สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ที่
1 จ้ำงตรวจเช็คสภำพรถและเปลี่นยถ่ำยน้ำมันเครื่องยำนพำหนะ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
2,742.95

ทะเบียนรถ นข 1391 ยะลำ
2 จ้ำงติดตั้งอินเตอร์เน็ต ณ บ้ำนผู้อำนวยกำรสพป.ยล.1
3 จ้ำงตรวจเช็คสภำพและซ่อมบำรุงยำนพำหนะ ทะเบียนรถ กง ๕๐๓๒ ยะลำ

2,782.00
12,000.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

2,742.95 เฉพำะเจำะจง บริษัทพิธำนพำณิซย์ จำกัด สำขำยะลำ
บริษัทพิธำนพำณิชย์ จำกัด สำขำยะลำรำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 2,742.95 บำท

รำคำที่เสนอ 2,742.95 บำท

2,782.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)

รำคำที่เสนอ 2,782 บำท

รำคำที่เสนอ 2,782 บำท

12,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก ค็อกพิทเจริญกำรยำง

หจก ค็อกพิทเจริญกำรยำง

รำคำที่เสนอ 12,000 บำท
4 จ้ำงค่ำขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอย

544.50

544.50 เฉพำะเจำะจง เทศบำลนครยะลำ
รำคำที่เสนอ 544.50 บำท

5 จ้ำงตรวจเช็คสภำพรถและเปลี่นยถ่ำยน้ำมันเครื่องยำนพำหนะ

14,263.10

ทะเบียนรถ กค 4086 ยะลำ
6 ซื้ออำหำรแห้ง ให้ควำมช่วยเหลือ ร.ร. ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

11,980.00

14,263.10 เฉพำะเจำะจง พี.ที.เซอร์วิส

7 จ้ำงตรวจเช็คสภำพรถและเปลี่นยถ่ำยน้ำมันเครื่องยำนพำหนะ

5,638.90

ทะเบียนรถ นค 588 ยะลำ
8 จ้ำงตรวจเช็คสภำพรภยนต์สำนักงำน ทะเบียนรถ กง ๕๐๓๒ ยะลำ

รำคำที่เสนอ 544.50 บำท
พี.ที.เซอร์วิส

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 18/2561

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ยะลำบริบูรณ์

8,838.20 เฉพำะเจำะจง พี.ที.เซอร์วิส
รำคำที่เสนอ 8,838.20

ลงวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2560
รำคำที่เหมำะสม

11,980.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ยะลำบริบูรณ์

รำคำที่เสนอ 5,638.90 บำท
8,838.20

เทศบำลนครยะลำ

รำคำที่เสนอ 14,263.10 บำท

5,638.90 เฉพำะเจำะจง พี.ที.เซอร์วิส

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 15/2561

รำคำที่เสนอ 12,000 บำท

รำคำที่เสนอ 14,263.10 บำท
รำคำที่เสนอ 11,980 บำท

รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 11,980 บำท
พี.ที.เซอร์วิส

ลงวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2560
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.20/2561
ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2560
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 16/2562

รำคำที่เสนอ 5,638.90 บำท
พี.ที.เซอร์วิส

ลงวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2561
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 13/2561

8,838.20

ลงวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2560

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ที่
9 จ้ำงเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ทะเบียน กจ 701 ยะลำ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
5,119.95

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

5,119.95 เฉพำะเจำะจง หจก.เอ.เอ.เอสมอเตอร์
รำคำที่เสนอ 5,119.95 บำท

10 จ้ำงเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ทะเบียน กค 5302 ยะลำ

1,358.90

1,358.90 เฉพำะเจำะจง พี.ที.เซอร์วิส
รำคำที่เสนอ 1,358.90 บำท

11 จ้ำงเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ทะเบียน นข 1296 ยะลำ

1,391.00

1,391.00 เฉพำะเจำะจง พี.ที.เซอร์วิส
รำคำที่เสนอ 1,391 บำท

12 จ้ำงทำป้ำยไวนิล ขนำด 1*3 เมตร

660.00

660.00 เฉพำะเจำะจง ฟำฮัดโฆษณำ
รำคำที่เสนอ 660 บำท

13 ซื้อวัสดุสำนักงำนโครงกำรทัศนศึกษำนิทรรศกำรฯ

800.00

800.00 เฉพำะเจำะจง บจก.แก้วตำดวงใจ
รำคำที่เสนอ 800 บำท

14 เช่ำเหมำรถบัสปรับอำกำศ

112,000.00

112,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.บริรักษ์ ทรำนสปอร์ต
รำคำที่เสนอ 112,000 บำท

15 จ้ำงทำป้ำยโฟมบอร์ดกลุ่มอำนวยกำร

3,120.00

3,120.00 เฉพำะเจำะจง ตะวันโฆษณำ
รำคำที่เสนอ 3,120 บำท

16 จ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรประเมินคุณธรรมฯ

3,494.00
770.00

770.00 เฉพำะเจำะจง ตะวันโฆษณำ
รำคำที่เสนอ 770 บำท

18 จ้ำงทำวำรสำรประชำสัมพันธ์

12,000.00
10,000.00

พัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ
20 จ้ำงบันทึกเครื่องมือกำรอ่ำนออกเขียนได้

10,000.00 เฉพำะเจำะจง คำรีนำคอมพิวเตอร์
รำคำที่เสนอ 10,000 บำท

1,665.00

1,665.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำนิสไอทีแอดซีร็อค์
รำคำที่เสนอ 1,665 บำท

21

จ้ำงทำไวนิลกำรประชุมและพบปะผู้บริหำรสถำนศึกษำ

1,250.00

1,250.00 เฉพำะเจำะจง ตะวันโฆษณำ
รำคำที่เสนอ 1,250 บำท

22

จ้ำงทำไวนิลกำรประชุมและพบปะผู้บริหำรสถำนศึกษำ ขนำด 2*8 เมตร

3,200.00

รำคำที่เสนอ 5,119.95 บำท
พี.ที.เซอร์วิส

ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2560
รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 1,358.90 บำท
พี.ที.เซอร์วิส

รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 1,391 บำท
ฟำฮัดโฆษณำ

รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 660 บำท
บจก.แก้วตำดวงใจ

รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 800 บำท
หจก.บริรักษ์ ทรำนสปอร์ต

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 19/2561

รำคำที่เสนอ 112,000 บำท
ตะวันโฆษณำ

ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2560
รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 3,120 บำท
รำคำที่เสนอ 3,494 บำท
ตะวันโฆษณำ

รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 770 บำท

12,000.00 เฉพำะเจำะจง โอ เค ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ แอนด์ ปริ้นติ้งโอ เค ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ แอนด์ ปริ้นติ้ง รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 12/2561
รำคำที่เสนอ 12,000 บำท

19 ซื้อวัสดุสำนักงำนประชุมเชิงปฎิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรสอนภำษำไทยในเขต

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 14/2561

3,494.00 เฉพำะเจำะจง โอ เค ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ แอนด์ ปริ้นติ้งโอ เค ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ แอนด์ ปริ้นติ้ง รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 3,494 บำท

17 จ้ำงทำโฟมบอร์ดกลุ่มนิเทศ

หจก.เอ.เอ.เอสมอเตอร์

3,200.00 เฉพำะเจำะจง ตะวันโฆษณำ
รำคำที่เสนอ 3,200 บำท

รำคำที่เสนอ 12,000 บำท
คำรีนำคอมพิวเตอร์

ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2560
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/2561

รำคำที่เสนอ 10,000 บำท
ร้ำนอำนิสไอทีแอดซีร็อค์

ลงวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2560
รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 1,665 บำท
ตะวันโฆษณำ

รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 1,250 บำท
ตะวันโฆษณำ
รำคำที่เสนอ 3,200 บำท

รำคำที่เหมำะสม

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ที่
23

จ้ำงทำพำนพุ่มดอกไม้สดวันฝนหลวง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
800.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

800.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอภินันท์ เพ่งพันธ์พัฒน์
รำคำที่เสนอ 800 บำท

24

จ้ำงถ่ำยเอกสำรประชุมผู้รับผิดชอบกำรจัดสอบ O-Net

770.00

25

ซื้อต้นสำวเชียงใหม่

1,300.00

26

จ้ำงทำป้ำยไวนิลโครงกำรวันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ

1,200.00

27

ซื้อน้ำโครงกำรวันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ

1,800.00

28

จ้ำงทำพวงพำลำ วันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ

2,150.00

29

ซื้อหนังสือพิมพ์รำยเดือนพฤศจิกำยน 2560

600.00

770.00 เฉพำะเจำะจง เอส เค ก๊อปปี้
รำคำที่เสนอ 770 บำท
1,300.00 เฉพำะเจำะจง ฮำรีดี กำร์เด้นท์
รำคำที่เสนอ 1,300 บำท
1,200.00 เฉพำะเจำะจง ตะวันโฆษณำ
รำคำที่เสนอ 1,200 บำท
1,800.00 เฉพำะเจำะจง ไอเอฟซี
รำคำที่เสนอ 1,800 บำท
2,150.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอภินันท์ เพ่งพันธ์พัฒน์
รำคำที่เสนอ 2,150 บำท
600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเยี่ยมไทย
รำคำที่เสนอ 600 บำท

นำงสำวอภินันท์ เพ่งพันธ์พัฒน์

รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 800 บำท
เอส เค ก๊อปปี้
รำคำที่เสนอ 770 บำท
ฮำรีดี กำร์เด้นท์
รำคำที่เสนอ 1,300 บำท
ตะวันโฆษณำ
รำคำที่เสนอ 1,200 บำท
ไอเอฟซี
รำคำที่เสนอ 1,800 บำท
นำงสำวอภินันท์ เพ่งพันธ์พัฒน์
รำคำที่เสนอ 2,150 บำท
ร้ำนเยี่ยมไทย
รำคำที่เสนอ 600 บำท

รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เหมำะสม

