
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 ค่าหนังสือพิมพ์  - เดือน มี.ค. 60 

 
870.- 

 
870.- ตกลงราคา ร้านกรุงทอง 

870.- 
ร้านกรุงทอง 
870.- 

มีบริการส่งสินค้า - 
 

2 ค่าไปรษณีย์      - เดือน มี.ค. 60 51,816.- 51,816.- ตกลงราคา ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข  
สาขารูสะมิแล  
51,816.- 

ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข 
สาขารูสะมิแล  
51,816 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน  
- 
 

3 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง  - เดือน ก.พ. 60 53,782.56.- 53,782.56.- ตกลงราคา บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
53,782.56 

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
53,782.56 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
 

 
- 

4 ค่าอาหารกลางวัน  
(ต้อนรับคณะสมาพันธ์ฯ) 

47,500.- 47,500.- ตกลงราคา บริษัท โรงแรมปาร์ควิวยะลา จํากัด 
47,500.- 

บริษัท โรงแรมปาร์ควิวยะลา จํากัด 
47,500.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงจ้าง 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 60 

 

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน 93,840.- 93,840.- ตกลงราคา ร้านออน 2  
93,840.- 

ร้านออน 2  
93,840.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงซื้อขาย 
วันที่ 6 มีนาคม 60 

 

6 ไวนิล (ต้อนรับคณะสมาพันธ์ฯ) 425.- 425.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซด์ 
425.- 

ร้านอินดีไซด์ 
425.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

7 ค่าจตุปัจจัย (วันจักรี) 3,100.- 3,100.- ตกลงราคา ร้าน ฉิ่น จง ฮิน 
3,100.- 

ร้าน ฉิ่น จง ฮิน 
3,100.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 
 

8 ค่าพวงมาลัยดอกไม้สด (วันวีรไทย) 1,000.- 1,000.- ตกลงราคา มณฑลทหารบกที่ 46  
1,000.-  

มณฑลทหารบกที่ 46  
1,000.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

9 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 36,630 36,630 ตกลงราคา ร้านอมรพานิช 
36,630.- 

ร้านอมรพานิช 
36,630.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงซื้อขาย 
วันที่ 9 มีนาคม 60 
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ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
10 ค่าพานพุ่มดอกไม้สด  

(วันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช) 

2,000.- 2,000.- ตกลงราคา ร้านคาลล่าลิลลี่ 
2,000.- 

ร้านคาลล่าลิลลี่ 
2,000 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

11 ค่าอาหารเลี้ยงรับรอง (ประชุมสภาฯ) 15,000.- 15,000.- ตกลงราคา บริษัท โรงแรมปาร์ควิวยะลา จํากัด 
15,000.- 

บริษัท โรงแรมปาร์ควิวยะลา จํากัด 
15,000.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงจ้าง 
วันที่ 16 มีนาคม 60 

12 ค่าพวงมาลาดอกไม้สด  
(วันทหารผ่านศึก) 

1,000.- 1,000.- ตกลงราคา สํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
เขตปัตตานี 1,000.- 

สํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
เขตปัตตานี 1,000.- 

สินค้าเฉพาะ  

13 ค่าเครื่องไทยธรรม (วันจักรี) 2,000.- 2,000.- ตกลงราคา ร้าน ฉิ่น จง ฮิน 
2,000.- 

ร้าน ฉิ่น จง ฮิน 
2,000.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

14 ค่าภัตตาหารเพล (วันจักรี) 2,700.- 2,700.- ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 
2,700.- 

ร้านแม่อําพัน 
2,700.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

15 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  
(ประชุมสภา)  

1,500.- 1,500.- ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 
1,500.- 

ร้านแม่อําพัน 
1,500.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

16 ไวนิล  
(วันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช) 

1,440.- 1,440.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซด์ 
1,440.- 

ร้านอินดีไซด์ 
1,440.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน  

17 ค่าอาหารว่าง  
(คณะเทศบาลรูสะมิแล) 

625.- 625.- ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 
625.- 

ร้านแม่อําพัน 
625.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน  

18 ค่าจ้างทําป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้นําในพื้นที่จังหวัด
ปัตตานี ประจําปี 2560 รุ่นที่ 2 
 

2,250.- 
 

2,250.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซด์ 
2,250.- 

ร้านอินดีไซด์ 
2,250.- 

เป็นสถานบริการที่
เหมาะสม สะดวกใน
การจัดจ้าง 

- 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
19 ค่าซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องเขียน 

สําหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้นําในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 
ประจําปี 2560 รุ่นที่ 2 

6,796.- 6,796.- ตกลงราคา ร้านออน 2 
6,796.- 

ร้านออน 2 
6,796.- 
 

เป็นสถานบริการที่
เหมาะสม สะดวกใน
การจัดซื้อ 

 
- 
 

20 ค่าจ้างทําอาหารสําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นํา
ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจําปี 2560 
รุ่นที่ 2 

43,600.- 43,600.- ตกลงราคา โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี 
43,600.- 

โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี 
43,600.- 
 

เป็นสถานบริการที่
เหมาะสม สะดวกใน
การจัดซื้อ 
 

 
- 

21 เบิกจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง 82,255.05.- 82,255.05.- ตกลงราคา บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จํากัด 
82,255.05.- 

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์จํากัด 
82,255.05.- 

เป็นตัวแทนจําหน่าย 
อยู่ใกล้ และสะดวก
ในการใช้บริการ 

- 

22 ค่าส่งหนังสือไปรษณียภัณฑ์ ต่างๆ 636.- 636.- ตกลงราคา บริษัท ไปรษณีย์ จํากัด 
636.- 

บริษัท ไปรษณีย์ จํากัด 
636.- 

มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติ  
และสะดวกให้บริการ
อย่างดี 

- 

23 ค่าเช่าโทรศัพท์ 347.65.- 347.65.- ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
347.65.- 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
347.65.- 

มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติ  
และสะดวกให้บริการ
อย่างดี 

- 

24 ปรับปรุงหินคลุกสายบ้านปายอกูดง  
ม.4 ต.สะนอ – บ.ปรือเยาะ ม.2  
ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 

1,297,000.- 1,297,000.- วิธีพิเศษ หจก.ดูวาแทรกเตอร์ 
1,297,000 
หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง 
1,300,000.- 

หจก.ดูวาแทรกเตอร์ 
1,297,000 
 

มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติและเป็นผู้
เสนอราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
024/2560 

ลงวันที่ 5 เมษายน 60 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
25 ขุดลอกคลองคูคลอง  

ริมถนนเพชรเกษม ต.บางปู – ต.ยามู 
ม.1,ม.2,ม.3. ต.บางปู อ.ยะหริ่ง  
จ.ปัตตานี 

4,000,000.- 4,000,000.- วิธีพิเศษ หจก.เซาท์สยามบิลดิ้ง 
4,008,000.- 
หจก.สุริยาการโยธา 
4,040,000.- 

หจก.เซาท์สยามบิลดิ้ง 
4,000,000.- 
 

มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติและเป็นผู้
เสนอราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
025/2560 

ลงวันที่ 10 เมษายน 60 

26 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.5 ต.ตะบิ้ง – 
ม.6 ต.กะดุนง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 

1,187,000.- 1,187,000.- วิธีพิเศษ หจก.มะซาสัมพันธ์ 
1,187,000.- 
หจก.เอส เอ็ม ปัตตานี 
1,192,000.- 

หจก.มะซาสัมพันธ์ 
1,187,000.- 
 

มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติและเป็นผู้
เสนอราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
026/2560 

ลงวันที่ 11 เมษายน 60 

27 บุกเบิกถนนลูกรังสายหมู่ที่ 1  
ต.บางเขา – ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก  
จ.ปัตตานี 

761,000.- 761,000.- วิธีพิเศษ หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง 
819,000.- 
หจก.เกตุบุญชูก่อสร้าง 
847,975.- 

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง 
761,000.- 

มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติและเป็นผู้
เสนอราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
027/2560 

ลงวันที่ 12 เมษายน 60 

28 บุกเบิกถนนลูกรังสายหมู่ที่ 2  
ต.สะดาวา อ.ยะรัง – ม.7 ต.กะมิยอ  
อ.เมือง จ.ปัตตานี 

3,300,000.- 3,300,000.- วิธีพิเศษ หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง 
3,601,000.- 
หจก.เกตุบุญชูก่อสร้าง 
3,940,000.- 
 

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง 
3,300,000.- 

มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติและเป็นผู้
เสนอราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
028/2560 

ลงวันที่ 20 เมษายน 60 

29 ปรับปรุงถนนหินคลุก ม.5 บ.วังล้อ 
ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ – ต.ท่าม่วง 
อ.เทพา จ.สงขลา 

3,640,000.- 3,640,000.- วิธีพิเศษ หจก.ทองขาวการก่อสร้าง 
3,653,000.- 
หจก.วรพงศ์การโยธา 
3,665,000.- 

หจก.ทองขาวการก่อสร้าง 
3,640,000.- 
 

มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติและเป็นผู้
เสนอราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 
029/2560 

ลงวันที่ 21 เมษายน 60 

30 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างซอ่มประตูกระจก
อาคารอัฒจันทร์มีหลังคา  
สนามกีฬากลางองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดปัตตานี 

1,000.- 1,000.- ตกลงราคา ร้านกฤตเจริญกระจกอลูมิเนียม 
1,000.- 

ร้านกฤตเจริญกระจกอลูมิเนียม 
1,000.- 

บริการดี 
ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
สินค้ามีคุณภาพ 

- 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
31 เบิกจ่ายเงินจ้างซ่อมแซมเครื่อง

คอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้นเตอร์ 
โรงเรียนบ้านเขาตูม 

9,000.- 9,000.- ตกลงราคา ร้านโรบอทคอมพิวเตอร์ 
9,000.- 

ร้านโรบอทคอมพิวเตอร์ 
9,000.- 

บริการดี 
สินค้ามีคุณภาพ 

- 

32 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างซอ่ม
เครื่องปรับอากาศ ของกองการศึกษาฯ 

4,600.- 4,600.- ตกลงราคา ร้าน T.S. เซอร์วิส 
4,600.- 

ร้าน T.S. เซอร์วิส 
4,600.- 

บริการดี 
ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
สินค้ามีคุณภาพ 

- 

33 เบิกจ่ายเงินค่าจัดทําประกาศนียบัตร 
ตามโครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3,075.- 3,075.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
3,075.- 

ร้านอินดีไซน์ 
3,075.- 

บริการดี 
ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
สินค้ามีคุณภาพ 

- 

34 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 810.90.- 810.90.- ตกลงราคา บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
810.90.- 

บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
810.90.- 

ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
เป็นสินค้าที่มีเฉพาะ 

- 

35 ค่าไปรษณีย ์ 4,131.- 4,131.- ตกลงราคา บริษัทไปรษณียไ์ทย จํากัด 
4,131.- 

บริษัทไปรษณียไ์ทย จํากัด 
4,131.- 

อยู่ใกล้สํานักงาน มี
ความสะดวก และ
รวดเร็ว 

- 

36 ค่าจ้างจัดทําตรายาง 3,950.- 3,950.- ตกลงราคา โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
3,950.- 
 

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
3,950.- 
 

ผลงานมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการ 

- 

37 ค่าซ่อมคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9,350.- 9,350.- ตกลงราคา ร้านนิวส์คอมแอนด์เซอร์วิส 
9,350.- 

ร้านนิวส์คอมแอนด์เซอร์วิส 
9,350.- 

เป็นราคาที่เหมาะสม - 

38 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 14,910.- 14,910.- ตกลงราคา หจก.นิวส์คอม ปัตตานี 
14,910.- 

หจก.นิวส์คอม ปัตตานี 
14,910.- 

เป็นราคาที่เหมาะสม - 

 

 

 

 

 


