
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ค่าหนังสือพิมพ์  - เดือน ส.ค.60 
                    - เดือน ก.ย.60 

820.- 
850.- 

1,670.- ตกลงราคา ร้านกรุงทอง 
 1,670.- 

ร้านกรุงทอง 
 1,670.- 

- มีบริการส่งสินค้า - 

2 ค่าไปรษณีย์      - เดือน ส.ค.60 
                    - เดือน ก.ย.60  

25,052.- 
25,962.- 

51,014.- ตกลงราคา ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข  
สาขารูสะมิแล 
51,014.- 

ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข  
สาขารูสะมิแล 
51,014.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

3 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง    - เดือน ส.ค.60 
                         - เดือน ก.ย.60 

49,622.29.- 
35,583.32.- 

85,205.61.- ตกลงราคา บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
85,205.61.- 

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
85,205.61.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (วันแม่) 26,430.- 26,430.- ตกลงราคา ร้านออน 2  
26,430.- 

ร้านออน 2  
26,430.- 

- สินค้ามีคุณภาพ บันทึกตกลงซื้อขาย 
21 ส.ค.60 

5 ค่าไวนิล (จัดทําดอกไม้จันทน์) 812.50.- 812.50.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
812.50.- 

ร้านอินดีไซน์ 
812.50.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

6 จ้างทําถุงยังชีพ  
(โครงการคนจนคนตานี) 

6,800.- 6,800.- ตกลงราคา ร้านมัสนา 
6,800.- 

ร้านมัสนา 
6,800.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

7 ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์  
การปลูกดอกดาวเรือง 

50,850.- 50,850.- ตกลงราคา ร้านสวนอุทัย พันธุ์ไม้ 
50,850.- 

ร้านสวนอุทัย พันธุ์ไม้ 
50,850.- 

- มีคุณภาพ/ราคาถูก บันทึกตกลงซื้อขาย 
21 ส.ค.60 

8 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการฝึกอบรม
จัดทําดอกไม้จันทน์) 

10,900.- 10,900.- ตกลงราคา ร้านฉิ่นจงฮิน 
10.900.- 

ร้านฉิ่นจงฮิน 
10.900.- 

- สินค้ามีคุณภาพ บันทึกตกลงซื้อขาย 
11 ส.ค.60 

9 ค่าไวนิล (วันแม่) 10,512.- 10,512.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
10,512.- 

ร้านอินดีไซน์ 
10,512.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงซื้อขาย 
11 ส.ค.60 

10 ค่าอาหาร (ประชุมสภา สมัยสามัญ) 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปี 60 

15,000.- 15,000.- ตกลงราคา บริษัท โรงแรมปาร์ควิว ยะลา จํากัด 
15,000.- 

บริษัท โรงแรมปาร์ควิว ยะลา จํากัด 
15,000.- 

- อาหารมีคุณภาพ 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 

บันทึกตกลงจ้าง 
22 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 ค่าอาหารว่าง (ประชุมสภาฯ) 1,500.- 1,500.- ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 

1,500.- 
ร้านแม่อําพัน 
1,500.- 

- อาหารมีคุณภาพ - 

12 ซื้อเครื่องอุปโภค – บริโภค 
(โครงการคนจนคนตานี) 

10,400.- 10,400.- ตกลงราคา ร้านสุไลมาน 
14,000.- 

ร้านสุไลมาน 
14,000.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงซื้อขาย 
22 ส.ค.60 

13 ค่าไวนิล (โครงการปลูกต้นดาวเรือง) 720.- 720.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
720.- 

ร้านอินดีไซน์ 
720.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

14 ค่าไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ (ร.10) 19,147.- 19,147.- ตกลงราคา 19,147.- ร้านอินดีไซน์ 
19,147.- 

ร้านอินดีไซน์ 
19,147.- 

บันทึกตกลงจ้าง 
17 ส.ค.60 

15 เลี้ยงรับรอง ประชุม ก.จ.จ 2,250.- 2,250.- ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน  
2,250.- 

ร้านแม่อําพัน  
2,250.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

16 ค่าป้ายพลาสวู๊ด  
(บอกชื่อส่วนหน่วยงาน) 

2,400.- 2,400.- ตกลงราคา ร้านเอ็ม.ยู.ไวนิล 
2,400.- 

ร้านเอ็ม.ยู.ไวนิล 
2,400.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

17 ค่าอาหารว่าง (โครงการคนพิการ) 8,750.- 8,750.- ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 
8,750.- 

ร้านแม่อําพัน 
8,750.- 

- สินค้ามีคุณภาพ - 

18 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการคนพิการ) 6,300.- 6,300.- ตกลงราคา ร้านมัสนา 
6,300.- 

ร้านมัสนา 
6,300.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

19 ซื้อหน้าดินสําหรับปลูกต้นดาวเรือง 21,840.- 21,840.- ตกลงราคา ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อก 
21,840.- 

ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อก 
21,840.- 

- บริการส่งสินค้า บันทึกตกลงซื้อขาย 
22 ส.ค.60 

20 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปลูกต้นดาวเรือง 35,250.- 35,250.- ตกลงราคา ร้านสวนอุทัยพันธุ์ไม้ 
35,250.- 

ร้านสวนอุทัยพันธุ์ไม้ 
35,250.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงซื้อขาย 
22 ส.ค.60 

21 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทําโรงเรือน 
ปลูกต้นดาวเรือง 

17,650.- 17,650.- ตกลงราคา ร้านบารอกัต  
17,650.- 

ร้านบารอกัต  
17,650.- 

- บริการส่งสินค้า 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
16 ส.ค.60 
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ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

22 ซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ (คนพิการ) 8,080.- 8,080.- ตกลงราคา ร้านมัสนา 
8,080.- 

ร้านมัสนา 
8,080.- 

- สินค้ามีคุณภาพ - 

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัดฯ) 103,325.- 103,325.- ตกลงราคา ร้านออน 2 
103,325.- 

ร้านออน 2 
103,325.- 

- บริการส่งสินค้า 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
22 ส.ค.60 

24 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3,069.- 3,069.- ตกลงราคา บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 
3,069.- 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 
3,069.- 

- สินค้ามีคุณภาพ - 

25 ซื้อเครื่องอุปโภค – บริโภค 
(โครงการคนจนคนตานี) 

28,480.- 28,480.- ตกลงราคา หจก. ซุปเปอร์ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ 
28,480.- 

หจก. ซุปเปอร์ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ 
28,480.- 

- มีคุณภาพ/ราคาถูก บันทึกตกลงซื้อขาย 
22 ส.ค.60 

26 ค่าภัตตาหารเพล (ปิ่นโต) และ 
ดอกไม้สด งานอันเชิญดอกไม้จันทน์ 

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

ร้านแม่อําพัน  
2,700.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

27 ซื้อสายยางเพื่อรดน้ําดูแล 
ดอกดาวเรือง 

10,320.- 10,320.- ตกลงราคา ร้านทรัพย์ทวีวัสดุ 
10,320.- 

ร้านทรัพย์ทวีวัสดุ 
10,320.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงซื้อขาย 
22 ส.ค.60 

28 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทําโรงเรือนปลูก 
ต้นดาวเรือง 

4,150.- 4,150.- ตกลงราคา ร้านทรัพย์ทวีวัสดุ 
4,150.- 

ร้านทรัพย์ทวีวัสดุ 
4,150.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

29 เลี้ยงรับรองคณะประเมิน
ประสิทธิภาพของ อปท. 

2,500.- 2,500.- ตกลงราคา บริษัท โรงแรมปาร์ควิวยะลา จํากัด 
2,500.- 

บริษัท โรงแรมปาร์ควิวยะลา จํากัด 
2,500.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

30 ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพัก 
ข้าราชการของ อบจ. 

25,000.- 25,000.- ตกลงราคา นายสะแหละ  หมะมะซางอ 
25,000.- 

นายสะแหละ  หมะมะซางอ 
25,000.- 

- ทํางานมีคุณภาพ บันทึกตกลงการจ้าง 
29 ก.ย.60 

31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 71,354.- 71,354.- ตกลงราคา บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จํากัด 
71,354.- 

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จํากัด 
71,354.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงซื้อขาย 
21 ส.ค.60 

32 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เฉลิมพระเกียรติฯ  
(ร.10) 

10,185.- 10,185.- ตกลงราคา ร้านออน 2 
10,185.- 

ร้านออน 2 
10,185.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงซื้อขาย 
27 ก.ค.60 
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ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

33 ค่าสื่อและคู่มือสําหรับการสอน 
ภาษามือฯ 

16,930.- 16,930.- ตกลงราคา นายธนวัฒน์  กิจสวัสดิ์ 
16,930.- 

นายธนวัฒน์  กิจสวัสดิ์ 
16,930.- 

- สินค้าเฉพาะ บันทึกตกลงซื้อขาย 
19 ก.ย.60 

34 ค่าไวนิล (โครงการคนพิการฯ) 812.50.- 812.50.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์  
812.50.- 

ร้านอินดีไซน์  
812.50.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

35 ซื้อโต๊ะอลูมิเนียมสําหรับคนพิการ 10,000.- 10,000.- ตกลงราคา ร้านมิตรการช่าง 
10,000.- 

ร้านมิตรการช่าง 
10,000.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงซื้อขาย 
25 ส.ค.60 

36 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการคนพิการฯ) 2,076.- 2,076.- ตกลงราคา ร้านมัสนา 
2,076.- 

ร้านมัสนา 
2,076.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

37 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และจ้างทํา 
กระเป๋าเอกสารผ้า (โครงการผู้สูงอายุฯ) 

66,240.- 66,240.- ตกลงราคา ร้านมัสนา 
66,240.- 

ร้านมัสนา 
66,240.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงซื้อขาย 
19 ส.ค.60 

38 ค่าไวนิล (โครงการผู้สูงอายุฯ) 1,750.- 1,750.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
1,750.- 

ร้านอินดีไซน์ 
1,750.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

39 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
(โครงการผู้สูงอายุฯ) 

119,500.- 119,500.- ตกลงราคา บริษัท โรงแรมปาร์ควิวยะลา จํากัด 
119,500.- 

บริษัท โรงแรมปาร์ควิวยะลา จํากัด 
119,500.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงซื้อขาย 
19 ก.ย.60 

40 จ้างทําใบเกียรติบัตรอบรมคนพิการ 1,320.- 1,320.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
1,320.- 

ร้านอินดีไซน์ 
1,320.- 

- สินค้ามีคุณภาพ - 

41 ค่าไวนิล (โครงการสอนภาษามือฯ) 720.- 720.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
720.- 

ร้านอินดีไซน์ 
720.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

42 ค่าไวนิล (วันแม่) 10,512.- 10,512.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
10,512.- 

ร้านอินดีไซน์ 
10,512.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงการจ้าง 
11 ส.ค.60 

43 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปลูกดอกดาวเรือง 30,550.- 30,550.- ตกลงราคา ร้านสวนอุทัยพันธุ์ไม้ 
30,550.- 

ร้านสวนอุทัยพันธุ์ไม้ 
30,550.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงซื้อขาย 
22 ส.ค.60 

 
 
 



- 5 - 
 

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

44 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทําโรงเรือนปลูก 
ต้นดาวเรือง 

17,650.- 17,650.- ตกลงราคา ร้านบารอกัต 
17,650.- 

ร้านบารอกัต 
17,650.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน บันทึกตกลงซื้อขาย 
16 ส.ค.60 

45 จ้างทําคู่มือสําหรับประชาชนตาม 
พระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2558 

95,000.- 95,000.- วิธีพิเศษ บริษัทบลูอิมเมจ จํากัด 
95,000.- 

บริษัทบลูอิมเมจ จํากัด 
95,000.- 

- บริการส่งสินค้า 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงการจ้าง 
30 ส.ค.60 

46 จ้างทําคู่มือส่งเสริมความรู้แก่ผู้สูงวัย 
ใส่ใจสุขภาพ 

4,600,000.- 4,600.000.- วิธีพิเศษ บริษัทบลูอิมเมจ จํากัด 
4,600.000.- 

บริษัทบลูอิมเมจ จํากัด 
4,600.000.- 

- บริการส่งสินค้า 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงการจ้าง 
30 ส.ค.60 

47 จ้างทําคู่มือการปฏิบัติงานของ 
กองกิจการสภาฯ 

490,000.- 490,000.- วิธีพิเศษ บริษัทบลูอิมเมจ จํากัด 
490,000.- 
 

บริษัทบลูอิมเมจ จํากัด 
490,000.- 
 

- บริการส่งสินค้า 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงการจ้าง 
21 ส.ค.60 

48 จ้างทําแผ่นพับคู่มือการให้บริการ 
สถานีขนส่งฯ จังหวัดปัตตานี 

360,000.- 360,000.- วิธีพิเศษ บริษัทพิกเซล พลัส จํากัด 
360,000.- 

บริษัทพิกเซล พลัส จํากัด 
360,000.- 

- บริการส่งสินค้า 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงการจ้าง 
16 ส.ค.60 

49 จ้างทําแผ่นพับ “การลด คัดแยกขยะ” 
อบจ.ปัตตานี 

495,000.- 495,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทพิกเซล พลัส จํากัด 
495,000.- 

บริษัทพิกเซล พลัส จํากัด 
495,000.- 

- บริการส่งสินค้า 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงการจ้าง 
495,000.- 

50 จ้างทําแผ่นพับการใช้สนามกีฬากลาง 
จังหวัดปัตตานี 

360,000.- 360,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทพิกเซล พลัส จํากัด 
360,000.- 

บริษัทพิกเซล พลัส จํากัด 
360,000.- 

- บริการส่งสินค้า 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงการจ้าง 
25 ก.ย.60 

51 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
โครงการคนหูหนวก 

23,400.- 23,400.- ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 
23,400.- 

ร้านแม่อําพัน 
23,400.- 

- สินค้ามีคุณภาพ บันทึกตกลงการจ้าง 
22 ก.ย.60 

52 ค่าอาหาร (ประชุมสภา สมัยสิสามัญ) 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปี 60 

15,000.- 15,000.- ตกลงราคา บริษัท โรงแรมปาร์ควิวยะลา จํากัด 
15,000.- 

บริษัท โรงแรมปาร์ควิวยะลา จํากัด 
15,000.- 

- อาหารมีคุณภาพ 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 

บันทึกการตกลงจ้าง 
26 ส.ค.60 

53 ค่าอาหารว่าง (ประชุมสภาฯ) 1,500.- 1,500.- ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 
1,500.- 

ร้านแม่อําพัน 
1,500.- 

- อาหารมีคุณภาพ - 

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

หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ ยะลา 
17,800.- 

- บริการส่งสินค้า 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
19 ก.ย.60 
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ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

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

ร้านมัสนา 
6,750.- 

- สินค้ามีคุณภาพ - 

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

ร้านสุไลมาน 
6,500.- 

- บริการส่งสินค้า 
 

- 

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

ร้านอัล – อัยตาม 
17,000.- 

- สินค้ามีคุณภาพ บันทึกตกลงซื้อขาย 
19 ก.ย.60 

58 ค่าจัดซื้ออาหารข้าวกล่อง 900.- 900.- ตกลงราคา ร้านนูรโภชนา  
900.- 

ร้านนูรโภชนา  
900.- 

- อาหารมีคุณภาพ - 

59 ค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(ประจําเดือน ส.ค.60) 

2,675.65.- 2,675.65.- ตกลงราคา บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
(สาขา 1) 
2,675.65.- 

บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
(สาขา 1) 
2,675.65.- 

เป็นสถานบริการที่
เหมาะสมสะดวกใน
การจัดซื้อ 

- 

60 ค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(ประจําเดือน ก.ย.60) 

2,964.45.- 2,964.45.- ตกลงราคา บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
(สาขา 1) 
2,964.45.- 

บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
(สาขา 1) 
2,964.45.- 

เป็นสถานบริการที่
เหมาะสมสะดวกใน
การจัดซื้อ 

- 

61 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์) 727.81.- 727.81.- ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
727.81.- 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
727.81.- 

เป็นสถานบริการที่
เหมาะสมสะดวกใน
การจัดจ้าง 

- 

62 เบิกจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง 31,370.20.- 31,370.20.- วิธีพิเศษ บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
31,370.20.- 

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
31,370.20.- 

เป็นตัวแทนจําหน่าย
ที่อยู่ใกล้และสะดวก
ในการใช้บริการ 

- 

63 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 
พร้อมคูระบายน้ํา คสล.ถนนเจริญ
ประดิษฐ์ ซ.1 ม.1 ต.รูสะมิแล – เขต
เทศบาลเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 

1,742,000.- 1,742,000.- วิธีพิเศษ หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง 
1,800,000 
หจก.พรแก้วก่อสร้าง 
1,810,000.- 

หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง 
1,742,000.- 

- มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างเลขที่ 58/2560 
4 ก.ย.60 
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ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
64 เบิกจ่ายเงินค่าวัสดุก่อสร้าง  

ของกองการศึกษาฯ 
21,383.- 21,383.- ตกลงราคา ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อก 

21,383.- 
ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อก 
21,383.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อ 
เลขที่  21/2560 

31 ก.ค.60 

65 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 

4,970.- 4,970.- ตกลงราคา ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อก 
4,970.- 

ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อก 
4,970.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

66 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
ของโรงเรียนบ้านเขาตูม 

4,025.- 4,025.- ตกลงราคา ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อก 
4,025.- 

ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อก 
4,025.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

67 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อ
ดําเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ส่งเสริมทักษะด้านวิชาการโรงเรียน
บ้านตะบิงตีงี ประจําปี 2560 

9,909.- 9,909.- ตกลงราคา ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
9,909.- 

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
9,909.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

68 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างถา่ยเอกสารพร้อม
เข้าเล่ม เพื่อดําเนินการตามโครงการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) 

48,000.- 48,000.- ตกลงราคา โรงพิมพ์การช่างปัตตานี 
48,000.- 

โรงพิมพ์การช่างปัตตานี 
48,000.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 22/2560 

22 ส.ค.60 

69 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างถา่ยเอกสาร 
จํานวน 12 รายการ ของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10,595.80.- 10,959.80.- ตกลงราคา ร้านปัตตานีซีร๊อกซ์ (จะบังติกอ) 
10,959.80.- 
 

ร้านปัตตานีซีร๊อกซ์ (จะบังติกอ) 
10,959.80.- 
 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 13/2560 

24 ก.ค.60 

70 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างพิมพ์เอกสารวัดผล
ประเมินผลฯ (แบบ ปพ. และ ปถ.) 
ของกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

106,600.- 106,600.- ตกลงราคา โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
106,600.- 

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
106,600.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 30/2560 

22 ส.ค.60 
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ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
71 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างซอ่มครุภัณฑ์

สํานักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) ของ
โรงเรียนบ้านเขาตูม) 

9,800.- 9,800.- ตกลงราคา บริษัท แอล เจ อินเตอร์ กรุ๊ป จํากัด 
9,800.- 

บริษัท แอล เจ อินเตอร์ กรุ๊ป จํากัด 
9,800.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

72 เบิกจ่ายเงินค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 

4,800.- 4,800.- ตกลงราคา หจก. ดับเบิ้ลคลิ๊กคอมพิวเตอร์ 
4,800.- 

หจก. ดับเบิ้ลคลิ๊กคอมพิวเตอร์ 
4,800.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

73 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 

8,910.- 8,910.- ตกลงราคา หจก นิวส์คอม ปัตตานี 
(สํานักงานใหญ่) 
8,910.- 

 หจก นิวส์คอม ปัตตานี 
 (สํานักงานใหญ่) 
8,910.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

74 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างซอ่มเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ๊นเตอร์ ของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

4,476.- 4,476.- ตกลงราคา หจก ดับเบิ้ลคลิ๊ก คอมพิวเตอร์ 
4,476.- 

หจก ดับเบิ้ลคลิ๊ก คอมพิวเตอร์ 
4,476.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

75 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ของโรงเรียนบ้านเขาตูม 

9,980.- 9,980.- ตกลงราคา หจก นิวส์คอม ปัตตานี 
(สํานักงานใหญ่) 
9,980.- 

หจก นิวส์คอม ปัตตานี 
(สํานักงานใหญ่) 
9,980.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

76 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร 
ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 

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

ร้านดาราฎี & กาเด้นท์ 
9,950.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

77 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร 
ของโรงเรียนบ้านเขาตูม 

9,845.- 9,845.- ตกลงราคา ร้านดาราฎี & กาเด้นท์ 
9,845.- 

ร้านดาราฎี & กาเด้นท์ 
9,845.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

78 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุซ่อม
บํารุงรักษาทรัพย์สิน (ระบบประปา)  
ของกองการศึกษา 

15,975.- 15,975.- ตกลงราคา ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อก 
15,975.- 

ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อก 
15,975.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
เลขที่ 20/2560 

22 ส.ค.60 
 
 
 
 
 
 



- 9 – 
 

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
79 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุซ่อม

บํารุงรักษาทรัพย์สิน (ระบบประปา) 
ของโรงเรียนบ้านเขาตูม 

3,456.- 3,456.- ตกลงราคา ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อก 
3,456.- 

ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อก 
3,456.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

80 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้าน 
งานครัวของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 

4,910.- 4,910.- ตกลงราคา ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
4,910.- 

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
4,910.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

81 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัวของโรงเรียนบ้านเขาตูม 

9,973.- 9,973.- ตกลงราคา ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
9,973.- 

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
9,973.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

82 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
ของโรงเรียนบ้านเขาตูม 

9,872.- 9,872.- ตกลงราคา ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
9,872.- 

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
9,872.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

83 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 

9,984.- 9,984.- ตกลงราคา ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
9,984.- 

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
9,984.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

84 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
ของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

26,413.- 26,413.- ตกลงราคา ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
26,413.- 

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
26,413.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
เลขที่ 12/2560 

7 ส.ค.60 

85 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างทําป้ายไวนิล และ
ใบประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการจัดงานพิธีร่วมละหมาดเนื่อง
ในวันรายอฮัจย์ ประจําปี 2560 

93,235.- 93,235.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
93,235.- 

ร้านอินดีไซน์ 
93,235.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 29/2560 

22 ส.ค.60 

 
 
 
 
 
 
 



- 10 – 
 

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
86 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเช่าเหมาโต๊ะ เต็นท์ 

โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้และผ้าคลุม
เก้าอี้ เพื่อดําเนินการตามโครงการจัด
งานพิธีร่วมละหมาด เนื่องในวันรายอ
ฮัจย์ ประจําปี 2560 

28,400.- 28,400.- ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด จะบังติกอ 
การเต็นท์ 
28,400.- 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด จะบังติกอ 
การเต็นท์ 
28,400.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 24/2560 

22 ส.ค.60 

87 เบิกจ่ายเงินค่าจัดจ้างถ่ายวิดิโอและ
ถ่ายภาพนิ่ง เพื่อดําเนินการตาม
โครงการจัดงานพิธีร่วมละหมาด 
เนื่องในวันรายอฮัจย์ ประจําปี 2560 

34,000.- 34,000.- ตกลงราคา นายนูรดีน  วันสุไลมาน 
34,000.- 

นายนูรดีน  วันสุไลมาน 
34,000.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 28/2560 

22 ส.ค.60 

88 เบิกจ่ายเงินค่าจัดจ้างเช่าเหมาเครื่อง
เสียง เพื่อดําเนินการตามโครงการจัด
งานพิธีร่วมละหมาด เนื่องในวันรายอ
ฮัจย์ ประจําปี 2560 

28,000.- 28,000.- ตกลงราคา ร้านแยกไหน ซาวด์ 
28,000.- 

ร้านแยกไหน ซาวด์ 
28,000.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 19/2560 

22 ส.ค.60 

89 เบิกจ่ายเงินค่าจัดจ้างทําไวนิลตาม
โครงการ ตาดีกาสัมพันธ์ ประจําปี 
2560 ระดับ 5 จังหวัด ชายแดน
ภาคใต้ 

47,039.- 47,039.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
47,039.- 

ร้านอินดีไซน์ 
47,039.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 16/2560 
22 ส.ค.2560 

90 เบิกจ่ายเงินค่าจัดจ้างเหมาทําอาหาร
กลางวัน ตามโครงการตาดีกาสัมพันธ์ 
ประจําปี 2560 ระดับ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

90,220.- 90,220.- ตกลงราคา นางสาวยามีละห์  แวยูโซ๊ะ 
90,220.- 

นางสาวยามีละห์  แวยูโซ๊ะ 
90,220.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 26/2560 

27 ก.ค.60 

91 เบิกจ่ายค่าจัดจ้างเหมาถ่ายวิดีโอ และ
ถ่ายภาพนิ่งเพื่อดําเนินการตาม
โครงการตาดีกาสัมพันธ์ ประจําปี 
2560 ระดับ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

20,000.- 20,000.- ตกลงราคา นายอารีเป็ง  ปะนาฆอ 
20,000.- 

นายอารีเป็ง  ปะนาฆอ 
20,000.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 23/2560 

17 ส.ค.60 

 
 
 
 
 



- 11 – 
 

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
92 เบิกจ่ายเงินค่าจัดจ้างเหมาทําอาหาร

กลางวันตามโครงการตาดีกาสัมพันธ์ 
ประจําปี 2560 ระดับ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

119,000.- 119,000.- ตกลงราคา นางสาวสายฝน  สุขสาลี 
119,000.- 

นางสาวสายฝน  สุขสาลี 
119,000.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 27/2560 

22 ส.ค.60 

93 เบิกจ่ายเงินค่าจัดจ้างทําเกียรติบัตร 
เพื่อดําเนินการตามโครงการตาดีกา
สัมพันธ์ ประจําปี 2560 ระดับ 5 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1,650.- 1,650.- ตกลงราคา ร้านอินดีไซน์ 
1,650.- 

ร้านอินดีไซน์ 
1,650.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

94 เบิกจ่ายเงินค่าจัดทําสูจิบัตร เพื่อ
ดําเนินการตามโครงการตาดีกา
สัมพันธ์ ประจําปี 2560 ระดับ 5 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

4,000.- 4,000.- ตกลงราคา ร้านปัตตานีซีร๊อกซ์ (จะบังติกอ) 
4,000.- 

ร้านปัตตานีซีร๊อกซ์ (จะบังติกอ) 
4,000.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

95 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อน้ําดื่มและน้ําแข็ง 
สําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการตา
ดีกาสัมพันธ์ ประจําปี 2560 ระดับ 5 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

14,150.- 14,150.- ตกลงราคา นางสาวดารินท์  ก่อเกียรติพิทักษ์ 
14,150.- 

นางสาวดารินท์  ก่อเกียรติพิทักษ์ 
14,150.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อ 
เลขที่ 19/2560 

17 ส.ค.60 

96 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อดอกไม้สด 
สําหรับพิธีเปิดตามโครงการจัดงานพิธี
ร่วมละหมาดเนื่องในวันฮารีรายอฮัจย์
ประจําปี 2560 

2,800.- 2,800.- ตกลงราคา ร้านคาลล่าลิลลี่ 
2,800.- 

ร้านคาลล่าลิลลี่ 
2,800.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

97 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ตามโครงการจัดงานพิธีร่วมละหมาด
เนื่องในวันฮารีรายอฮัจย์ประจําปี 
2560 

20,535.- 20,535.- ตกลงราคา ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
20,535.- 

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขยีน 
20,535.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อ 
เลขที่ 18/2560 

22 ส.ค.60 

 
 
 
 
 
 
 



- 12 – 
 

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
98 เบิกจ่ายเงินค่าจัดจ้างทําอาหารว่าง

พร้อมเครื่องดื่ม สําหรับแขกผู้มีเกียรติ
ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานพิธี
ร่วมละหมาดเนื่องในวันฮารีรายอฮัจย์
ประจําปี 2560 

2,500.- 2,500.- ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 
2,500.- 

ร้านแม่อําพัน 
2,500.- 

- บริการดี 
- สินค้ามีคุณภาพ 
 

- 

99 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อผ้าใบพลาสติก สี
ฟ้า – ขาว เพื่อดําเนินการรองพื้น
สําหรับการละหมาดตามโครงการจัด
งานพิธีร่วมละหมาดเนื่องในวันฮารีรา
ยอฮัจย์ประจําปี 2560 

40,000.- 40,000.- ตกลงราคา ร้านเจ๊ะดีซิเมนต์บล็อก 
40,000.- 
 

ร้านเจ๊ะดีซิเมนต์บล็อก 
40,000.- 
 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อ 
เลขที่ 15/2560 

22 ส.ค.60 

100 เบิกจ่ายเงินค่าจัดจ้างเช่าเหมารถแห่ 
เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานพิธี
ร่วมละหมาดเนื่องในวันฮารีรายอฮัจย์
ประจําปี 2560 

5,200.- 5,200.- ตกลงราคา นายนิมะ  หะยีอาแซ 
5,200.- 

นายนิมะ  หะยีอาแซ 
5,200.- 

- บริการดี 
- สินค้ามีคุณภาพ 
 

- 

101 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างทําอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมตามโครงการจัดงานพิธีร่วม
ละหมาดเนื่องในวันฮารีรายอฮัจย์
ประจําปี 2560 

1,250.- 1,250.- ตกลงราคา นางสาวอาอีดะห์  สะแม 
1,250.- 

นางสาวอาอีดะห์  สะแม 
1,250.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

102 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ตามโครงการตาดีกาสัมพันธ์ ประจําปี 
2560 ระดับ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

41,299.- 41,299.- ตกลงราคา ห้างสเป็กซ์ เครื่องเขียน 
41,299.- 

ห้างสเป็กซ์ เครื่องเขียน 
41,299.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อ 
เลขที่ 17/2560 

17 ส.ค.60 
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ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

103 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อดอกไม้สด สําหรับใช้
ในพิธีเปิดโครงการตาดีกาสัมพันธ์ 
ประจําปี 2560 ระดับ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

4,800.- 4,800.- ตกลงราคา ร้านคาลล่าลิลลี่ 
4,800.- 

ร้านคาลล่าลิลลี่ 
4,800.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

104 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อน้ําดื่มและน้ําแข็ง 
เพื่อดําเนินการตามโครงการตาดีกา
สัมพันธ์ ประจําปี 2560 ระดับ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

9,120.- 9,120.- ตกลงราคา นางสาวดารินท์  ก่อเกียรติพิทักษ์ 
9,120.- 

นางสาวดารินท์  ก่อเกียรติ
พิทักษ์ 
9,120.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

105 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างทําอาหารว่างพร้อม 
เครื่องดื่ม สําหรับคณะกรรมการ
ดําเนินงานที่เข้าร่วมประชุมตามโครงการ
ตาดีกาสัมพันธ์ ประจําปี 2560 ระดับ 5 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1,250.- 1,250.- ตกลงราคา นางสาวอาอีดะห์  สะแม 
1,250.- 

นางสาวอาอีดะห์  สะแม 
1,250.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

106 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างทําอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มสําหรับคณะกรรมการดําเนินงาน
ที่เข้าร่วมประชุมตามโครงการตาดีกา
สัมพันธ์ ประจําปี 2560 ระดับ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

1,250.- 1,250.- ตกลงราคา นางสาวอาอีดะห์  สะแม 
1,250.- 

นางสาวอาอีดะห์  สะแม 
1,250.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

107 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อเสื้อกีฬา ตาม
โครงการตาดีกาสัมพันธ์ ประจําปี 2560 
ระดับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

15,600.- 15,600.- ตกลงราคา ร้าน อิลยาส สปอร์ต 
15,600.- 

ร้าน อิลยาส สปอร์ต 
15,600.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อ 
เลขที่ 13/2560 

17 ส.ค.60 

108 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อผ้า เพื่อผูกประดับเวที
พิธีเปิดตามโครงการตาดีกาสัมพันธ์ 
ประจําปี 2560 ระดับ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

5,250.- 5,250.- ตกลงราคา ไทยไดมารู 
5,250.- 

ไทยไดมารู 
5,250.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 
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ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
109 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตาม

โครงการตาดีกาสัมพันธ์ ประจําปี 2560 
ระดับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

40,000.- 40,000.- ตกลงราคา ร้านเจ๊ะดีซิเมนต์บล็อก 
40,000.- 

ร้านเจ๊ะดีซิเมนต์บล็อก 
40,000.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
เลขที่ 16/2560 

17 ส.ค.22 

110 เบิกจ่ายเงินค่าจ้างทําอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มตามโครงการตาดีกาสัมพันธ์ 
ประจําปี 2560 ระดับ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

5,000.- 5,000.- ตกลงราคา ร้านแม่อําพัน 
5,000.- 

ร้านแม่อําพัน 
5,000.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

- 

111 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล และ
วัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการตาดีกา
สัมพันธ์ ประจําปี 2560 ระดับ 5 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

27,834.- 27,834.- ตกลงราคา ร้านอิลยาส สปอร์ต 
27,834 

ร้านอิลยาส สปอร์ต 
27,834 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อ 
เลขที่ 14/2560 

17 ส.ค.60 

112 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อสื่อการเรียน 
การสอน วิชาอิสลามศึกษาในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
บ้านตะบิงตีงี 

115,000.- 115,000.- ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ตานีบุ๊คส์ 
115,000.- 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ตานีบุ๊คส์ 
115,000.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อ 
เลขที่ 21/2560 

22 ส.ค.60 

113 เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อสื่อการเรียน 
การสอน วิชาอิสลามศึกษาในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
บ้านเขาตูม 

57,500.- 57,500.- ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ตานีบุ๊คส์ 
57,500.- 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ตานีบุ๊คส์ 
57,500.- 

- บริการดี 
- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงซื้อ 
เลขที่ 20/2560 

22 ส.ค.60 

114 เบิกจ่ายเงินค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือ
คุฏบะฮุอิดิลอัฎฮา ฮ.ศ.1438 เพื่อ
ดําเนินการตามโครงการจัดงานพิธีร่วม
ละหมาด เนื่องในวันฮารีรายอฮัจย์ 
ประจําปี 2560 

237,500.- 237,500.- ตกลงราคา บริษัท บลูอิมเมจ จํากัด 
237,500.- 

บริษัท บลูอิมเมจ จํากัด 
237,500.- 

- บริการดี 
- สินค้ามีคุณภาพ 

บันทึกตกลงจ้าง 
เลขที่ 19/2560 

22 ส.ค.60 
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ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
115 ค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 3,735.- 3,735.- ตกลงราคา บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 

3,735.- 
บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
3,735.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- เป็นสินค้าที่มี
เฉพาะ 

- 

116 ค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 2,028.- 2,028.- ตกลงราคา บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
2,028.- 

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
2,028.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- เป็นสินค้าที่มี
เฉพาะ 

- 

117 ค่าไปรษณีย ์ 2,145.- 2,145.- ตกลงราคา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
2,145.- 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
2,145.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน - 

118 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 12,990.- 12,990.- ตกลงราคา บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จํากัด 
12,990.- 

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จํากัด 
12,990.- 

- มีบริการส่งสินค้า 
- สินค้ามีคุณภาพ 
- ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 1/2560 

19 ก.ย.60 

119 ค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 10,790.- 10,790.- ตกลงราคา ร้านออน 2 
10,790.- 

ร้านออน 2 
10,790.- 

- มีบริการส่งสินค้า 
- ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 2/2560 

19 ก.ย.60 

120 ค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 17,400.- 17,400.- ตกลงราคา บริษัท แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
17,400.- 

บริษัท แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
17,400.- 

- มีบริการส่งสินค้า 
- สินค้ามีคุณภาพ 
 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 1/2560 

19 ก.ย.60 

121 ค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 16,050.- 16,050.- ตกลงราคา บริษัท แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
16,050.- 

บริษัท แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
16,050.- 

- มีบริการส่งสินค้า 
- สินค้ามีคุณภาพ 
 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 3/2560 

19 ก.ย.60 

122 ค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 1,037.- 1,037.- ตกลงราคา บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
1,037.- 

บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จํากัด 
1,037.- 

- ที่ตั้งใกล้สํานักงาน 
- เป็นสินค้าที่มี
เฉพาะ 

- 

 
 
 
 
 
 



- 16 – 
 

ลําดับ
ที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
123 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 275.- 275.- ตกลงราคา นายมะราดี  เจะมะ 

275.- 
นายมะราดี  เจะมะ 
275.- 

- อาหารมีคุณภาพ 
สะอาด 
- ราคาถูก 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 2/2560 

25 ก.ย.60 

124 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 275.- 275.- ตกลงราคา นายมะราดี  เจะมะ 
275.- 

นายมะราดี  เจะมะ 
275.- 

- อาหารมีคุณภาพ 
สะอาด 
- ราคาถูก 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 3/2560 

28 ก.ย.60 

125 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 500.- 500.- ตกลงราคา นายมะราดี  เจะมะ 
500.- 

นายมะราดี  เจะมะ 
500.- 

- อาหารมีคุณภาพ 
สะอาด 
- ราคาถูก 

ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 4/2560 
28 ก.ยง60 

126 ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,750.- 2,750.- ตกลงราคา ร้านนิวส์คอม แอนด์ 
2,750.- 

ร้านนิวส์คอม แอนด์ 
2,750.- 

- เป็นราคาที่
เหมาะสม 

- 

127 ค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 20,000.- 20,000.- ตกลงราคา ร้านออน 2 
20,000.- 

ร้านออน 2 
20,000.- 

- เป็นราคาที่
เหมาะสม 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 1/2560 

22 ก.ย.60 
 


