสลีมะห์) 2,400.- 2,400.- ตกลงราคา ร้านคาลล่าลิลลี่ 
2,400.- 

ร้านคาลล่าลิลลี่ 
2,400.- 

- สินค้ามีคุณภาพ
ตรงกับความต้องการ 

- 

57. ค่าจัดจ้างพิมพ์ปกพรอ้มเข้าเล่มสันกาว
(แผนพัฒนา 3 ปีฯ) 

7,200.- 7,200.- ตกลงราคา ร้านไมตรีสาส์นการพิมพ์ 
7,200.- 

ร้านไมตรีสาส์นการพิมพ์ 
7,200.- 

- ผลงานมีคุณภาพ
ตรงกับความต้องการ 

- 

58. ค่าวัสดุสํานักงาน 15,100.- 15,100.- ตกลงราคา ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
15,100.- 

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
15,100.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อ 
เลขที่ 45/2559 
ลว. 29 ก.ย. 59 

59. ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อดําเนนิการตาม
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ 

8,396.- 8,396.- ตกลงราคา ห้างเป็กซ์เครื่องเขียน 
8,396.- 

ห้างเป็กซ์เครื่องเขียน 
8,396.- 

- 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 
60. ค่าจัดจ้างประชาสัมพันธ์ โครงการจัด

งานพิธีร่วมละหมาดเนื่องใน 
วันรายอฮัจย์ฯ 

6,000.- 6,000.- ตกลงราคา บริษัท เอสแอลเค อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
6,000.- 

บริษัท เอสแอลเค อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
6,000.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

61. ค่าจัดจ้างรถแห่ เพื่อดําเนนิการตาม
โครงการจัดงานพิธีรว่มละหมาดเนื่องใน
วันรายอฮัจย์ ประจําปี 2559 

5,200.- 5,200.- ตกลงราคา - นายนิมะ   หะยีอาแซ 
2,600.- 
- นายนิเฮง   หะยีอาแซ 
2,600.- 

- นายนิมะ   หะยีอาแซ 
2,600.- 
- นายนิเฮง   หะยีอาแซ 
2,600.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

62. ค่าน้ําดื่มและน้าํแข็ง สําหรับบริการ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดงาน
พิธีร่วมละหมาดเนื่องในวันรายอฮัจย์ ฯ 

11,950.- 11,950.- ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ พิ้งซัพพลาย 
11,950.- 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ พิ้งซัพพลาย 
11,950.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อ 
เลขที่ 35/2559 
ลว. 5 ก.ย. 59 

63. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อ
ดําเนนิการตามโครงการจัดงานพิธีร่วม
ละหมาดเนื่องในวันรายอฮัจย์ฯ 

1,500.- 1,500.- ตกลงราคา นางสาวอาอีดะห์   สะแม 
1,500.- 

นางสาวอาอีดะห์   สะแม 
1,500.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

64. ค่าจ้างทําอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
สําหรับแขกผู้มเีกียรติโครงการจัดงานพิธี
ร่วมละหมาดเนื่องในวันรายอฮัจย์ฯ 

2,500.- 2,500.- ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 
2,500.- 

ร้านแม่อําพัน 
2,500.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

65. ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงเพื่อดําเนนิการ
ตามโครงการจัดงานพิธีร่วมละหมาด
เนื่องในวันรายอฮัจยฯ์ 

25,000.- 25,000.- ตกลงราคา ร้านแยกไหน ซาวด์ 
25,000.- 

ร้านแยกไหน ซาวด์ 
25,000.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อ 
เลขที่ 26/2559 
ลว. 5 ก.ย. 59 

66. ค่าวัสดุก่อสร้าง สําหรับใช้ทําเวทีและ
ตอกผ้าใบปูละหมาด ตามโครงการจัด
งานพิธีร่วมละหมาดเนื่องในวันรายอ
ฮัจย์ฯ 

4,398.- 4,398.- ตกลงราคา ร้านเจ๊ะดีซิเมนต์บล็อก 
4,398.- 

ร้านเจ๊ะดีซิเมนต์บล็อก 
4,398.- 

- 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 
67. ค่าจ้างถ่ายวิดีโอ และถ่ายภาพนิ่ง

โครงการจัดงานพิธีรว่มละหมาดเนื่องใน
วันรายอฮัจย์ฯ 

18,000.- 18,000.- ตกลงราคา นายนูรดีน   วันสุไลมาน 
18,000.- 

นายนูรดีน   วันสุไลมาน 
18,000.- 

- บริการดี 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

68. 
 

ค่าจัดจ้างทําอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
เพื่อดําเนนิการตามโครงการจัดงานพิธี
ร่วมละหมาดเนื่องในวันรายอฮัจย์ฯ 

1,500.- 1,500.- ตกลงราคา นางสาวอาดีดะห์   สะแม 
1,500.- 

นางสาวอาดีดะห์   สะแม 
1,500.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

69. ค่าจัดซื้อดอกไม้สด สําหรับพิธีเปิด
โครงการจัดงานพิธีรว่มละหมาดเนื่องใน
วันรายอฮัจย์ฯ 

2,800.- 2,800.- ตกลงราคา ร้านคาลล่าลิลลี่ 
2,800.- 

ร้านคาลล่าลิลลี่ 
2,800.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

70. ค่าผ้าใบพลาสติก สีฟ้า-ขาว เพื่อ
ดําเนนิการตามโครงการจัดงานพิธีร่วม
ละหมาดเนื่องในวันรายอฮัจย์ฯ 

30,000.- 30,000.- ตกลงราคา ร้านเจ๊ะดีซิเมน์บล็อก 
30,000.- 

ร้านเจ๊ะดีซิเมน์บล็อก 
30,000.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อ 
เลขที่ 36/2559 
ลว. 5 ก.ย. 59 

71. ค่าจ้างทําการ์ดเชญิแขกผู้มีเกียรติตาม
โครงการจัดงานพิธีรว่มละหมาดเนื่องใน
วันรายอฮัจย์ฯ 

2,500.- 2,500.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
2,500.- 

ร้านอินดีไซน์ 
2,500.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

72. ค่าจ้างทําป้ายไวนิล และใบ
ประชาสัมพนัธ์ เพื่อประชาสัมพนั์
โครงการจัดงานพิธีรว่มละหมาดเนื่องใน
วันรายอฮัจย์ฯ 

93,499.- 93,499.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
93,499.- 

ร้านอินดีไซน์ 
93,499.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 23/2559 
ลว. 5 ก.ย. 59 

73. ค่าจ้างเช่าเหมาโต๊ะ เต็นท์ โต๊ะอาหาร
พร้อมเก้าอี้และผ้าคลุมเก้าอี้ เพื่อ
ดําเนนิการตามโครงการจัดงานพิธีร่วม
ละหมาดเนื่องในวันรายอฮัจย์ฯ 

28,640.- 28,640.- ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด จะบังติกอการเต้นท์ 
28,640.- 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด จะบังติกอการเต้นท์ 
28,640.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 25/2559 
ลว. 5 ก.ย. 59 

 



- 10 - 
ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
74. ค่าจ้างทําสปอร์ตวิทยุ เพื่อดําเนนิการ

ตามโครงการจัดงานพิธีร่วมละหมาด
เนื่องในวันรายอฮัจยฯ์ 

3,000.- 3,000.- ตกลงราคา นายอิบรอเฮง  มาเละ 
3,000.- 

นายอิบรอเฮง  มาเละ 
3,000.- 

- บริการดี 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

75. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการจัด
งานพิธีร่วมละหมาดเนื่องใน 
วันรายอฮัจย์ 

21,483.- 21,483.- ตกลงราคา ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
21,483.- 

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
21,483.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อ 
เลขที่ 37/2559 
ลว. 2 ก.ย. 59 

76. ค่าจ้างพิมพ์หนังสือคุฎบะฮุฯ เพื่อใช้ใน
โครงการจัดงานพิธีรว่มละหมาดเนื่องใน 
วันรายอฮัจย์ 

237,500.- 237,500.- ตกลงราคา บริษัท บลูอิมเมจ จํากัด 
237,500.- 

บริษัท บลูอิมเมจ จํากัด 
237,500.- 

- บริการดี 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 22/2559 
ลว. 5 ก.ย. 59 

77. ค่าผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 2,889.- 2,889.- ตกลงราคา บริษัท แอลเจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
2,889.- 

บริษัท แอลเจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
2,889.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

78. ค่าซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร ์ 1,320.- 1,320.- ตกลงราคา บริษัททักษิณ อินโฟเทค จํากัด 
1,320.- 

บริษัททักษิณ อินโฟเทค จํากัด 
1,320.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

79. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนบ้าน
เขาตูม 

8,580.- 8,580.- ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ดับเบิ้ลคลิ๊ก
คอมพิวเตอร์ 
8,580.- 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ดับเบิ้ลคลิ๊ก
คอมพิวเตอร์ 
8,580.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

80. ค่าวัสดุรายหัวแบบเรียนตามหลักสูตร
อิสลามศึกษา 

163,000.- 163,000.- ตกลงราคา ห้างตานีเครื่องเขียน 
163,000.- 

ห้างตานีเครื่องเขียน 
163,000.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อ 
เลขที่ 43/2559 
ลว. 21 ก.ย. 59 

81. ค่าจ้างทําแผ่นสติ๊กเกอร์และแผ่นโฟม
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ 

5,315.- 5,315.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
5,315.- 

ร้านอินดีไซน์ 
5,315.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

 

 

 

 

 

 



- 11 - 
ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
82. ค่าวัสดุสํานักงานของโรงเรียน 

บ้านเขาตูม 
5,067.- 5,067.- ตกลงราคา ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 

5,067.- 
ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
5,067.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

83. ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศของกอง
การศึกษาฯ 

6,850.- 6,850.- ตกลงราคา ร้าน T.S. เซอร์วิส 
6,850.- 

ร้าน T.S. เซอร์วิส 
6,850.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

84. ค่าวัสดุก่อสร้างของกองการศึกษาฯ 5,255.- 5,255.- ตกลงราคา ร้านเจ๊ะดีซิเมนต์บล็อก 
5,255.- 

ร้านเจ๊ะดีซิเมนต์บล็อก 
5,255.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

85. ค่าซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าของ 
กองการศึกษา 

9,640.- 9,640.- ตกลงราคา นางสาวสารีนา   ดอเลาะ 
9,640.- 

นางสาวสารีนา   ดอเลาะ 
9,640.- 

- บริการดี 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

86. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนบ้านตะ
บิงตีงี 

9,730.- 9,730.- ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ดับเบิ้ลคลิ๊ก
คอมพิวเตอร์ 
9,730.- 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ดับเบิ้ลคลิ๊ก
คอมพิวเตอร์ 
9,730.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

87. ค่าที่นอนเด็กของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 20,000.- 20,000.- ตกลงราคา ห้างตานีเครื่องเขียน 
20,000.- 

ห้างตานีเครื่องเขียน 
20,000.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อ 
เลขที่ 44/2559 
ลว. 26 ก.ย. 59 

88. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษาฯ 14,460.- 14,460.- ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ดับเบิ้ลคลิ๊ก
คอมพิวเตอร์ 
14,460.- 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ดับเบิ้ลคลิ๊ก
คอมพิวเตอร์ 
14,460.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อ 
เลขที่ 48/2559 
ลว. 29 ก.ย. 59 

89. ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่มของกอง
การศึกษา 

2,963.50 2,963.50 ตกลงราคา ร้านปัตตานีซีร๊อกซ์(จะบังตีกอ) 
2,963.50 

ร้านปัตตานีซีร๊อกซ์(จะบังตีกอ) 
2,963.50 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

 



- 12 - 
ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
90. ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของ

โรงเรียนบ้านเขาตูม 
5,400.- 5,400.- ตกลงราคา ร้านเบญจรงค์อิเลคทริค 

5,400.- 
ร้านเบญจรงค์อิเลคทริค 
5,400.- 

- บริการดี 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

91. ค่าจ้างพิมพ์แบบระเบียนของกอง
การศึกษาฯ 

78,700.- 78,700.- ตกลงราคา โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
78,700.- 

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
78,700.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 27/2559 
ลว. 26 ก.ย. 59 

92. ค่าล๊อกเกอร์เหล็ก 2 ตู้ ของกอง
การศึกษาฯ 

16,000.- 16,000.- ตกลงราคา ร้านอันดา  เฟอร์นิเจอร์ 
16,000.- 

ร้านอันดา  เฟอร์นิเจอร์ 
16,000.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อ 
เลขที่ 42/2559 
ลว. 21 ก.ย. 59 

93. ค่าแผงกั้นเหล็กแบบมีล้อเลื่อนของกอง
การศึกษาณ 

18,000.- 18,000.- ตกลงราคา ร้านจิบล้งโลหะภัณฑ์ 
18,000.- 

ร้านจิบล้งโลหะภัณฑ์ 
18,000.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อ 
เลขที่ 41/2559 
ลว. 19 ก.ย. 59 

94. ค่าโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้ ระดับ
มัธยมศึกษา ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 

66,000.- 66,000.- ตกลงราคา ห้างตานีเครื่องเขียน 
66,000.- 

ห้างตานีเครื่องเขียน 
66,000.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อ 
เลขที่ 47/2559 
ลว. 29 ก.ย. 59 

95. ค่าวัสดุเกษตรของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 10,000.- 10,000.- ตกลงราคา ร้านดาราฎี & ดีนส์การ์เด้นท์ 
10,000.- 

ร้านดาราฎี & ดีนส์การ์เด้นท์ 
10,000.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

96. ค่าวัสดุก่อสร้างของโรงเรียนบ้าน 
ตะบิงตีงี 

4,870.- 4,870.- ตกลงราคา ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อก 
4,870.- 

ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อก 
4,870.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

97. ค่าวัสดุสํานักงานของโรงเรียนบ้านเขา
ตูม 

3,210.- 3,210.- ตกลงราคา บริษัทแอลเจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
3,210.- 

บริษัทแอลเจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
3,210.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

 



- 13 - 
ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
98. ค่ากระดานไวท์บอรด์ของโรงเรียนบ้าน

ตะบิงตีงี 
54,000.- 54,000.- ตกลงราคา ห้างตานีเครื่องเขียน 

54,000.- 
ห้างตานีเครื่องเขียน 
54,000.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อ 
เลขที่ 46/2559 
ลว. 29 ก.ย. 59 

99. ค่าวัสดุก่อสร้าง ของโรงเรียนบ้านเขาตูม 4,985.- 4,985.- ตกลงราคา ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อก 
4,985.- 

ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อก 
4,985.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

100. ค่าน้ําดื่มและน้าํแข็ง เพื่อดําเนินการตาม
โครงการเขาตูมจูเนียร์ฟุตซอลคัพ 

1,875.- 1,875.- ตกลงราคา นางอูแมกรือซง ปายอ 
1,875.- 

นางอูแมกรือซง ปายอ 
1,875.- 

- บริการดี 
 

- 

101. ค่าจ้างทําป้ายไวนิล เพื่อดําเนนิการตาม
โครงการเขาตูมจูเนียร์ฟุตซอลคัพ 

3,750.- 3,750.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
3,750.- 

ร้านอินดีไซน์ 
3,750.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

102. ค่าถ้วยรางวัล เพื่อดําเนนิการตาม
โครงการเขาตูมจูเนียร์ฟุตซอลคัพ 

4,400.- 4,400.- ตกลงราคา ร้านอิลยาส สปอร์ต 
4,400.- 

ร้านอิลยาส สปอร์ต 
4,400.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

103. ค่าวัสดุ (พลุกระดาษ) เพื่อดําเนินการ
ตามโครงการเขาตูมจูเนียร์ฟุตซอลคัพ 

1,345.- 1,345.- ตกลงราคา ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
1,345.- 

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
1,345.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

104. ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อดําเนนิการตาม
โครงการเขาตูมจูเนียร์ฟุตซอลคัพ 

10,120.- 10,120.- ตกลงราคา ร้านอิลยาส สปอร์ต 
10,120.- 

ร้านอิลยาส สปอร์ต 
10,120.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อ 
เลขที่ 34/2559 
ลว. 25 ส.ค. 59 

105. ค่าซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ 1,350.- 1,350.- ตกลงราคา ร้านนิวส์คอม แอนด์ เซอร์วิส 
1,350.- 

ร้านนิวส์คอม แอนด์ เซอร์วิส 
1,350.- 

เป็นราคาที่เหมาะสม - 

106. ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 4,970.- 4,970.- ตกลงราคา ร้านนิวส์คอม แอนด์ เซอร์วิส 
4,970.- 

ร้านนิวส์คอม แอนด์ เซอร์วิส 
4,970.- 

เป็นราคาที่เหมาะสม - 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
107. ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4,413.- 4,413.- ตกลงราคา ร้านวีระแอร์ 

4,413.- 
ร้านวีระแอร์ 
4,413.- 

เป็นราคาที่เหมาะสม - 

108. ค่าวัสดุสํานักงาน 51,243.- 51,243.- ตกลงราคา ร้านออน 2 
51,243.- 

ร้านออน 2 
51,243.- 

เป็นราคาที่เหมาะสม บันทึกข้อตกลงฯ 
เลขที่ 2/2559 
ลว. 23 ส.ค. 59 
เลขที่ 6/2559 
ลว. 29 ส.ค. 59 

109. ค่าจ้างทําตรายาง 585.- 585.- ตกลงราคา โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
585.- 

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
585.- 

เป็นราคาที่เหมาะสม - 

110. ค่าหมึกเครื่องถ่ายฯ 8,988.- 8,988.- ตกลงราคา บริษัท แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
8,988.- 

บริษัท แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
8,988.- 

เป็นราคาที่เหมาะสม - 

111. ค่าหนังสือ         - เดือน ส.ค. 59 
                     - เดือน ก.ย. 59 

820.- 
850.- 

1,670.- ตกลงราคา ร้านกรุงทอง 
1,670.- 

ร้านกรุงทอง 
1,670.- 

มีบริการส่งสินค้า - 

112. ค่าไปรษณีย์       - เดือน พ.ค. 59 
                     - เดือน มิ.ย. 59 
                     - เดือน ก.ค. 59 
                     - เดือน ส.ค. 59 
                     - เดือน ก.ย. 59       

21,337.- 
29,121.- 
23,369.- 

720.- 
53,675.- 

128,222.- ตกลงราคา ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข  
สาขารูสะมิแล 
128,222.- 

ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข  
สาขารูสะมิแล 
128,222.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

113. ค่าไปรษณีย์       - เดือน เม.ย. 59 
                     - เดือน พ.ค. 59 
                     - เดือน มิ.ย. 59 
                     - เดือน ก.ค. 59 
                     - เดือน ส.ค. 59 
                     - เดือน ก.ย. 59       

44,032.26 
53,744.74 
52,592.93 
51,053.13 
55,648.95 
35,757.97 

292,829.98 ตกลงราคา บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
292,829.98 

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
292,829.98 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
114. ค่ารางวัล (โครงการผู้สูงอายุฯ) 12,352.- 12,352.- ตกลงราคา บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

12,352.- 
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 
12,352.- 

สินค้ามีคุณภาพ บันทึกตกลงซื้อขาย 
ลว. 31 ก.ค. 59 

115. ค่าไวนิล  
(ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบจ.) 

3,400.- 3,400.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
3,400.- 

ร้านอินดีไซน์ 
3,400.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

116. ค่าหนังสือคู่มือ (โครงการคนหูหนวกฯ) 6,300.- 6,300.- ตกลงราคา กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคใต้ 
จังหวัดสงขลา  
6,300.- 

กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคใต้ 
จังหวัดสงขลา  
6,300.- 

เป็นสินค้าเฉพาะ - 

117. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการ
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 

2,500.- 2,500.- ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 
2,500.- 

ร้านแม่อําพัน 
2,500.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

118.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
และ 2) 

1,500.- 
1,500.- 

3,000.- ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 
3,000.- 

ร้านแม่อําพัน 
3,000.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

119. ค่าอาหารเลี้ยงรับรอง (ประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1) 

15,000.- 15,000.- ตกลงราคา บริษัทโรงแรมปาร์ควิว ยะลา จํากัด 
15,000.- 

บริษัทโรงแรมปาร์ควิว ยะลา จํากัด 
15,000.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงจ้าง 
ลว. 22 ส.ค. 59 

120. ค่าอาหารเลี้ยงรับรอง (ประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2) 

15,000.- 15,000.- ตกลงราคา บริษัทโรงแรมปาร์ควิว ยะลา จํากัด 
15,000.- 

บริษัทโรงแรมปาร์ควิว ยะลา จํากัด 
15,000.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงจ้าง 
ลว. 26 ส.ค. 59 

121. ค่าหมึกพิมพ์สําเนาและกระดาษไข 25,680.- 25,680.- ตกลงราคา บริษัท แอล.เจ.อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
25,680.- 

บริษัท แอล.เจ.อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
25,680.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงจ้าง 
ลว. 21 ส.ค. 59 

122. ค่าปรับปรุงเว็ปไซต์ อบจ.ปัตตานี 20,000.- 20,000.- ตกลงราคา ร้าน บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
20,000.- 

ร้าน บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
20,000.- 

การบริการดี - 

123. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (โครงการปลูกต้นไม้ฯ) 20,280.- 20,280.- ตกลงราคา ร้านสวนอุทัยพันธุ์ไม้ 
20,280.- 

ร้านสวนอุทัยพันธุ์ไม้ 
20,280.- 

สินค้ามีหลากหลาย - 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
124. ค่าน้ําดื่มบรรจุแก้ว  

(โครงการปลูกต้นไมฯ้) 
480.- 480.- ตกลงราคา นางรอมเลาะ เจ๊อุมา 

480.- 
นางรอมเลาะ เจ๊อุมา 
480.- 

บริการส่งสินค้า - 

125. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1,680.- 1,680.- ตกลงราคา บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 
1,680.- 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 
1,680.- 

สินค้ามีคุณภาพ - 

126. ค่าไวนิล(ประชาสัมพนัธ์เรื่องโรคเอดส์) 5,100.- 5,100.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
5,100.- 

ร้านอินดีไซน์ 
5,100.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

127. ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (โครงการอบรม
คนพิการฯ) 

1,000.- 1,000.- ตกลงราคา ร้านออน 2 
1,000.- 

ร้านออน 2 
1,000.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

128. ค่าป้ายไวนิล (โครงการคนหูหนวกฯ) 720.- 720.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
720.- 

ร้านอินดีไซน์ 
720.- 

บริการส่งสินค้า - 

129. ค่าป้ายไวนิล (โครงการปลูกต้นไม้ฯ) 2,160.- 2,160.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
2,160.- 

ร้านอินดีไซน์ 
2,160.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

130. ค่าป้ายไวนิล (โครงการคนพิการฯ) 720.- 720.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
720.- 

ร้านอินดีไซน์ 
720.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

131. ค่าไวนิล (โครงการส่งเสริมอาชีพคน
พิการฯ 

720.- 720.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
720.- 

ร้านอินดีไซน์ 
720.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

132. ค่าน้ําดื่มบรรจุขวด (ต้อนรับองคมนตรี) 2,925.- 2,925.- ตกลงราคา นางรอมเลาะ  เจ๊อุมา 
2,925.- 

นางรอมเลาะ  เจ๊อุมา 
2,925.- 

บริการส่งสินค้า - 

133. ค่าวัสดุอุปกรณ์  
(โครงการส่งเสริมอาชีพฯ) 

2,410.- 2,410.- ตกลงราคา ร้านมัสนา 
2,410.- 

ร้านมัสนา 
2,410.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

134. ค่าพวงมาลา (วันรพี) 1,000.- 1,000.- ตกลงราคา ร้านคาลล่าลิลลี่ 
1,000.- 

ร้านคาลล่าลิลลี่ 
1,000.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
135. ค่าพวงมาลา  

(สมเด็จพระศรีนครนิทราฯ) 
1,000.- 1,000.- ตกลงราคา ร้านคาลล่าลิลลี่ 

1,000.- 
ร้านคาลล่าลิลลี่ 
1,000.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

136. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(ประชุมสภาฯ 
สมัยวิสามญั สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1) 

1,500.- 1,500.- ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 
1,500.- 

ร้านแม่อําพัน 
1,500.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

137. ค่าอาหารเลี้ยงรับรอง (ประชุมสภาฯ สมยั
วิสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที่ 1) 

15,000.- 15,000.- ตกลงราคา บริษัท โรงแรมปาร์ควิว ยะลา จํากัด 
15,000.- 

บริษัท โรงแรมปาร์ควิว ยะลา จํากัด 
15,000.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงจ้าง 
ลว. 29 ก.ย. 59 

138. ค่าเครื่องไทยธรรม (วันพระราชสมภพฯ) 3,000.- 3,000.- ตกลงราคา ร้าน ฉิ่น จง ฮิน  
3,000.- 

ร้าน ฉิ่น จง ฮิน  
3,000.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

139. ค่าภัตตาหารเพล (วันพระราชสมภพฯ) 2,700.- 2,700.- ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน  
2,700.- 

ร้านแม่อําพัน  
2,700.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

140. ค่าเครื่องไทยธรรม (วันแม่) 3,000.- 3,000.- ตกลงราคา ร้าน ฉิ่น จง ฮิน 
3,000.- 

ร้าน ฉิ่น จง ฮิน 
3,000.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

141. ค่าภัตตาหารเพล (วันแม่) 2,700.- 2,700.- ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน  
2,700.- 

ร้านแม่อําพัน  
2,700.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

142. ค่าเลี้ยงรับรอง (โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเด็กฯ จ.ปัตตาน ี

28,000.- 28,000.- ตกลงราคา บริษัท โรงแรมปาร์ควิว ยะลา จํากัด 
28,000.- 

บริษัท โรงแรมปาร์ควิว ยะลา จํากัด 
28,000.- 

สินค้ามีคุณภาพ - 

143. ค่าถ้วยรางวัล (โครงการผู้สูงอายุฯ) 1,400.- 1,400.- ตกลงราคา ร้ายอิลยาส สปอร์ต  
1,400.- 

ร้ายอิลยาส สปอร์ต  
1,400.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

144. ค่าดอกไม้สด (โครงการผู้สูงอายุฯ) 3,000.- 3,000.- ตกลงราคา ร้านคาลล่าลิลลี่ 
3,000.- 

ร้านคาลล่าลิลลี่ 
3,000.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

145. ค่าไวนิล (จัดระเบียบชุมชนบ้านแหลมนก 2,880.- 2,880.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
2,880.- 

ร้านอินดีไซน์ 
2,880.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 
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การซื้อหรือจ้าง 
146. ค่าน้ําดื่มบรรจุแก้ว (โครงการผู้สูงอายุฯ) 12,400 12,400.- ตกลงราคา นางรอมเลาะ เจ๊อุมา 

12,400.- 
นางรอมเลาะ เจ๊อุมา 
12,400.- 

บริการส่งสินค้า บันทึกตกลงซื้อขาย 
ลว. 25 ก.ค. 59 

147. ค่าป้ายไวนิล (โครงการผู้สูงอายุฯ) 18,200.- 18,200.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
18,200.- 

ร้านอินดีไซน์ 
18,200.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงจ้าง 
ลว. 25 ก.ค. 59 

148. ค่าอาหารว่าง (คณะกรรมการคัดเลือกฯ) 500.- 500.- ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 
500.- 

ร้านแม่อําพัน 
500.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

149. ค่าอาหารว่าง  
(จัดระเบียบชุมชนแหลมนก) 

8,750.- 8,750.- ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 
8,750.- 

ร้านแม่อําพัน 
8,750.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

150. ค่าไวนิล (คณะนักศึกษาจากอินโดนีเซีย) 5,000.- 5,000.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
5,000.- 

ร้านอินดีไซน์ 
5,000.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

151. ค่าไวนิล (วันแม่) 13,200.- 13,200.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
13,200.- 

ร้านอินดีไซน์ 
13,200.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงจ้าง 
ลว. 10 ส.ค. 59 

152. ค่าไวนิล (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ) 17,136.- 17,136.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
17,136.- 

ร้านอินดีไซน์ 
17,136.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงจ้าง 
ลว. 18 เม.ย. 59 

153. ค่าไวนิล (วันคล้ายวันพระราชสมภพฯ) 3,888.- 3,888.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
3,888.- 

ร้านอินดีไซน์ 
3,888.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

154. ค่าธงชาติ (วันแม่) 15,000.- 15,000.- ตกลงราคา ร้านออน 2 
15,000.- 

ร้านออน 2 
15,000.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงซื้อขาย 
ลว. 10 ส.ค. 59 

155. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (วันพระราชสมภพฯ) 1,235.- 1,235.- ตกลงราคา ร้านออน 2  
1,235.- 

ร้านออน 2  
1,235.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

156. ค่าผ้าระบาย (วันแม่) 75,600.- 75,600.- ตกลงราคา ร้านออน 2 
75,600.- 

ร้านออน 2 
75,600.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 
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การซื้อหรือจ้าง 
157. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ  

(ตลับผงหมึก) 
101,915.- 101,915.- ตกลงราคา บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จํากัด 

101,915.- 
บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จํากัด 
101,915.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงซื้อขาย 
ลว. 23 ก.ย. 59 

158. ค่าอาหารว่าง (ประชุม ก.จ.จ.) 750.- 750.- ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 
750.- 

ร้านแม่อําพัน 
750.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

159. ค่าเลี้ยงรับรองคณะจาก อบจ.ภาคใต้ 40,000.- 40,000.- ตกลงราคา ร้านนูรโภชนา 
40,000.- 

ร้านนูรโภชนา 
40,000.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงจ้าง 
ลว. 25 ก.ค. 59 

160. ค่าวัสดุสํานักงาน 109,805.- 109,805.- ตกลงราคา ร้านออน 2 
109,805.- 

ร้านออน 2 
109,805.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงซื้อขาย 
ลว. 30 ก.ย. 59 

161. ค่าวัสดุอุปกรณ์และกระเป๋าเอกสาร 
(โครงการคนหูหนวกฯ) 

9,370.- 9,370.- ตกลงราคา ร้านมัสนา 
9,370.- 

ร้านมัสนา 
9,370.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

162. ค่าประกาศนียบัตร จํานวน 30  ใบ 
(โครงการคนหูหนวกฯ) 

1,200.- 1,200.- ตกลงราคา ร้านไมตรีสาส์นการพิมพ์ 
1,200.- 

ร้านไมตรีสาส์นการพิมพ์ 
1,200.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

163. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 12 รายการ 45,770.- 45,770.- ตกลงราคา ร้านอมรพานิช 
45,770.- 

ร้านอมรพานิช 
45,770.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

164. ค่ากระเป๋าเอกสาร  
(โครงการคนหูหนวกฯ) 

5,500.- 5,500.- ตกลงราคา ร้านมัสนา 
5,500.- 

ร้านมัสนา 
5,500.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

165. ค่าอุปโภค – บริโภค เดือน ส.ค. 59 17,800.- 17,800.- ตกลงราคา หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ ยะลา 
17,800.- 

หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ ยะลา 
17,800.- 

- สินค้ามีคุณภาพ 
ราคาถูก 
- มีบริการส่งสินค้า 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
ลว. 19 ส.ค. 59 

166. ค่าวัสดุการเรียนการสอน  เดือน ส.ค. 59 6,750.- 6,750.- ตกลงราคา ร้านมัสนา  
6,750.- 

ร้านมัสนา  
6,750.- 

- สินค้ามีคุณภาพ 
ราคาถูก 

- 

167. ค่าผ้าโสร่งชายและหญิง เดือน ส.ค. 59 6,500.- 6,500.- ตกลงราคา ร้านสุไลมาน 
6,500.- 

ร้านสุไลมาน 
6,500.- 

- มีบริการส่งสินค้า - 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
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การซื้อหรือจ้าง 
168. ค่าชุดนักเรียน เดือน ส.ค. 59 17,000.- 17,000.- ตกลงราคา ร้านอัล-อัยตาม  

17,000.- 
ร้านอัล-อัยตาม  
17,000.- 

- สินค้ามีคุณภาพ 
ราคาถูก 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
ลว. 19 ส.ค. 59 

169. ค่าอาหารข้าวกล่อง   เดือน  ส.ค. 59 900.- 900.- ตกลงราคา ร้านอาหารนูรโภชนา 
900.- 

ร้านอาหารนูรโภชนา 
900.- 

อาหารมีคุณภาพ
สะอาด 

- 

170. ค่าอุปโภค-บริโภค    เดือน ก.ย. 59 17,800.- 17,800.- ตกลงราคา หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ ยะลา 
17,800.- 

หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ ยะลา 
17,800.- 

- สินค้ามีคุณภาพ 
ราคาถูก 
- มีบริการส่งสินค้า 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
ลว. 26 ก.ย. 59 

171. ค่าวัสดุการเรียนการสอน   เดือน ก.ย. 59 6,750.- 6,750.- ตกลงราคา ร้านมัสนา 
6,750.- 

ร้านมัสนา 
6,750.- 

- สินค้ามีคุณภาพ 
ราคาถูก 

- 

172. ค่าผ้าโสร่งชายและหญิง   เดือน ก.ย. 59 6,500.- 6,500.- ตกลงราคา ร้านสุไลมาน 
6,500.- 

ร้านสุไลมาน 
6,500.- 

- มีบริการส่งสินค้า - 

173. ค่าชุดนักเรียน  เดือน  ก.ย. 59 17,000.- 17,000.- ตกลงราคา ร้านอัล-อัยตาม 
17,000.- 

ร้านอัล-อัยตาม 
17,000.- 

- สินค้ามีคุณภาพ 
ราคาถูก 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
ลว. 26 ก.ย. 59 

174. ค่าอาหารข้าวกล่อง  เดือน ก.ย. 59 900.- 900.- ตกลงราคา ร้านอาหารนูรโภชนา 
900.- 

ร้านอาหารนูรโภชนา 
900.- 

อาหารมีคุณภาพ 
สะอาด 

- 

175. ค่าน้ํามนัเชื้อเพลิง 
ประจําเดือน สิงหาคม 2559 

66,782.91 66,782.91 ตกลงราคา บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
66,782.91 

บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
66,782.91 

เป็นตัวแทนจําหน่าย
ที่อยู่ใกล้และสะดวก
ในการใช้บริการ 

- 

176. ค่าซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ตรวจการณ์ 
จํานวน 1 คัน  
  - ยี่ห้อ TOYOTA กค 8545 ปน 

7,088.75 7,088.75 ตกลงราคา บริษัท พิธานพาณิชย์ 
7,088.75 

บริษัท พิธานพาณิชย์ 
7,088.75 

สะดวกในการใช้
บริการรวดเร็วและ
ได้มาตรฐาน 

- 

177. ค่าวัสดุอะไหล่รถยนต์และเครื่องจักรกล 
จํานวน 46 รายการ 

70,973.10 70,973.10 ตกลงราคา ร้านศักดิ์ศรีการช่าง 
70,973.10 

ร้านศักดิ์ศรีการช่าง 
70,973.10 

สะดวกในการใช้
บริการรวดเร็วและ
ได้มาตรฐาน 

- 
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178. ค่าวัสดุอะไหล่รถยนต์และเครื่องจักรกล 

จํานวน 10 รายการ 
26,870.- 26,870.- ตกลงราคา ร้านใหญ่ไดนาโม 

26,870.- 
ร้านใหญ่ไดนาโม 
26,870.- 

สะดวกในการใช้
บริการรวดเร็วและ
ได้มาตรฐาน 

- 

179. ค่าซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรกล 
จํานวน 4 คัน เลขทะเบียน 80-4664 , 
80-4630 , 80-4191 , กข-9505 

57,955.- 57,955.- ตกลงราคา ร้านวีระแอร์ 
57,955.- 

ร้านวีระแอร์ 
57,955.- 

สะดวกในการใช้
บริการรวดเร็วและ
ได้มาตรฐาน 

- 

180. ค่าซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรกล 
จํานวน 4 คัน เลขทะเบียน 80-4123 , 
80-4666 , 80-4583 , 80-4766 

102,623.70 102,623.70 ตกลงราคา ร้านศักดิ์ศรีการช่าง 
102,623.70 

ร้านศักดิ์ศรีการช่าง 
102,623.70 

สะดวกในการใช้
บริการรวดเร็วและ
ได้มาตรฐาน 

- 

181. ค่าวัสดุอะไหล่รถยนต์และเครื่องจักรกล  110,800.- 110,800.- ตกลงราคา หจก.ปัตตานีกิจการยาง 
110,800.- 

หจก.ปัตตานีกิจการยาง 
110,800.- 

สะดวกในการใช้
บริการรวดเร็วและ
ได้มาตรฐาน 

สัญญาจ้างเลขที่ 
067/2559  

ลว. 17 ส.ค. 2559 

182. ค่าถมดนิบริเวณ สนามฟุตบอล (สนาม 3) 
สนามกีฬากลาง อบจ.ปน 

1,352,000.- 1,352,000.- วิธีพิเศษ หจก.เกตุบุญชูก่อสร้าง 
1,492,000.- 
หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง 
1,575,000.- 

หจก.เกตุบุญชูก่อสร้าง 
1,352,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
069/2559 

ลว. 5 ก.ย. 2559 

183. ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบคอลง
ชลประทาน 

1,756,000.- 1,756,000.- วิธีพิเศษ หจก.เกตุบุญชูก่อสร้าง 
1,796,600.- 
หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง 
1,800,000.- 

หจก.เกตุบุญชูก่อสร้าง 
1,756,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
070/2559 

ลว. 5 ก.ย. 2559 

184. ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก เทศบาลรูสะมิแล 
อําเภอเมืองปัตตาน ี

879,000.- 928,000.- วิธีพิเศษ หจก.เกตุบุญชูก่อสร้าง 
928,000.- 
หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง 
930,000.- 

หจก.เกตุบุญชูก่อสร้าง 
879,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
071/2559 

ลว. 5 ก.ย. 2559 

 



- 22 - 
ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
185. บุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก จุกเริ่มบ้าน

โต๊ะโสม ม.1 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตาน ี
2,627,000.- 2,811,000.- วิธีพิเศษ หจก.มะซาสัมพันธ์ 

2,677,000.- 
หจก.เอส.เอ็น ปัตตานี 
2,636,000.- 

หจก.มะซาสัมพันธ์ 
2,627,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
074/2559 

ลว. 6 ก.ย. 2559 

186. ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสาย บ้านกูบังกา
เดาะ ภูเขากาเดาะ ต.สะกํา อ.มายอ 

3,156,000.- 3,546,000.- วิธีพิเศษ หจก.มะซาสัมพันธ์ 
3,156,000.- 
หจก.เอส.เอ็น ปัตตานี 
3,175,000.- 

หจก.มะซาสัมพันธ์ 
3,156,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
075/2559 

ลว. 6 ก.ย. 2559 

187. ค่าขุดลอกคลองบ้านตุยง ม.3 ต.สาคอบน 
อ.มายอ 

1,502,000.- 1,503,000.- วิธีพิเศษ หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง 
1,503,000.- 
หจก.ดูว่า แทรคเตอร์ 
1,518,000.- 

หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง 
1,500,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
077/2559 

ลว. 6 ก.ย. 2559 

188. ค่าขุดลอกคลอง ม.1-3 ต.ดอนรัก อ.
หนองจิก จ.ปัตตานี 

1,642,000.- 1,647,000.- วิธีพิเศษ หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง 
1,647,000.- 
หจก. ดูวา แทรคเตอร์ 
1,674,000.- 

หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง 
1,642,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
078/2559 

ลว. 6 ก.ย. 2559 

189. ค่าขุดลอกลําห้วยที่ 1 ต.ดอนทราย บ้าน
รังมดแดง ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น 

1,415,000.- 1,420,000.- วิธีพิเศษ หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง 
1,420,000.- 
หจก.ดูวา แทรคเตอร์ 
1,437,000.- 

หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง 
1,415,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
079/2559 

ลว. 6 ก.ย. 2559 

190. ค่าปรับปรุงถนนงานซ่อมสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์คอนกรีต สายปาลัส – บ้านจูนง 
ม.3 , 6 , 7 

3,000,000.- 2,438,000.- วิธีพิเศษ หจก.ดูวา แทรคเตอร์ 
2,437,000.- 
หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง 
2,439,000.- 

หจก.ดูวา แทรคเตอร์ 
2,437,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
080/2559 

ลว. 6 ก.ย. 2559 

 



- 23 - 
ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
191. ค่าก่อสร้างระบบกรองน้ําบาดาลที่สถานี

ขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดปัตตาน ี
800,000.- 839,000.- วิธีพิเศษ หจก.สยามสลาตัน คอนสรัคชั่น 

807,000.- 
หจก. เอส.บี คอนสตรัคชั่น 
890,000.- 

หจก.สยามสลาตัน คอนสรัคชั่น 
800,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
083/2559 

ลว. 21 ก.ย. 2559 

192. ปรับปรุงประตูเข้า – ออก สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดปัตตาน ี

468,000.- 468,000.- วิธีพิเศษ หจก.บิลดิ้ง บอซสัน 
483,000.- 
หจก. เอส.บี คอนสตรัคชั่น 
510,000.- 

หจก.บิลดิ้ง บอซสัน 
468,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
084/2559 

ลว. 21 ก.ย. 2559 

193. ค่าเสริมสรา้งผิวจราจรถนนลาดยางแอส
ฟัลท์คอนกรีต 

2,650,000.- 2,094,000.- วิธีพิเศษ หจก.เธีรปรีชา ก่อสร้าง 
2,650,000.- 
หจก.พรแก้วการก่อสร้าง 
2,719,000.- 

หจก.เธีรปรีชา ก่อสร้าง 
2,094,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
085/2559 

ลว. 26 ก.ย. 2559 

194. ค่าเสริมสรา้งผิวจราจรถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์คอนกรีต สาย อบจ.บ้านกอลํา 
 ต.กอลํา –บ้านต้นไผ 

2,650,000.- 1,998,000.- วิธีพิเศษ หจก.เธียรปรีชา ก่อสร้าง 
2,650,000.- 
หจก.พรแก้วการก่อสร้าง 
2,668,000.- 

หจก.เธียรปรีชา ก่อสร้าง 
1,988,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
086/2559 

ลว. 27 ก.ย. 2559 

195. ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางและ
ขยายไหล่ทางถนนรามโกมุท 

5,000,000.- 4,716,000.- วิธีพิเศษ หจก.เธียรปรีชา ก่อสร้าง 
5,000,000.- 
หจก.พรแก้วการก่อสร้าง 
5,015,000.- 

หจก.เธียรปรีชา ก่อสร้าง 
4,716,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
087/2559 

ลว. 27 ก.ย. 2559 

196. ค่าฝากส่งหนังสือและไปรษณียภัณฑ์ต่างๆ 
ประจําเดือน  - พฤษภาคม 2559 
                 - มิถุนายน 2559 
                 - กรกฎาคม 2559 
                 - สิงหาคม 2559 
                 - กันยายน 2559 

1,929.- 1,929.- ตกลงราคา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
1,929.- 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
1,929.- 

เป็นร้านที่สะดวกใน
การใช้บริการและ
ใกล้ที่สุด 

- 

 

 

 

 



- 24 - 
ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
197. ค่าส่งหนังสือพิมพ์มติชนรายวันและ

หนังสือมติชนรายสัปดาห์ประจําเดือน
สิงหาคม / กันยายน 2559 

1,060.- 1,060.- ตกลงราคา ร้านกรุงทอง 
1,060.- 

ร้านกรุงทอง 
1,060.- 

เป็นร้านที่สะดวกใน
การใช้บริการและ
ใกล้ที่สุด 

- 

 


