
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าหนังสือพิมพ์     - เดือน ก.ค.60 820.- 820.- ตกลงราคา ร้านกรุงทอง 
820.- 

ร้านกรุงทอง 
820.- 

- มีบริการส่งสินค้า - 

2 ค่าไปรษณีย์         - เดือน ก.ค.60 22,845.- 22,845.- ตกลงราคา ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข 
สาขารูสะมิแล 
22,845.- 

ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข 
สาขารูสะมิแล 
22,845.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

3 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง  - เดือน ก.ค.60 53,940.- 53,940.- ตกลงราคา บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
53,940.-  

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
53,940.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

4 ซื้อผ้าระบาย  
(เฉลิมพระเกียรติฯ ร.10) 

4,200.- 4,200.- ตกลงราคา ร้านออน 2  
4,200.- 

ร้านออน 2  
4,200.- 

- สินค้ามีคุณภาพ - 

5 ค่าภัตตาหารเพล  
(เฉลิมพระเกียรติฯ ร.10) 

2,700.- 2,700.- ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 
2,700.- 

ร้านแม่อําพัน 
2,700.- 

- อาหารมีคุณภาพ - 

6 ค่าจตุปัจจัย  
(เฉลิมพระเกียรติฯ ร.10) 

3,100.- 3,100.- ตกลงราคา  นายสุทธิพงศ์  จันทรัตน์ 
3,100.- 

นายสุทธิพงศ์  จันทรัตน์ 
3,100.- 

- สินค้ามีคุณภาพ - 

7 ค่าเครื่องไทยธรรม 3,000.- 3,000.- ตกลงราคา ร้าน ฉิ่น จง ฮิน 
3,000.- 

ร้าน ฉิ่น จง ฮิน 
3,000.- 

- สินค้ามีคุณภาพ - 

8 ค่าพวงมาลา (สมเด็จย่า) 1,000.- 1,000.- ตกลงราคา ร้านคาลล่าลิลลี่ 
1,000.- 

ร้านคาลล่าลิลลี่ 
1,000.- 

- สินค้ามีคุณภาพ - 

9 ไวนิล (พระบรมฉายาลักษณ์ฯ ร.10) 720.- 720.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซด์  
720.- 

ร้านอินดีไซด์  
720.- 

- สินค้ามีคุณภาพ - 

10 ซื้อต้นดาวเรือง 84,300.- 84,300.- ตกลงราคา ร้านสวนอุทัย พันธุ์ไม้ 
84,300.- 

ร้านสวนอุทัย พันธุ์ไม้ 
84,300.- 

- สินค้ามีคุณภาพ/ 
ราคาถูก 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
15 ส.ค.60 
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ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
11 ค่าซ่อมแอร์ (สํานักปลัด) 18,500.- 18,500.- ตกลงราคา ร้านวีระแอร์ 

18,500.- 
ร้านวีระแอร์ 
18,500.- 

- การบริการมี
คุณภาพ 

บันทึกตกลงจ้าง 
23 พ.ค.60 

12 ซื้อธงชาติและธงสัญลักษณ ์ 11,250.- 11,250.- ตกลงราคา ร้านออน 2 
11,250.- 

ร้านออน 2 
11,250.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงซื้อขาย 
27 ก.ค.60 

13 ค่าภัตตาหารเพล 
(สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ) 

2,700.- 2,700.- ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 
2,700.- 

ร้านแม่อําพัน 
2,700.- 

- อาหารมีคุณภาพ - 

14 ค่าพานพุ่มดอกไม้แห้ง และเครื่องทอง
น้อย วางหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  
ร.9 ทดแทนอันเดิมที่ชํารุด 

5,000.- 5,000.- ตกลงราคา ร้านคาลล่าลิลลี่ 
5,000.- 

ร้านคาลล่าลิลลี่ 
5,000.- 

- สินค้ามีคุณภาพ - 

15 ค่าอุปโภค-บริโภค 17,800.- 17,800.- ตกลงราคา หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ ยะลา 
17,800.- 

หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ ยะลา 
17,800.- 

- สินค้ามีคุณภาพ 
- มีบริการส่งสินค้า 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
12 ก.ค.60 

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

ร้านมัสนา 
6,750.- 

- สินค้ามีคุณภาพ 
 

 

17 ผ้าโสร่งชายและหญิง 6,500.- 6,500.- ตกลงราคา ร้านสุไลมาน 
6,500.- 

ร้านสุไลมาน 
6,500.- 

- มีบริการส่งสินค้า - 

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

ร้านอัล-อัยตาม 
17,000.- 

- สินค้ามีคุณภาพ 
 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
12 ก.ค.60 

 

19 ค่าจัดซื้ออาหารข้าวกล่อง 900.- 900.- ตกลงราคา ร้านอาหารนูรโภชนา 
900.- 

ร้านอาหารนูรโภชนา 
900.- 

- อาหารมีคุณภาพ 
 

- 
 

20 ค่าจัดซื้องานบ้าน งานครัว 4,993.- 4,993.- ตกลงราคา ร้านบารอกัต 
4,993.- 

ร้านบารอกัต 
4,993.- 

- เป็นสถานบริการที่
เหมาะสม 
- สะดวกในการ
จัดซื้อ 

- 
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ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
21 ค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

(ประจําเดือน ก.ค.60) 
4,020.30.- 4,020.30.- ตกลงราคา บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด

(สาขา 1)  
4,020.30.- 

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด
(สาขา 1)  
4,020.30.- 

- เป็นสถานบริการที่
เหมาะสม 
- สะดวกในการ
จัดซื้อ 

- 

22 ค่าโทรศัพท์ 270.39.- 270.39.- ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
270.39.- 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
270.39.- 

- เป็นสถานบริการที่
เหมาะสม 
- สะดวกในการจัด
จ้าง 

- 

23 ค่าส่งไปรษณีย ์ 53.- 53.- ตกลงราคา บริษัทไปรษณียไ์ทย จํากัด 
53.- 

บริษัทไปรษณียไ์ทย จํากัด 
53.- 

- เป็นสถานบริการที่
เหมาะสม 
- สะดวกในการจัด
จ้าง 

- 

24 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ (โทรทัศน์) 29,560.- 29,560.- ตกลงราคา ร้านปัตตานีอินโฟกัส จํากัด 
29,560.- 

ร้านปัตตานีอินโฟกัส จํากัด 
29,560.- 

- เป็นสถานบริการที่
เหมาะสม 
- สะดวกในการ
จัดซื้อ 

- 

25 ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,321.- 3,321.- ตกลงราคา ร้านออน 2 
3,321.- 

ร้านออน 2 
3,321.- 

- เป็นสถานบริการที่
เหมาะสม 
- สะดวกในการ
จัดซื้อ 

- 

26 ค่าโทรศัพท์ 337.48.- 337.48.- ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
337.48.- 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
337.48.- 

- เป็นสถานบริการที่
เหมาะสม 
- สะดวกในการจัด
จ้าง 

- 



- 4 – 
 

ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
27 เบิกจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง 43,512.60.- 43,512.60.- วิธีพิเศษ บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 

43,512.60.- 
บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
43,512.60.- 

- เป็นตัวแทน
จําหน่าย ที่อยู่ใกล้
และสะดวกในการใช้
บริการ 
 

- 

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 
สายลําหยัง - คูลึก   
ต.ทรายขาว - ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์  
จ.ปัตตานี 

4,777,000.- 4,777,000.- วิธีพิเศษ หจก.ขาวทองการก่อสร้าง 
4,777,000.- 
หจก.วรพงศ์การโยธา 
4,780,000.- 

หจก.ขาวทองการก่อสร้าง 
4,777,000.- 
 

- มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ 
- มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นผู้
เสนอราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 050/2560 
1 ส.ค.60 

29 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายโต๊ะราวอ  
ท่าด่าน – ปากาจินอ ม.6,7 ต.ดอนรัก – 
ม.4 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

3,545,000.- 3,545,000.- วิธีพิเศษ หจก.มะซาสัมพันธ์ 
3,545,000.- 
หจก.เอส เอ็ม ปัตตานี 
3,569,000.- 

หจก.มะซาสัมพันธ์ 
3,545,000.- 
 

- มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ 
- มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นผู้
เสนอราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 051/2560 
15 ส.ค.60 

30 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ต.กะมิยอ – 
ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี 

2,044,000.- 2,044,000.- วิธีพิเศษ หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง 
2,050,000.- 
หจก.พรแก้วก่อสร้าง 
2,100,000.- 

หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง 
2,044,000.- 
 

- มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ 
- มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นผู้
เสนอราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 052/2560 
17 ส.ค.60 

31 ก่อสร้างอาคารศูนย์จริยธรรม ม.4 ต.ปากู 
อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 

1,000,000.- 1,000,000.- วิธีพิเศษ หจก.ปัตตานีอนันต์การค้า 
1,000,000.- 
หจก.เอฟที สมาร์ทเวิร์ค 
1,020,000.- 

หจก.ปัตตานีอนันต์การค้า 
1,000,000.- 

- มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ 
- มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นผู้
เสนอราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 053/2560 
24 ส.ค.60 
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ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
32 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน

ครัวของโรงเรียนบ้านเขาตูม 
4,993.- 4,993.- ตกลงราคา ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 

4,993.- 
ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
4,993.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

33 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรของ
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 

9,950.- 9,950.- ตกลงราคา ร้านดาราฎี & การ์เด้นท์ 
9,950.- 

ร้านดาราฎี & การ์เด้นท์ 
9,950.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

34 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม 

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

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
9,933.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

35 เบิกจ่ายเงินค่าจัดจ้างทําป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการ
ถือปฏิบัติของผู้มาใช้บริการสนามกีฬา 

9,360.- 9,360.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
9,360.- 

ร้านอินดีไซน์ 
9,360.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

36 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างช่างเหมาเครื่องเสียง
พร้อมติดตั้ง โครงการตาดีกาสัมพันธ์  
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปี 2560 

87,000.- 87,000.- ตกลงราคา นายณัฐพจน์  ศรีวิรมย์ 
87,000.- 

นายณัฐพจน์  ศรีวิรมย์ 
87,000.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 19/2560 

17 ส.ค.60 
 

37 ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2,202.- 2,202.- ตกลงราคา ร้านวีระแอร์ 
2,202.- 

ร้านวีระแอร์ 
2,202.- 

- เป็นราคาที่
เหมาะสม 

- 

38 ค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 2,012.40.- 2,012.40.- ตกลงราคา บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
2,012.40.- 

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
2,012.40.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- เป็นสินค้าที่มี
เฉพาะ 

- 

39 ค่าไปรษณีย ์ 7,385.- 7,385.- ตกลงราคา บริษัทไปรษณียไ์ทย จํากัด 
7,385.- 

บริษัทไปรษณียไ์ทย จํากัด 
7,385.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
 

- 

40 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(ประชุมคณะกรรมการการจัดทําแผนฯ) 

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

นายมะราดี  เจะมะ 
275.- 

- อาหารสะอาด 
- ราคาเหมาะสม 

- 

 



- 6 – 
 

ลํา
ดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
41 ค่าจ้างถ่ายเอกสารขาว – ดํา A4 พร้อม

เข้าเล่มสันกาว 
(แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามฯ) 

1,664.- 1,664.- ตกลงราคา ร้านปัตตานีซีร๊อกซ์ 
1,664.- 

ร้านปัตตานีซีร๊อกซ์ 
1,664.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- ผลงานมีคุณภาพ 
- ราคาเหมาะสม 
 

- 

42 ค่าจ้างถ่ายเอกสารขาว – ดํา A4 พร้อม
เข้าเล่มสันกาว 
(ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี) 

3,928.05.- 3,928.05.- ตกลงราคา ร้านปัตตานีซีร๊อกซ์ 
3,928.05.- 

ร้านปัตตานีซีร๊อกซ์ 
3,928.05.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- ผลงานมีคุณภาพ 
- ราคาเหมาะสม 
 

- 

43 ค่าจัดซื้อน้ําดื่ม 
(โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ) 

3,735.- 3,735.- ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ พิ้งค์ซัพพลาย 
3,735.- 
 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ พิ้งค์ซัพพลาย 
3,735.- 
 

- มีบริการส่งสินค้า 
- ราคาเหมาะสม 

- 

44 ค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 3,560.- 3,560.- ตกลงราคา ร้านออน 2 
3,560.- 

ร้านออน 2 
3,560.- 

- มีบริการส่งสินค้า 
- ราคาเหมาะสม 

- 

45 ค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 3,210.- 3,210.- ตกลงราคา บริษัท แอล.เจ. อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
3,210.- 

บริษัท แอล.เจ. อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
3,210.- 

- มีบริการส่งสินค้า 
- สินค้ามีคุณภาพ 
- ราคาเหมาะสม 
 

- 

46 ค่าจ้างจัดทําไวนิล 
(โครงการมีส่วนร่วมของประชาชน) 

2,880.- 2,880.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
2,880.- 

ร้านอินดีไซน์ 
2,880.- 

- มีบริการส่งสินค้า 
- สินค้ามีคุณภาพ 
- ราคาเหมาะสม 
 

- 

 
 


