สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง

ที่

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

1 ซื้อวัสดุสำนักงำน

480.00
1,358.90

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

480.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ยะลำบริบูรณ์ ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ยะลำบริบูรณ์ รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 480 บำท

2 เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ทะเบียน กค 5301 ยะลำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก

1,358.90 เฉพำะเจำะจง พี.ที.เซอร์วิส

รำคำที่เสนอ 480 บำท
พี.ที.เซอร์วิส

รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 1,358.90 บำท รำคำที่เสนอ 1,358.90 บำท
3 เปลี่ยนแบตเตอรี่ ทะเบียน กจ 701 ยะลำ

2,996.00

2,996.00 เฉพำะเจำะจง พี.ที.เซอร์วิส
รำคำที่เสนอ 2,996 บำท

4 เปลี่ยนแบตเตอรี่ ทะเบียน นข 1391 ยะลำ

3,210.00

3,210.00 เฉพำะเจำะจง พี.ที.เซอร์วิส
รำคำที่เสนอ 3,210 บำท

5 ป้ำยไวนิล โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพฯ

770.00

770.00 เฉพำะเจำะจง M-Media
รำคำที่เสนอ 770 บำท

6 ค่ำเช่ำเหมำรถบัสปรับอำกำศ

42,000.00 42,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.คณำยนต์ อินเตอร์กรุ๊ป
รำคำที่เสนอ 42,000 บำท

7 จ้ำงถ่ำยเอกสำร EB4-6

95.00

95.00 เฉพำะเจำะจง เอ็ม ที เซอร์วิส
รำคำที่เสนอ 95 บำท

8 จ้ำงถ่ำยเอกสำร EB 1-11

1,000.00
1,900.00

1,900.00 เฉพำะเจำะจง สกลเซ็นเตอร์
รำคำที่เสนอ 1,900 บำท

10

จ้ำงทำป้ำยไวนิล ประเมินควำมโปร่งใส

1,650.00

1,650.00 เฉพำะเจำะจง ตะวันโฆษณำ
รำคำที่เสนอ 1,650 บำท

11

ซื้อกรอบเกียรติบัตร

3,750.00

รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 2,996 บำท
พี.ที.เซอร์วิส

รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 3,210 บำท
M-Media

รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 770 บำท
หจก.คณำยนต์ อินเตอร์กรุ๊ป รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 8/2561
รำคำที่เสนอ 42,000 บำท
เอ็ม ที เซอร์วิส

ลงวันที่ 25 ตุลำคม 2560
รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 95 บำท

1,000.00 เฉพำะเจำะจง โอ เค ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ แอนด์ ปริน้ ติ้งโอ เค ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ แอนด์ ปริน้ ติ้งรำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 1,000 บำท

9 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประชมควำมโปร่งใส

พี.ที.เซอร์วิส

3,750.00 เฉพำะเจำะจง ยะลำโฟโต้ คัลเลอร์แล็บ
รำคำที่เสนอ 3,750 บำท

รำคำที่เสนอ 1,000 บำท
สกลเซ็นเตอร์

รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 1,900 บำท
ตะวันโฆษณำ

รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 1,650 บำท
ยะลำโฟโต้ คัลเลอร์แล็บ
รำคำที่เสนอ 3,750 บำท

รำคำที่เหมำะสม

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง

ที่
12

ทำป้ำยชื่อแผนก

1,500.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจ้ำง

1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสมฤดี เรณุมำศ

นำงสำวสมฤดี เรณุมำศ

รำคำที่เสนอ 1,500 บำท
13

จ้ำงทำโฟมบอร์ดบุคลำกรห้องกำรเงิน

300.00

300.00 เฉพำะเจำะจง อินฟินิตี้ ดีไซน์
รำคำที่เสนอ 300 บำท

14

จ้ำงทำวีดีทัศน์ แนะนำสพป.ยล. 1

8,000.00

8,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวทัญญู เพ็ชรพวง
รำคำที่เสนอ 8,000 บำท

15

ซื้อวัสดุสำนักงำนโครงกำรพัฒนำระบบกำรวัดและ
ประเมินผลฯ

16
17
18
19
20
21
22
23
24

ค่ำเช่ำเหมำรถโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร

5,957.00

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก

5,957.00 เฉพำะเจำะจง คำรีนำคอมพิวเตอร์
รำคำที่เสนอ 5,957 บำท

110,000.00 110,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ปัณจมำ เซอร์วิส
รำคำที่เสนอ 110,000 บำท
ค่ำถ่ำยเอกสำรโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
31.75
31.75 เฉพำะเจำะจง บัดดี้ ถ่ำยเอกสำร
รำคำที่เสนอ 31.75 บำท
จ้ำงทำไวนิลโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
1,000.00 1,000.00 เฉพำะเจำะจง m MYPRINT ADVERTISING
รำคำที่เสนอ 1,000 บำท
ค่ำซื้อของที่ระลึกโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง บัดดี้ ถ่ำยเอกสำร
รำคำที่เสนอ 3,000 บำท
ซื้อวัสดุสำนักงำนโครงกำรพัฒนำศักยภำพ
4,950.00 4,950.00 เฉพำะเจำะจง คำรีนำคอมพิวเตอร์
บุคลำกร
รำคำที่เสนอ 4,950 บำท
จ้ำงถ่ำยเอกสำรหนังสือแนวทำง NT 59
49,686.00 49,686.00 เฉพำะเจำะจง บจก.เอสพริ้นท์ (2004)
รำคำที่เสนอ 49,686 บำท
จ้ำงเหมำรถบัสโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
42,000.00 42,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รุ่งจำลองทัวร์
บุคลำกร
รำคำที่เสนอ 42,000 บำท
ถ่ำยเอกสำรโครงกำรอบรมหลักสูตรพรบ.
51,687.00 51,687.00 เฉพำะเจำะจง เอ็ม ที เซอร์วิส
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ
รำคำที่เสนอ 51,687 บำท
ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงโครงกำรอบรมหลักสูตรพรบ.
1,000.00 1,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พีทีดี ยะลำ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ
รำคำที่เสนอ 1,000 บำท

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 1,500 บำท
อินฟินิตี้ ดีไซน์

รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เสนอ 300 บำท
นำยวทัญญู เพ็ชรพวง

รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 11/2561

รำคำที่เสนอ 8,000 บำท
คำรีนำคอมพิวเตอร์

ลงวันที่ 25 ตุลำคม 2560
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2561

รำคำที่เสนอ 5,957 บำท
หจก.ปัณจมำ เซอร์วิส
รำคำที่เสนอ 110,000 บำท
บัดดี้ ถ่ำยเอกสำร
รำคำที่เสนอ 31.75 บำท
m MYPRINT ADVERTISING
รำคำที่เสนอ 1,000 บำท
บัดดี้ ถ่ำยเอกสำร
รำคำที่เสนอ 3,000 บำท
คำรีนำคอมพิวเตอร์
รำคำที่เสนอ 4,950 บำท
บจก.เอสพริ้นท์ (2004)
รำคำที่เสนอ 49,686 บำท
บริษัท รุ่งจำลองทัวร์
รำคำที่เสนอ 42,000 บำท
เอ็ม ที เซอร์วิส
รำคำที่เสนอ 51,687 บำท
หจก.พีทีดี ยะลำ
รำคำที่เสนอ 1,000 บำท

ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2560
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 2/2560
ลงวันที่ 12 ตุลำคม 2560
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 9/2561
ลงวันที่ 25 ตุลำคม 2560
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 7/2561
ลงวันที่ 19 ตุลำคม 2560
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 5/2561
ลงวันที่ 12 ตุลำคม 2560
รำคำที่เหมำะสม

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง

ที่
25 ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงโครงกำรอบรมหลักสูตรพรบ.
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ
26 ซื้อวัสดุโครงกำรอบรมหลักสูตรพรบ.
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ
27 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์โครงกำรอบรมหลักสูตรพรบ.
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ
28 ซื้อตลับหมึกโครงกำรอบรมหลักสูตรพรบ.
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ
29 จ้ำงทำกระเป๋ำโครงกำรอบรมหลักสูตรพรบ.
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ
30 ซื้อวัสดุโครงกำรอบรมหลักสูตรพรบ.
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ
31 จ้ำงถ่ำยเอกสำรประกอบกำรประชุมสัมมนำ
เพื่อกำรสื่อสกำรและสร้ำงควำมเข้ำใจฯ
32 ซื้อวัสดุสำนักงำนประชุมปฏิบัติกำรเสริมสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดทำรำยงำนฯ
33 จ้ำงถ่ำยเอกสำรประชุมปฏิบัติกำรเสริมสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดทำรำยงำนฯ
34 จ้ำงทำไวนิลโครงกำรพัฒนำภำวะผู้นำงำนวิชำกำร

700.00

700.00 เฉพำะเจำะจง

2,732.00

2,732.00 เฉพำะเจำะจง

4,650.00

4,650.00 เฉพำะเจำะจง

1,800.00

1,800.00 เฉพำะเจำะจง

46,400.00 46,400.00 เฉพำะเจำะจง
10,158.00 10,158.00 เฉพำะเจำะจง

และรำคำที่เสนอ
บริษัท ภคภูมิ จำกัด
รำคำที่เสนอ 700 บำท
หจก.ยะลำบริบูรณ์
รำคำที่เสนอ 2,732 บำท
คำรีนำคอมพิวเตอร์
รำคำที่เสนอ 4,650 บำท
คำรีนำคอมพิวเตอร์
รำคำที่เสนอ 1,800 บำท
บจก.ปีนังเทรดดิ้ง
รำคำที่เสนอ 46,400 บำท
ร้ำนพจนำ 2
รำคำที่เสนอ 10,158 บำท
เอ็ม ที เซอร์วิส
รำคำที่เสนอ 6,636 บำท
ร้ำนพจนำ 2
รำคำที่เสนอ 4,480 บำท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก
ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บริษัท ภคภูมิ จำกัด
รำคำที่เสนอ 700 บำท
หจก.ยะลำบริบูรณ์
รำคำที่เสนอ 2,732 บำท
คำรีนำคอมพิวเตอร์
รำคำที่เสนอ 4,650 บำท
คำรีนำคอมพิวเตอร์
รำคำที่เสนอ 1,800 บำท
บจก.ปีนังเทรดดิ้ง
รำคำที่เสนอ 46,400 บำท
ร้ำนพจนำ 3
รำคำที่เสนอ 10,158 บำท
เอ็ม ที เซอร์วิส
รำคำที่เสนอ 6,636 บำท
ร้ำนพจนำ 3
รำคำที่เสนอ 4,480 บำท

โดยสรุป
รำคำที่เหมำะสม

รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 3/2561
ลงวันที่ 12 ตุลำคม 2560
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.6/2561
ลงวันที่ 12 ตุลำคม 2560
รำคำที่เหมำะสม ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 10/2561
ลงวันที่ 25 ตุลำคม 2560
รำคำที่เหมำะสม

4,480.00 เฉพำะเจำะจง

3,470.00

3,470.00 เฉพำะเจำะจง โอ เค ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ แอนด์ ปริน้ ติ้งโอ เค ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ แอนด์ ปริน้ ติ้ง รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 3,470 บำท
รำคำที่เสนอ 3,470 บำท
1,500.00 เฉพำะเจำะจง m MYPRINT ADVERTISING m MYPRINT ADVERTISING รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 1,500 บำท
รำคำที่เสนอ 1,500 บำท
3,000.00 เฉพำะเจำะจง มำยเวย์
มำยเวย์
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 3,000 บำท
รำคำที่เสนอ 3,000 บำท
2,850.00 เฉพำะเจำะจง มำยเวย์
มำยเวย์
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 2,850 บำท
รำคำที่เสนอ 2,850 บำท
1,500.00 เฉพำะเจำะจง นครเครื่องเงิน
นครเครื่องเงิน
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 1,500 บำท
รำคำที่เสนอ 1,500 บำท
220.00 เฉพำะเจำะจง ตันหยงโฆษณำ
ตันหยงโฆษณำ
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เสนอ 220 บำท
รำคำที่เสนอ 220 บำท

3,000.00

36

ซื้อกรอบเกียรติบัตรโครงกำรพัฒนำภำวะผู้นำงำน
วิชำกำร
ซื้อของที่ระลึกโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
บุคลำกร
จ้ำงทำไวนิลโครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
บุคลำกร

2,850.00
1,500.00
220.00

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

รำคำที่เหมำะสม

4,480.00

1,500.00

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

รำคำที่เหมำะสม

6,636.00 เฉพำะเจำะจง

ซื้อของที่ระลึกโครงกำรพัฒนำภำวะผู้นำงำนวิชำกำร

38

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ

6,636.00

35

37

วิธีซื้อหรือจ้ำง

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง

ที่
39 จ้ำงถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่มโครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรสอนภำษำไทย
40 จ้ำงถ่ำยเอกสำรฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่กำรเป็นครู
มืออำชีพ
41 ค่ำจ้ำงพิมพ์วุฒิบัตรฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่กำรเป็นครู
มืออำชีพ
42 จ้ำงทำตรำยำง
43

จ้ำงทำพวงมำลำดอกไม้สดวันปิยะมหำรำช

44

ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนตุลำคม

วิธีซื้อหรือจ้ำง

3,000.00

3,000.00 เฉพำะเจำะจง

650.00

650.00 เฉพำะเจำะจง

1,850.00

1,850.00 เฉพำะเจำะจง

2,020.00

2,020.00 เฉพำะเจำะจง

2,500.00

2,500.00 เฉพำะเจำะจง

620.00

620.00 เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
SR ก๊อปปี้
รำคำที่เสนอ 3,000 บำท
ก๊อปปี้ ชัวร์
รำคำที่เสนอ 650 บำท
นำงจิตติมำ พิสิฐธนำกุล
รำคำที่เสนอ 1,850 บำท
พงษ์ศิลป์บล็อก
รำคำที่เสนอ 2,020 บำท
นำงสำวอภินันท์ เพ่งพันธ์พิศ
รำคำที่เสนอ 2,500 บำท
ร้ำนเยี่ยมไทย
รำคำที่เสนอ 620 บำท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก
ตกลงซื้อหรือจ้ำง
SR ก๊อปปี้
รำคำที่เสนอ 3,000 บำท
ก๊อปปี้ ชัวร์
รำคำที่เสนอ 650 บำท
นำงจิตติมำ พิสิฐธนำกุล
รำคำที่เสนอ 1,850 บำท
พงษ์ศิลป์บล็อก
รำคำที่เสนอ 2,020 บำท
นำงสำวอภินันท์ เพ่งพันธ์พิศ
รำคำที่เสนอ 2,500 บำท
ร้ำนเยี่ยมไทย
รำคำที่เสนอ 620 บำท

โดยสรุป
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เหมำะสม
รำคำที่เหมำะสม

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อ หรือจ้ำง

