สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ที่
1 จ้ำงถ่ำยเอกสำรประจำเดือนพฤศจิกำยน 2560

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
5,468.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

9,013.00
770.00

770.00 เฉพำะเจำะจง ตะวันโฆษณำ
รำคำที่เสนอ 770 บำท

4 ซื้อกระดำษพิมพ์เกียรติบัตร

795.00
3,570.00

3,570.00 เฉพำะเจำะจง ตะวันโฆษณำ
รำคำที่เสนอ 3,570 บำท

6 จ้ำงทำโฟมบอร์ด "สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ

3,375.00

เขต ๑"
7 เปลี่ยนแบตเตอรี่ ทะเบียน กค 5301 ยะลำ

3,375.00 เฉพำะเจำะจง ตะวันโฆษณำ
รำคำที่เสนอ 3,375 บำท

4,708.00

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง
ลงวันที่ 5 มกรำคม 2561

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.001/2561

รำคำที่เสนอ 9,013 บำท
ตะวันโฆษณำ

ลงวันที่ 9 มกรำคม 2561

รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 770 บำท

795.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ยะลำบริบูรณ์ ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ยะลำบริบูรณ์ รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 795 บำท

5 จ้ำงทำป้ำยไวนิล ปฏิทินรับนักเรียน 2560

โดยสรุป

รำคำที่เสนอ 5,468 บำท

9,013.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ยะลำไทยวัฒน์ ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ยะลำไทยวัฒน์
รำคำที่เสนอ 9,013 บำท

3 จ้ำงทำป้ำยไวนิลโครงกำรงำนวันครู

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

5,468.00 เฉพำะเจำะจง โอ.เค. ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ แอนด์ ปริ๊นติ้ง โอ.เค. ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ แอนด์ ปริ๊นติ้ง รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ จ.004/2561
รำคำที่เสนอ 5,468 บำท

2 ซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

4,708.00 เฉพำะเจำะจง พี.ที.เซอร์วิส
รำคำที่เสนอ 4,708 บำท

รำคำที่เสนอ 795 บำท
ตะวันโฆษณำ
รำคำที่เสนอ 3,570 บำท
ตะวันโฆษณำ

รำคำที่เหมำะสม
จ้ำงตร
รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 3,375 บำท
พี.ที.เซอร์วิส
รำคำที่เสนอ 4,708 บำท

รำคำที่เหมำะสม

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ที่
8 จ้ำงซ่อมระบบไฟฟ้ำและอปกรณ์ ศูนย์ ITE

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
2,228.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

2,228.00 เฉพำะเจำะจง คำรีนำคอมพิวเตอร์

18,000.00

18,000.00 เฉพำะเจำะจง โฮสติ้งยะลำดอทคอม

810.00

810.00 เฉพำะเจำะจง ผังเมือง 2 ก๊อปปี้

12 จ้ำงทำป้ำยไวนิล โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ

230.00

230.00 เฉพำะเจำะจง ตะวันโฆษณำ

13 จ้ำงย้ำยจุดดำวเทียมและอุปกรณ์อื่น

3,040.00

3,040.00 เฉพำะเจำะจง คำรีนำ คอมพิวเตอร์

14 จ้ำงถ่ำยเอกสำรคู่มือกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ

1,242.00

1,242.00 เฉพำะเจำะจง ผังเมือง 2 ก๊อปปี้

15 จ้ำงเปลี่ยนน้ำมันเครือ่ ง นข 1296 ยะลำ

2,097.20

2,097.20 เฉพำะเจำะจง พี.ที.เซอร์วิส

1,200.00

1,200.00 เฉพำะเจำะจง พงษ์ศิลป์บล๊อก

620.00

620.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเยี่ยมไทย

1,663.00

รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 3,040 บำท
รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 1,242 บำท
รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 2,097.20 บำท
รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 1,200 บำท
ร้ำนเยี่ยมไทย

620.00
18 จ้ำงถ่ำยเอกสำรประจำเดือนธันวำคม 2560

รำคำที่เสนอ 230 บำท

พงษ์ศิลป์บล๊อก

รำคำที่เสนอ 1,200 บำท
17 ซื้อหนังสือพิมพ์รำยวัน ประจำเดือนมกรำคม 2561

รำคำที่เหมำะสม

พี.ที.เซอร์วิส

รำคำที่เสนอ 2,097.20 บำท
16 จ้ำงทำตรำงยำง

รำคำที่เสนอ 810 บำท

ผังเมือง 2 ก๊อปปี้

รำคำที่เสนอ 1,242 บำท

ลงวันที่ 11 มกรำคม 2561

รำคำที่เหมำะสม

คำรีนำ คอมพิวเตอร์

รำคำที่เสนอ 3,040 บำท

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ จ.002/2561

รำคำที่เสนอ 18,000 บำท

ตะวันโฆษณำ

รำคำที่เสนอ 230 บำท

รำคำที่เหมำะสม
621.00

1,663.00 เฉพำะเจำะจง โอ.เค. ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ แอนด์ ปริน๊ ติโ้งอ.เค. ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ แอนด์ ปริรำคำที
น๊ ติ้ง ่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 1,663 บำท

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

รำคำที่เสนอ 2,228 บำท

ผังเมือง 2 ก๊อปปี้

รำคำที่เสนอ 810 บำท

โดยสรุป
รำคำที่เหมำะสม

โฮสติ้งยะลำดอทคอม

รำคำที่เสนอ 18,000 บำท
10 จ้ำงถ่ำยเอกสำร "คู่มือดำเนินโครงกำรวิจัยฯ"

ตกลงซื้อหรือจ้ำง
คำรีนำคอมพิวเตอร์

รำคำที่เสนอ 2,228 บำท
9 เช่ำพื้นที่ VPS Linux Hard bisk แบบ SSD

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

รำคำที่เสนอ 1,663 บำท

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ที่
19 ซื้อวัสดุกำรเกษตร

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
2,450.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

2,450.00 เฉพำะเจำะจง ฮำรีดี กำร์เด้นท์
รำคำที่เสนอ 2,450 บำท

20 จ้ำงทำเกียรติบัตร

1,475.00

1,475.00 เฉพำะเจำะจง นำงจิตติมำ พิสิฐธนกุล
รำคำที่เสนอ 1,475 บำท

21 จ้ำงทำกรอบเกียรติบัตร

11,800.00

11,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพชรพอลกรอบรูป
รำคำที่เสนอ 11,800 บำท

22 จ้ำงทำป้ำยไวนิลโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ

42,220.00

42,220.00 เฉพำะเจำะจง ตะวันโฆษณำ
รำคำที่เสนอ 42,220 บำท

23 จ้ำงเหมำรถตู้โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร สพป.ยล.1

180,000.00 180,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยเทพรัตน์ คุ้มจั่น
รำคำที่เสนอ 180,000 บำท

24
25
25
26
27

ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร สพป.ยล.1
ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร สพป.ยล.1
ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร สพป.ยล.1
ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร สพป.ยล.1
จ้ำงทำไวนิลโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร สพป.ยล. 1

1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
600.00

1,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด

จ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร สพป.ยล. 1

29

ซื้อของที่ระลึกโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร สพป.ยล. 1

30

ซื้อระบบปฆิบัติกำรคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสำนักงำน

1,105.00

ตกลงซื้อหรือจ้ำง
ฮำรีดี กำร์เด้นท์
นำงจิตติมำ พิสิฐธนกุล
ร้ำนเพชรพอลกรอบรูป
ตะวันโฆษณำ

รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ จ.004/2561
ลงวันที่ 12 มกรำคม 2561
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ จ.006/2561

รำคำที่เสนอ 42,220 บำท
นำยเทพรัตน์ คุ้มจั่น

ลงวันที่ 3 มกรำคม 2561
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ จ.๐๐๓/๒๕๖๑

รำคำที่เสนอ 180,000 บำท
บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด
บริษัท จังหวัดยะลำ จำกัด

รำคำที่เสนอ 1,000 บำท

รำคำที่เสนอ 1,000 บำท

1,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.หมะหมัดปิโตรเลียม

หจก.หมะหมัดปิโตรเลียม

รำคำที่เสนอ 1,000 บำท

รำคำที่เสนอ 1,000 บำท

1,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.หมะหมัดปิโตรเลียม

หจก.หมะหมัดปิโตรเลียม

รำคำที่เสนอ 1,000 บำท

รำคำที่เสนอ 1,000 บำท

1,105.00 เฉพำะเจำะจง โอ.เค. ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ แอนด์ ปริ๊นติ้ง
รำคำที่เสนอ 1,105 บำท
1,500.00
1,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพชรพอลกรอบรูป
รำคำที่เสนอ 1,500 บำท
104,860.00 104,860.00 เฉพำะเจำะจง บจก.เอสวีโอเอ
รำคำที่เสนอ 104,860 บำท

รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 11,800 บำท

1,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท จังหวัดยะลำ จำกัด

เฉพำะเจำะจง ตะวันโฆษณำ

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

รำคำที่เสนอ 1,475 บำท

รำคำที่เสนอ 1,000 บำท

600.00

โดยสรุป

รำคำที่เสนอ 2,450 บำท

รำคำที่เสนอ 1,000 บำท

รำคำที่เสนอ 600 บำท
28

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ตะวันโฆษณำ

ลงวันที่ 19 มกรำคม 2561
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 600 บำท
โอ.เค. ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ แอนด์ ปริ๊นติ้ง รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 1,105 บำท
ร้ำนเพชรพอลกรอบรูป
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 1,500 บำท
บจก.เอสวีโอเอ
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 104,860 บำท

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ที่
31 จ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรสอบนำนำชำติ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

8,620.20

8,620.20 เฉพำะเจำะจง

32

จ้ำงทำป้ำยไวนิลงำนวันเด็ก

1,000.00

1,000.00 เฉพำะเจำะจง

33

ซื้อวัสดุสำนักงำนโครงกำรพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลฯ

4,500.00

4,500.00 เฉพำะเจำะจง

34

จ้ำงถ่ำยเอกสำรงำนวันเด็ก

500.00

500.00 เฉพำะเจำะจง

35

ซื้อวัสดุงำนบ้ำนโครงกำรงำนวันเด็ก

3,700.00

3,700.00 เฉพำะเจำะจง

36

ซื้อวัสดุประกอบอำหำรงำนวันเด็ก

1,800.00

1,800.00 เฉพำะเจำะจง

37

ซื้อวัสดุงำนวันเด็ก

4,810.00

4,810.00 เฉพำะเจำะจง

38

จ้ำงทำป้ำยโฟมบอร์ด "สพป.ยล.1" ขนำด 1*4.5 เมตร

3,375.00

3,375.00 เฉพำะเจำะจง

39

ซื้อวัสดุงำนวันเด็ก

700.00

700.00 เฉพำะเจำะจง

40

ซื้อวัสดุงำนวันเด็ก

1,500.00

1,500.00 เฉพำะเจำะจง

41

ซื้อวัสดุงำนวันเด็ก

3,500.00

3,500.00 เฉพำะเจำะจง

42

จ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย

1,505.00

1,505.00 เฉพำะเจำะจง

43

จ้ำงเปลี่ยนน้ำมันเครือ่ ง

2,097.20

2,097.20 เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ
ตกลงซื้อหรือจ้ำง
โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง
โอ.เค.ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ แอนด์ ปริน้ ติ้งโอ.เค.ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ แอนด์ ปริน้ รำคำที
ติ้ง ่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ จ.001/2561
รำคำที่เสนอ 8,620.20 บำท รำคำที่เสนอ 8,620.20 บำท
ลงวันที่ 3 มกรำคม 2561
ฟำฮัดโฆษณำ
ฟำฮัดโฆษณำ
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 1,000 บำท
รำคำที่เสนอ 1,000 บำท
คำรีนำคอมพิวเตอร์
คำรีนำคอมพิวเตอร์
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 4,500 บำท
รำคำที่เสนอ 4,500 บำท
อักษรคอมพิวเตอร์
อักษรคอมพิวเตอร์
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 500 บำท
รำคำที่เสนอ 500 บำท
ร้ำนกะห์มำ
ร้ำนกะห์มำ
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 3,700 บำท
รำคำที่เสนอ 3,700 บำท
ร้ำนไทยเชียง
ร้ำนไทยเชียง
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 1,800 บำท
รำคำที่เสนอ 1,800 บำท
บริษัท เดอะ เคดี เฮ้ำส์ จำกัด
บริษัท เดอะ เคดี เฮ้ำส์ จำกัด รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 4,810 บำท
รำคำที่เสนอ 4,810 บำท
ตะวันโษณำ
ตะวันโษณำ
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 3,375 บำท
รำคำที่เสนอ 3,375 บำท
เสน่ห์ยะลำเอกสำร
เสน่ห์ยะลำเอกสำร
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 700 บำท
รำคำที่เสนอ 700 บำท
ร้ำนพจนำ 2
ร้ำนพจนำ 2
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 1,500 บำท
รำคำที่เสนอ 1,500 บำท
ร้ำนพจนำ 2
ร้ำนพจนำ 2
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 3,500 บำท
รำคำที่เสนอ 3,500 บำท
นิบงก๊อปปี้
นิบงก๊อปปี้
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 1,505 บำท
รำคำที่เสนอ 1,505 บำท
พี ที เซอร์วิส
พี ที เซอร์วิส
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 2,097.20 บำท รำคำที่เสนอ 2,097.20 บำท

