
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าหนังสือพิมพ์     - เดือน มิ.ย.60 850.- 850.- ตกลงราคา ร้านกรุงทอง 
850.- 

ร้านกรุงทอง 
850.- 

- มีบริการส่งสินค้า - 

2 ค่าไปรษณีย์         - เดือน มิ.ย.60 24,964.- 24,964.- ตกลงราคา ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข 
สาขารูสะมิแล 
24,964.- 

ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข 
สาขารูสะมิแล 
24,964.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

3 ไวนิล (พระบรมฉายาลักษณ์ฯ) 1,890.- 1,890.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
1,890.- 

ร้านอินดีไซน์ 
1,890.- 

- สินค้ามีคุณภาพ - 

4 ซื้อโทรทัศน์สี (43 นิ้ว) 13,490.- 13,490.- ตกลงราคา บริษัท ปัตตานีอินโฟกัส จํากัด 
13,490.- 

บริษัท ปัตตานีอินโฟกัส จํากัด 
13,490.- 

- สินค้ามีคุณภาพ บันทึกตกลงซื้อขาย 
3 ก.ค.60 

5 ค่าอุปโภค – บริโภค 
(โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) 

17,800.- 17,800.- ตกลงราคา หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ ยะลา 
17,800.- 

หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ ยะลา 
17,800.- 

- สินค้ามีคุณภาพ 
- มีบริการส่งสินค้า 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
7 ก.ค.60 

6 ค่าวัสดุการเรียน การสอน 
(โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) 

6,750.- 6,750.- ตกลงราคา ร้านมัสนา  
6,750.- 

ร้านมัสนา  
6,750.- 

- สินค้ามีคุณภาพ - 

7 ผ้าโสร่งชายและหญิง 
(โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) 

6,500.- 6,500.- ตกลงราคา ร้านสุไลมาน 
6,500.- 

ร้านสุไลมาน 
6,500.- 

- บริการส่งสินค้า  - 

8 ชุดนักเรียน 
(โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) 

17,000.- 17,000.- ตกลงราคา ร้าน อัล – อัยตาม 
17,000.- 

ร้าน อัล – อัยตาม 
17,000.- 

- สินค้ามีคุณภาพ บันทึกตกลงซื้อขาย 
7 ก.ค.60 

9 ค่าจัดซื้ออาหารข้าวกล่อง 
(โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) 

900.- 900.- ตกลงราคา ร้านนูรโภชนา 
900.- 

ร้านนูรโภชนา 
900.- 

- อาหารมีคุณภาพ - 

10 ค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น 
                       - เดือน มิ.ย.60  

1,717.10.- 1,717.10.- ตกลงราคา บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
(สาขา1) 
1,717.10.- 

บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
(สาขา1) 
1,717.10.- 

- เป็นสถานบริการที่
เหมาะสม สะดวกใน
การจัดซื้อ 

- 
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ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
11 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,890.- 9,890.- ตกลงราคา หจก. นิวส์คอม ปัตตานี 

9,890.- 
หจก. นิวส์คอม ปัตตานี 
9,890.- 

- เป็นสถานบริการที่
เหมาะสม สะดวกใน
การจัดซื้อ 

- 

12 ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน 9,996.- 9,996.- ตกลงราคา ร้าน ออน2 
9,996.- 

ร้าน ออน2 
9,996.- 

- เป็นสถานบริการที่
เหมาะสม สะดวกใน
การจัดซื้อ 

- 

13 ค่าจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,850.- 1,850.- ตกลงราคา หจก. นิวส์คอม ปัตตานี 
1,850.- 

หจก. นิวส์คอม ปัตตานี 
1,850.- 

- เป็นสถานบริการที่
เหมาะสม สะดวกใน
การจัดจ้าง 

- 

14 ค่าจัดซื้องานบ้านงานครัว 4,993.- 4,993.- ตกลงราคา ร้านบารอกัต 
4,993.- 

ร้านบารอกัต 
4,993.- 

- เป็นสถานบริการที่
เหมาะสม สะดวกใน
การจัดจ้าง 

- 

15 ค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 1,260.50.- 1,260.50.- ตกลงราคา บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
1,260.50.- 

บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
1,260.50.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- เป็นสินค้าที่มี
เฉพาะ 

- 

16 ค่าจ้างทําไวนิล 
(โครงการรอมฎอนสัมพันธ์) 

17,000.- 
 

17,000.- 
 

ตกลงราคา ร้านอินไซด์ 
17,000.- 
 

ร้านอินไซด์ 
17,000.- 
 

- ผลงานมีคุณภาพ 
- เหมาะสมกับราคา 

บันทึกตกลงจ้าง 
1 มิ.ย.60 

17 ค่าไปรษณีย ์ 5,147.- 5,147.- ตกลงราคา บ.ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
5,147.- 

บ.ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
5,147.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
 

- 

18 ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3,075.- 3,075.- ตกลงราคา ร้านอมรพาณิชย์ 
3,075.- 

ร้านอมรพาณิชย์ 
3,075.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- ราคาเหมาะสม 

- 

19 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 19,615.- 19,615.- ตกลงราคา บริษัททักษิณ อินโฟเทค จํากัด 
19,615.- 

บริษัททักษิณ อินโฟเทค จํากัด 
19,615.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- มีบริการหลังการ
ขาย 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
18 ก.ค.60 
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ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
20 ค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 17,334.- 17,334.- ตกลงราคา บริษัทแอล.เจ.อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 

17,334.- 
บริษัทแอล.เจ.อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
17,334.- 

- มีบริการส่งสินค้า 
- ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
18 ก.ค.60 

21 ค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 18,655.- 18,655.- ตกลงราคา ร้าน ออน 2 
18,655.- 

ร้าน ออน 2 
18,655.- 

- มีบริการส่งสินค้า 
- ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
18 ก.ค.60 

22 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

15,180.- 15,180.- ตกลงราคา หจก. นิวส์คอม ปัตตานี  
(สํานักงานใหญ่) 
15,180.- 

หจก. นิวส์คอม ปัตตานี  
(สํานักงานใหญ่) 
15,180.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
11/2560 
31 ก.ค.60 

23 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร 2,630.- 2,630.- ตกลงราคา ร้านดาราฎี & การ์เด้นท์ 
2,630.- 

ร้านดาราฎี & การ์เด้นท์ 
2,630.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

24 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

16,320.- 16,320.- ตกลงราคา หจก. ดับเบิ้ลคลิ๊ก คอมพิวเตอร์ 
16,320.- 

หจก. ดับเบิ้ลคลิ๊ก คอมพิวเตอร์ 
16,320.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
10/2560 
3 ก.ค.60 

25 เบิกจ่ายเงินค่าเช่าเหมารถบัสปรับ
อากาศ เพื่อดําเนินการตามโครงการ
คัดเลือกนักเรียนและครูเพื่อเข้าร่วม
แข่งขันทักษะวิชาการของ อปท. 
ระดับภาคใต้ ประจําปี 2560 

60,000.- 60,000.- ตกลงราคา บริษัท เซาท์สยาม ไอ.เอ็ม.ที  
คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
60,000.- 

บริษัท เซาท์สยาม ไอ.เอ็ม.ที  
คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
60,000.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

สัญญาจ้างรับขนคนโดยสาร 
12/2560 
15 มิ.ย.60 

26 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างทําอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่มเพื่อรับรองคณะ
กรรมการฯ ตามโครงการตาดีกา
สัมพันธ์ ประจําปี 2560 

1,000.- 1,000.- ตกลงราคา นางสาวอาอีดะห์  สะแม 
1,000.- 

นางสาวอาอีดะห์  สะแม 
1,000.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

27 ค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 32,061.- 32,061.- ตกลงราคา ร้าน ออน 2 
32,061.- 

ร้าน ออน 2 
32,061.- 

- เป็นราคาที่
เหมาะสม 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
3/2560 

26 ก.ค.60 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
28 เบิกจ่ายน้ํามันเครื่อง 47,550.30.- 47,550.30.- วิธีพิเศษ บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 

47,550.30.- 
บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
47,550.30.- 

- เป็นตัวแทน
จําหน่าย ที่อยู่ใกล้
และสะดวกในการใช้
บริการ 
 

- 

29 เสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต สาย อบจ.ปัตตานี แยก 
ทางหลวงหมายเลข 4061 – บ.ท่ากะดี 
ม.2 ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 

1,624,000.- 1,624,000.- วิธีพิเศษ หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง 
1,630,000.- 
หจก.ดูวาแทรกเตอร์ 
1,700,000.- 

หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง 
1,624,000.- 

- มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ 
- มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นผู้
เสนอราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 044/2560 
27 ก.ค.60 

30 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย ปน 036/2559 
ม.4 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 

1,180,000.- 1,180,000.- วิธีพิเศษ หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง 
1,180,000.- 
หจก.ดูวาแทรกเตอร์ 
1,200,000.- 

หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง 
1,180,000.- 
 

- มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ 
- มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นผู้
เสนอราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 045/2560 
27 ก.ค.60 

31 ขุดลอกคลอง ม.2,4 ต.คลองใหม่ –  
ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

1,550,000.- 1,550,000.- วิธีพิเศษ หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง 
1,556,000.- 
หจก.ดูวาแทรกเตอร์ 
1,580,000.- 

หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง 
1,550,000.- 

- มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ 
- มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นผู้
เสนอราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 046/2560 
27 ก.ค.60 

32 ขุดลอกคลอง ม.2 ต.ลิปะสะโง  
อ.หนองจิก – ม.8 ต.ประจัน อ.ยะรัง 
จ.ปัตตานี 

1,213,000.- 1,213,000.- วิธีพิเศษ หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง 
1,216,000.- 
หจก.ดูวาแทรกเตอร์ 
1,230,000.- 

หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง 
1,213,000.- 

- มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ 
- มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นผู้
เสนอราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 047/2560 
27 ก.ค.60 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
33 ขุดลอกคลองสาย ม.4 ต.บ้านนอก  

อ.ปะนาเระ – ม.5 ต.สาบัน อ.ยะหริ่ง  
จ.ปัตตานี 

1,163,000.- 1,163,000.- วิธีพิเศษ หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง 
1,167,000.- 
หจก.ดูวาแทรกเตอร์ 
1,186,000.- 

หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง 
1,163,000.- 

- มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ 
- มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นผู้
เสนอราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 048/2560 
27 ก.ค.60 

34 ขุดลอกคลองสาย ม.1 ต.ควน  
อ.ปะนาเระ – ต.ลางา อ.มายอ  
จ.ปัตตานี 

450,000.- 450,000.- วิธีพิเศษ หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง 
450,000.- 

หจก.เซาท์สยาม บิลดิ้ง 
450,000.- 

- มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ 
- มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นผู้
เสนอราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 049/2560 
31 ก.ค.60 

 


