
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 ค่าหนังสือพิมพ์ เดือนมีนาคม 2560 760.- 

 
760.- ตกลงราคา ร้านกรุงทอง 

760.- 
ร้านกรุงทอง 
760.- 

มีบริการส่งสินค้า - 
 

2 ค่าไปรษณีย์  
- เดือนมกราคม 2560 
- เดือนกุมภาพันธ์ 2560 

 
25,492.- 
25,918.- 

 
51,410.- 

 
ตกลงราคา 

 
ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข  
สาขารูสะมิแล 51,410.- 

 
ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข  
สาขารูสะมิแล 51,410.- 

 
ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 

 
- 
 

3 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 
- เดือนพฤศจิกายน 2559 
- เดือนธันวาคม 2559 
- เดือนมกราคม 2560 

 
55,958.95 
39,656.27 
55,597.86 

 

 
151,213.08 

 
ตกลงราคา 

 
บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
151,213.08 

 
บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
151,213.08 

 
ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 

 
- 

4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ต้อนรับ
คณะสมาพันธ์ 14 จังหวัดภาคใต้) 

4,750.- 4,750.- ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 
4,750.- 

ร้านแม่อําพัน 
4,750.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 
 

5 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (คัดเลือก
ข้าราชการเพื่อเปลี่ยนสายงานฯ) 

1,550.- 1,550.- ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 
1,550.- 

ร้านแม่อําพัน 
1,550.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 
 

6 ไวนิล  
(ช่วยเหลือน้ําท่วมจังหวัดปัตตานี) 

2,000.- 2,000.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
2,000.- 

ร้านอินดีไซน์ 
2,000.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

7 ไวนิล (โครงการอมรม e – laas) 1,500.- 1,500.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
1,500.- 

ร้านอินดีไซน์ 
1,500.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 
 

8 ไวนิล (รับเสด็จ พระเทพฯ) 2,448.- 2,448.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
2,448 

ร้านอินดีไซน์ 
2,448 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 
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ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
9 ซื้อโฟมบอร์ดและสติ๊กเกอร์  

(งานรับเสด็จฯ) 
7,957.18.- 7,957.18.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 

7,957.18.- 
ร้านอินดีไซน์ 
7,957.18.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

10 ซื้อธงชาติ พานพุ่ม  
(รับเสด็จพระเทพฯ) 

50,750.- 50,750.- ตกลงราคา ร้านออน 2 ราคา  
50,750.- 

ร้านออน 2 ราคา  
50,750.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงการจ้าง 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 60 

11 ไวนิล และโฟมบอร์ด (งานรับเสด็จฯ) 10,955.- 10,955.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์  
10,955.- 

ร้านอินดีไซน์  
10,955.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงการจ้าง 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 59 

12 เลี้ยงรับรอง (ประชุม ก.จ.จ.) 2,250.- 2,250.- ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน  
2,250.- 

ร้านแม่อําพัน  
2,250.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

13 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,395.- 1,395.- ตกลงราคา บริษัทสยามแมคโคร จํากัด (มหาชน) 
1,395.- 

บริษัทสยามแมคโคร จํากัด (มหาชน) 
1,395.- 

สินค้ามีจํานวนมาก - 

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

หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ ยะลา 
17,800.-- 

สินค้ามีคุณภาพ
ราคาถูก 
มีบริการส่งสินค้า 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
วันที่ 17 มีนาคม 60 

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

ร้านมัสนา  
6,750.- 

สินค้ามีคุณภาพ 
ราคาถูก 

- 

16 ผ้าโสร่งชาย และหญิง 6,500.- 6,500.- ตกลงราคา ร้านสุไลมาน 
 6,500.- 

ร้านสุไลมาน  
6,500.- 

มีบริการส่งสินค้า - 

17 ชุดนักเรียน 17,000.- 17,000.- ตกลงราคา ร้านอัล-อัยตาม  
17,000.- 

ร้านอัล-อัยตาม  
17,000.- 

สินค้ามีคุณภาพ 
ราคาถูก 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
วันที่ 17 มีนาคม 60 

18 ค่าจัดซื้อข้าวกล่อง 900.- 900.- ตกลงราคา ร้านอาหารนูรโภชนา  
900.- 

ร้านอาหารนูรโภชนา  
900.- 

อาหารมีคุณภาพ  
สะอาด 

- 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
19 จัดจ้างบริการฝากส่ง 

สิ่งของทางไปรษณยี์ 
228.-  ตกลงราคา บ.ไปรษณีย์ไทย จํากัด 

228.- 
บ.ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
228.- 

เป็นสถานที่บริการที่
เหมาะสม สะดวกใน
การจัดจ้าง 

- 

20 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 810.90.- 810.90.- ตกลงราคา บ.ปัตตานีจังหวัดพานิชย์ จํากัด 
810.90.- 

บ.ปัตตานีจังหวัดพานิชย์ จํากัด 
810.90.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
เป็นสินค้าที่เฉพาะ 

- 

21 ค่าจ้างพิมพ์ปกพร้อมเข้าเล่ม 7,200.- 7,200.- ตกลงราคา ร้านสาส์นสัมพันธ์การพิมพ์ 
7,200.- 

ร้านสาส์นสัมพันธ์การพิมพ์ 
7,200 

ผลงานมีคุณภาพตรง
กับความต้องการ 

-- 

22 ค่าไปรษณีย ์ 312.- 312.- ตกลงราคา บ.ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
312.- 

บ.ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
312 

อยู่ใกล้สํานักงาน มี
ความสะดวกรวดเร็ว 

- 

23 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
(ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาฯ) 

425.- 425.- ตกลงราคา นายมะราดี เจะมะ 
425.- 

นายมะราดี เจะมะ 
425.- 

อาหารสะอาด  
มีคุณภาพ 
ราคาเหมาะสม 

- 

24 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
(ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ) 

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

นายมะราดี เจะมะ 
275.- 

อาหารสะอาด  
มีคุณภาพ 
ราคาเหมาะสม 

- 

25 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1,595.- 1,595.- ตกลงราคา ร้านอมรพานิช 
1,595.- 

ร้านอมรพานิช 
1,595.- 

สินค้ามีคุณภาพ 
ราคาเหมาะสม 

- 

26 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,288.- 15,288.- ตกลงราคา บ.ทักษิณอินโฟเทค จํากัด 
15,288.- 

บ.ทักษิณอินโฟเทค จํากัด 
15,288.- 

สินค้ามีคุณภาพ 
ราคาเหมาะสม 

- 

27 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 850.- 850.- ตกลงราคา นายมะราดี เจะมะ 
850.- 

นายมะราดี เจะมะ 
850.- 

อาหารสะอาด  
มีคุณภาพ 
ราคาเหมาะสม 

- 



- 4 – 
 

ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
28 เบิกจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง 99,144.85.- 99,144.85.- ตกลงราคา บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 

99,144.85.- 
บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
99,144.85.- 

เป็นตัวแทนจําหน่าย 
ที่อยู่ใกล้ และสะดวก
ในการใช้บริการ 

- 

29 ค่าส่งหนังสือไปรษณีย์ยภัณฑ์ต่างๆ 1,159.- 1,159.- ตกลงราคา บริษัทไปรษณีย์ จํากัด 
1,159.- 

บ.ไปรษณีย์ จํากัด 
1,159.- 
 

มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์  
มีคุณสมบัติ และ
สะดวก ให้บริการ
เป็นอย่างดี 

- 

30 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สาย อบจ.ปน.3028  
บ้านป่าเส-ตาหมน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 

6,740,000.- 6,740,000.- ตกลงราคา หจก.อาลีฟการโยธา (2010) 
6,740,000.- 
หจก.ลีแอนด์เพื่อน (1995)ฃ 
6,746,000.- 

หจก.อาลีฟการโยธา (2010) 
6,740,000.- 
 

มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์  
มีคุณสมบัติ และเป็น
ผู้เสนอราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 023/2560 
17 มี.ค.60 

31 เบิกจ่ายเงินค่าซื้อวสัดุสํานักงาน  
ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 

6,312.- 6,312.- ตกลงราคา ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
6,312.- 

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
6,312.- 

บริการดี 
ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
สินค้ามีคุณภาพ 

- 

32 เบิกจ่ายเงินจ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้า
เล่มเพื่อดําเนินการตามโครงการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

13,600.- 13,600.- ตกลงราคา โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
13,600.- 

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
13,600.- 

บริการดี 
ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 07/2560 

3 มี.ค.60 

33 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
ดําเนินการตามโครงการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดมํา
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  
(พ.ศ.2561-2564) 

10,000.- 10,000.- ตกลงราคา ห้างตานีเครื่องเขียน 
10,000.- 

ห้างตานีเครื่องเขียน 
10,000.- 

บริการดี 
ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
สินค้ามีคุณภาพ 

- 

 


