
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 ค่าหนังสือพิมพ์     - เดือน เม.ย.60 800.- 800.- ตกลงราคา ร้านกรุงทอง  

800.- 
ร้านกรุงทอง  
800.- 

- มีบริการส่งสินค้า - 

2 ค่าไปรษณีย์         - เดือน เม.ย..60 23,414.- 23,414.- ตกลงราคา ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข  
สาขารูสะมิแล 
23,414.-  

ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข  
สาขารูสะมิแล 
23,414.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน  - 

3 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง  - เดือน มี.ค.60 
                       - เดือน เม.ย.60 

57,978.40.- 
52,732.85.- 

110,711.25.- ตกลงราคา บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
110,711.25.- 

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
110,711.25.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

4 จ้างทําโปสเตอร์กําหนดระยะเวลา 
ละศีลอด ประจําปี 2560 

330,000.- 330,000.- ตกลงราคา บริษัท บลูอิมเมจ จํากัด 
330,000.- 

บริษัท บลูอิมเมจ จํากัด 
330,000.- 

- สินค้ามีคุณภาพ 
- มีบริการส่งสินค้า 

บันทึกตกลงจ้าง 
วันที่ 11 พฤษภาคม 60 

5 ซื้ออินทผาลัม (สนับสนุนการถือศีล
อดในเดือนรอมฎอน ประจําปี 2560) 

1,397,000.- 1,397,000.- วิธีพิเศษ สลามัตสลาตัน 
1,397,000.- 

สลามัตสลาตัน 
1,397,000.- 

- มีบริการส่งสินค้า 
- สินค้ามีคุณภาพ 

สัญญาซื้อขาย 
วันที่ 16 พฤษภาคม 60 

6 ไวนิล (“สืบสานปณิธานงานของพ่อ”) 2,000.- 2,000.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซด์  
2,000.- 

ร้านอินดีไซด์  
2,000.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 96,552.- 96,552.- ตกลงราคา บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จํากัด 
96,552.- 

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จํากัด 
96,552.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงซื้อขาย 
วันที่ 10 เมษายน 60 

8 จ้างทําคู่มือการใช้บริการศูนย์ข้อมูลฯ 8,000.- 8,000.- ตกลงราคา โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
8,000.- 

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
8,000.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

9 ไวนิล (สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ) 1,440.- 1,440.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซด์ 
1,440.- 

ร้านอินดีไซด์ 
1,440.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานกงาน - 

10 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด 2,000.- 2,000.- ตกลงราคา ร้านคาลล่าลิลลี่  
2,000.- 

ร้านคาลล่าลิลลี่  
2,000.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
11 จ้างทําตรายาง 2,350.- 2,350.- ตกลงราคา โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง  

2,350.- 
โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง  
2,350.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

12 ไวนิล (อบรมเจ้าหน้าที่ อบจ.
ปัตตานี) 

1,500.- 1,500.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซด์ 
1,500.- 

ร้านอินดีไซด์ 
1,500.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

13 เครื่องไทยธรรม (วันจักรี) 3,000.- 3,000.- ตกลงราคา ร้าน ฉิ่น จง ฮิน 
3,000.- 

ร้าน ฉิ่น จง ฮิน 
3,000.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

14 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และกระเป๋า
เอกสาร 
(อบรมเจ้าหน้าที่ อบจ.) 

23,465.- 23,465.- ตกลงราคา ร้านมัสนา  
23,465.- 

ร้านมัสนา  
23,465.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงซื้อขาย 
วันที่ 19 เม.ย.60 

15 ไวนิล (ต้อนรับเดือนรอมฎอน) 23,791.50.- 23,791.50.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซด์ 
23,791.50.- 

ร้านอินดีไซด์ 
23,791.50.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงจ้าง 
วันที่ 19 พฤษภาคม 60 

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

หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ ยะลา 
17,800.- 

- สินค้ามีคุณภาพ    
ราคา 
- มีบริการส่งสินค้า 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
วันที่ 3 พฤษภาคม 60 

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

ร้านมัสนา 
6,750.- 

- สินค้ามีคุณภาพ
ราคา 

- 

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

ร้านสุไลมาน 
6,500.- 

- มีบริการส่งสินค้า - 

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

ร้านอัล – อัยตาม 
17,000.- 

- สินค้ามีคุณภาพ 
ราคา 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
วันที่ 3 พฤษภาคม 60 

20 ค่าจัดซื้ออาหารข้าวกล่อง 900.- 900.- ตกลงราคา ร้านอาหารนูรโภชนา 
900.- 

ร้านอาหารนูรโภชนา 
900.- 

- อาหารมีคุณภาพ 
สะอาด 

- 
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
21 ค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง และ

หล่อลื่น 
(ประจําเดือน มี.ค.2560) 

4,387.10.- 4,387.10.- ตกลงราคา บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
(สาขา 1)  
4,387.10.- 

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
(สาขา 1)  
4,387.10.- 

- เป็นสถานบริการที่
เหมาะสม สะดวกใน
การจัดซื้อ 

- 

22 ค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง และ
หล่อลื่น (ประจําเดือน เม.ย.
2560) 

921.55.- 921.55.- ตกลงราคา บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
(สาขา 1)  
921.55.- 

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
(สาขา 1)  
921.55.- 

- เป็นสถานบริการที่
เหมาะสม สะดวกใน
การจัดซื้อ 

- 

23 ค่าจัดจ้างส่งสิ่งของทางไปรษณีย ์ 135.- 135.- ตกลงราคา บริษัทไปรษณียไ์ทย จํากัด 
135.- 

บริษัทไปรษณียไ์ทย จํากัด 
135.- 

- เป็นสถานบริการที่
เหมาะสม สะดวกใน
การจัดจ้าง 

- 

24 ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่อง
เขียนสํานักงาน 

9,998.- 9,998.- ตกลงราคา ร้าน ออน 2 
9,998.- 

ร้าน ออน 2 
9,998.- 

- เป็นสถานบริการที่
เหมาะสม สะดวกใน
การจัดซื้อ 

- 

25 ค่าเช่า และบริการโทรศัพท์ 385.79.- 385.79.- ตกลงราคา บริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน) 
385.79.- 

บริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน) 
385.79.- 

- เป็นสถานบริการที่
เหมาะสม สะดวกใน
การจัดจ้าง 

- 

26 เบิกจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง 94,765.95.- 94,765.95.- ตกลงราคา บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
94,765.95.- 

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
94,765.95.- 

- เป็นตัวแทน
จําหน่าย ที่อยู่ใกล้
และสะดวกในการใช้
บริการ 

- 

27 ค่าส่งหนังสือไปรษณียภัณฑ์
ต่างๆ 

65.- 65.- ตกลงราคา บริษัท ไปรษณีย์ จํากัด 
65.- 

บริษัท ไปรษณีย์ จํากัด 
65.- 

- มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติและ
สะดวก ให้บริการ
อย่างดี 

- 
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
28 ค่าเช่าโทรศัพท์ 332.40.- 332.40.- ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

332.40.- 
บริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน) 
332.40.- 

- มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์มีคุณสมบัติ 
และสะดวกให้บริการ
อย่างดี 

- 

29 ปรับปรุงซ่อมแซมสกอร์บอร์ด
ภายในสนามกีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

750,000.- 750,000.- วิธีพิเศษ บริษัท พรีเรียส ไทม์ จํากัด 
750,000.- 

บริษัท พรีเรียส ไทม์ จํากัด 
750,000.- 

- มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์มีคุณสมบัติ 
และสะดวกให้บริการ
อย่างดี  

สัญญาจ้างเลขที่ 030/2560 
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 60 

30 ขุดลอกคลองหมู่ที่ 3 ต.ตุยง - ต.บ่อ
ทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

1,610,000.- 1,610,000.- วิธีพิเศษ หจก.เซาท์สยามบิลดิ้ง 
1,615,000.- 
หจก.ดูวาแทรกเตอร์ 
1,643,000.- 

หจก.เซาท์สยามบิลดิ้ง 
1,610,000.- 
 

- มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 031/2560 
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 60 

31 ขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 6,4,3  
ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 

1,708,000.- 1,708,000.- วิธีพิเศษ หจก.เซาท์สยามบิลดิ้ง 
1,715,000.- 
หจก.ดูวาแทรกเตอร์ 
1,743,000.- 

หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง 
1,708,000.- 

- มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 032/2560 
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 60 

32 ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายหมู่ที่ 3 
บ้านลูโบะบาลา ต.เขาตูม หมู่ที่ 5  
ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 

1,374,000.- 1,374,000.- วิธีพิเศษ หจก.แก้วเชียรก่อสร้าง 
1,376,800.- 
หจก.เกตุบุญชูก่อสร้าง 
1,570,000.- 

หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง 
1,374,000.- 

- มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 033/2560 
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 60 

33 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต สายริมแม่น้ําปัตตานี – 
ม.9 ต.ตะโละดือรามัน – ม.5  
ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 

2,423,000.- 2,423,000.- วิธีพิเศษ หจก.เอ็ม บี เอ เอ็นจิเนียริ่ง 
2,424,000.- 
หจก.มุกตาร์ก่อสร้าง เอ็ม ซี 
2,427,000.- 

หจก.เอ็ม บี เอ เอ็นจิเนียริ่ง 
2,423,000.- 

- มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 034/2560 
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 60 
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
34 ปรับปรุงอาคารสํานักงานองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยการ
ทาสีภายนอกอาคารสํานักงาน 
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ภายในหอ 
ประชุม ปรับปรุงอาคารสํานักงาน
กองแผนและงบประมาณ ปรับปรุง
อาคารสํานักงานกองกิจการสภา 
และปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคาร
หอประชุม  

1,680,000.- 1,680,000.- วิธีพิเศษ หจก.สยามสลาตัน คอนสตรัคชั่น 
1,680,000.- 
หจก.เอส.บี คอนสตรัคชั่น 
1,776,000.- 

หจก.สยามสลาตัน คอนสตรัคชั่น 
1,680,000.- 
 

- มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 035/2560 
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 60 

35 ติดตั้งแสงสว่างไฟฟ้า  
ชนิด Post Top 

15,000,000.- 15,000,000.- วิธีพิเศษ หจก.สยามสลาตัน คอนสตรัคชั่น 
15,000,000.- 
หจก.เอส.บี คอนสตรัคชั่น 
15,770,000.- 

หจก.สยามสลาตัน คอนสตรัคชั่น 
15,000,000.- 
 

- มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์มีคุณสมบัติ
และเป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 036/2560 
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 60 

36 เบิกจ่ายค่าจัดซื้อน้ําดื่ม เพื่อ
ดําเนินการตามโครงการวันพบปะ
มุสลีมะห์ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2560 

48,850.- 48,850.- ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ พิ้งซัพพลาย 
48,850.- 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ พิ้งซัพพลาย 
48,850.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
เลขที่ 7/2560  

ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 60 

37 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างทําคูปอง เพื่อ
ดําเนิน การตามโครงการวันพบปะ
มุสลีมะห์ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2560 

3,000.- 3,000.- ตกลงราคา นางสาวสุภารัตน์ วิทยภาดา 
3,000.- 

นางสาวสุภารัตน์ วิทยภาดา 
3,000.- 

- บริการดี 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

38 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างทําสปอร์ตวิทยุ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อดําเนินการตาม
โครงการวันพบปะมุสลีมะห์  
ครั้งที่ 12 ประจําปี 2560 

3,000.- 3,000.- ตกลงราคา นายอิบรอเฮ็ง  มาเละ 
3,000.- 

นายอิบรอเฮ็ง  มาเละ 
3,000.- 

- บริการดี - 

39 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างรถแห่ เพื่อ
ดําเนิน การตามโครงการวันพบปะ
มุสลีมะห์ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2560 

2,600.- 2,600.- ตกลงราคา นายนิมะ  หะยีอาแซ 
2,600.- 

นายนิมะ  หะยีอาแซ 
2,600.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 

- 
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
40 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

เพื่อดําเนินการตามโครงการวัน
พบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 12  
ประจําปี 2560 

14,675.- 14,675.- ตกลงราคา ร้านเจ๊ะดีซิเมนต์บล็อก 
14,675.- 

ร้านเจ๊ะดีซิเมนต์บล็อก 
14,675.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
เลขที่ 9/2560  

ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 60 

41 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
เพื่อดําเนินการตามโครงการวัน
พบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 12  
ประจําปี 2560 

25,000.- 25,000.- ตกลงราคา ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
25,000.- 

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
25,000.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
เลขที่ 8/2560  

ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 60 

42 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างทําอาหารว่าง
พร้อมน้ําดื่ม เพื่อดําเนินการตาม
โครงการวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 
12  ประจําปี 2560 (ครั้งที่ 1) 

1,750.- 1,750.- ตกลงราคา นางสาวอาอีด๊ะห์  สะแม 
1,750.- 

นางสาวอาอีด๊ะห์  สะแม 
1,750.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

43 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างทําอาหารว่าง
พร้อมน้ําดื่ม เพื่อดําเนินการตาม
โครงการวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 
12  ประจําปี 2560 (ครั้งที่ 2) 

1,250.- 1,250.- ตกลงราคา นางสาวอาอีด๊ะห์  สะแม 
1,250.- 

นางสาวอาอีด๊ะห์  สะแม 
1,250.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

44 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างรถแห่ เพื่อ
ดําเนินการตามโครงการวันพบปะ
มุสลีมะห์ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2560 

2,600.- 2,600.- ตกลงราคา นายวาริส  ภูมิประเสริฐ์ 
2,600.- 

นายวาริส  ภูมิประเสริฐ์ 
2,600.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
 

- 

45 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างทําอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม สําหรับรับรองแขก
ผู้มีเกียรติ ตามโครงการวันพบปะ
มุสลีมะห์ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2560 

5,000.- 5,000.- ตกลงราคา นางอําพัน  มณีรัตน์ 
5,000.- 

นางอําพัน  มณีรัตน์ 
5,000.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

46 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างปา้ยไวนิล เพื่อ
ดําเนินการตามโครงการวันพบปะ
มุสลีมะห์ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2560 

68,520.- 68,520.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
68,520.- 

ร้านอินดีไซน์ 
68,520.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงจ้าง  
เลขที่ 11/2560  

ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 60 
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
47 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างพิมพ์เอกสาร

ประกอบการบรรยาย ตามโครงการ 
วันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 12  
ประจําปี 2560 (ครั้งที่ 1) 

368,000.- 368,000.- ตกลงราคา บริษัท บลูอิมเมจ จํากัด 
368,000.- 

บริษัท บลูอิมเมจ จํากัด 
368,000.- 

- บริการดี 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงจ้าง  
เลขที่ 8/2560  

ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 

48 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาทําอาหาร
กลางวัน เพื่อดําเนินการตาม
โครงการวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่
12 ประจําปี 2560 (ครั้งที่ 2) 

500,000.- 500,000.- ตกลงราคา ร้านกะหม๊ะโภชนา 
500,000.- 

ร้านกะหม๊ะโภชนา 
500,000.- 

- บริการดี 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงจ้าง  
เลขที่ 10/2560  

ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 

49 เบิกจ่ายเงินค่าซื้อวสัดุสํานักงาน
ของกองการศึกษาฯ  
จํานวน 10 รายการ 

9,933.- 9,933.- ตกลงราคา ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
9,933.- 

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
9,933.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

50 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 2,845.97.- 2,845.97.- ตกลงราคา บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
2,845.97.- 

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
2,845.97.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- เป็นสินค้าที่มี
เฉพาะ 

- 

51 ค่าจ้างทําไวนิล  
(โครงการอบรมจริยธรรมฯ) 

1,200.- 1,200.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
1,200.- 

ร้านอินดีไซน์ 
1,200.- 

- ผลงานมีคุณภาพ
ตรงกับความต้องการ 

- 

52 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ) 

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

นายมะราดี  เจะมะ 
275.- 

- สะอาด 
- ราคาเหมาะสม 

- 

53 ค่าเข้าเล่มสันกาว  
(แผนปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริต ปี 2560-2564) 

700.- 700.- ตกลงราคา ร้านปัตตานีซีร๊อก 
700.- 

ร้านปัตตานีซีร๊อก 
700.- 

- ผลงานมีคุณภาพ
ตรงกับความต้องการ 

- 

54 ค่าเข้าเล่มสันกาว  
(แผนปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริต ปี 2560-2564) 

700.- 700.- ตกลงราคา ร้านปัตตานีซีร๊อก 
700.- 

ร้านปัตตานีซีร๊อก 
700.- 

- ผลงานมีคุณภาพ
ตรงกับความต้องการ 

- 
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
55 ค่าไปรษณีย ์ 622.- 622.- ตกลงราคา บริษัทไปรษณียไ์ทย จํากัด 

622.- 
บริษัทไปรษณียไ์ทย จํากัด 
622.- 

- สะดวก 
- สถานที่อยู่ใกล้
สํานักงาน 

- 

56 ค่าจ้างจัดทําไวนิล 
(โครงการค่ายอบรมจริยธรรมฯ) 

1,750.- 1,750.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
1,750.- 

ร้านอินดีไซน์ 
1,750.- 

- ผลงานมีคุณภาพ
ตรงกับความต้องการ 

- 

 


