สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฏาคม 2561
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
วันที่ 31 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2561
ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

ที่
1 จางถายเอกสารโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารประสิทธิภาพ

3,061.50

การบริหารจัดการสูองคกรแหงคุณภาพ
2 คาจางซอมเครื่องปริ้น canon MP287 Series
3 คาซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคส

รายชื่อผูที่เสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจาง

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

3,061.50 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม ที เซอรวิส

950.00
2,490.00

950.00 เฉพาะเจาะจง รานคารีนาคอมพิวเตอร

รานคารีนาคอมพิวเตอร

ราคาที่เสนอ 950 บาท

ราคาที่เสนอ 950 บาท

2,490.00 เฉพาะเจาะจง รานคารีนาคอมพิวเตอร

รานคารีนาคอมพิวเตอร

ราคาที่เสนอ 2,490 บาท
3,700.00

3,700.00 เฉพาะเจาะจง รานคารีนาคอมพิวเตอร
ราคาที่เสนอ 3,700 บาท

5 คาซื้อตนรวงผึ้ง
6 ซื้อวัสดุสํานักงานโครงการรักษภาษาไทย

900.00
6,000.00

900.00 เฉพาะเจาะจง รานฮารีดี การเดนท

4,476.00
4,650.00
2,865.00
23,350.00

ราคาที่เสนอ 23,350 บาท

ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.020/2561
ลงวันที่ 11 กรกฏาคม 2561
ราคาที่เหมาะสม

ราคาที่เสนอ 4,476 บาท
รานคารีนาคอมพิวเตอร

ราคาที่เหมาะสม

ราคาที่เสนอ 4,650 บาท

2,865.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดยะลาบริบูรณ หางหุนสวนจํากัดยะลาบริบูรณ
23,350.00 เฉพาะเจาะจง รานคารีนาคอมพิวเตอร

ราคาที่เหมาะสม

ราคาที่เสนอ 6,000 บาท

4,476.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดยะลาบริบูรณ หางหุนสวนจํากัดยะลาบริบูรณ

ราคาที่เสนอ 2,865 บาท
10 ซื้อหมึกปริ้นเตอรกลุมนโยบายและแผน

รานฮารีดี การเดนท
รานคารีนาคอมพิวเตอร

4,650.00 เฉพาะเจาะจง รานคารีนาคอมพิวเตอร

ราคาที่เหมาะสม

ราคาที่เสนอ 3,700 บาท

6,000.00 เฉพาะเจาะจง รานคารีนาคอมพิวเตอร

ราคาที่เสนอ 4,650 บาท
9 ซื้อวัสดุสํานักงานหนวยสงเสริมอิสลาม

รานคารีนาคอมพิวเตอร

ราคาที่เสนอ 900 บาท

ราคาที่เสนอ 4,476 บาท
8 ซื้อวัสดุโครงการอบรมผูบริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยฯ

ราคาที่เหมาะสม

ราคาที่เสนอ 2,490 บาท

ราคาที่เสนอ 900 บาท
ราคาที่เสนอ 6,000 บาท
7 ซื้อวัสดุสํานักงานกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล

รานเอ็ม ที เซอรวิส

ราคาที่เสนอ 3,061.50 บาท ราคาที่เสนอ 3,061.50 บาท

เปลี่ยนแบตเตอรี่โนตบุคส ยี่หอ Asus X555D
4 คาซอมเปลี่ยนเบรกเกอรควบคุมการไหลของกระแสไฟ

วิธีซื้อหรือจาง

ราคาที่เหมาะสม

ราคาที่เสนอ 2,865 บาท
รานคารีนาคอมพิวเตอร
ราคาที่เสนอ 23,350 บาท

ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.๐๒๓/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

ที่
11 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นนเตอร

14,250.00

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจาง

โดยสรุป

14,250.00 เฉพาะเจาะจง รานคารีนาคอมพิวเตอร

รุน HP Laser Jet Pro MFP M๒๒๕-M๒๒๖ PCL
12 ซื้อหมึกปริ้นเตอรศูนยสงเสริมอิสลามศึกษา

รายชื่อผูที่เสนอราคา

ราคาที่เสนอ 14,250 บาท
5,900.00

5,900.00 เฉพาะเจาะจง รานคารีนาคอมพิวเตอร
ราคาที่เสนอ 5,900 บาท

13 คาถายเอกสารอบรมการใชโปรแกรม Thai School Lunch

2,397.45

2,397.45 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม ที เซอรวิส

รานคารีนาคอมพิวเตอร
ราคาที่เสนอ 14,250 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อ หรือจาง
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ. ๐๒๒/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ราคาที่เสนอ 5,900 บาท

ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.๐๒๔/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

รานเอ็ม ที เซอรวิส

ราคาที่เหมาะสม

รานคารีนาคอมพิวเตอร

ราคาที่เสนอ 2,397.45 บาท ราคาที่เสนอ 2,397.45 บาท
14 คาจางถายเอกสารกิจกรรมที่ 1.4 โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง

1,404.00

1,404.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม ที เซอรวิส

สูการปฏิบัติที่เปนเลิศ
15 ถายเอกสารโครงการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ราคาที่เสนอ 1,404 บาท
1,863.00

1,863.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม ที เซอรวิส
ราคาที่เสนอ 1,863 บาท

16 จางถายเอกสารประจําเดือนมิถุนายน 2561
17 คาทําปายอะคริลิคปลูกตนรวงผึ้ง
18 จัดจางทําไวนิลรูปรัชกาลที่ 10 และจัดลงนามถวายพระพร
19 เปลี่ยนน้ํามันเครื่องและเติมน้ํายาแอร ทะเบียน กค 4086 ยะลา

2,331.00
950.00
4,970.00
4,504.70

2,331.00 เฉพาะเจาะจง
950.00 เฉพาะเจาะจง
4,970.00 เฉพาะเจาะจง
4,504.70 เฉพาะเจาะจง

รานเอ็ม ที เซอรวิส

ราคาที่เหมาะสม

ราคาที่เสนอ 1,404 บาท
รานเอ็ม ที เซอรวิส

ราคาที่เหมาะสม

ราคาที่เสนอ 1,863 บาท

โอ.เค.กอปปเซ็นเตอร แอนด ปริ้นติ้ง โอ.เค.กอปปเซ็นเตอร แอนด ปริ้นติ้ง

ราคาที่เสนอ 2,331 บาท

ราคาที่เสนอ 2,331 บาท

นางสาวสมฤดี เรณุมาศ

นางสาวสมฤดี เรณุมาศ

ราคาที่เสนอ 950 บาท

ราคาที่เสนอ 950 บาท

รานตะวันโฆษณา

รานตะวันโฆษณา

ราคาที่เสอน 4,970 บาท

ราคาที่เสอน 4,970 บาท

รานพี.ที.เซอรวิส

รานพี.ที.เซอรวิส

ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เหมาะสม

ราคาที่เสนอ 4,504.70 บาท ราคาที่เสนอ 4,504.70 บาท
20 ซื้อวัสดุโครงการประชุมและพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
21 ซื้อวัสดุสํานักงานลูกเสือจังหวัดยะลา
22 ซื้อหนังสือพิมพประจําเดือนมิถุนายน 2561
23

ซื้อวัสดุสํานักงานกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

24

1,853.00
6,803.00
600.00

1,853.00 เฉพาะเจาะจง
6,803.00 เฉพาะเจาะจง
600.00 เฉพาะเจาะจง

16,135.00

16,135.00 เฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสํานักงานกลุมสงเสริมการศึกษา

5,223.00

5,223.00 เฉพาะเจาะจง

25

ซื้อวัสดุสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล

3,410.00

3,410.00 เฉพาะเจาะจง

26

ซื้อหมึกปริ้นเตอรสพป.ยล.1

77,385.00

27

คาจางทําโลอะคริลิดทรงสี่เหลี่ยมสอบ O-Net

16,500.00

บริษัท แกวตาดวงใจ จํากัด

บริษัท แกวตาดวงใจ จํากัด

ราคาที่เสนอ 1,853 บาท

ราคาที่เสนอ 1,853 บาท

หางหุนสวนจํากัดยะลาบริบูรณ หางหุนสวนจํากัดยะลาบริบูรณ

ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เหมาะสม

ราคาที่เสอน 6,803 บาท

ราคาที่เสอน 6,803 บาท

รานเยี่ยมไทย

รานเยี่ยมไทย

ราคาที่เสนอ 600 บาท

ราคาที่เสนอ 600 บาท

หางหุนสวนจํากัดยะลาบริบูรณ
ราคาที่เสนอ 16,135 บาท
หางหุนสวนจํากัดยะลาบริบูรณ
ราคาที่เสนอ 5,223 บาท
หางหุนสวนจํากัดยะลาบริบูรณ
ราคาที่เสนอ 3,410 บาท

หางหุนสวนจํากัดยะลาบริบูรณ
ราคาที่เสนอ 16,135 บาท
หางหุนสวนจํากัดยะลาบริบูรณ
ราคาที่เสนอ 5,223 บาท
หางหุนสวนจํากัดยะลาบริบูรณ
ราคาที่เสนอ 3,410 บาท

ราคาที่เหมาะสม

รานคารีนาคอมพิวเตอร
ราคาที่เสนอ 77,385 บาท
นายเรืองโรจน พยนตรัตน
ราคาที่เสนอ 16,500 บาท

ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อ ซ.๐๒๗/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ จ.๐๒๓/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

77,385.00 เฉพาะเจาะจง รานคารีนาคอมพิวเตอร
ราคาที่เสนอ 77,385 บาท
16,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเรืองโรจน พยนตรัตน
ราคาที่เสนอ 16,500 บาท

ราคาที่เหมาะสม

ราคาที่เหมาะสม

ใบสั่งซื้อ ซ.๐๒๖/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ใบสั่งซื้อ ซ.๐๒๕/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ราคาที่เหมาะสม

ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

ที่
28 จางจัดทําเกียรติบัตรพรอมกรอบทองและกรอบขาว

9,390.00

9,390.00 เฉพาะเจาะจง

29

จางทําไวนิลโครงการแขงขัน TO BE NUMBER ONE

2,475.00

2,475.00 เฉพาะเจาะจง

30

คาเชาเกาอี้โครงการแขงขัน TO BE NUMBER ONE

750.00

750.00 เฉพาะเจาะจง

31

คาซื้อเครื่องเซนไหวบวงสรวงศาลพระภูมิ

1,960.00

1,960.00 เฉพาะเจาะจง

32

ซื้อเครื่องบวงสรวงศาลพระภูมิ

1,352.00

1,352.00 เฉพาะเจาะจง

33

คาซื้อตะเกียงบวงสรวงศาลพระภูมิ

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

34

คาจัดทําบายศรีบวงสรวงศาลพระภูมิ

2,507.00

2,507.00 เฉพาะเจาะจง

35

คาจางจัดทําเอกสารโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

21,600.00

21,600.00 เฉพาะเจาะจง

36

คาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

28,400.00

28,400.00 เฉพาะเจาะจง

37

810.00 เฉพาะเจาะจง

38

คาจางถายเอกสารโครงการพัฒนารูปแบบในการพัฒนาความสามารถพื้นฐาน
810.00
ของนักเรียน
คาซื้อวัสดุโครงการพัฒนารูปแบบในการพัฒนาความสามารถพื้นฐานของนักเรียน 1,100.00

1,100.00 เฉพาะเจาะจง

39

คาจางถายเอกสารโครงการยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

1,834.20

1,834.20 เฉพาะเจาะจง

40

2,250.00 เฉพาะเจาะจง

42

คาจางพิมพเกียรติบัตรโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 2,250.00
ในสถานศึกษา ผลิตหนังสั้น
คาจางทําไวนิล โครงการอบรมสรางสื่อประชาสัมพันธแนวสรางสรรค การผลิต 1,320.00
หนังสั้น
คาวัสดุโครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา12,000.00

43

คาจางจัดทําไวนิลโครงการอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

44

ซื้อวัสดุสํานักงานสพป.ยล.1

10,140.00

45

ซื้อวัสดุสํานักงานกลุมอํานวยการ

26,535.00

26,535.00 เฉพาะเจาะจง

46

ซื้อวัสดุสํานักงานสผป.ยล.1

16,410.00

16,410.00 เฉพาะเจาะจง

47

ซื้อวัสดุสํานักงานกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย

3,448.00

3,448.00 เฉพาะเจาะจง

41

1,760.00

1,320.00 เฉพาะเจาะจง
12,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,760.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูที่เสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก

และราคาที่เสนอ
ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสรุป
รานคารีนาคอมพิวเตอร
รานคารีนาคอมพิวเตอร
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 9,390 บาท
ราคาที่เสนอ 9,390 บาท
รานตะวันโฆษณา
รานตะวันโฆษณา
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 2,475 บาท
ราคาที่เสนอ 2,475 บาท
ขุนชํานาญ เมฆหมอก
ขุนชํานาญ เมฆหมอก
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 750 บาท
ราคาที่เสนอ 750 บาท
นางสาวเยาวลักษณ อาสนสุวรรณนางสาวเยาวลักษณ อาสนสุวรรณ ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 1,960 บาท
ราคาที่เสนอ 1,960 บาท
รานชุนกวงพาณิชย
รานชุนกวงพาณิชย
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 1,352 บาท
ราคาที่เสนอ 1,352 บาท
นางนิลสี เกิดกอง
นางนิลสี เกิดกอง
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 1,500 บาท
ราคาที่เสนอ 1,500 บาท
นางสาวอภินันท เพงพันธพัฒน นางสาวอภินันท เพงพันธพัฒน ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 2,507 บาท
ราคาที่เสนอ 2,507 บาท
โอ.เค.กอปปเซ็นเตอร แอนด ปริ้นโอ.เค.ก
ติ้ง อปปเซ็นเตอร แอนด ปริ้นติร้งาคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 21,600 บาท ราคาที่เสนอ 21,600 บาท
รานคารีนาคอมพิวเตอร
รานคารีนาคอมพิวเตอร
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 28,400 บาท ราคาที่เสนอ 28,400 บาท
รานเอ็ม ที เซอรวิส
รานเอ็ม ที เซอรวิส
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 810 บาท
ราคาที่เสนอ 810 บาท
รานคารีนาคอมพิวเตอร
รานคารีนาคอมพิวเตอร
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 1,100 บาท
ราคาที่เสนอ 1,100 บาท
รานเอ็ม ที เซอรวิส
รานเอ็ม ที เซอรวิส
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 1,834.20 บาท ราคาที่เสนอ 1,834.20 บาท
นางจิตติมา พิสิฐธนกุล
นางจิตติมา พิสิฐธนกุล
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 2,250 บาท
ราคาที่เสนอ 2,250 บาท
รานตะวันโฆษณา
รานตะวันโฆษณา
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 1,320 บาท
ราคาที่เสนอ 1,320 บาท
รานคารีนาคอมพิวเตอร
รานคารีนาคอมพิวเตอร
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 12,000 บาท ราคาที่เสนอ 12,000 บาท
รานตะวันโฆษณา
รานตะวันโฆษณา
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 1,760 บาท
ราคาที่เสนอ 1,760 บาท

10,140.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ยะลาบริบูรณ หางหุนสวนจํากัด ยะลาบริบูรณ
ราคาที่เสนอ 10,140 บาท ราคาที่เสนอ 10,140 บาท
หางหุนสวนจํากัด ยะลาบริบูรณ
ราคาที่เสนอ 26,535 บาท
รานคารีนาคอมพิวเตอร
ราคาที่เสนอ 16,410 บาท
หางหุนสวนจํากัดยะลาบริบูรณ

หางหุนสวนจํากัด ยะลาบริบูรณ
ราคาที่เสนอ 26,535 บาท
รานคารีนาคอมพิวเตอร
ราคาที่เสนอ 16,410 บาท
หางหุนสวนจํากัดยะลาบริบูรณ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ หรือจาง
ใบสั่งจางเลขที่ จ.๐๒๒/๒๕๖๑
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ใบสั่งจางเลขที่ จ.๐๒๔/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ใบสั่งซื้อ ซ.๐๑๘/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.๐๒๘/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.๐๑๖/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.๐๑๙/๒๕๖๑
ราคาที่เหมาะสม
ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.๐๑๙/๒๕๖๑
ราคาที่เหมาะสม
ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ราคาที่เหมาะสม

ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

ที่

รายชื่อผูที่เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

48

ซื้อหมึกปริ้นเตอรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย

49

ซื้อวัสดุสํานักงานหนวยตรวจสอบภายใน

49,660.00

49,660.00 เฉพาะเจาะจง

3,491.00

3,491.00 เฉพาะเจาะจง

ราคาที่เสนอ 3,448 บาท
รานคารีนาคอมพิวเตอร
ราคาที่เสนอ 49,660 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ตกลงซื้อหรือจาง

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

ราคาที่เสนอ 3,448 บาท
รานคารีนาคอมพิวเตอร
ราคาที่เสนอ 49,660 บาท

หางหุนสวนจํากัดยะลาบริบูรณ หางหุนสวนจํากัดยะลาบริบูรณ
ราคาที่เสนอ 3,491 บาท

ราคาที่เสนอ 3,491 บาท

ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เหมาะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.๐๒๑/๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

