
 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 ป้ายไวนิล (ประชาคมการจัดหา
ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ) 

720.- 720.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน ์
720.- 

ร้านอินดีไซน ์
720.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี
72/2561 
27 มี.ค.61 

 

2 ป้ายไวนิลรณรงค์ (ล้างส้วมพร้อมกันรับ
วันสงกรานต์) 

720.- 720.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน ์
720.- 

ร้านอินดีไซน ์
720.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
90/2561 

18 เม.ย.61 
 

3 ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์และจอภาพ
พร้อมอุปกรณ ์

50,000.- 50,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร ์
50,000.- 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร ์
50,000.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
92/2561 

30 เม.ย.61 
 

4 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ 25,800.- 25,800.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร ์
25,800.- 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร ์
25,800.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
10/2561 
16 พ.ค.61 

 

5 ป้ายท าเนียบบุคลากรของส านักฯ 1,296.- 1,296.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน ์
1,296.- 

ร้านอินดีไซน ์
1,296.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
99/2561 
3 พ.ค.61 

 

6 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน 
(โครงการความซื่อสัตย์ฯ) ส าหรับ
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

12,600.- 12,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านมัสนา 
12,600.- 

ร้านมัสนา 
12,600.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
107/2561 
11 พ.ค.61 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

7 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน 
(โครงการความซื่อสัตย์ฯ)  
ส าหรับราชการ อบจ.ปตัตาน ี

12,000.- 12,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านมัสนา 
12,000.- 

ร้านมัสนา 
12,000.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
110/2561 
8 พ.ค.61 

 

8 ไวนิลต้อนรับรอมฎอน 18,158.- 18,158.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน ์
18,158.- 

ร้านอินดีไซน ์
18,158.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
113/2561 
18 พ.ค.61 

 

9 โปสเตอร์ก าหนดระยะเวลาละศีลอด 
ประจ าปี 2561 

330,000.- 330,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท บลูอิมเมจ จ ากัด 
330,000.- 

บริษัท บลูอิมเมจ จ ากัด 
330,000.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 
- มีบริการส่ง
สินค้า 
 

บันทึกตกลงจ้าง 
113/2561 
16 พ.ค.61 

10 ซื้ออินทผาลัม (โครงการถือศีลอดใน
เดือนรอมฎอน ปี61) 

1,392,580.- 1,392,580.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสลามัตสลาตัน 
1,392,580.- 

ร้านสลามัตสลาตัน 
1,392,580.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

สัญญาเลขท่ี 
08/2561 
10 พ.ค.61 

 
 
 

 
 

11 ก่อสร้างถนน คสล. บ.กาหยี ม.3  
ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพ้อ จ.ปัตตาน ี

2,332,000.- 2,332,000.- วิธีคัดเลือก หจก.เอ็ม บี เอ เอ็นจิเนียริ่ง 
2,332,000.- 
หจก.นราธิวาสกรุ๊ป 
2,335,000.- 
หจก.มุคตารีก่อสร้าง เอ็ม. ซี. 
2,338,000.- 

หจก.เอ็ม บี เอ เอ็นจิเนียริ่ง 
2,332,000.- 
 

มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์  
มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด 

สัญญาจ้างเลขท่ี 
51/2561 
2 พ.ค.61 

12 ก่อสร้างสะพาน คสล.สายโตะ๊จง  
(ถนน ท.8) เทศบาลตันหยง  

7,629,000.- 7,629,000.- วิธีคัดเลือก หจก.สุรยิาการโยธา (2551) 
7,629,000.- 

หจก.สุรยิาการโยธา (2551) 
7,629,000.- 

มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์  

สัญญาจ้างเลขท่ี 
52/2561 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

ต.ตันหยงดาลอ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี หจก.เธียรปรีชาก่อสรา้ง 
7,638,000.- 
หจก.เอ็ม เก็น เอ็นจิเนยีริ่ง 
7,645,000.- 

 มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด 

4 พ.ค.61 

13 ขุดลอกคลองสายบ้านควนดินเหนอื ม.4 
ต.บ่อทอง – ม.7 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธ์ิ  
จ.ปัตตาน ี

1,024,000.- 1,024,000.- วิธีคัดเลือก หจก.เซาท์สยาม บลิดิ้ง 
1,031,000.- 
หจก.ดูวาแทรกเตอร ์
1,048,000.- 
หจก.รุสลันโยธา 
1,079,000.- 

หจก.เซาท์สยาม บลิดิ้ง 
1,024,000.- 

มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์  
มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด 

สัญญาจ้างเลขท่ี 
53/2561 

17 เม.ย.61 

14 ขุดลอกคลอง บ.สะตา ม.3 ต.กอล า  
อ.ยะรัง – ม.2 บ.มะหดุ ต.ปะโด  
อ.มายอ จ.ปัตตาน ี

1,390,000.- 1,390,000.- วิธีคัดเลือก หจก.เซาท์สยาม บลิดิ้ง 
1,399,000.- 
หจก.ดูวาแทรกเตอร ์
1,420,000.- 
หจก.รุสลันการโยธา 
1,468,000.- 

หจก.เซาท์สยาม บลิดิ้ง 
1,390,000.- 
 

มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์  
มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด 

สัญญาจ้างเลขท่ี 
54/2561 
24 พ.ค.61 

15 ขุดลอกคลองสาย ม.2 บ.มะหุด ต.ปะโด 
– ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตาน ี

1,024,000.- 1,024,000.- วิธีคัดเลือก หจก.เซาท์สยาม บลิดิ้ง 
1,026,000.- 
หจก.ดูวาแทรกเตอร ์
1,040,000.- 
หจก.รุสลันการโยธา 
1,078,000.- 

หจก.เซาท์สยาม บลิดิ้ง 
1,024,000.- 
 

มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์  
มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด 
 

สัญญาจ้างเลขท่ี 
55/2561 
24 พ.ค.61 

16 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัต์
คอนกรีตสาย ปน.ถ.1 – 0027 บ.ดาลอ 
– บ.ปาเส ต.มะนงัยง อ.ยะหริ่ง  
จ.ปัตตาน ี

1,573,000.- 1,573,000.- วิธีคัดเลือก หจก.ดูวาแทรกเตอร ์
1,573,000.- 
หจก.ปัตตานสีหพันธ์ก่อสร้าง 
1,576,000.- 
หจก.มะซาสัมพันธ์ 

หจก.ดูวาแทรกเตอร ์
1,573,000.- 
 

มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์  
มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ

สัญญาจ้างเลขท่ี 
56/2561 
24 พ.ค.61 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1,577,000.- ราคาต่ าสุด 
 

17 ปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี (สนาม3) เพื่อให้บริการ
ประชาชนและเป็นการส่งเสริมการเล่น
กีฬา ออกก าลังกาย และรองรับการจัด
กิจกรรมนันทนาการต่างๆ 

2,570,000.- 2,570,000.- วิธีคัดเลือก หจก.สยามสลาตัน  
คอนสตรัคช่ัน 
2,570,000.- 
หจก.เอส. บี คอนสตรัคช่ัน 
2,794,000.- 
หจก.สลามมตัสลาตัน บริการ 
2,952,000.- 
 

หจก.สยามสลาตัน  
คอนสตรัคช่ัน 
2,570,000.- 
 

มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์  
มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด 
 

สัญญาจ้างเลขท่ี 
57/2561 
24 พ.ค.61 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

18 เบิกจ่ายเงินค่าจา้งด าเนินงานจัดพธิีเปิด 
เวทีและสถานท่ี ตามโครงการวันพบปะ
มุสลมีะห์ ครั้งท่ี 13 ประจ าปี 2561 

2,430,000.- 2,430,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ 
โปรเจค จ ากัด 
2,430,000.- 

บริษัท ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ 
โปรเจค จ ากัด 
2,430,000.- 

- บริการด ี
- มีคุณภาพ  

สัญญาจ้างท่ัวไป 
เลขท่ี 06/2561 

8 พ.ค.61 

19 เบิกจ่ายเงินค่าจา้งถ่ายเอกสารพรอ้มเข้า
เล่มตามโครงการฝึกอบรมการจัดการ
สอนในศตวรรษที่ 21 ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

4,218.- 4,218.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านปัตตานีซีร๊อกซ ์
4,218.- 

ร้านปัตตานีซีร๊อกซ ์
4,218.- 

- บริการด ี
- ที่ตั้งใกล้
ส านักงาน 
- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
01/2561 

30 เม.ย.61 

20 เบิกจ่ายเงินค่าจา้งท าสปอร์ตวิทยุ
ประชาสมัพันธ์โครงการวันพบปะ 
มุสลมีะห์ ครั้งท่ี 13 ประจ าปี 2561 

5,000.- 5,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายนูรดีน  วันสไุลมาน 
5,000.- 

นายนูรดีน  วันสไุลมาน 
5,000.- 

- บริการด ี
- ที่ตั้งใกล้
ส านักงาน 
- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
02/2561 
1 พ.ค.61 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

21 เบิกจ่ายเงินค่าจดัซื้อน้ าดืม่ เพื่อ
ด าเนินการตามโครงการวันพบปะ 
มุสลมีะห์ ครั้งท่ี 13 ประจ าปี 2561 

105,125.- 105,125.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ พ้ิงซัพพลาย 
105,125.- 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ พ้ิงซัพพลาย 
105,125.- 

- บริการด ี
- ที่ตั้งใกล้
ส านักงาน 
- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
13/2561 
8 พ.ค.61 

22 เบิกจ่ายเงินค่าจดัซื้อผ้า เพื่อผูกประดับ
เวทีพิธีเปิดตามโครงการวันพบปะ 
มุสลมีะห์ ครั้งท่ี 13 ประจ าปี 2561 

29,700.- 29,700.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านไทยไดมาร ู
29,700.- 

ร้านไทยไดมาร ู
29,700.- 

- บริการด ี
- ที่ตั้งใกล้
ส านักงาน 
- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
12/2561 
3 พ.ค.61 

23 เบิกจ่ายเงินค่าจา้งรถแห่ เพื่อ
ประชาสมัพันธ์โครงการวันพบปะ 
มุสลมีะห์ ครั้งท่ี 13 ประจ าปี 2561 

5,200.- 5,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นายนิยะ  หะยีอาแซ 
5,200.- 

นายนิยะ  หะยีอาแซ 
5,200.- 

- บริการด ี
- ที่ตั้งใกล้
ส านักงาน 
- สินค้ามี
คุณภาพ 
 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
03/2561 
8 พ.ค.61 

24 เบิกจ่ายเงินค่าจา้งท าคูปอง ส าหรบั
ผู้เข้าร่วมโครงการวันพบปะมสุลมีะห์ 
ครั้งท่ี 13 ประจ าปี 2561 

6,000.- 6,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
6,000.- 

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
6,000.- 

- บริการด ี
- ที่ตั้งใกล้
ส านักงาน 
- สินค้ามี
คุณภาพ 
 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
04/2561 
8 พ.ค.61 

25 เบิกจ่ายเงินค่าจา้งท าป้ายไวนลิ ตาม
โครงการวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งท่ี 13 
ประจ าปี 2561 

99,450.- 99,450.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน ์
99,450.- 

ร้านอินดีไซน ์
99,450.- 

- บริการด ี
- ที่ตั้งใกล้
ส านักงาน 
- สินค้ามี
คุณภาพ 
 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
15/2561 
22 พ.ค.61 



- 6 – 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

26 เบิกจ่ายเงินค่าจดัซื้อวัสดุอุปกรณต์าม
โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อส่งเสรมิ
ทักษะด้านวิชาการ ของโรงเรยีนบา้น
เขาตูม 

5,000.- 5,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน 
5,000.- 

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน 
5,000.- 

- บริการด ี
- ที่ตั้งใกล้
ส านักงาน 
- สินค้ามี
คุณภาพ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
11/2561 
3 พ.ค.61 

27 เบิกจ่ายเงินค่าจดัซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว ของโรงเรียนบ้านเขาตูม 

4,747.- 4,747.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน 
4,747.- 

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน 
4,747.- 

- บริการด ี
- ที่ตั้งใกล้
ส านักงาน 
- สินค้ามี
คุณภาพ 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
04/2561 
25 พ.ค.61 

28 เบิกจ่ายเงินค่าจดัซื้อพัดลมแบบหมุน 
360 องศา ของโรงเรียนบ้านตะบงิตีงี 

36,000.- 36,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านจิบล้งโลหะภณัฑ ์
36,000.- 

ร้านจิบล้งโลหะภณัฑ ์
36,000.- 

- บริการด ี
- ที่ตั้งใกล้
ส านักงาน 
- สินค้ามี
คุณภาพ 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
13/2561 
17 พ.ค.61 

29 เบิกจ่ายเงินค่าจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตาม
โครงการอบรมพัฒนาคณุธรมจริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

4,972.- 4,972.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน 
4,972.- 

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน 
4,972.- 

- บริการด ี
- ที่ตั้งใกล้
ส านักงาน 
- สินค้ามี
คุณภาพ 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
03/2561 

27 เม.ย.61 

30 เบิกจ่ายเงินจัดซื้อวัสดุอุปกรณต์าม
โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อส่งเสรมิ
ทักษะด้านวิชาการของโรงเรยีนบ้าน 
ตะบิงตีง ี

5,000.- 5,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน 
5,000.- 

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน 
5,000.- 

- บริการด ี
- ที่ตั้งใกล้
ส านักงาน 
- สินค้ามี

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
16/2561 
28 พ.ค.61 



- 7 – 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

คุณภาพ 
 

31 ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน 24,928.- 24,928.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน 2 
24,928.- 

ร้านออน 2 
24,928.- 

- ราคา
เหมาะสม 
- สะดวกในการ
จัดซื้อ 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
27/2561 
5 มี.ค.61 

32 ค่าจ้างท าป้ายไวนลิ 2,000.- 2,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน ์
2,000.- 

ร้านอินดีไซน ์
2,000.- 

- ราคา
เหมาะสม 
- ผลงานมี
คุณภาพ 
 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี
33/2561 

30 เม.ย.61 

33 ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน 24,276.- 24,276.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน 2 
24,276.- 

ร้านออน 2 
24,276.- 

- ราคา
เหมาะสม 
- สะดวกในการ
จัดซื้อ 
 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
34/2561 
1 พ.ค.61 

34 ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน 2,700.- 2,700.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน 2 
2,700.- 

ร้านออน 2 
2,700.- 

- ราคา
เหมาะสม 
- สะดวกในการ
จัดซื้อ 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
03/2561 
9 พ.ค.61 

35 ค่าจ้างท าป้ายไวนลิ 3,750.- 3,750.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน ์
3,750.- 

ร้านอินดีไซน ์
3,750.- 

- ราคา
เหมาะสม 
- ผลงานมี
คุณภาพ 
 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
36/2561 
9 พ.ค.61 



- 8 – 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

36 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1,645.- 1,645.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านมุสลิมโฟโต ้
1,645.- 

ร้านมุสลิมโฟโต ้
1,645.- 

- ราคา
เหมาะสม 
- ผลงานมี
คุณภาพ 
 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
37/2561 
9 พ.ค.61 

37 ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน 6,596.- 6,596.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน 2 
6,596.- 

ร้านออน 2 
6,596.- 

- ราคา
เหมาะสม 
- สะดวกในการ
จัดซื้อ 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
38/2561 
10 พ.ค.61 

38 ค่าบริการจา้งเหมารถบัสปรับอากาศ 150,000.- 150,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เซาท์สยาม ไอ.เอม็.ที.
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
150,000.- 

บริษัท เซาท์สยาม ไอ.เอม็.ที.
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
150,000 

- ราคา
เหมาะสม 

สัญญาจ้างเลขท่ี
10/2561 
10 พ.ค.61 

 

39 ค่าจ้างท าใบรับค่าบริการสถานีขนส่ง 10,000.- 10,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
10,000.- 

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
10,000.- 

- ราคา
เหมาะสม 
- ผลงานมี
คุณภาพ 
 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
39/2561 
23 พ.ค.61 

40 ค่าจ้างท าตั๋วจัดเก็บตลาด 10,000.- 10,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
10,000.- 

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
10,000.- 

- ราคา
เหมาะสม 
- ผลงานมี
คุณภาพ 
 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
40/2561 
23 พ.ค.61 

 


