
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,867.60 1,867.60 ตกลงราคา บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 

1,867.60 
บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
1,867.60 

เป็นสถานบริการที่
เหมาะสมสะดวกใน
การจัดซื้อ 

- 

2 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 106,289.57 106,289.57 ตกลงราคา บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
106,289.57 

บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
106,289.57 

เป็นตัวแทนจําหน่าย 
ที่อยู่ใกล้และสะดวก
ในการใช้บริการ 

- 

3 ค่าปรับปรุงอาคารทาสีอัฒจันทร์
อาคาร B 

500,000.- 500,000.- วิธีพิเศษ หจก.สลามมัตสลาตัน 
510,000.- 

หจก.สลามมัตสลาตัน 
510,000.- 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

สัญญาจ้างเลขที่ 
015/2560 

ลว. 9 ก.พ. 60 

4 ค่าขุดลอกคลอง ม.3 ต.ดอน – ม.5  
ต.ท่าน้ํา อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 

798,000.- 798.000.- วิธีพิเศษ หจก.เซาท์สยามบิลดิ้ง 
798,000.- 

หจก.เซาท์สยามบิลดิ้ง 
798,000.- 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

สัญญาจ้างเลขที่ 
016/2560 

ลว. 21 ก.พ. 60 

5 ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายปอเนาะ
บาบอเซ็ง – ศูนย์เด็กกําพร้า ม. 2,3 
ต.ตาลีอายร์ – ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง  
จ.ปัตตานี 

1,600,000.- 1,600,000.- วิธีพิเศษ หจก.มะซาสัมพันธ์ 
1,609,000.- 
หจก. เอส เอ็ม ปัตตานี 
1,615,000.- 

หจก.มะซาสัมพันธ์ 
1,600,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
017/2560 

ลว. 22 ก.พ. 60 

6 ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายกาแจ – 
โต๊ะปีเยาะ ม.1 – ม.5 ต.มะนังดาลํา – 
ม.5 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 

2,400,000.- 2,400,000.- วิธีพิเศษ หจก.มะซาสัมพันธ์ 
2,402,000.- 
หจก.เอส เอ็ม ปัตตานี 
2,410,000.- 

หจก.มะซาสัมพันธ์ 
2,400,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
018/2560 

ลว. 22 ก.พ. 60 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
7 ค่าเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง 

แอสฟัลท์คอนกรีต สาย อบจ.ปน 
4071 บ.ตุยง – บ.บางตาวา  
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

2,251,000.- 2,251,000.- วิธีพิเศษ หจก.ปัตตานีสหพันธ์ ก่อสร้าง 
2,251,000.- 
หจก.ดูวาแทรกเตอร์ 
2,264,000.- 

หจก.ปัตตานีสหพันธ์ ก่อสร้าง 
2,251,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
019/2560 

ลว. 27 ก.พ. 60 

8 ค่าปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านโต๊ะกู 
ม.7 ต.ปะกาฮารัง – ปากาจินอ ม.6  
ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

2,108,000.- 2,108,000.- วิธีพิเศษ หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง 
2,125,000.- 
หจก.ดูวาแทรกเตอร์ 
2,360,000.- 

หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง 
2,108,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
020/2560 

ลว. 27 ก.พ. 60 

9 ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนสาย 
ม.1 ต.ลิปะสะโง – ม.4 , 3 , 1 
 ต.ปะกาฮารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 

4,216,000.- 4,216,000.- วิธีพิเศษ หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง 
4,251,000.- 
หจก.เกตุบุญชูก่อสร้าง 
4,261,000.- 

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง 
4,216,000.- 
 

มีผลงานที่เป็น
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
021/2560 

ลว. 28 ก.พ. 60 

10 ค่าจัดจ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สําหรับคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปีงบประมาณ 2560 

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

นางสาวอาอีดะห์  สะแม 
1,500.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

11 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดําเนินการ 
ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปีงบประมาณ 2560 

40,340.- 40,340.- ตกลงราคา ร้านเจ๊ะดีซิเมนต์บล็อก 
40,340.- 

ร้านเจ๊ะดีซิเมนต์บล็อก 
40,340.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
เลขที่ 05/2560 

ลว. 12 ม.ค. 2560 

12 ค่าจ้างทําป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปีงบประมาณ 2560 

65,228.- 65,228.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซด์ 
65,228.- 

ร้านอินดีไซด์ 
65,228.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 06/2560 

ลว. 12 ม.ค. 2560 

13 ค่าจัดซื้อของรางวัลเพื่อดําเนินการตาม
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปีงบประมาณ 2560 

187,800.- 187,800.- ตกลงราคา ห้างตานีเครื่องเขียน 
187,800.- 

ห้างตานีเครื่องเขียน 
187,800.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
เลขที่ 04/2560 

ลว. 10 ม.ค. 2560 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
14 ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารเพื่อ

ดําเนินการตามโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติประจําปีงบประมาณ 2560 

78,000.- 78,000.- ตกลงราคา นายไฟโซ ยีตูวา 
78,000.- 

นายไฟโซ ยีตูวา 
78,000.- 

บริการดี สัญญาเลขที่ 
05/2560 

ลว. 12 ม.ค. 2560 

15 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สําหรับเด็กที่เข้า
ร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติประจําปีงบประมาณ 
2560 

30,948.- 30,948.- ตกลงราคา ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน  
30,948.- 

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน  
30,948.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
เลขที่ 06/2560 

ลว. 12 ม.ค. 2560 

16 ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ 9,983.10 9,983.10 ตกลงราคา ร้านวีระแอร์ 
9,983.10 

ร้านวีระแอร์ 
9,983.10 

เป็นราคาที่เหมาะสม - 

17 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 795.90 795.90 ตกลงราคา บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
795.90 

บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
795.90 

เป็นตัวแทนจําหน่าย 
ที่อยู่ใกล้และสะดวก
ในการใช้บริการ 

- 

18 ค่าจ้างซ่อมบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

9,980.- 9,980.- ตกลงราคา บ.ทักษิณอินโฟเทค 
9,980.- 

บ.ทักษิณอินโฟเทค 
9,980.- 

- มีบริการหลังการขาย - 

19 ค่าจัดจ้างพิมพ์ปกพร้อมเข้าเล่มฯ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

16,500.- 16,500.- ตกลงราคา ร้านสาส์นสัมพันธ์การพิมพ์ 
16,500.- 

ร้านสาส์นสัมพันธ์การพิมพ์ 
16,500.- 

ผลงานมีคุณภาพตรง
กับความต้องการ 

บันทึกตกลงจ้าง 
ลว. 11 ม.ค. 2560 

20 ค่าหนังสือพิมพ์ 
เดือน ม.ค. 2559 

820.- 820.- ตกลงราคา ร้านกรุงทอง  
820.- 

ร้านกรุงทอง  
820.- 

มีบริการส่งสินค้า - 

21 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 
เดือน ต.ค. 2559 

70,877.45 70,877.45 ตกลงราคา บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
70,877.45 

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
70,877.45 

เป็นตัวแทนจําหน่าย 
ที่อยู่ใกล้และสะดวก
ในการใช้บริการ 

- 

22 ค่าถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค 
(ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม) 

336,000.- 336,000.- ตกลงราคา ร้านพลอยพาณิชย์  
336,000.- 

ร้านพลอยพาณิชย์  
336,000.- 

มีบริการส่งสินค้า บันทึกตกลงซื้อขาย 
ลว. 23 ม.ค. 2560 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
23 ค่ากระเป๋าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ 

(โครงการพัฒนาบุคลากรฯ อบจ.ปน 
9,578.- 9,578.- ตกลงราคา ร้านมัสนา 

9,578.- 
ร้านมัสนา 
9,578.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

24 ค่าดินสําหรับปลูกต้นไม้ 
(โครงการสืบสานปณิธานงานของพ่อ) 

3,560.- 3,560.- ตกลงราคา ร้านสวนอุทัยพันธุ์ไม้ 
3,560.- 

ร้านสวนอุทัยพันธุ์ไม้ 
3,560.- 

มีบริการส่งสินค้า - 

25 ค่าต้นกันเกรา 
(โครงการสืบสานปณิธานงานของพ่อ) 

3,000.- 3,000.- ตกลงราคา ร้านรุสกีร์พันไม้ 
3,000.- 

ร้านรุสกีร์พันไม้ 
3,000.- 

มีบริการส่งสินค้า - 

 


