
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 

ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าไปรษณีย ์
- เดือนตุลาคม 2559 

918.- 918.- ตกลงราคา ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข 
สาขารูสะมิแล 918.- 

ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข 
สาขารูสะมิแล 918.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

2 ค่าไวนิล  (วันปิยะมหาราช) 720.- 720.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
720.- 

ร้านอินดีไซน์ 
720.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

3 ค่าพวงมาลา (วันปิยะมหาราช) 1,000.- 1,000.- ตกลงราคา ร้านคาลล่าลิลลี่ 
1,000.- 

ร้านคาลล่าลิลลี่ 
1,000.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

4 ค่าพานพุ่มดอกไม้แห้งและเครื่องทอง
น้อย (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สวรรค) 

20,000.- 20,000.- ตกลงราคา ร้านคาลล่าลิลลี่ 
20,000.- 

ร้านคาลล่าลิลลี่ 
20,000.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงการจ้าง 
ลว. 21 ตุลาคม 2559 

5 ค่าจ้างทํากระเป๋าและถุงยังชีพแบบ
ผ้าดิบ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่   
ปี 2560) 

90,000.- 90,000.- ตกลงราคา ร้านออน 2 
90,000.- 

ร้านออน 2 
90,000.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงการจ้าง 
ลว. 18 ตุลาคม 2559 

6 ค่าไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ใน 
พระบรมโกศ 

14,917.50 14,917.50 ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
14,917.50 

ร้านอินดีไซน์ 
14,917.50 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงการจ้าง 
ลว. 21 ตุลาคม 2559 

7 ค่าอาหารกลางวัน (รับเสด็จฯ สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ) 

5,500.- 5,500.- ตกลงราคา ร้านอาหารนูรโภชนา 
5,500.- 

ร้านอาหารนูรโภชนา 
5,500.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

8 ค่าแผ่นพับและสื่อประชาสัมพันธ์ใน
การป้องกันควบคุมโรคจังหวัดปัตตานี 

4,070,000.- 4,070,000.- วิธีพิเศษ บริษัท บลูอิมเมจ จํากัด 
4,070,000.- 

บริษัท บลูอิมเมจ จํากัด 
4,070,000.- 

บริการส่งสินค้า 
สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงการจ้าง 
ลว. 26 กันยายน 2559 

9 ค่าชุดกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

28,959.- 28,959.- ตกลงราคา ร้านอิลยาส สปอร์ต 
28,959.- 

ร้านอิลยาส สปอร์ต 
28,959.- 

บริการดี 
ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
เลขที่ 1/2560  

ลว. 11 ตุลาคม 2559 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

10 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 876.05 876.05 ตกลงราคา บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
876.05 

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
876.05 

เป็นสถานบริการที่
เหมาะสมสะดวกใน
การจัดซื้อ 

- 

11 ค่าไปรษณีย ์ 416.- 416.- ตกลงราคา บ.ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
416.- 

บ.ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
416.- 

เป็นสถานบริการที่
เหมาะสมสะดวกใน
การจัดซื้อ 

- 

12 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559 

34,153.40 34,153.40 ตกลงราคา บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
34,153.40 

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
34,153.40 

เป็นตัวแทนจําหน่าย
ที่อยู่ใกล้และสะดวก
ในการใช้บริการ 

- 

13 ค่าขุดลอกคลองตุยง ม.1 , 2 , 3, 5 , 6 
ตําบลคลองใหม่ อําเภอยะรัง 

2,300,000.- 2,302,000.- วิธีพิเศษ หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง 
2,302,000.- 
หจก.ดูว่า แทรคเตอร์ 
2,335,000.- 

หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง 
2,300,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ที่ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 002/2560 
ลว. 22 พฤศจิกายน 2559 

14 ปรับปรุงโรงยิมสนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

2,759,000.- 2,759,000.- วิธีพิเศษ หจก.สยามสลาตัน คอนสตรัคชั่น 
2,759,000.- 
หจก.เอส บี คอนสรัตชั่น 
2,784,000.- 

หจก.สยามสลาตัน คอนสตรัคชั่น 
2,759,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ที่ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 001/2560 
ลว. 25 พฤศจิกายน 2559 

 


