
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 ค่าหนังสือพิมพ์ 

- เดือน ต.ค. 59 
- เดือน พ.ย. 59 

 
820.- 
800.- 

 
1,620.- 

 
ตกลงราคา 

 
ร้านกรุงทอง  
1,620.- 

 
ร้านกรุงทอง  
1,620.- 

 
มีบริการส่งสินค้า 

 
- 

2 ค่าไปรษณีย ์
- เดือน พ.ย. 59 

 
41,211.- 

 
41,211.- 

 
ตกลงราคา 

 
ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข  
สาขารูสะมิแล  41,211.- 

 
ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข  
สาขารูสะมิแล  41,211.- 

 
ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 

 
- 

3 ค่าดอกไม้สด (เตรียมงานรับเสด็จฯ) 150,000.- 150,000.- วิธีพิเศษ ร้านคาลล่าลิลลี่ 
150,000.- 

ร้านคาลล่าลิลลี่ 
150,000.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงซื้อขาย 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 

4 ค่าจัดขนม(เลี้ยงรับรองคณะข้าราชการ 
กระทรวงมหาดไทย รับเสด็จฯ) 

6,951.- 6,951.- ตกลงราคา นางสาวศศินภา  ฟักแฟง 
6,951.- 

นางสาวศศินภา  ฟักแฟง 
6,951.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

5 ค่าจัดผลไม้ตัดแต่ง  
(เลี้ยงรับรองคณะขา้ราชการ
กระทรวงมหาดไทยรับเสด็จฯ) 

12,000.- 12,000.- ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 
12,000.- 

ร้านแม่อําพัน 
12,000.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงซื้อขาย 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 

6 ค่าทําความสะอาดห้องประชุม อบจ. 
เพื่อเตรียมงานรับเสด็จฯ 

40,700.- 40,700.- ตกลงราคา บ. รักษาความปลอดภัยเอกพิทักษ์ จก. 
40,700.- 

บ. รักษาความปลอดภัยเอกพิทักษ์ จก. 
40,700.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
อาหารมีคุณภาพ  
สะอาด 

บันทึกตกลงจ้าง 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 

7 ค่าพุ่มเงินพุ่มทอง (งานรับเสด็จฯ) 8,970.- 8,970.- ตกลงราคา ร้านออน 2  
8,970.- 

ร้านออน 2  
8,970.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

8 ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดสวนไม้ดอกไม้
ประดับ (งานรับเสด็จฯ) 

25,950.- 25,950.- ตกลงราคา ร้านสวนอุทัยพันธ์ไม้ 
25,950.- 

ร้านสวนอุทัยพันธ์ไม้ 
25,950.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บัตทึกตกลงซื้อขาย 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
9 ค่าผ้าระบาย (งานรับเสด็จฯ) 84,000.- 84,000.- ตกลงราคา ร้านออน 2 

84,000.- 
ร้านออน 2 
84,000.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงซื้อขาย 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 

10 ค่าน้ําดื่มและน้ําแข็ง (งานรับเสด็จฯ) 4,410.- 4,410.- ตกลงราคา นางรอมเลาะ  เจ๊ะอุมา 
4,410.- 

นางรอมเลาะ  เจ๊ะอุมา 
4,410.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

11 ค่าอาหารเลี้ยงรับรอง (งานรับเสด็จฯ) 19,250.- 19,250.- ตกลงราคา ร้านนูรโภชนา 
19,250.- 

ร้านนูรโภชนา 
19,250.- 

อาหารมีคุณภาพ 
สะอาด 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 

12 ค่าสายไมค์และแช็คไมค ์
(งานรับเสด็จฯ) 

3,700.- 3,700.- ตกลงราคา ร้านเอเชีย อิเล็กทรอนิกส์ 
3,700.- 

ร้านเอเชีย อิเล็กทรอนิกส์ 
3,700.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

13 ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพัก 46,000.- 46,000.- ตกลงราคา นายสะแหละ  หมะมะซางอ 
46,000.- 

นายสะแหละ  หมะมะซางอ 
46,000.- 

การบริการมีคุณภาพ 
 

บันทึกตกลงการจ้าง 
วันที่ 26 กันยายน 2559 

14 เลี้ยงรับรอง (ประชุม ก.จ.จ.) 500.- 500.- ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 
500.- 

ร้านแม่อําพัน 
500.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

15 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  
(งานรับเสด็จฯ) 

1,800.- 1,800.- ตกลงราคา นางสาววันดี  จิรสินคุณานนท ์
1,800.- 

นางสาววันดี  จิรสินคุณานนท ์
1,800.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

16 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
(งานรับเสด็จฯ) 

10,020.- 10,020.- ตกลงราคา ร้านสังกะสี 
10,020.- 

ร้านสังกะสี 
10,020.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

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

หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ ยะลา 
17,800.- 

สินค้ามีคุณภาพ 
ราคาถูก 
มีบริการส่งสินค้า 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
วันที่ 21 ตุลาคม 2559 

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

ร้านมัสนา 
6,750.- 

สินค้ามีคุณภาพ 
ราคาถูก 

- 

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

ร้านสุไลมาน 
6,500.- 

มีบริการส่งสินค้า - 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
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เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
20 ค่าชุดนักเรียน 17,000.- 17,000.- ตกลงราคา ร้านอัล-อัยตาม 

17,000.- 
ร้านอัล-อัยตาม 
17,000.- 

สินค้ามีคุณภาพ 
ราคาถูก 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
วันที่ 21 ตุลาคม 2559 

21 ค่าอาหารข้าวกล่อง 900.- 900.- ตกลงราคา ร้านอาหารนูรโภชนา 
900.- 

ร้านอาหารนูรโภชนา 
900.- 

อาหารมีคุณภาพ 
สะอาด 

- 

22  ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,965.75 1,965.75 ตกลงราคา บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
1,965.75 

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
1,965.75 

เป็นสถานบริการที่
เหมาะสมสะดวกใน
การจัดซื้อ 

- 

23 
 

ค่าวัสดุสํานักงาน สําหรับจัดทํา
เอกสารประกอบการประชุม 

4,150.- 4,150.- ตกลงราคา ร้านปรีดา 
4,150.- 

ร้านปรีดา 
4,150.- 

ร้านอยู่ใกล้สํานักงาน 
มีบริการส่งสินค้า 

- 

24 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(จัดการประชุมคณะกรรมการ 
ประสานแผนฯ) 

725.- 725.- ตกลงราคา นายมะราดี  เจะมะ 
725.- 

นายมะราดี  เจะมะ 
725.- 

อาหารมีคุณภาพ 
สะอาดและราคาถูก 

- 

25 ค่าจ้างพิมพ์ปกพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

10,320.- 10,320.- ตกลงราคา ร้านสาส์นสัมพันธ์การพิมพ์ 
10,320.- 

ร้านสาส์นสัมพันธ์การพิมพ์ 
10,320.- 

ผลงานมีคุณภาพ 
ราคาเหมาะสม 

- 

26 ค่าจัดจ้างปริ้นสีรายงานการติดตาม
และประเมินผลแบบ 
แผนพัฒนาปี 2559 

1,400.- 1,400.- ตกลงราคา ร้านปัตตานีซีร๊อกซ์ 
1,400.- 

ร้านปัตตานีซีร๊อกซ์ 
1,400.- 

ผลงานมีคุณภาพ 
ราคาเหมาะสม 

- 

27 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 
- เดือน ธันวาคม 2559 

71,804.99 71,804.99 ตกลงราคา บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
71,804.99 

บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
71,804.99 

เป็นตัวแทนจําหน่าย
ที่อยู่ใกล้และสะดวก
ในการใช้บริการ 

- 

28 ค่าเช่าเหมารถตู้ ตามโครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียนสังกัด อปท. ในรอบ
คัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 
ประจําปี 2560 

28,000.- 28,000.- ตกลงราคา - นายมูหมะกรี   กาหลง 
14,000.- 
- นายการียา   มะดีเยาะ 
14,000.- 

- นายมูหมะกรี   กาหลง 
14,000.- 
- นายการียา   มะดีเยาะ 
14,000.- 

บริการดี บันทึกตกลงจ้าง 
ลว. 15 พฤศจิกายน 2559 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
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โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
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การซื้อหรือจ้าง 
29 ค่าวัสดุสํานักงาน 

(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) 
7,704.- 7,704.- ตกลงราคา บริษัท แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 

7,704.- 
บริษัท แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
7,704.- 

บริการดี 
ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
สินค้ามีคุณภาพ 

- 

30 ค่าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 20,000.- 20,000.- ตกลงราคา บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
20,000.- 

บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
20,000.- 

เป็นราคาที่เหมาะสม บันทึกข้อตกลง 
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 

 


