
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

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

1,965.75 
บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
1,965.75 

เป็นสถานบริการที่
เหมารสมสะดวกใน
การจัดซื้อ 

- 

2 ค่าหนังสือพิมพ์ เดือนธันวาคม 2559 870.- 870.- ตกลงราคา ร้านกรุงทอง 
870.- 

ร้านกรุงทอง 
870.- 

- บริการส่งสินค้า - 

3 ค่าไปรษณีย์ เดือนธนัวาคม 2559 3,950.- 
 

3,950.- ตกลงราคา ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข 
สาขารูสะมิแล 3,950.- 

ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข 
สาขารูสะมิแล 3,950.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

4 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง เดือนตุลาคม 2559 70,877.45 70,877.45 ตกลงราคา บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
70,877.45 

บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
70,877.45 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

5 ค่าดอกไม้สด 
(วันพระบิดาแห่งฝนหลวง) 

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

ร้านคาลล่าลิลลี่ 
1,000.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

6 ค่าปฏิทินตั้งโต๊ะและปฏิทินแขวนภาพ
โปสเตอร์ ประจําปี 2560 

2,022,000.- 2,022,000.- วิธีพิเศษ บริษัทบลูอิมมจ จํากัด 
2,022,000.- 

บริษัทบลูอิมมจ จํากัด 
2,022,000.- 

มีบริการส่งสินค้า สัญญาเลขที่ 3/2560 
ลว. 21 ธันวาคม 2559 

7 ค่าธงชาติและธงสัญลักษณ์ 30,000.- 30,000.- ตกลงราคา ร้านออน 2 
30,000.- 

ร้านออน 2 
30,000.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงซื้อขาย 
ลว. 3 พฤศจิกายน 2559 

8 ค่าไม้ดอกไม้ประดับ(งานรับเสด็จฯ) 3,500.- 3,500.- ตกลงราคา ร้านดาราฎี & ดีนส์การ์เด้นท์ 
3,500.- 

ร้านดาราฎี & ดีนส์การ์เด้นท์ 
3,500.- 

มีบริการส่งสินค้า - 

9 ค่าน้ําดื่ม  
“สืบสานปณิธาน งานของพ่อ) 

480.- 480.- ตกลงราคา นางรอมเลาะ  เจ๊ะอุมา 
480.- 

นางรอมเลาะ  เจ๊ะอุมา 
480.- 

มีบริการส่งสินค้า - 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
10 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 

(คณะกรรมการคุมสอบการสรรหาฯ) 
400.- 400.- ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 

400.- 
ร้านแม่อําพัน 
400.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

11 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม “สืบสาน
ปณิธาน งานของพ่อ” 

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

ร้านแม่อําพัน 
2,500.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

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

ร้านออน 2 
84,000.- 

อาหารมีคุณภาพ 
สะอาด 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
ลว. 9 พ.ย. 2559 

13 ค่าพรมอัดเรียบ(งานรับเสด็จฯ) 11,648.- 11,648.- ตกลงราคา ร้านเดียร์เฮ้าส์ผ้าม่าน 
11,648.- 

ร้านเดียร์เฮ้าส์ผ้าม่าน 
11,648.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงซื้อขาย 
ลว. 9 พ.ย. 2559 

14 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 795.90 795.90 ตกลงราคา บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
795.90 

บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
795.90 

- ที่ตั้งใกลส้ํานักงาน 
- เป็นสินค้าที่มีเฉพาะ 

- 

15 ค่าทําป้ายด้วยโฟม 
(โครงการประชุมประชาคมฯ) 

1,500.- 1,500.- ตกลงราคา นายยูโซะ  ยาแม 
1,500.- 

นายยูโซะ  ยาแม 
1,500.- 

ผลงานมีคุณภาพตรง
กับความต้องการ 

- 

16. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนฯ) 

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

นายมะราดี  เจะมะ 
275.- 

- อาหารมีคุณภาพ 
สะอาด 
- ราคาถูก 

- 

17 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประชุม
คณะกรรมการพัฒนา อบจ.) 

500.- 500.- ตกลงราคา นายมะราดี  เจะมะ 
500.- 

นายมะราดี  เจะมะ 
500.- 

- อาหารมีคุณภาพ 
สะอาด 
- ราคาถูก 

- 

18 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จอภาพ
คอมพิวเตอร์) 

6,780.- 6,780.- ตกลงราคา บริษัททักษิณอินโฟเทค จํากัด 
6,780.- 

บริษัททักษิณอินโฟเทค จํากัด 
6,780.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ
ตรงกับความต้องการ 

- 

19 ค่าจ้างพิมพ์ปกพร้อมเข้าเล่ม 
(แผนดําเนินงานฯ) 

4,320. 4,320.- ตกลงราคา ร้านสาส์นสัมพัน์การพิมพ์ 
4,320.- 

ร้านสาส์นสัมพัน์การพิมพ์ 
4,320.- 

งานออกมามี
คุณภาพตรงตาม
ต้องการ 

- 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
20 ค่าจ้างพิมพ์ปกพร้อมเข้าเล่ม 

(รายงานการติดตามฯ) 
8,400.- 8,400.- ตกลงราคา ร้านสาส์นสัมพันธ์การพิมพ์ 

8,400.- 
ร้านสาส์นสัมพันธ์การพิมพ์ 
8,400.- 

งานออกมามี
คุณภาพตรงตาม
ต้องการ 

- 

21 ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสารขาว – ดํา A4 
(แผนพัฒนา 4 ปีฯ) 

1,350.- 1,350.- ตกลงราคา ร้านลานประดู่ก็อบปี้เซ็นเตอร์ 
1,350.- 

ร้านลานประดู่ก็อบปี้เซ็นเตอร์ 
1,350.- 

งานออกมามี
คุณภาพตรงตาม
ต้องการ 

- 

22 ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสารขาว – ดํา A4 
(ร่างแผนพัฒนา 4 ปีฯ) 

2,181.60 2,181.60 ตกลงราคา ร้านลานประดู่ก็อบปี้เซ็นเตอร์ 
2,181.60 

ร้านลานประดู่ก็อบปี้เซ็นเตอร์ 
2,181.60 

งานออกมามี
คุณภาพตรงตาม
ต้องการ 

- 

23 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ) 

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

นายมะราดี  เจะมะ 
275.- 

- อาหารมีคุณภาพ 
สะอาด 
- ราคาถูก 

- 

24 ค่าไปรษณีย ์ 636.- 636.- ตกลงราคา บ.ไปรษณีย์ไทยจํากัด 
636.- 

บ.ไปรษณีย์ไทยจํากัด 
636.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

25 ค่าวัสดุสํานักงาน 28,150.- 28,150.- ตกลงราคา ร้านออน 2 
28,150.- 

ร้านออน 2 
28,150.- 

- ร้านอยู่ใกล้
สํานักงาน 
- มีบริการส่งสินค้า 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
ลว. 11 มกราคม 60 

26 ค่าวัสดุสํานักงาน 14,980.- 14,980.- ตกลงราคา บ.แอล.เจ.อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
14,980.- 

บ.แอล.เจ.อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
14,980.- 

- สินค้ามีคุณภาพ 
- มีบริการส่งสินค้า 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
ลว. 11 ม.ค. 60 

27 ค่าจ้างจัดดอกไม้ 2,000.- 2,000.- ตกลงราคา ร้านคาลล่าลิลลี่ 
2,000.- 

ร้านคาลล่าลิลลี่ 
2,000.- 

ผลงานออกมามี
คุณภาพตรงกับความ
ต้องการ 

- 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
28 ค่าจ้างจัดทําไวนิล 

(โครงการประชุมประชาคมฯ) 
3,125.- 3,125.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 

3,125.- 
ร้านอินดีไซน์ 
3,125.- 

ผลงานออกมามี
คุณภาพตรงกับความ
ต้องการ 

- 

29 ค่าวัสดุสํานักงาน 5,660.- 5,660.- ตกลงราคา ร้านปรีดาเครื่องเขียน 
5,660.- 

ร้านปรีดาเครื่องเขียน 
5,660.- 

- มีบริการส่งสินค้า 
- ร้านอยู่ใกล้
สํานักงาน 

- 

30 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,950.- 1,950.- ตกลงราคา บ.ทักษิณอินโฟเทค จํากัด 
1,950.- 

บ.ทักษิณอินโฟเทค จํากัด 
1,950.- 

- มีบริการส่งสินค้า 
- ร้านอยู่ใกล้
สํานักงาน 

- 

31 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม(ประชุมประชาคม) 

23,400.- 23,400.- ตกลงราคา นายมะราดี  เจะมะ 
23,400.- 

นายมะราดี  เจะมะ 
23,400.- 

- อาหารมีคุณภาพ 
สะอาด 
- ราคาถูก 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
ลว. 26 ต.ค. 59 

32 ค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวันและเพื่อ
ดําเนินการตามโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติประจําปีงบประมาณ 2560 

65,020.- 65,020.- ตกลงราคา นางสาวสายฝน  สุขสาลี 
65,020.- 

นางสาวสายฝน  สุขสาลี 
65,020.- 

- บริการด ี
- ที่ตั้งใกลส้ํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

33 ค่าจ้างทําอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
สําหรับคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปีงบประมาณ 2560 

1,400.- 1,400.- ตกลงราคา นายซายารีย๊ะ  มะลากอ 
1,400.- 

นายซายารีย๊ะ  มะลากอ 
1,400.- 

- บริการด ี
- ที่ตั้งใกลส้ํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

34 ค่าน้ําดื่ม เพื่อดําเนินการตามโครงการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี
งบประมาณ 2560 

6,325.- 6,325.- ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ พิ้งซัพลาย 
6,325.- 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ พิ้งซัพลาย 
6,325.- 

- บริการด ี
- ที่ตั้งใกลส้ํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

35 ค่าดอกไม้สด สําหรับใช้ในพิธีเปิด ตาม
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปีงบประมาณ 2560 

4,800.- 4,800.- ตกลงราคา นางสาวระวีพรรณ์  ดําดี 
4,800.- 

นางสาวระวีพรรณ์  ดําดี 
4,800.- 

- บริการด ี
- ที่ตั้งใกลส้ํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
36 ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม 

สําหรับรับรองแขกผู้มีเกียรติตาม
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปีงบประมาณ 2560 

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

ร้านแม่อําพัน 
2,500.- 

- บริการด ี
- ที่ตั้งใกลส้ํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

37 ค่าเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง ตาม
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปีงบประมาณ 2560 

30,000.- 30,000.- ตกลงราคา นายณัฐพจน์  ศรีวิรมย์ 
30,000.- 

นายณัฐพจน์  ศรีวิรมย์ 
30,000.- 

- บริการด ี
- ที่ตั้งใกลส้ํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

38 ค่าจ้างเหมาเครื่องเล่น เพื่อจัดกิจกรรม 
ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปีงบประมาณ 2560 

99,000.- 99,000.- ตกลงราคา นายมูฮัมหมัดรอมี  โต๊ะเจ๊ะ 
99,000.- 

นายมูฮัมหมัดรอมี  โต๊ะเจ๊ะ 
99,000.- 

- บริการด ี
- ที่ตั้งใกลส้ํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 01/2560 

ลว. 12 ม.ค. 2560 

39 ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 2,500 2,500.- ตกลงราคา ร้านเจ๊ะดีซิเมนต์บล็อก 
2,500.- 

ร้านเจ๊ะดีซิเมนต์บล็อก 
2,500.- 

- บริการด ี
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

40 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2559 

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

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
71,167.65 

เป็นตัวแทนจําหน่ายที่อยู่
ใกล้และสะดวกในการใช้
บริการ 

- 

41 ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก สายคลองตาย
คูลึก ต.ทรายขาว – ต.ช้างไห้ตก 

2,850,000.- 2,771,000.- ตกลงราคา หจก.ขาวทองการก่อสร้าง 
2,771,000.- 
หจก.วรพงศ์การโยธา 
2,776,000.- 

หจก.ขาวทองการก่อสร้าง 
2,770,000.- 
 

มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาเลขที่ 004/2560 
ลว. 5 ม.ค. 2560 

42 ค่าขุดลอกคลองสายตําบลบางตาวา  
ต.บางเขา อ.หนองจิก 

1,677,000.- 1,674,000.- ตกลงราคา หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง 
1,674,000.- 
หจก.ดูว่า แทรคเตอร์ 
1,699,000.- 

หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง 
1,674,000.- 
 

มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาเลขที่ 005/2560 
ลว. 5 ม.ค. 2560 

43 ค่าขุดลอกคลองสาย ต.ตุยง –  
ต.ปูโละปุโย อ.หนองจิก 

3,185,000.- 3,178,000.- ตกลงราคา หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง 
3,178,000.- 
หจก.ดูว่า แทรคเตอร์ 
3,219,000.- 

หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง 
3,178,000.- 
 

มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาเลขที่ 006/2560 
ลว. 5 ม.ค. 2560 



 
- 6 – 

 

ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
44 ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ม.4 

ต.กระหวะ – ม.4 ต.บาโลย 
2,550,000.- 2,474,000.- วิธีพิเศษ หจก.มะซาสัมพันธ์ 

2,474,000.- 
หจก. เอส.เอ็น ปัตตานี 
2,481,000.- 

หจก.มะซาสัมพันธ์ 
2,474,000 
 

มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาเลขที่ 008/2560 
ลว. 6 ม.ค. 2560 

45 ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ม.1  
ต.ตอหลัง – ม.5 ต.ตันหยงดาลอ 

1,700,000.- 1,621,000.- วิธีพิเศษ หจก.มะซาสัมพัน์ 
1,621,000.- 
หจก. เอส.เอ็น ปัตตานี 
1,630,000.- 

หจก.มะซาสัมพัน์ 
1,620,000.- 
 

มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาเลขที่ 009/2560 
ลว. 6 ม.ค. 2560 

46 ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ม.1 ต.ปุลา
กง ม.3 ต.ตะโล๊ะ 

1,650,000.- 1,601,000.- วิธีพิเศษ หจก.มะซาสัมพันธ์ 
1,601,000.- 
หจก.เอส.เอ็น ปัตตานี 
1,605,000.- 

หจก.มะซาสัมพันธ์ 
1,600,000.- 
 

มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาเลขที่ 010/2560 
ลว. 6 ม.ค. 2560 

47 บุกเบิกถนน ม.4 ต.ควนโนรี ม.3  
ต.ป่าไร อ.แม่ลาน 

4,050,000.- 4,091,000.- วิธีพิเศษ หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง 
4,095,000.- 
หจก.เกตบุญชูก่อสร้าง 
4,200,000.- 

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง 
4,050,000.- 
 

มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาเลขที่ 011/2560 
ลว. 9 ม.ค. 2560 

48 ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอม
กรีตสายบ้านทุ่งยาว ม.6 ต.โคกโพธิ์ 

4,896,000.- 4,896,000.- วิธีพิเศษ หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง 
4,900,000.- 
หจก.พรแก้วก่อสร้าง 
4,910,000.- 

หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง 
4,896,000.- 
 

มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาเลขที่ 012/2560 
ลว. 11 ม.ค. 2560 

49 ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีตสาย ม.2 บ้านท่ากูโบ ต.ปุโละ
ปุโย อ.หนองจิก 

3,200,000.- 3,200,000.- วิธีพิเศษ หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง 
3,205,000.- 
หจก.พรแก้วก่อสร้าง 
3,210,000.- 

หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง 
3,200,000.- 
 

มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาเลขที่ 013/2560 
ลว. 11 ม.ค. 2560 



 
- 7 – 

 

ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
50 ค่าบุกเบิกถนนหินคลุกสายบ้านบ่อหว้า

เหนือ ม.4 ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ 
4,478,000.- 4,467,000.- วิธีพิเศษ หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง 

4,468,000.- 
หจก.เกตบุญชูก่อสร้าง 
4,494,000.- 

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง 
4,467,000.- 
 

มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาเลขที่ 014/2560 
ลว. 11 ม.ค. 2560 

 


