
 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จ้างจัดสถานท่ีรับรองเจ้าหน้าท่ีฯ 
ห้องกองกิจฯ (เตรียมการรับเสดจ็ฯ) 

5,500.- 5,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท โรงแรมปาร์ควิว ยะลา 
จ ากัด 
5,500.- 

บริษัท โรงแรมปาร์ควิว ยะลา 
จ ากัด 
5,500.- 

- มีคุณภาพ
สวยงาม 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
32/2561 
7 ธ.ค. 60 

2 ซื้อผ้าระบาย (เตรียมการรับเสด็จฯ) 105,000.- 105,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน 2 
105,000.- 

ร้านออน 2 
105,000 

- มีคุณภาพ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
15/2561 

23 พ.ย. 60 

3 จ้างท าความสะอาดห้องประชุมฯ 
(เตรียมการรบัเสด็จฯ) 

40,700 40,700 เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท รักษาความปลอดภัย 
เอกพิทักษ์  
40,700.- 

บริษัท รักษาความปลอดภัย 
เอกพิทักษ์  
40,700.- 

- มีคุณภาพ
สวยงาม 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
18/2561 

27 พ.ย. 60 

4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด 
(เตรียมการรบัเสด็จฯ) 

4,970.- 4,970.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน 2 
4,970.- 

ร้านออน 2 
4,970.- 

- มีคุณภาพ
ราคาถูก 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
14/2561 
23 พ.ย.60 

5 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (เตรียมการรับเสด็จฯ) 2,978.87.- 2,978.87.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน) 
2,978.87.- 

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน) 
2,978.87.- 

- มีคุณภาพ
ราคาถูก 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
097743 

25 พ.ย. 60 

6 จ้างท าสติ๊กเกอรซ์ีทรูตราสญัลักษณ์ 
วปร. (เตรยีมการรับเสด็จฯ) 

5,053.18.- 5,053.18.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน ์
5,053.18.- 

ร้านอินดีไซน ์
5,053.18.- 

- มีคุณภาพ
สวยงาม 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
16/2561 

21 พ.ย. 60 
 

7 ค่าป้ายไวนลิพระบรมฉายาลักษณ ์
(เตรียมการรบัเสด็จฯ) 

7,344.- 7,344.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน ์
7,344.- 

ร้านอินดีไซน ์
7,344.- 

- มีคุณภาพ
สวยงาม 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
19/2561 

24 พ.ย. 60 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

8 ค่าป้ายโฟมบอร์ดพระราชกรณียกจิ 7,391.- 7,391.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน ์
7,391.- 

ร้านอินดีไซน ์
7,391.- 

- มีคุณภาพ
สวยงาม 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
28/2561 
7 ธ.ค. 60 

9 จ้างท ากระเป๋าและถุงยังชีพ 
(โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) 

162,000.- 162,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านมัสนา 
162,000.- 

ร้านมัสนา 
162,000.- 

- มีคุณภาพ 
ราคาถูก 

บันทึกตกลงจ้าง 
02/2561 

12 ต.ค. 60 

10 ค่าป้ายไวนลิพระบรมฉายาลักษณ ์
พระราชกรณียกิจในจังหวัดปตัตานี 

11,203.- 11,203.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน ์
11,203.- 

ร้านอินดีไซน ์
11,203.- 

- มีคุณภาพ
สวยงาม 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
35/2561 
7 ธ.ค. 60 

11 ค่าดอกไมส้ด “วันทหารผ่านศึก” 1,000.- 1,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านคาลล่าลิลลี ่
1,000.- 

ร้านคาลล่าลิลลี ่
1,000.- 

- มีคุณภาพ 
ราคาถูก 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
56/2561 
2 ก.พ. 61 

12 ค่าอาหารเลี้ยงรับรองประชุมสภาฯ 
สมัยวสิามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 1 

15,000.- 15,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท โรงแรมปาร์ควิว ยะลา 
จ ากดั 
15,000.- 

บริษัท โรงแรมปาร์ควิว ยะลา 
จ ากัด 
15,000.- 

- อาหารมี
คุณภาพ 
- มีมาตรฐาน 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
51/2561 

18 ม.ค. 61 

13 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม 
สภาฯ สมัยวสิามญั สมยัที่ 1 

1,500.- 1,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอาหารนรูโภชนา 
1,500.- 

ร้านอาหารนรูโภชนา 
1,500.- 

- อาหารมี
คุณภาพ  
- มีมาตรฐาน 

ใบสั่งซ้อเลขท่ี 
52/2561 

18 ม.ค. 61 
 

14 ค่าอุปโภค – บรโิภค 
ประจ าเดือน ก.พ. 61 

17,800.- 17,800.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ซุปเปอรด์ีพาร์ทเม้นสโตร์ 
ยะลา 
17,800.- 

หจก.ซุปเปอรด์ีพาร์ทเม้นสโตร์ 
ยะลา 
17,800.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 
- มีบริการส่ง
สินค้า 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
64/2561 

20 ก.พ. 61 

15 ค่าวัสดุการเรยีนการสอน 
ประจ าเดือน ก.พ. 61 

6,750.- 6,750.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านมัสนา 
6,750.- 

ร้านมัสนา 
6,750.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
65/2561 

20 ก.พ. 61 



- 3 – 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

16 ผ้าโสร่งชายและหญิง 
ประจ าเดือน ก.พ. 61 

6,500.- 6,500.- เฉาะ 
เจาะจง 

ร้านสไุลมาน 
6,500.- 

ร้านสไุลมาน 
6,500.- 

- มีบริการส่ง
สินค้า 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
66/2561 

20 ก.พ. 61 

17 ชุดนักเรียน 
ประจ าเดือน ก.พ. 61 

17,000.- 17,000.- เฉาะ 
เจาะจง 

ร้าน อัล – อัยตาม 
17,000.- 

ร้าน อัล – อัยตาม 
17,000.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
63/2561 

20 ก.พ. 61 

18 ค่าจัดซื้ออาหารข้างกล่อง 
ประจ าเดือน กพ. 61 

900.- 900.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านนูรโภชนา 
900.- 

ร้านนูรโภชนา 
900.- 

- อาหารมี
คุณภาพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
50/2561 

19 ธ.ค. 61 

19 ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟลัต์
คอนกรีต สาย ปน. ถ1-007 บ.ปูและปู
โล๊ะ – บ.บาซาเวาะเซ็ง ต.ยะรัง อ.ยะรัง 
จ.ปัตตาน ี

2,698,704.- 2,698,704.- วิธีคัดเลือก หจก.ปัตตานสีหพันธ์ก่อสร้าง 
2,830,000.- 
หจก.ดูวาแทรกเตอร ์
2,850,000.- 
หจก.มะซาสัมพันธ์ 
2,850,700.- 

หจก.ปัตตานสีหพันธ์ก่อสร้าง 
2,698,704.- 

- มีผลงานเป็นท่ี
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด 

สัญญาจ้างเลขท่ี 
036/2561 
2 ก.พ. 61 

20 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.5 ต.บางโกระ – 
ม.1 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 

2,896,607.- 2,896,607.- วิธีคัดเลือก หจก.ขาวทองการก่อสร้าง 
3,031,000.- 
หจก.วรพงศ์การโยธา 
3,036,800.- 
หจก.แก้ววิเชียรก่อสร้าง 
3,041,000.- 

หจก.ขาวทองการก่อสร้าง 
2,896,607.- 

- มีผลงานเป็นท่ี
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด 

สัญญาจ้างเลขท่ี 
037/2561 
7 ก.พ. 61 

21 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตพรอ้ม
ลานจอกรถบรเิวณโรงเก็บเครื่องจกัรกล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปตัตานี 

1,126,425.- 1,126,425.- วิธีคัดเลือก หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง 
1,185,000.- 
หจก.พรแก้วก่อสรา้ง 
1,190,000.- 
หจก.นาเกตุวัฒนา 
1,200,000.- 

หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง 
1,126,425.- 

- มีผลงานเป็นท่ี
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด 

สัญญาจ้างเลขท่ี 
038/2561 
9 ก.พ. 61 



- 4 – 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

22 โครงการขุดลอกคลอง ม.2 บ.กูแว  
ต.กอล า  อ.ยะรัง – ต.ปาหนัน –  
ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตาน ี

2,525,886.- 2,525,886.- วิธีคัดเลือก หจก.เซาท์สยาม บลิดิ้ง 
2,652,000.- 
หจก.ดูวาแทรกเตอร ์
2,686,000.- 
หจก.รุสลันโยธา 
2,748,000.- 

หจก.เซาท์สยาม บลิดิ้ง 
2,525,886.- 

- มีผลงานเป็นท่ี
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด 

สัญญาจ้างเลขท่ี 
039/2561 
26 ก.พ. 61 

23 ก่อสร้างเสริมจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 
ถนนสาย ปน.ถ.1 – 0024 บ.ตะโล๊ะ  
ต.ตะโล๊ะ – บ.ปลุากง อ.ยะหริ่ง  
จ.ปัตตาน ี

2,859,460.- 2,859,460.- วิธีคัดเลือก หจก.มะซาสัมพันธ์ 
3,000,000.- 
หจก.เอส เอ็ม ปตัตาน ี
3,005,000.- 
หจก.ปัตตานสีหพันธ์ก่อสร้าง 
3,010,000.- 

หจก.มะซาสัมพันธ์ 
2,859,460.- 

- มีผลงานเป็นท่ี
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด 

สัญญาจ้างเลขท่ี 
040/2561 
26 ก.พ. 61 

24 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัต์
คอนกรีต ม.4 ต.สะก า – บ.พอเบาะ, 
บ.ราวอ ต.กระวะ อ.มายอ จ.ปตัตานี 

3,420,269.- 3,420,269.- วิธีคัดเลือก หจก.ดูวาแทรกเตอร ์
3,590,000.- 
หจก.ปัตตานสีหพันธ์ก่อสร้าง 
3,605,000.- 
หจก.พรแก้วก่อสรา้ง 
3,603,000.- 

หจก.ดูวาแทรกเตอร ์
3,420,269.- 

- มีผลงานเป็นท่ี
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด 

สัญญาจ้างเลขท่ี 
041/2561 
27 ก.พ. 61 

25 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกถนนสามัคค ี
สาย ข เขตเทศบาล ต.รูสะมิแล –  
บ.จือแรนีบง ต.สะบารัง อ.เมือง  
จ.ปัตตาน ี

1,143,830.- 1,143,830.- วิธีคัดเลือก หจก.ดูวาแทรกเตอร ์
1,200,000.- 
หจก.ปัตตานสีหพันธ์ก่อสร้าง 
1,204,000.- 
หจก.พรแก้วก่อสรา้ง 
1,206,000.- 

หจก.ดูวาแทรกเตอร ์
1,143,830.- 

- มีผลงานเป็นท่ี
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด 

สัญญาจ้างเลขท่ี 
042/2561 
27 ก.พ. 61 

26 ค่าจ้างพิมพ์ปกพร้อมเข้าเล่ม 9,960.- 9,960.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสาส์นสมัพันธ์ุการพิมพ ์
9,960.- 

ร้านสาส์นสมัพันธ์ุการพิมพ ์
9,960.- 

- ราคา
เหมาะสม 
- ผลงานมี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
2/2561 

25 ต.ค. 60 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

27 ค่าจ้างพิมพ์ปกพร้อมเข้าเล่ม 9,000.- 9,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสาส์นสมัพันธ์ุการพิมพ ์
9,000.- 

ร้านสาส์นสมัพันธ์ุการพิมพ ์
9,000.- 

- ราคา
เหมาะสม 
- ผลงานมี
คุณภาพ 
 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
3/2561 

8 พ.ย. 60 
 

28 ค่าจ้างพิมพ์ปกพร้อมเข้าเล่ม 5,400.- 5,400.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสาส์นสมัพันธ์ุการพิมพ ์
5,400.- 

ร้านสาส์นสมัพันธ์ุการพิมพ ์
5,400.- 

- ราคา
เหมาะสม 
- ผลงานมี
คุณภาพ 
 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
4/2561 

9 พ.ย. 60 
 

29 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 275.- 275.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายมะราดี  เจะมะ 
275.- 

นายมะราดี  เจะมะ 
275.- 

- ราคา
เหมาะสม 
 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
16/2561 
5 ม.ค. 61 

30 ค่าจัดซื้อน้ าดิม่ 1,350.- 1,350.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.สามญัพิงค์ซัพพลาย 
1,350.- 

หจก.สามญัพิงค์ซัพพลาย 
1,350.- 

- ราคา
เหมาะสม 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
17/2561 
5 ม.ค. 61 

31 ค่าจ้างท าไวนิล 720.- 720.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน ์
720.- 

ร้านอินดีไซน ์
720.- 

- ราคา
เหมาะสม 
 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
18/2561 
8 ม.ค. 61 

32 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 900.- 900.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายมะราดี  เจะมะ 
900.- 

นายมะราดี  เจะมะ 
900.- 

- ราคา
เหมาะสม 
 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
19/2561 

23 ม.ค. 61 

33 ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน 21,614.- 21,614.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท แอล เจ อินเตอร์ กรุ๊ป 
จ ากัด 
21,614.- 

บริษัท แอล เจ อินเตอร์ กรุ๊ป 
จ ากัด 
21,614.- 

- ราคา
เหมาะสม 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
20/2561 
5 ก.พ. 61 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาหรือราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

34 ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ 405.- 405.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.สามญัพิงค์ซัพพลาย 
405.- 

หจก.สามญัพิงค์ซัพพลาย 
405.- 

- ราคา
เหมาะสม 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
21/2561 
6 ก.พ. 60 

35 ค่าจ้างท าป้ายไวนลิ 2,880.- 2,880.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน ์
2,880.- 

ร้านอินดีไซน ์
2,880.- 

- ราคา
เหมาะสม 
- ผลงานมี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
22/2561 
6 ก.พ. 61 

36 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 275.- 275.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายมะราดี  เจะมะ 
275.- 

นายมะราดี  เจะมะ 
275.- 

- ราคา
เหมาะสม 
 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
23/2561 
8 ก.พ.60 

37 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 450.- 450.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายมะราดี  เจะมะ 
450.- 

นายมะราดี  เจะมะ 
450.- 

- ราคา
เหมาะสม 
 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
25/2561 
14 ก.พ.61 

 
 

 


