
 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 ซื้อเครื่องเสยีงประชุม พร้อมติดตั้ง 348,000.- 348,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร ์
348,000.- 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร ์
348,000.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
100/2561 
3 พ.ค.61 

2 ไวนิล (โครงการเสริมสรา้งความซือ่สัตย์ 
สุจรติฯ) 

700.- 700.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน ์
700.- 

ร้านอินดีไซน ์
700.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
106/2561 
11 พ.ค.61 

3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมสภา
สมัยวสิามัญ สมัยที่ 2 

1,500.- 1,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านนูรโภชนา 
1,500.- 

ร้านนูรโภชนา 
1,500.- 

- อาหารมี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
94/2561 

23 เม.ย.61 

4 ค่าอาหารเลี้ยงรับรองประชุมสภา 
สมัยวสิามัญ สมัยที่ 2 

13,800.- 13,800.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านนูรโภชนา 
13,800.- 

ร้านนูรโภชนา 
13,800.- 

- อาหารมี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี
95/2561 

23 เม.ย.61 

5 ซื้อวัสดุส านักงาน 95,665.- 95,665.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน 2  
95,665.- 

ร้านออน 2  
95,665.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
112/2561 
16 พ.ค.61  

6 ซื้อวัสดุส านักงาน (วันสวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช) 

1,765.- 1,765.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน 2 
1,765.- 

ร้านออน 2 
1,765.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
97/2561 

23 เม.ย.61 

7 ซื้อโต๊ะประชุมและเก้าอ้ีประชุม 76,000.- 76,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร ์
76,000.- 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร ์
76,000.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
83/2561 

24 เม.ย.61 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

8 ไวนิล (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) 3,600.- 3,600.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน ์
3,600.- 

ร้านอินดีไซน ์
3,600.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี
89/2561 
9 เม.ย.61 

9 ไวนิล (พระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช) 

572.45.- 572.45.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน ์
572.45.- 

ร้านอินดีไซน ์
572.45.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
91/2561 

23 เม.ย.61 

10 ค่าพวงมาลาดอกไม้สด (กรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์) 

1,000.- 1,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านคาลล่าลิลลี ่
1,000.- 

ร้านคาลล่าลิลลี ่
1,000.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
109/2561 
18 พ.ค.61 

11 ค่าพวงมาลาดอกไม้สด (วันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช) 

1,000.- 1,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านคาลล่าลิลลี ่
1,000.- 

ร้านคาลล่าลิลลี ่
1,000.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
96/2561 

23 เม.ย.61 

12 ไวนิล (ต้อนรับเดือนรอมฎอน) 30,363.36.- 30,363.36.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน ์
30,363.36.- 

ร้านอินดีไซน ์
30,363.36.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
114/2561 
24 พ.ค.61 

13 ค่าอาหารเลี้ยงรับรอง (ประชุม
คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.ปน.) 

2,250.- 2,250.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านแม่อ าพัน  
2,250.- 

ร้านแม่อ าพัน  
2,250.- 

- อาหารมี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
001/2561 
10 ต.ค.61 

 

14 ซื้อโพเดียม 70,000.- 70,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร ์
70,000.- 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร ์
70,000.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
115/2561 
12 มิ.ย.61 

15 ซื้อหมึกพิมพ์ส าเนาและกระดาษไข 25,680.- 25,680.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บ.แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 
25,680.- 

บ.แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 
25,680.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
118/2561 
25 มิ.ย.61 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

16 ไวนิล (โครงการการป้องกันประโยชน์
ทับซ้อน) 

720.- 720.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน ์
720.- 

ร้านอินดีไซน ์
720.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี
116/2561 
25 มิ.ย.61 

17 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน (โครงการ
การป้องกันประโยชน์ทับซ้อน) 

5,740.- 5,740.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านมัสนา 
5,740.- 

ร้านมัสนา 
5,740.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
117/2561 
18 มิ.ย.61 

18 ค่าอุปโภค – บรโิภค 
ประจ าเดือน พ.ค.61 

17,800.- 17,800.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ซุปเปอรด์ีพาร์ทเม้นสโตร์
ยะลา 
17,800.- 

หจก.ซุปเปอรด์ีพาร์ทเม้นสโตร์
ยะลา 
17,800.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 
- มีบริการส่ง
สินค้า 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
102/2561 
7 พ.ค.61 

19 ค่าวัสดุ การเรียนการสอน 
ประจ าเดือน พ.ค.61 

6,750.- 6,750.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านมัสนา 
6,750.- 

ร้านมัสนา 
6,750.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
103/2561 
7 พ.ค.61 

20 ผ้าโสร่งชายและหญิง 
ประจ าเดือน พ.ค.61 

6,500.- 6,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสไุลมาน 
6,500.- 

ร้านสไุลมาน 
6,500.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
104/2561 
7 พ.ค.61 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

21 ชุดนักเรียน 
ประจ าเดือน พ.ค.61 

17,000.- 17,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอัล – อัยตาม 
17,000.- 

ร้านอัล – อัยตาม 
17,000.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
101/2561 
7 พ.ค.61 

22 ค่าจัดซื้ออาหารข้าวกล่อง 
ประจ าเดือน พ.ค.61 

975.- 975.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านนูรโภชนา 
975.- 

ร้านนูรโภชนา 
975.- 

- อาหารมี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี
105/2561 
7 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 

23 ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 2,800.- 800.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด 
2,800.- 

บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด 
2,800.- 

- ราคา
เหมาะสม 
- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
41/2561 
24 พ.ค.61 

24 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 3,070.- 3,070.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอมรพาณิชย ์
3,070.- 

ร้านอมรพาณิชย ์
3,070.- 

- ราคา
เหมาะสม 
- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
42/2561 
24 พ.ค.61 

25 ค่าจัดซื้อวัสดุอบรมโครงการมีส่วนร่วมฯ 9,200.- 9,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน 2 
9,200.- 

ร้านออน 2 
9,200.- 

- ราคา
เหมาะสม 
- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
43/2561 
25 พ.ค.61 

26 ค่าวัสดสุ านักงาน 5,390.- 5,390.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน 2 
5,390.- 

ร้านออน 2 
5,390.- 

- ราคา
เหมาะสม 
- สะดวกในการ
จัดซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
44/2561 
28 พ.ค.61 

27 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 5,940.- 5,940.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.นิวส์คอม ปัตตานี เซอร์วิส 
5,940.- 
 

หจก.นิวส์คอม ปัตตานี เซอร์วิส 
5,940.- 
 

- ราคา
เหมาะสม 
- สะดวกในการ
จัดซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
45/2561 
28 พ.ค.61 

28 ค่าจัดซื้อเครื่องปริ๊นสเ์ตอร ์ 7,900.- 7,900.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด 
7,900.- 
 

บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด 
7,900.- 
 

- ราคา
เหมาะสม 
- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
46/2561 
1 มิ.ย.61 

29 ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณา และเผยแพร ่ 5,000.- 5,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านออน 2 
5,000.- 

ร้านออน 2 
5,000.- 

- ราคา
เหมาะสม 
- สะดวกในการ
จัดซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
47/2561 
1 มิ.ย.61 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

30 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 20,000.- 20,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.นิวส์คอม ปัตตานี เซอร์วิส 
20,000.- 

หจก.นิวส์คอม ปัตตานี เซอร์วิส 
20,000.- 

- ราคา
เหมาะสม 
- สะดวกในการ
จัดซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
48/2561 
1 มิ.ย.61 

31 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร 1,500.- 1,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บ.แอล.เจ อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั 
1,500.- 

บ.แอล.เจ อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั 
1,500.- 

- ราคา
เหมาะสม 
- สินค้ามี
คุณภาพ 
 
 
 
 
 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี
49/2561 
6 มิ.ย.61 

32 ค่าจ้างปริ๊นสส์ีตัวอย่างภาพถ่ายพรอ้ม
พิมพ์ปก 

5,810.- 5,810.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านปัตตานีซีร๊อกซ ์
5,810.- 

ร้านปัตตานีซีร๊อกซ ์
5,810.- 

- ราคา
เหมาะสม 
- ผลงานมี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
51/2561 
12 มิ.ย.61 

33 ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 11,021.- 11,021.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวีระแอร ์
11,021.- 

ร้านวีระแอร ์
11,021.- 

- ราคา
เหมาะสม 
- ผลงานมี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี
52/2561 
20 มิ.ย.61 

34 ปรับปรุงเชิงลาดคอสะพาน 
(APPROACH) เขตเทศบาล  
ต.ยะหริ่ง – ต.บางปู อ.ยะหริ่ง  
จ.ปัตตาน ี

519,000.- 519,000.- วิธีคัดเลือก หจก.มะซาสัมพันธ์ 
523,000.- 
หจก.เอส เอ็ม ปตัตาน ี
525,000.- 
หจก.ดูวาแทรกเตอร ์
528,000.- 

หจก.มะซาสัมพันธ์ 
519,000.- 

- มีผลงานเป็นท่ี
ประจักษ ์ 
- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้ที่
เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้างเลขท่ี
58/2561 
7 มิ.ย.61 



- 6 – 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

35 ก่อสร้างถนน คสล.ลอดสะพานหนา้ 
รพ.ยะหริ่ง ต.ยามู – เทศบาล ต.ยะหริ่ง 
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตาน ี

1,100,000.- 1,100,000.- วิธีคัดเลือก หจก.มะซาสัมพันธ์ 
1,116,000.- 
หจก.เอส เอ็ม ปตัตาน ี
1,120,000.- 
หจก.ดูวาแทรกเตอร ์
1,125,000.- 

หจก.มะซาสัมพันธ์ 
1,100,000.- 

- มีผลงานเป็นท่ี
ประจักษ ์ 
- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้ที่
เสนอราคา
ต่ าสุด 
 

สัญญาจ้างเลขท่ี
59/2561 
7 มิ.ย.61 

36 ซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีตถนนสาย ปน. ถ1 – 0078  
สาย บ.โสร่ง ต.เขาตูม – อ.ยะรัง  
จ.ปัตตานี – บ.ตลาดเก่า อ.เมือง  
จ.ยะลา 

10,029,000.- 10,029,000.- วิธีคัดเลือก หจก.ปัตตานสีหพันธ์ก่อสร้าง 
10,029,000.- 
หจก.มะซาสัมพันธ์ 
10,039,000.- 
หจก.ดูวาแทรกเตอร ์
10,047,000.- 

หจก.ปัตตานสีหพันธ์ก่อสร้าง 
10,029,000.- 
 

- มีผลงานเป็นท่ี
ประจักษ ์ 
- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้ที่
เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้างเลขท่ี
60/2561 
25 มิ.ย.61 

37 เสรมิผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต  
สาย ปน ถ1 – 0023 บ.พงสะตา  
ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตาน ี

4,788,000.- 4,788,000.- วิธีคัดเลือก หจก.มะซาสัมพันธ์ 
4,788,000.- 
หจก.เอส เอ็ม ปตัตาน ี
4,794,000.- 
หจก.ปัตตานสีหพันธ์ก่อสร้าง 
4,800,000.- 

หจก.มะซาสัมพันธ์ 
4,788,000.- 
 

- มีผลงานเป็นท่ี
ประจักษ ์ 
- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้ที่
เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้างเลขท่ี
61/2561 
26 มิ.ย.61 

38 ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีต 
ถนนสาย ปน ถ1 – 0048 รอบเมือง
โบราณยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตาน ี

5,755,000.- 5,755,000.- วิธีคัดเลือก หจก.เธียรปรีชาก่อสรา้ง 
5,793,000.- 
หจก.พรแก้วก่อสรา้ง 
5,900,000.- 
หจก.นาเกตุวัฒนา 
6,000,000.- 

หจก.เธียรปรีชาก่อสรา้ง 
5,755,000.- 

- มีผลงานเป็นท่ี
ประจักษ ์ 
- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้ที่
เสนอราคา
ต่ าสุด 

สัญญาจ้างเลขท่ี
62/2561 
28 มิ.ย.61 



- 7 – 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

39 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต  สาย ปน ถ1 – 0076  
บ.บุเกะกุง – บ.เขาวัง อ.มายอ  
จ.ปัตตาน ี

12,910,000.- 12,910,000.- วิธีคัดเลือก หจก.เธียรปรีชาก่อสรา้ง 
12,960,000.- 
หจก.พรแก้วก่อสรา้ง 
13,000,000.- 
หจก.นาเกตุวัฒนา 
13,100,000.- 

หจก.เธียรปรีชาก่อสรา้ง 
12,910,000.- 

- มีผลงานเป็นท่ี
ประจักษ ์ 
- มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้ที่
เสนอราคา
ต่ าสุด 
 
 

สัญญาจ้างเลขท่ี
63/2561 
28 มิ.ย.61 

40 เบิกจ่ายเงินค่าจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ส าหรับใช้ในโครงการวันพบปะมสุลีมะห์ 
ครั้งท่ี 13 ประจ าปี 2561 

155,000.- 155,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน 
155,000.- 

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน 
155,000.- 

- บริการด ี
- สินค้ามี
คุณภาพ 

สัญญาจ้างเลขท่ี
17/2561 
7 พ.ค.61 

41 เบิกจ่ายเงินค่าจา้งถ่ายเอกสารพรอ้มเข้า
เล่มส าหรบัใช้ประชุม (ครั้งที่ 1) ตาม
โครงการวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งท่ี 13 
ประจ าปี 2561 

420.- 420.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านปัตตานีซีร๊อกซ ์
420.- 

ร้านปัตตานีซีร๊อกซ ์
420.- 

- บริการด ี
- ที่ตั้งใกล้
ส านักงาน 
- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี
02/2561 
26 มี.ค.61 

42 เบิกจ่ายเงินค่าจา้งถ่ายเอกสารพรอ้มเข้า
เล่มส าหรบัใช้ประชุม (ครั้งที่ 2) ตาม
โครงการวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งท่ี 13 
ประจ าปี 2561 

480.- 480.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านปัตตานีซีร๊อกซ ์
480.- 

ร้านปัตตานีซีร๊อกซ ์
480.- 

- บริการด ี
- ที่ตั้งใกล้
ส านักงาน 
- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี
03/2561 

30 เม.ย.61 
 
 
 

43 เบิกจ่ายเงินค่าจา้งถ่ายเอกสารพรอ้มเข้า
เล่มส าหรบัใช้ประชุม (ครั้งที่ 3) ตาม
โครงการวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งท่ี 13 
ประจ าปี 2561 

240.- 240.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านปัตตานีซีร๊อกซ ์
240.- 

ร้านปัตตานีซีร๊อกซ ์
240.- 

- บริการด ี
- ที่ตั้งใกล้
ส านักงาน 
- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี
04/2561 

30 เม.ย.61 



- 8 – 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

44 เบิกจ่ายเงินค่าจา้งถ่ายเอกสารพรอ้มเข้า
เล่มส าหรบัใช้ประชุม (ครั้งที่ 4) ตาม
โครงการวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งท่ี 13 
ประจ าปี 2561 

1,350.- 1,350.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านปัตตานีซีร๊อกซ ์
1,350.- 

ร้านปัตตานีซีร๊อกซ ์
1,350.- 

- บริการด ี
- ที่ตั้งใกล้
ส านักงาน 
- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี
05/2561 

30 เม.ย.61 

45 เบิกจ่ายเงินค่าจดัซื้อวัสดุก่อสรา้ง ของ
กองการศึกษาฯ 

18,098.- 18,098.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเจะดีซีเมนต์บล็อก 
18,098.- 

ร้านเจะดีซีเมนต์บล็อก 
18,098.- 

- บริการด ี
- ที่ตั้งใกล้
ส านักงาน 
- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี
18/2561 
20 มิ.ย.61 

46 เบิกจ่ายเงินค่าจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตาม
โครงการคดัเลือกนักเรียนและครูเพื่อ
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของ 
อปท. 

1,178.- 1,178.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน 
1,178.- 

ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน 
1,178.- 

- บริการด ี
- ที่ตั้งใกล้
ส านักงาน 
- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี
05/2561 

13  มิ.ย.61 

 


