สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

ที่
1

จ้ำงทำไวนิลแสดงควำมยินดี กับทีมวอลเลย์บอยหญิง

2,700.00

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

2,700.00 เฉพำะเจำะจง ตะวันโฆษณำ
รำคำที่เสนอ 2,700 บำท

2

จ้ำงทำไวนิลแสดงควำมยินดี กำรแข่งขันหัตถกรรมนักเรียน

2,700.00

2,700.00 เฉพำะเจำะจง ตะวันโฆษณำ
รำคำที่เสนอ 2,700 บำท

3

ซื้อวัสดุกำรเกษตร

2,100.00

2,100.00 เฉพำะเจำะจง ฮำรีดี กำร์เด้นท์
รำคำที่เสนอ 2,100 บำท

4

จ้ำงซ่อมกล้องถ่ำยรูปแบบ DSLR

3,800.00

3,800.00 เฉพำะเจำะจง ห้องภำพอินเตอร์
รำคำที่เสนอ 3,800 บำท

5

จ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข้งกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย

13,632.75

13,632.75 เฉพำะเจำะจง เอ็ม ที เซอร์วสิ
รำคำที่เสนอ 13,632.75 บำท

6

จ้ำงทำไวนิลอบรมหลักสูตรปฐมวัย

1,270.00

1,270.00 เฉพำะเจำะจง ตะวันโฆษณำ
รำคำที่เสนอ 1,270 บำท

7

จ้ำงจัดพำนดอกไม้สดวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

700.00

700.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอภินันท์ เพ่งพันธ์พัฒน์
รำคำที่เสนอ 700 บำท

8

ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนกุมภำพันธ์ 2561

560.00

560.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเยี่ยมไทย
รำคำที่เสนอ 560 บำท

9

จ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำและกระบวนกำรเรียนรู้

46,877.00

46,877.00 เฉพำะเจำะจง เอ็ม ที เซอร์วสิ
รำคำที่เสนอ 46,877 บำท

10 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตำมโครงกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำฯ

7,586.00

7,586.00 เฉพำะเจำะจง คำรีนำคอมพิวเตอร์
รำคำที่เสนอ 7,586 บำท

11 เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง บฉ 8178 ยะลำ

1,829.70

1,829.70 เฉพำะเจำะจง พี.ที.เซอร์วสิ
รำคำที่เสนอ 1,829.70 บำท

12 ซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT

2,830,000.00

2,830,000.00 ประกำศเชิญชวน บจก.เอสวีโอเอ
รำคำที่เสนอ 2,830,000 บำท

ตะวันโฆษณำ

รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 2,700 บำท
ตะวันโฆษณำ

รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 2,700 บำท
ฮำรีดี กำร์เด้นท์

รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 2,100 บำท
ห้องภำพอินเตอร์

รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 3,800 บำท
เอ็ม ที เซอร์วสิ

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ จ.008/2561

รำคำที่เสนอ 13,632.75 บำท
ตะวันโฆษณำ

ลงวันที่ 15 มีนำคม 2561
รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 1,270 บำท
นำงสำวอภินันท์ เพ่งพันธ์พัฒน์

รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 700 บำท
ร้ำนเยี่ยมไทย

รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 560 บำท
เอ็ม ที เซอร์วสิ

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ จ.012/2561

รำคำที่เสนอ 46,877 บำท
คำรีนำคอมพิวเตอร์

ลงวันที่ 22 มีนำคม 2561
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.005/2561

รำคำที่เสนอ 7,586 บำท
พี.ที.เซอร์วสิ

ลงวันที่ 22 มีนำคม 2561
รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 1,829.70 บำท
บจก.เอสวีโอเอ
รำคำที่เสนอ 2,830,000 บำท

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.004/2561
ลงวันที่ 27 มีนำคม 2561

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

ที่
13 จ้ำงทำ VTR ชุดกำรเรียนเสริมทักษะชีพ

20,000.00

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

20,000.00 เฉพำะเจำะจง พีรมู มัลติมีเดีย สตูดิโอ
รำคำที่เสนอ 20,000 บำท

16 ซื้อวัสดุประกอบกำรอบรมปฏิบัติกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ

1,270.00

1,270.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ยะลำบริบูรณ์
รำคำที่เสนอ 1,270 บำท

17 จ้ำงทำไวนิล อบรมหลักสูตรปฐมวัย

1,270.00

1,270.00 เฉพำะเจำะจง ตะวันโฆษณำ
รำคำที่เสนอ 1,270 บำท

18 ซื้อวัสดุอุปกรณ์อบรมปฏิบัติกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ
19 ค่ำขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอย 5 เดือน
20 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำรประจำเดือนกุมภำพันธ์

28,520.00

28,520.00 เฉพำะเจำะจง

2,722.50

2,722.50 เฉพำะเจำะจง

2,509.50

2,509.50

เฉพำะเจำะจง

21

จ้ำงจัดทำป้ำยไวนิลโครงกำรส่งเสริมประสบกำรณ์อำชีพ

1,760.00

1,760.00

เฉพำะเจำะจง

22

ซื้อวัสดุสำนักงำนโครงกำรส่งเสริมประสบกำรณ์อำชีพ

4,550.00

4,550.00

เฉพำะเจำะจง

23

ซื้อวัสดุสำนักงำนโครงกำรส่งเสริมประสบกำรณ์อำชีพ

2,825.00

2,825.00

เฉพำะเจำะจง

24

ซื้อวัสดุสำนักงำนโครงกำรส่งเสริมประสบกำรณ์อำชีพ

1,742.00

1,742.00

เฉพำะเจำะจง

25

จ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรส่งเสริมประสบกำรณ์อำชีพ

120.00

120.00

เฉพำะเจำะจง

26

ซื้อไม้ไผ่งำนชุมนุมลูกเสือจังหวัดชำยแดนภำคใต้

1,500.00

1,500.00

เฉพำะเจำะจง

27

ซื้อตับซิเหรงงำนชุมนุมลูกเสือจังหวัดชำยแดนภำคใต้

1,250.00

1,250.00

เฉพำะเจำะจง

28

ซื้อกรอบรูปงำนชุมนุมลูกเสือจังหวัดชำยแดนภำคใต้

630.00

630.00

เฉพำะเจำะจง

29

ซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวงำนชุมนุมลูกเสือจังหวัดชำยแดนภำคใต้

240.00

240.00

เฉพำะเจำะจง

30

ซื้อวัสดุสำนักงำนงำนชุมนุมลูกเสือจังหวัดชำยแดนภำคใต้

200.00

200.00

เฉพำะเจำะจง

31

ซื้อวัสดุสำนักงำนงำนชุมนุมลูกเสือจังหวัดชำยแดนภำคใต้

4,995.00

4,995.00

เฉพำะเจำะจง

พีรมู มัลติมีเดีย สตูดิโอ

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ จ. 009/2561

รำคำที่เสนอ 20,000 บำท
หจก.ยะลำบริบูรณ์

ลงวันที่ 22 มีนำคม 2561
รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 1,270 บำท
ตะวันโฆษณำ

รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 1,270 บำท

คำรีนำคอมพิวเตอร์
คำรีนำคอมพิวเตอร์
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.004/2561
รำคำที่เสนอ 28,520 บำท
รำคำที่เสนอ 28,520 บำท
ลงวันที่ 9 มีนำคม 2561
เทศบำลนครยะลำ
เทศบำลนครยะลำ
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 2,722.50 บำท
รำคำที่เสนอ 2,722.50 บำท
โอ.เค.ก๊อปปี้เซนเตอร์ แอนด์ ปริ้นติ้ง โอ.เค.ก๊อปปี้เซนเตอร์ แอนด์ ปริ้นติ้ง รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 2,509.50
รำคำที่เสนอ 2,509.50
ฟำฮัดโฆษณำ
ฟำฮัดโฆษณำ
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 1,760 บำท
รำคำที่เสนอ 1,760 บำท
คำรีนำคอมพิวเตอร์
คำรีนำคอมพิวเตอร์
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 4,550 บำท
รำคำที่เสนอ 4,550 บำท
หจก.ยะลำบริบูรณ์
หจก.ยะลำบริบูรณ์
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 2,825 บำท
รำคำที่เสนอ 2,825 บำท
สกลเซ็นเตอร์
สกลเซ็นเตอร์
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 1,742 บำท
รำคำที่เสนอ 1,742 บำท
ร้ำนสตำงค์มำ
ร้ำนสตำงค์มำ
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 120 บำท
รำคำที่เสนอ 120 บำท
นำยดุลเลำะ มำมะ
นำยดุลเลำะ มำมะ
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 1,500 บำท
รำคำที่เสนอ 1,500 บำท
นำงพำลีละ ทำรักษ์
นำงพำลีละ ทำรักษ์
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 1,250 บำท
รำคำที่เสนอ 1,250 บำท
ฟิลเตอร์ ดิจิตอลแล็บ
ฟิลเตอร์ ดิจิตอลแล็บ
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 630
รำคำที่เสนอ 631
ปัตตำนีสุขภัณฑ์
ปัตตำนีสุขภัณฑ์
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 240 บำท
รำคำที่เสนอ 240 บำท
ปัตตำนีสุขภัณฑ์
ปัตตำนีสุขภัณฑ์
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 240 บำท
รำคำที่เสนอ 240 บำท
หจก.ยะลำไทยวัฒน์
หจก.ยะลำไทยวัฒน์
รำคำที่เหมำะสม

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

ที่
32

จ้ำงทำป้ำยไวนิลงำนชุมนุมลูกเสือจังหวัดชำยแดนภำคใต้

1,056.00

1,056.00

เฉพำะเจำะจง

33

จ้ำงถ่ำยเอกสำรงำนชุมนุมลูกเสือจังหวัดชำยแดนภำคใต้

2,280.00

2,280.00

เฉพำะเจำะจง

34

ซื้อวัสดุงำนชุมนุมลูกเสือจังหวัดชำยแดนภำคใต้

49.00

49.00

เฉพำะเจำะจง

35

จ้ำงทำป้ำยไวนิลงำนชุมนุมลูกเสือจังหวัดชำยแดนภำคใต้

3,000.00

3,000.00

เฉพำะเจำะจง

36

ซื้อวัสดุกิจกรรมพัฒนำครูพี่เลี้ยงสะเต็ม

3,000.00

3,000.00

เฉพำะเจำะจง

37

จ้ำงซ่อมเปลี่ยนระบบไฟฟ้ำห้อง ITE

27,750.00

27,750.00

เฉพำะเจำะจง

38

ซื้อกระเป๋ำถุงซิปโครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและกระบวนกำรเรียนรู้

39

ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมกรำคม 2561

40

จ้ำงทำป้ำยไวนิล "ทรงพระเจริญรัชกำลที่ 10" พร้อมติดตั้ง

6,240.00

6,240.00 เฉพำะเจำะจง

620.00

620.00 เฉพำะเจำะจง

3,220.00

3,220.00 เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
รำคำที่เสนอ 4,995 บำท
ฟำฮัดโฆษณำ
รำคำที่เสนอ 1,056 บำท
นิบงก๊อปปี้
รำคำที่เสนอ 2,280 บำท
สกลเซ็นเตอร์
รำคำที่เสนอ 49 บำท
ริดดีไซน์
รำคำที่เสนอ 3,000 บำท
คำรีนำคอมพิวเตอร์
รำคำที่เสนอ 3,000 บำท
คำรีนำคอมพิวเตอร์
รำคำที่เสนอ 27,750 บำท
คำรีนำคอมพิวเตอร์
รำคำที่เสนอ 6,240 บำท
ร้ำนเยี่ยมไทย
รำคำที่เสนอ 620 บำท
ตะวันโฆษณำ
รำคำที่เสนอ 3,220 บำท

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง
รำคำที่เสนอ 4,995 บำท
ฟำฮัดโฆษณำ
รำคำที่เสนอ 1,056 บำท
นิบงก๊อปปี้
รำคำที่เสนอ 2,280 บำท
สกลเซ็นเตอร์
รำคำที่เสนอ 49 บำท
ริดดีไซน์
รำคำที่เสนอ 3,000 บำท
คำรีนำคอมพิวเตอร์
รำคำที่เสนอ 3,000 บำท
คำรีนำคอมพิวเตอร์
รำคำที่เสนอ 27,750 บำท
คำรีนำคอมพิวเตอร์
รำคำที่เสนอ 6,240 บำท
ร้ำนเยี่ยมไทย
รำคำที่เสนอ 620 บำท
ตะวันโฆษณำ
รำคำที่เสนอ 3,220 บำท

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ จ.010/2561
ลงวันที่ 23 มีนำคม 2561
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.006/2561
ลงวันที่ 27 มีนำคม 2561
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เหมำะสม

