
 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 ท ำตรำยำง จ ำนวน 12 รำยกำร 6,000.- 6,000.- เฉพำะ 
เจำะจง 

โรงพิมพ์ปัตตำนีกำรช่ำง 
6,000.- 

โรงพิมพ์ปัตตำนีกำรช่ำง 
6,000.- 

- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
119/2561 
25 มิ.ย.61 

2 ไวนลิ (พระฉำยำลักษณ์สมเดจ็พระ
เจ้ำอยู่หัว) 

720.- 720.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนอินดีไซน ์
720.- 

ร้ำนอินดีไซน ์
720.- 

- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
141/2561 
26 ก.ค.61 

3 ค่ำพวงมำลำ (วันสวรรคตสมเด็จยำ่) 1,000.- 1,000.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนคำลล่ำลิลลี ่
1,000.- 

ร้ำนคำลล่ำลิลลี ่
1,000.- 

- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
134/2561 
17 ก.ค.61 

4 ค่ำวัสดุ (วันเฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว) 

5,980.- 5,980.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนออน 2 
5,980.- 

ร้ำนออน 2 
5,980.- 

- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
136/2561 
26 ก.ค.61 

5 ซื้อธงชำติและธงตรำสัญลักษณ์พระ
ปรมำภไิธย วปร. 

7,500.- 7,500.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนออน 2 
7,500.- 

ร้ำนออน 2 
7,500.- 

- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
135/2561 
26 ก.ค.61 

6 ซื้อพุ่มเงิน – พุ่มทอง  
(สมเดจ็พระเจ้ำอยู่หัว) 

2,500.- 2,500.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนออน 2 
2,500.- 

ร้ำนออน 2 
2,500.- 

- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
139/2561 
26 ก.ค.61 

7 จ้ำงท ำพวงมำลำดอกไม้สด  
(วันรพี 2561) 

1,000.- 1,000.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนคำลล่ำลิลลี ่
1,000.- 

ร้ำนคำลล่ำลิลลี ่
1,000.- 

- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
146/2561 
6 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 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงกำรส่งเสริมอำชีพ
คนพิกำรฯ) 

15,245.- 15,245.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนมัสนำ 
15,245.- 

ร้ำนมัสนำ 
15,245.- 

- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
163/2561 
16 ส.ค.61 

9 ไวนิล (ต้อนรับนักศึกษำคณะรัฐศำสตร์) 2,880.- 2,880.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนอินดีไซน์  
2,880.- 

ร้ำนอินดีไซน์  
2,880.- 

- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
147/2561 
8 ส.ค.61 

10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9 รำยกำร 71,354.- 71,354.- เฉพำะ 
เจำะจง 

บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ำกัด 
71,354.- 

บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ำกัด 
71,354.- 

- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
121/2561 
29 มิ.ย.61 

11 ซื้อผ้ำระบำย (วันเฉลมิพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว) 

4,200.- 4,200.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนออน 2 
4,200.- 

ร้ำนออน 2 
4,200.- 

- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
140/2561 
26 ก.ค.61 

12 ซื้อธงชำติและธงตรำสัญลักษณ์ (ร.10) 15,000.- 15,000.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนออน 2 
15,000.- 

ร้ำนออน 2 
15,000.- 

- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
143/2561 
26 ก.ค.61 

13 ซื้อผ้ำระบำย (กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยุ่หัว) 

42,000.- 42,000.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนออน 2 
42,000.- 

ร้ำนออน 2 
42,000.- 

- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
145/2561 
26 ก.ค.61 

14 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน (โครงกำร
ส่งเสริมอำชีพคนพิกำรฯ) 

1,200.- 1,200.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนมัสนำ 
1,200.- 

ร้ำนมัสนำ 
1,200.- 

- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
161/2561 
15 ส.ค.61 

15 ไวนิลประชำสมัพันธ์ (โครงกำรส่งเสริม
อำชีพคนพิกำรฯ) 

720.- 720.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนอินดีไซน ์
720.- 

ร้ำนอินดีไซน ์
720.- 

- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
159/2561 
15 ส.ค.61 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

16 ซื้อกระเป๋ำพร้อมสกรีน (โครงกำร
ส่งเสริมอำชีพคนพิกำรฯ) 

5,850.- 5,850.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนค้ำวิสำหกิจชุมชนเพื่อสังคม
วำตำน ี
5,850.- 

ร้ำนค้ำวิสำหกิจชุมชนเพื่อสังคม
วำตำน ี
5,850.- 

- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
164/2561 
16 ส.ค.61 

17 ค่ำอุปโภค – บรโิภค  
ประจ ำเดือน ก.ค.61 

17,800.- 17,800.- เฉพำะ 
เจำะจง 

หจก.ซุปเปอรด์ีพำร์ทเม้นสโตร์
ยะลำ 
17,800.- 

หจก.ซุปเปอรด์ีพำร์ทเม้นสโตร์
ยะลำ 
17,800.- 

- สินค้ำมี
คุณภำพ 
- มีบริกำรส่ง
สินค้ำ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
130/2561 
24 ก.ค.61 

18 ค่ำวัสดุกำรเรยีน – กำรสอน 6,750.- 6,750.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนมัสนำ 
6,750.- 
 

ร้ำนมัสนำ 
6,750.- 
 

- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
131/2561 
24 ก.ค.61 

19 ผ้ำโสร่งชำยและหญิง 
ประจ ำเดือน ก.ค.61 

6,500.- 6,500.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนสไุลมำน 
6,500.- 

ร้ำนสไุลมำน 
6,500.- 

- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
132/2561 
24 ก.ค.61 

20 ชุดนักเรียน 
ประจ ำเดือน ก.ค.61 

17,000.- 17,000.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำน อัล – อัยตำม 
17,000.- 

ร้ำน อัล – อัยตำม 
17,000.- 

- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
129/2561 
24 ก.ค.61 

21 ก่อสร้ำงรั้ว คสล. บรเิวณบ้ำนพัก
ข้ำรำชกำร ต.รสูะมิแล อ.เมือง  
จ.ปัตตำน ี

180,000 180,000.- เฉพำะ 
เจำะจง 

หจก.บิลดิ้ง บลอซซัม 
180,000.- 

หจก.บิลดิ้ง บลอซซัม 
180,000.- 

- มีผลงำนเป็นท่ี
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด 
 
 
 
 

สัญญำจ้ำงเลขท่ี 
69/2561 
20 ส.ค.61 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

22 ปรับปรุงห้องน้ ำคนพิกำรภำยในสถำนี
ขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดปตัตำน ี

150,000.- 150,000.- เฉพำะ 
เจำะจง 

หจก.บิลดิ้ง บลอซซัม 
150,000.- 

หจก.บิลดิ้ง บลอซซัม 
150,000.- 

- มีผลงำนเป็นท่ี
ประจักษ์ มี
คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด 
 

สัญญำจ้ำงเลขท่ี
70/2561 
20 ส.ค.61 

23 ค่ำจ้ำงท ำไวนิล  
(จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี) 

2,160.- 2,160.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนอินดีไซน ์
2,160.- 

ร้ำนอินดีไซน ์
2,160.- 

- รำคำ
เหมำะสม 
- สินค้ำมี
คุณภำพ 
 
 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
64/2561 
24 ก.ค.61 

24 ค่ำจัดซื้อน้ ำดืม่ในกำรจดัท ำแผนพฒันำ
ท้องถิ่นสี่ปี 

3,330.- 3,330.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนพิงค์ 
3,330.- 

ร้ำนพิงค์ 
3,330.- 

- รำคำ
เหมำะสม 
- สะดวกในกำร
จัดซื้อ 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
65/2561 
24 ก.ค.61 

25 ค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำนท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี 

4,570.- 4,570.- เฉพำะ 
เจำะจง 

บ.แอล.เจ อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกดั 
4,570.- 

บ.แอล.เจ อินเตอร์ กรุ๊ป จ ำกดั 
4,570.- 

- รำคำ
เหมำะสม 
- สะดวกในกำร
จัดซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
66/2561 
24 ก.ค.61 

26 ค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำนท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี 

4,280.- 4,280.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนออน 2 
4,280.- 

ร้ำนออน 2 
4,280.- 

- รำคำ
เหมำะสม 
- สะดวกในกำร
จัดซื้อ 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
67/2561 
24 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 

27 ค่ำซ่อมครภุัณฑ์คอมพิวเตอร ์ 5,274.- 5,274.- เฉพำะ 
เจำะจง 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร ์
5,274.- 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร ์
5,274.- 

- รำคำ
เหมำะสม 
- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี
68/2561 
31 ก.ค.61 

28 ค่ำจ้ำงซ่อมเครื่องปรับอำกำศ 2,921.10.- 2,921.10.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนวีระแอร ์
2,921.10.- 

ร้ำนวีระแอร ์
2,921.10.- 

- รำคำ
เหมำะสม 
- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี
69/2561 
1 ส.ค.61 

29 ค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 17,695.- 17,695.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนออน 2 
17,695.- 

ร้ำนออน 2 
17,695.- 

- รำคำ
เหมำะสม 
- สะดวกในกำร
จัดซื้อ 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
70/2561 
10 ส.ค.61 

30 ค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 18,190.- 18,190.- เฉพำะ 
เจำะจง 

บ.แอล.เจ. อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด 
18,190.- 

บ.แอล.เจ. อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด 
18,190.- 

- รำคำ
เหมำะสม 
- สะดวกในกำร
จัดซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
71/2561 
10 ส.ค.61 

31 ค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 18,710.- 18,710.- เฉพำะ 
เจำะจง 

บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ำกัด 
18,710.- 

บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ำกัด 
18,710.- 

- รำคำ
เหมำะสม 
- สะดวกในกำร
จัดซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
72/2561 
10 ส.ค.61 

32 ค่ำจ้ำงซ่อมเครื่องปรับอำกำศ 13,246.- 13,246.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนวีระแอร ์
13,246.- 

ร้ำนวีระแอร ์
13,246.- 

- รำคำ
เหมำะสม 
- สินค้ำมี
คุณภำพ 
 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี
73/2561 
10 ส.ค.61 



- 6 – 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

33 ค่ำจ้ำงซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด 1,740.- 1,740.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำน เค เค เซอร์วิส 
1,740.- 

ร้ำน เค เค เซอร์วิส 
1,740.- 

- รำคำ
เหมำะสม 
- สินค้ำมี
คุณภำพ 
 
 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี
74/2561 
10 ส.ค.61 

34 ค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 2,200.- 2,200.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร ์
2,200.- 

ร้ำนดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร ์
2,200.- 

- รำคำ
เหมำะสม 
- สะดวกในกำร
จัดซื้อ 
 
 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
75/2561 
10 ส.ค.61 

35 ค่ำจ้ำงติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,650.- 1,650.- เฉพำะ 
เจำะจง 

บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ำกัด 
1,650.- 

บ.ทักษิณอินโฟเทค จ ำกัด 
1,650.- 

- รำคำ
เหมำะสม 
- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี
76/2561 
20 ส.ค.61 

36 ค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 4,610.- 4,610.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนออน 2 
4,610.- 

ร้ำนออน 2 
4,610.- 

- รำคำ
เหมำะสม 
- สะดวกในกำร
จัดซื้อ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
77/2561 
20 ส.ค.61 

37 เบิกจ่ำยเงินค่ำจดัซื้อวัสดุส ำนักงำนของ
กองกำรศึกษำฯ 

32,916.- 32,916.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ห้ำงสเป็กเครื่องเขียน 
32,916.- 

ห้ำงสเป็กเครื่องเขียน 
32,916.- 

- บริกำรด ี
- ที่ตัง้ใกล้
ส ำนักงำน 
- สินค้ำมี
คุณภำพ 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
24/2561 
10 ส.ค.61 



- 7 – 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

38 เบิกจ่ำยเงินค่ำจำ้งเช่ำเหมำโต๊ะ เตน็ท์
พร้อมติดตั้งโต๊ะอำหำรพร้อมเก้ำอ้ีและ
ผ้ำคลมุเก้ำอี้ ตำมโครงกำรจัดงำนพิธี
ร่วมละหมำดเนื่องในวันฮำรรีำยอฮัจย์ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

37,660.- 37,660.- เฉพำะ 
เจำะจง 

นำงสำวโสรญำ  เล๊ำะปำแต 
37,660.- 

นำงสำวโสรญำ  เล๊ำะปำแต 
37,660.- 

- บริกำรด ี
- ที่ตัง้ใกล้
ส ำนักงำน 
- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี
25/2561 
17 ส.ค.61 

39 เบิกจ่ำยเงินค่ำจำ้งเหมำเต็นท์พร้อม
ติดตั้ง ตำมโครงกำรตำดีกำสมัพันธ์ 

2,400.- 2,400.- เฉพำะ 
เจำะจง 

นำงสำวโสรญำ  เล๊ำะปำแต 
2,400.- 

นำงสำวโสรญำ  เล๊ำะปำแต 
2,400.- 

- บริกำรด ี
- ที่ตัง้ใกล้
ส ำนักงำน 
- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี
07/2561 
19 ก.ค.61 

40 เบิกจ่ำยเงินค่ำจำ้งซ่อมเครื่องตดัหญ้ำ
สนำม ในสนำมกีฬำองค์กำรบรหิำรส่วน
จังหวัดปัตตำน ี

4,270.- 4,270.- เฉพำะ 
เจำะจง 

นำงสำวสำรีนำ  ดอเลำะ 
4,270.- 

นำงสำวสำรีนำ  ดอเลำะ 
4,270.- 

- บริกำรด ี
- ที่ตัง้ใกล้
ส ำนักงำน 
- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี
08/2561 
13 ก.ค.61 

41 เบิกจ่ำยเงินค่ำจำ้งเหมำรถตู้โดยสำร 
จ ำนวน 2 คัน ตำมโครงกำรฝึกอบรม
กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนในศตวรรษ 
ที่ 21 

7,000.- 7,000.- เฉพำะ 
เจำะจง 

นำยกำรียำ  มะดีเยำะ 
7,000.- 

นำยกำรียำ  มะดีเยำะ 
7,000.- 

- บริกำรด ี
- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสัญญำจ้ำงเลขท่ี
10/2561 
18 ก.ค.61 

42 เบิกจ่ำยเงินค่ำจำ้งเหมำรถตู้โดยสำร 
จ ำนวน 7 คัน เพื่อด ำเนินกำรตำม
โครงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมนิผลฯ 

94,500.- 94,500.- เฉพำะ 
เจำะจง 

นำยกำรียำ  มะดีเยำะ 
94,500.- 

นำยกำรียำ  มะดีเยำะ 
94,500.- 

- บริกำรด ี
- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสัญญำจ้ำงเลขท่ี
09/2561 
13 ก.ค.61 

43 เบิกจ่ำยเงินเป็นคำ่จ้ำงซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้นเตอรข์อง
กองกำรศึกษำฯ 

10,000.- 10,000.- เฉพำะ 
เจำะจง 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร ์
10,000.- 

หจก.ดับเบิล้คลิ๊ก คอมพิวเตอร ์
10,000.- 

- บริกำรด ี
- ที่ตัง้ใกล้
ส ำนักงำน 
- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
10/2561 
1 ส.ค.61 



- 8 – 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

44 เบิกจ่ำยเงินค่ำจดัซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ของกองกำรศึกษำฯ 

23,330.- 23,330.- เฉพำะ 
เจำะจง 

หจก.นิวส์คอม ปัตตำนี  
(ส ำนักงำนใหญ่) 
23,330.- 

หจก.นิวส์คอม ปัตตำนี  
(ส ำนักงำนใหญ่) 
23,330.- 

- บริกำรด ี
- ที่ตัง้ใกล้
ส ำนักงำน 
- สินค้ำมี
คุณภำพ 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
23/2561 
23 ส.ค.61 

45 เบิกจ่ำยเงินค่ำจดัซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ของกองกำรศึกษำ 

9,980.- 9,980.- เฉพำะ 
เจำะจง 

หจก.นิวส์คอม ปัตตำน ี
(ส ำนักงำนใหญ่) 
9,980.- 

หจก.นิวส์คอม ปัตตำน ี
(ส ำนักงำนใหญ่) 
9,980.- 

- บริกำรด ี
- ที่ตัง้ใกล้
ส ำนักงำน 
- สินค้ำมี
คุณภำพ 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
26/2561 
2 ส.ค.61 

46 เบิกจ่ำยเงินค่ำจำ้งเช่ำเหมำเครื่องขยำย
เสียง ตำมโครงกำรตำดีกำสัมพันธ์ 
ประจ ำปี 2561 

5,000.- 5,000.- เฉพำะ 
เจำะจง 

นำยรุสดี  วำจ ิ
5,000.- 

นำยรุสดี  วำจ ิ
5,000.- 

- บริกำรด ี
- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งจ้ำงเลขท่ี 
11/2561 
19 ก.ค.61 

 
 

47 เบิกจ่ำยเงินค่ำจดัซื้อวัสดุกำรเกษตร 
ของโรงเรียนบ้ำนตะบิงตีงี 

4,975.- 4,975.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนดำรำฎี & ดีนส์กำร์เด้นท ์
4,975.- 

ร้ำนดำรำฎี & ดีนส์กำร์เด้นท ์
4,975.- 

- บริกำรด ี
- ที่ตัง้ใกล้
ส ำนักงำน 
- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
08/2561 
25 ก.ค.61 

48 เบิกจ่ำยเงินเป็นคำ่จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง 
ของกองกำรศึกษำฯ 

11,064.- 11,064.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนอนันต์กำรคำ้ 
11,064.- 

ร้ำนอนันต์กำรคำ้ 
11,064.- 

- บริกำรด ี
- ที่ตัง้ใกล้
ส ำนักงำน 
- สินค้ำมี
คุณภำพ 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
07/2561 
23 ส.ค.61 



- 9 – 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
หรือราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง 

49 เบิกจ่ำยเงินค่ำจดัซื้อของที่ระลึก เพื่อ
ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฝึกอบรมและ
ศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำบุคลำกรกอง
กำรศึกษำฯ และโรงเรียนในสังกัด 

1,500.- 1,500.- เฉพำะ 
เจำะจง 

ห้ำงสเป็กสเ์ครื่องเขียน 
1,500.- 

ห้ำงสเป็กสเ์ครื่องเขียน 
1,500.- 

- บริกำรด ี
- ที่ตัง้ใกล้
ส ำนักงำน 
- สินค้ำมี
คุณภำพ 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
06/2561 
17 พ.ค.61 

 


