
 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน โครงการ
อบรม “การป้องกันผลประโยชนท์ับ
ซ้อน” 

7,350.- 7,350.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านมัสนา 
7,350.- 

ร้านมัสนา 
7,350.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
122/2561 
29 มิ.ย.61 

2 จ้างท าปกพร้อมเข้าเล่มประมวล
จริยธรรมของข้าราชการ อปท. 

8,000.- 8,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านไมตรสีาส์นการพิมพ์ 
8,000.- 

ร้านไมตรสีาส์นการพิมพ์ 
8,000.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี
123/2561 
11 ก.ค.61 

3 ค่าป้ายไวนลิ “ประโยชน์ของไอโอดีน” 22,032.- 22,032.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน ์
22,032.- 

ร้านอินดีไซน ์
22,032.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
120/2561 
22 มิ.ย.61 

4 จ้างท าตรายาง 12 รายการ 6,000.- 6,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
6,000.- 

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
6,000.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
119/2561 
25 มิ.ย.61 

5 ค่าอุปโภค – บรโิภค 
ประจ าเดือน มิ.ย.61 

17,800.- 17,800.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ซุปเปอรด์ีพาร์ทเม้นสโตร์ 
ยะลา 
17,800.- 

หจก.ซุปเปอรด์ีพาร์ทเม้นสโตร์ 
ยะลา 
17,800.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 
- มีบริการส่ง
สินค้า 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
126/2561 
13 ก.ค.61 

6 ค่าวัสดุการเรยีน การสอน 
ประจ าเดือน มิ.ย.61 

6,750.- 6,750.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านมัสนา 
6,750.- 

ร้านมัสนา 
6,750.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
124/2561 
13 ก.ค.61 

7 ผ้าโสร่งชายและหญิง 
ประจ าเดือน มิ.ย.61 

6,500.- 6,500.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสไุลมาน 
6,500.- 

ร้านสไุลมาน 
6,500.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
127/2561 
13 ก.ค.61 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

8 ชุดนักเรียน 
ประจ าเดือน มิ.ย.61 

17,000.- 17,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอัล-อัยตาม  
17,000.- 

ร้านอัล-อัยตาม  
17,000.- 

- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
125/2561 
13 ก.ค.61 

9 ขุดลอกคลองสาย ม.3 ต.ดอนทราย – 
ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปตัตานี 

1,954,000.- 1,954,000.- วิธีคัดเลือก หจก.เซาท์สยาม บลิดิ้ง 
1,962,000.- 
หจก.ดูวาแทรกเตอร ์
1,996,000.- 
หจก.รุสลันโยธา 
2,005,000.- 

หจก.เซาท์สยาม บลิดิ้ง 
1,954,000.- 
 

- มีผลงานเป็นท่ี
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด 

สัญญาจ้างเลขท่ี
64/2561 
3 ก.ค.61 

10 ขุดลอกคลองสาย ม.5 ต.บ่อทอง – ม.3 
ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตาน ี

1,883,000.- 1,883,000.- วิธีคัดเลือก หจก.เซาท์สยาม บลิดิ้ง 
1,884,000.- 
หจก.ดูวาแทรกเตอร ์
1,918,000.- 
หจก.รุสลันโยธา 
1,975,000.- 

หจก.เซาท์สยาม บลิดิ้ง 
1,883,000.- 

- มีผลงานเป็นท่ี
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด 
 
 
 
 
 

สัญญาจ้างเลขท่ี
65/2561 
3 ก.ค.61 

11 ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พัก
ผู้โดยสารและจุดรับส่งสินค้า 

950,000.- 950,000.- วิธีคัดเลือก หจก.สลามมตัสลาตัน บริการ 
960,700.- 
หจก.เอส บี คอนสตรัคช่ัน 
974,400.- 
หจก.สยามสลาตัน คอน
สตรคัช่ัน 
995,000.- 

หจก.สลามมตัสลาตัน บริการ 
950,000.- 

- มีผลงานเป็นท่ี
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด 
 

สัญญาจ้างเลขท่ี 
66/2561 
12 ก.ค.61 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

12 ปรับปรุงเกาะกลางถนนสาย A1 ภายใน
เขตอุตสาหกรรมปัตตานี โดยเทคาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ปตูัวหนอนและ
อื่นๆ 

2,500,000.- 2,500,000.- วิธีคัดเลือก หจก.สยามสลาตัน คอน
สตรคัช่ัน 
2,510,000.- 
หจก.เอส บี คอนสตรัคช่ัน 
2,682,000.- 
หจก.สลามมตัสลาตัน บริการ 
3,090,000.- 
 

หจก.สยามสลาตัน คอน
สตรคัช่ัน 
2,500,000.- 
 

- มีผลงานเป็นท่ี
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด 
 

สัญญาจ้างเลขท่ี
67/2561 
12 ก.ค.61 

13 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ  
“น้ าคือชีวิต” 

989.- 989.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ออน2 
989-. 

ร้าน ออน2 
989-. 

- ราคา
เหมาะสม 
- สะดวกในการ
จัดซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
53/2561 
3 ก.ค.61 

 

14 ค่าจ้างจัดท าไวนลิตามโครงการ  
“น้ าคือชีวิต” 

720.- 720.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน ์
720.- 

ร้านอินดีไซน ์
720.- 

- ราคา
เหมาะสม 
- สินค้ามี
คุณภาพ 
 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
54/2561 
3 ก.ค.61 

15 ค่าจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร 13,405.- 13,405 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ส.สหพาณิชย์ เซอร์วิส 
13,405.- 

ร้าน ส.สหพาณิชย์ เซอร์วิส 
13,405.- 

- ราคา
เหมาะสม 
- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
55/2561 
3 ก.ค.61 

16 ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ในการจดัประชุม
พิจารณาร่างแผนฯ 

1,215.- 1,215.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนสามัญพิ้งค์  
ซัพพลาย 
1,215.- 

ห้างหุ้นส่วนสามัญพิ้งค์  
ซัพพลาย 
1,215.- 

- ราคา
เหมาะสม 
- สะดวกในการ
จัดซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
56/2561 
5 ก.ค.61 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

17 ค่าจัดซื้อมูล่ี่ปรับแสงหน้าต่าง 3,200.- 3,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเดยีร์เฮ้าส์ผ้าม่าน 
3,200.- 

ร้านเดยีร์เฮ้าส์ผ้าม่าน 
3,200.- 

- ราคา
เหมาะสม 
- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
57/2561 
5 ก.ค.61 

18 ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน 32,403.- 32,403.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ออน2 
32,403.- 

ร้าน ออน2 
32,403.- 

- ราคา
เหมาะสม 
- สะดวกในการ
จัดซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
59/2561 
10 ก.ค.61 

19 ค่าจ้างจัดท าไวนลิตามโครงการ 
จิตอาสาฯ 

2,880.- 2,880.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอินดีไซน ์
2,880.- 

ร้านอินดีไซน ์
2,880.- 

- ราคา
เหมาะสม 
- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
62/2561 
17 ก.ค.61 

20 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ 
จิตอาสาฯ 

2,990.- 2,990.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ออน2 
2,990.- 

ร้าน ออน2 
2,990.- 

- ราคา
เหมาะสม 
- สะดวกในการ
จัดซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
63/2561 
17 ก.ค.61 

21 เบิกจ่ายเงินค่าจา้งถ่ายเอกสาร
ประกอบการประชุมตามโครงการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาตลอดชีวิตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพระดบักลุ่ม
ภาคใต ้

1,806.- 1,806.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านปัตตานีซีร๊อกซ ์
1,806.- 

ร้านปัตตานีซีร๊อกซ ์
1,806.- 

- บริการด ี
- ที่ตั้งใกล้
ส านักงาน 
- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
8/2561 

28 มิ.ย.61 

22 เบิกจ่ายเงินค่าจา้งถ่ายเอกสารข้อสอบ
กลางช้ันประถมศึกษา และชั้น
มัธยมศึกษา เพ่ือใช้ในการวัดความรู้
ทักษะของนักเรียนเป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2,997.- 2,997.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านปัตตานีซีร๊อกซ ์
2,997.- 

ร้านปัตตานีซีร๊อกซ ์
2,997.- 

- บริการด ี
- ที่ตั้งใกล้
ส านักงาน 
- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี
6/2561 

28 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 

23 เบิกจ่ายเงินค่าจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
ด าเนินการตามโครงการนเิทศ ติดตาม
และประเมินผลการบริหารจดัการศึกษา
ตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเจ้าภาพระดบักลุ่มภาคใต ้

36,859.- 36,859.- เฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างตานีเครื่องเขียน 
36,859.- 

ห้างตานีเครื่องเขียน 
36,859.- 

- บริการด ี
- ที่ตั้งใกล้
ส านักงาน 
- สินค้ามี
คุณภาพ 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
19/2561 
28 มิ.ย.61 

24 เบิกจ่ายเงินค่าจา้งพิมพ์คู่มือการ
ประเมิน ตามโครงการนเิทศติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเจ้าภาพระดบักลุ่มภาคใต ้

55,200.- 55,200.- เฉพาะ 
เจาะจง 

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
55,200.- 

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
55,200.- 

- บริการด ี
- ที่ตั้งใกล้
ส านักงาน 
- สินค้ามี
คุณภาพ 
 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี
7/2561 

28 มิ.ย.61 

25 เบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมารถโดยสารไม่
ประจ าทางให้แก่ บ.เซาทส์ยาม 
ไอ.เอ็ม.ที.คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

60,000.- 60,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

บ.เซาท์สยาม ไอ.เอม็.ที. 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
60,000.- 

บ.เซาท์สยาม ไอ.เอม็.ที. 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
60,000.- 

- บริการด ี
- ที่ตั้งใกล้
ส านักงาน 
 

สัญญาจ้างท่ัวไปเลขท่ี
8/2561 

18 มิ.ย.61 

26 เบิกจ่ายเงินค่าจา้งท าเอกสารวดัผล
ประเมินผล ตามหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 ของ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

79,050.- 79,050.- เฉพาะ 
เจาะจง 

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
79,050.- 

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 
79,050.- 

- บริการด ี
- ที่ตั้งใกล้
ส านักงาน 
- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี
6/2561 

14 มิ.ย.61 

27 เบิกจ่ายเงินเป็นคา่จัดซื้อกระเป๋าผา้
ปาเต๊ะ ส าหรับใส่เอกสารประชุมตาม
โครงการนิเทศ ติดตามและประเมนิผล
การบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าภาพ
ระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต ้

33,000.- 33,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

นางรอบิย๊ะ  บาแล๊ะ 
33,000.- 

นางรอบิย๊ะ  บาแล๊ะ 
33,000.- 

- บริการด ี
- ที่ตั้งใกล้
ส านักงาน 
- สินค้ามี
คุณภาพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
20/2561 
28 มิ.ย.61 


