สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2561
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

ที่
1 คาจางถายเอกสารโครงการคุณภาพการเรียนการสอนของครูผูสอน

2,520.00

ภาษาไทย
2 คาซื้อวัสดุโครงการคุณภาพการเรียนการสอนของครูผูสอนภาษาไทย

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูที่เสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจาง

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

2,520.00 เฉพาะเจาะจง รานตวงทอง
ราคาที่เสนอ 2,520 บาท

48,230.00

48,230.00 เฉพาะเจาะจง รานคารีนาคอมพิวเตอร
ราคาที่เสนอ 48,230 บาท

3 คาจางถายเอกสารโครงการพัฒนาผูประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขต

1,000.00

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
4 คาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาผูประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การ

ราคาที่เสนอ 1,000 บาท
4,500.00

ศึกษาประถมศึกษา
5 คาจางทํากรอบเกียรติบัตรโครงการยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร

15,400.00

15,400.00 เฉพาะเจาะจง รานเพชรพอลกรอบรูป
ราคาที่เสนอ 15,400 บาท

1,925.00

ศึกษาดีเดน
7 คาทําชอดอกไมติดเสื้อครูดีเดน

4,500.00 เฉพาะเจาะจง รานคารีนาคอมพิวเตอร
ราคาที่เสนอ 4,500 บาท

ทางการศึกษาดีเดน
6 คาจางทําเกียรติบัตรโครงการยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการ

1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม ที เซอรวิส

1,925.00 เฉพาะเจาะจง นางจิตติมา พิสิฐธนกุล
ราคาที่เสนอ 1,925 บาท

1,925.00
1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางบุตรธิกรณ จุมพล
ราคาที่เสนอ 1,500 บาท

9 คาจางทําโลอะคริลิคและเข็มกลัดที่ระลึก
10 คาจางจัดทําไวนิลโครงการยกยองเชิดชูเกียรติฯ

27,900.00
4,615.00
16,400.00
41,000.00

ราคาที่เสนอ 48,230 บาท

ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.๐๔๑/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

รานเอ็ม ที เซอรวิส

ราคาที่เหมาะสม

รานคารีนาคอมพิวเตอร

ราคาที่เสนอ 1,000 บาท
รานคารีนาคอมพิวเตอร

ราคาที่เหมาะสม

ราคาที่เสนอ 4,500 บาท
ราคาที่เสนอ 15,400 บาท

ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ จ.๐๓๙/๒๕๖๑
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

นางจิตติมา พิสิฐธนกุล

ราคาที่เหมาะสม

รานเพชรพอลกรอบรูป

ราคาที่เสนอ 1,925 บาท
ราคาที่เสนอ 1,925 บาท
นางบุตรธิกรณ จุมพล

ราคาที่เหมาะสม

ราคาที่เสนอ 1,500 บาท
รานบานถวยรางวัลหาดใหญ

ราคาที่เสนอ 27,900 บาท

ราคาที่เสนอ 27,900 บาท

ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ ๐๓๓/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

รานตะวันโฆษณา

ราคาที่เหมาะสม

4,615.00 เฉพาะเจาะจง รานตะวันโฆษณา
16,400.00 เฉพาะเจาะจง รานเพชรพอลกรอบรูป
ราคาที่เสนอ 16,400 บาท

12 คาของที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ

ราคาที่เสนอ 2,520 บาท

27,900.00 เฉพาะเจาะจง รานบานถวยรางวัลหาดใหญ

ราคาที่เสนอ 4,615 บาท
11 คาจางทํากรอบเกียรติบัตรพรอมใสกรอบงานเกษียณอายุราชการ

ราคาที่เหมาะสม

1,925.00 เฉพาะเจาะจง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลาราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 1,925 บาท

8 คาตกแตงปายเชิดชูเกียรติ

รานตวงทอง

41,000.00 เฉพาะเจาะจง รานนครเครื่องเงิน
ราคาที่เสนอ 41,000 บาท

ราคาที่เสนอ 4,615 บาท
รานเพชรพอลกรอบรูป
ราคาที่เสนอ 16,400 บาท
รานนครเครื่องเงิน
ราคาที่เสนอ 41,000 บาท

ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ จ.๐๓๘/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.๐๓๗/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

ที่
13 ซื้อวัสดุสํานักงานงบเหลือจาย2561

103,946.00

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูที่เสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก

และราคาที่เสนอ

ตกลงซื้อหรือจาง

โดยสรุป

103,946.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดยะลาบริบูรณ หางหุนสวนจํากัดยะลาบริบูรณ
ราคาที่เสนอ 103,946 บาท ราคาที่เสนอ 103,946 บาท

14 ซื้อวัสดุสํานักงานงบเหลือจาย2561

136,129.00

136,129.00 เฉพาะเจาะจง รานคารีนาคอมพิวเตอร

รานคารีนาคอมพิวเตอร

ราคาที่เสนอ 136,129 บาท ราคาที่เสนอ 136,129 บาท
15 ซื้อวัสดุสํานักงานงบเหลือจาย2561

100,000.00

100,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดยะลาบริบูรณ หางหุนสวนจํากัดยะลาบริบูรณ
ราคาที่เสนอ 100,000 บาท ราคาที่เสนอ 100,000 บาท

16 ซื้อวัสดุกิจกรรมคายพุทธบุตรโรงเรียนวิถีพุทธ

29,400.00

29,400.00 เฉพาะเจาะจง รานคารีนาคอมพิวเตอร
ราคาที่เสนอ 29,400 บาท

17 ซื้อสื่อชุดบัตรภาพ ๓๖๕ วัน ศาสนาพุทธ คูเด็กไทย

155,000.00

155,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบานหนังสือ

รานคารีนาคอมพิวเตอร
ราคาที่เสนอ 29,400 บาท
รานบานหนังสือ

ราคาที่เสนอ 155,000 บาท ราคาที่เสนอ 155,000 บาท
18 ซื้อวัสดุปรับปรุงซอมแซมอาคารสวัสดิการ

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง รานมุมินการคา
ราคาที่เสนอ 20,000 บาท

19 คาจางขนขยะและกําจัดขยะมูลฝอย

3,811.50

3,811.50 เฉพาะเจาะจง เทศบาลนครยะลา

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อ หรือจาง
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.๐๔๙/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.๐๕๐/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.๐๕๑/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.๐๓๕/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.๐๔๓/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

ราคาที่เสนอ 20,000 บาท

ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.๐๓๘/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

เทศบาลนครยะลา

ราคาที่เหมาะสม

รานมุมินการคา

ราคาที่เสนอ 3,811.50 บาท ราคาที่เสนอ 3,811.50 บาท
20 คาจางจัดทําโลโครงการประกวดภูมิทัศน

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง รานบานถวยรางวัลหาดใหญ
ราคาที่เสนอ 9,600 บาท

21 คาถายเอกสารประชุมเตรียมความพรอมใหแกโรงเรียนที่จะรับการประเมิน

4,236.00

4,236.00 เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม ที เซอรวิส

ภายนอกรอบที่ 4

ราคาที่เสนอ 4,236 บาท

22 คาจางทําฝาครอบคูระบายน้ํา

3000.00

3000.00 เฉพาะเจาะจง รานคารีนาคอมพิวเตอร

23

คาจางทําระบบไฟฟา หองลูกจาง สพป.ยล.1

3030

3030

24

คาซอมระบบกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV

28900

28900

25

คาซอมเครื่องปริ้นเตอร Epson รุน L210

950

950

26

คาจางซอมเปลี่ยนรางประตูทางเขาสพป.ยล.1

5195

5195

27

คาซอมเปลี่ยนกระเบื้องหองน้ํา สพป.ยล.1

17190

17190

28

คาจางซอมกระเบื้องหลังคาโกดังสพป.ยล.1

1750

1750

29

คาซื้อวัสดุสํานักงานโครงการทุนภูมิทายาท

4920

4920

30

คาซื้อวัสดุกิจกรรมคายเยาวชนคนดีของแผนดิน

4150

4150

ราคาที่เสนอ 9,600 บาท

ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ จ.๐๔๔/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

รานเอ็ม ที เซอรวิส

ราคาที่เหมาะสม

รานบานถวยรางวัลหาดใหญ

ราคาที่เสนอ 4,236 บาท
รานคารีนาคอมพิวเตอร

ราคาที่เสนอ 3,000 บาท

ราคาที่เสนอ 3,000 บาท

เฉพาะเจาะจง รานคารีนาคอมพิวเตอร
ราคาที่เสนอ 3,030 บาท
เฉพาะเจาะจง รานคารีนาคอมพิวเตอร
ราคาที่เสนอ 28,900 บาท
เฉพาะเจาะจง รานคารีนาคอมพิวเตอร
ราคาที่เสนอ 950 บาท
เฉพาะเจาะจง รานคารีนาคอมพิวเตอร
ราคาที่เสนอ 5,195 บาท
เฉพาะเจาะจง นายศุภวิชญ กายาสมบูรณ
ราคาที่เสนอ 17,190 บาท
เฉพาะเจาะจง นายศุภวิชญ กายาสมบูรณ
ราคาที่เสนอ 1,750 บาท
เฉพาะเจาะจง รานคารีนาคอมพิวเตอร
ราคาที่เสนอ 4,920 บาท
เฉพาะเจาะจง รานคารีนาคอมพิวเตอร

รานคารีนาคอมพิวเตอร
ราคาที่เสนอ 3,030 บาท
รานคารีนาคอมพิวเตอร
ราคาที่เสนอ 28,900 บาท
รานคารีนาคอมพิวเตอร
ราคาที่เสนอ 950 บาท
รานคารีนาคอมพิวเตอร
ราคาที่เสนอ 5,195 บาท
นายศุภวิชญ กายาสมบูรณ
ราคาที่เสนอ 17,190 บาท
นายศุภวิชญ กายาสมบูรณ
ราคาที่เสนอ 1,750 บาท
รานคารีนาคอมพิวเตอร
ราคาที่เสนอ 4,920 บาท
รานคารีนาคอมพิวเตอร

ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ จ.๐๓๕/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ จ. ๐๔๗/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ จ.๐๔๘/๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เหมาะสม

ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

ที่

รายชื่อผูที่เสนอราคา

ซื้อวัสดุไฟฟาปรับปรุงระบบไฟฟา

1970

1970

เฉพาะเจาะจง

32

คาซื้อสื่อสะเต็มศึกษา

24800

24800

เฉพาะเจาะจง

33

คาซื้อหนังสือพิมพเดือนกันยายน 2561

440

440

เฉพาะเจาะจง

34

30240

เฉพาะเจาะจง

734.4

เฉพาะเจาะจง

36

คาซื้อหมึกปริ้นเตอร สพป.ยล.1 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 30240
กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คาจางถายเอกสารโครงการนําหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยหลักสูตรการศึ
734.4
กษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560 สูการปฏิบัติในชั้นเรียน
คาจางถายเอกสารโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 5771.5

5771.5

เฉพาะเจาะจง

37

คาถายเอกสารประจําเดือนกันยายน 2561

3875.5

3875.5

เฉพาะเจาะจง

38

คาถายเอกสารประจําเดือนสิงหาคม 2561

607.5

607.5

เฉพาะเจาะจง

39

คาจางทําเอกสารรูปเลมเปน pocket books

38100

38100

เฉพาะเจาะจง

40

คาจางทําหนังสือกิจกรรมที่ 8 โครงการการวิจัยฯ

18750

18750

เฉพาะเจาะจง

41

คาเปลี่ยนจุดติดตั้งกลองวงจรปด

3150

3150

เฉพาะเจาะจง

42

คาจางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง กค 5302 ยะลา

1380.3

1380.3

เฉพาะเจาะจง

43

คาจางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง กค 5032 ยะลา

1380.3

1380.3

เฉพาะเจาะจง

44

คาจางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง นข 1296 ยะลา

1786.9

1786.9

เฉพาะเจาะจง

45

คาจางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง ทะเบียน นข 1391 ยะลา

1576.65

1576.65

เฉพาะเจาะจง

46

คาจางพิมพเกียรติบัตรกิจกรรมคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสัมพันธช1100
ุมชน
ดีเดน

1100

เฉพาะเจาะจง

47

1680

48

คาจางพิมพเกียรติบัตรโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ1680
บาล
ในสถานศึกษา
คาจางพิมพเกียรติบัตรโครงการประกวดภูมิทัศน
2640

49

คาจางพิมพเกียรติบัตรอบรมเจาหนาที่พัสดุ

2844

เฉพาะเจาะจง นางจิตติมา พิสิฐธนกุล
ราคาที่เสนอ 1,680 บาท
เฉพาะเจาะจง นางจิตติมา พิสิฐธนกุล
ราคาที่เสนอ 2,640 บาท
เฉพาะเจาะจง นางจิตติมา พิสิฐธนกุล
ราคาที่เสนอ 2,844 บาท

2844

2640

เหตุผลที่คัดเลือก

และราคาที่เสนอ
ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสรุป
ราคาที่เสนอ 4,150 บาท
ราคาที่เสนอ 4,150 บาท
รานมุมินการคา
รานมุมินการคา
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 1,970 บาท
ราคาที่เสนอ 1,970 บาท
บริษัท สื่อสมบูรณ จํากัด
บริษัท สื่อสมบูรณ จํากัด
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 24,800 บาท ราคาที่เสนอ 24,800 บาท
รานเยี่ยมไทย
รานเยี่ยมไทย
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 440 บาท
ราคาที่เสนอ 440 บาท
รานคารีนาคอมพิวเตอร
รานคารีนาคอมพิวเตอร
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 30,240 บาท ราคาที่เสนอ 30,240 บาท
รานเอ็ม ที เซอรวิส
รานเอ็ม ที เซอรวิส
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 734.40 บาท ราคาที่เสนอ 734.40 บาท
รานเอ็ม ที เซอรวิส
รานเอ็ม ที เซอรวิส
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 5,771.50 บาท ราคาที่เสนอ 5,771.50 บาท
โอ.เค.กอปปเซ็นเตอร แอนด ปริ้นโอ.เค.ก
ติ้ง อปปเซ็นเตอร แอนด ปริ้นติ้งราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 3,875.50 บาท ราคาที่เสนอ 3,875.50 บาท
โอ.เค.กอปปเซ็นเตอร แอนด ปริ้นโอ.เค.ก
ติ้ง อปปเซ็นเตอร แอนด ปริ้นติ้งราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 607.50 บาท ราคาที่เสนอ 607.50 บาท
บริษัท เอสพริ้นท จํากัด
บริษัท เอสพริ้นท จํากัด
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 38,100 บาท ราคาที่เสนอ 38,100 บาท
บริษัท เอสพริ้นท จํากัด
บริษัท เอสพริ้นท จํากัด
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 18,750 บาท ราคาที่เสนอ 18,750 บาท
รานคารีนาคอมพิวเตอร
รานคารีนาคอมพิวเตอร
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 3,150 บาท
ราคาที่เสนอ 3,150 บาท
พี.ที.เซอรวิส
พี.ที.เซอรวิส
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 1,380.30 บาท ราคาที่เสนอ 1,380.30 บาท
พี.ที.เซอรวิส
พี.ที.เซอรวิส
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 1,380.30 บาท ราคาที่เสนอ 1,380.30 บาท
พี.ที.เซอรวิส
พี.ที.เซอรวิส
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 1,786.90 บาท ราคาที่เสนอ 1,786.90 บาท
บริษัท พิธานพาณิชย จํากัด บริษัท พิธานพาณิชย จํากัด
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 1,576.65 บาท ราคาที่เสนอ 1,576.65 บาท
นางจิตติมา พิสิฐธนกุล
นางจิตติมา พิสิฐธนกุล
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 1,100 บาท
ราคาที่เสนอ 1,100 บาท

31

35

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

นางจิตติมา พิสิฐธนกุล
ราคาที่เสนอ 1,680 บาท
นางจิตติมา พิสิฐธนกุล
ราคาที่เสนอ 2,640 บาท
นางจิตติมา พิสิฐธนกุล
ราคาที่เสนอ 2,844 บาท

ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เหมาะสม

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.๐๔๒/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.๐๔๗/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

ใบสั่งจางเลขที่ จ. ๐๔๖/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

ใบสั่งจางเลขที่ จ.๐๓๗/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑
ใบสั่งจางเลขที่ จ.๐๓๖/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑

ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

ที่
50 คาซื้อวัสดุกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนากรจัดประสบการณเ6565
รียนรู
บานนักวิทยาศาสตร
51 คาซื้อวัสดุกิจกรรมคายคนดีศรีแผนดิน
10850

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

6565

เฉพาะเจาะจง

10850

เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูที่เสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

และราคาที่เสนอ
ตกลงซื้อหรือจาง
รานคารีนาคอมพิวเตอร
รานคารีนาคอมพิวเตอร
ราคาที่เสนอ 6,565 บาท
ราคาที่เสนอ 6,565 บาท
รานคารีนาคอมพิวเตอร
รานคารีนาคอมพิวเตอร
ราคาที่เสนอ 10,850 บาท ราคาที่เสนอ 10,850 บาท
รานตะวันโฆษณา
รานตะวันโฆษณา
ราคาที่เสนอ 2,834 บาท
ราคาที่เสนอ 2,834 บาท
รานเยี่ยมไทย
รานเยี่ยมไทย
ราคาที่เสนอ 1,240 บาท
ราคาที่เสนอ 1,240 บาท
รานสกายแอร
รานสกายแอร
ราคาที่เสนอ 4,300 บาท
ราคาที่เสนอ 4,300 บาท
รานอาร.ซี วอเตอร
รานอาร.ซี วอเตอร
ราคาที่เสนอ 4,700 บาท
ราคาที่เสนอ 4,700 บาท
รานคารีนาคอมพิวเตอร
รานคารีนาคอมพิวเตอร
ราคาที่เสนอ 77,032 บาท ราคาที่เสนอ 77,032 บาท
หางหุนสวนจํากัด ยะลาบริบูรณ หางหุนสวนจํากัด ยะลาบริบูรณ
ราคาที่เสนอ 11,490 บาท ราคาที่เสนอ 11,490 บาท
หางหุนสวนจํากัด ยะลาบริบูรณ หางหุนสวนจํากัด ยะลาบริบูรณ
ราคาที่เสนอ 27,218 บาท ราคาที่เสนอ 27,218 บาท
นางบุตรธิกรณ จุมพล
นางบุตรธิกรณ จุมพล
ราคาที่เสนอ 3,570 บาท
ราคาที่เสนอ 3,570 บาท
บจก.เอส.วี.ไอ.เอ็นเตอรไพรส บจก.เอส.วี.ไอ.เอ็นเตอรไพรส
ราคาที่เสนอ 1,000 บาท
ราคาที่เสนอ 1,000 บาท
บจก.เอส.วี.ไอ.เอ็นเตอรไพรส บจก.เอส.วี.ไอ.เอ็นเตอรไพรส
ราคาที่เสนอ 1,000 บาท
ราคาที่เสนอ 1,000 บาท
บจก.เอส.วี.ไอ.เอ็นเตอรไพรส บจก.เอส.วี.ไอ.เอ็นเตอรไพรส
ราคาที่เสนอ 1,000 บาท
ราคาที่เสนอ 1,000 บาท
บจก.เอส.วี.ไอ.เอ็นเตอรไพรส บจก.เอส.วี.ไอ.เอ็นเตอรไพรส
ราคาที่เสนอ 1,000 บาท
ราคาที่เสนอ 1,000 บาท
บจก.เอส.วี.ไอ.เอ็นเตอรไพรส บจก.เอส.วี.ไอ.เอ็นเตอรไพรส
ราคาที่เสนอ 1,000 บาท
ราคาที่เสนอ 1,000 บาท

52

คาไวนิลแสดงความยินดีกับผุบริหารสถานศึกษาเลื่อนขั้นวิทยะฐานะ

2834

2834

เฉพาะเจาะจง

53

คาหนังสือพิมพประจําเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2561

1240

1240

เฉพาะเจาะจง

54

4300

เฉพาะเจาะจง

55

คาจางซอมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศหองประชุมดาหลาและหองสงเสริมการจั
4300
ดการ
ศึกษา
คาจางบรรจุถังเคมีดับเพลิง
4700

4700

เฉพาะเจาะจง

56

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

77032

77032

เฉพาะเจาะจง

57

ซื้อวัสดุสํานักงานสพป.ยล.1

11490

11490

เฉพาะเจาะจง

58

ซื้อวัสดุสํานักงานสพป.ยลง1

27218

27218

เฉพาะเจาะจง

59

คาจางทําชอบูเกดอกไมงานเกษียณอายุราชการ

3570

3570

เฉพาะเจาะจง

60

คาซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ทะเบียนกจ 701 ยะลา

1000

1000

เฉพาะเจาะจง

61

คาซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ทะเบียนกจ 701 ยะลา

1000

1000

เฉพาะเจาะจง

62

คาซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ทะเบียนกจ 701 ยะลา

1000

1000

เฉพาะเจาะจง

63

คาซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ทะเบียน กค 4086 ยะลา

500

500

เฉพาะเจาะจง

64

คาซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ทะเบียน กค 4086 ยะลา

1000

1000

เฉพาะเจาะจง

65

คาซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ทะเบียน นข 1891 ยะลา

1000

1000

66

คาซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ทะเบียน กง 5032 ยะลา

1000

1000

67

คาซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ทะเบียน กง 5032 ยะลา

1000

1000

68

คาซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ทะเบียน กง 5032 ยะลา

1000

1000

69

คาซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ทะเบียน กง 5031 ยะลา

1000

1000

เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.วี.ไอ.เอ็นเตอรไพรส
ราคาที่เสนอ 1,000 บาท
เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.วี.ไอ.เอ็นเตอรไพรส
ราคาที่เสนอ 1,000 บาท
เฉพาะเจาะจง บริษัท พิธานพาณิชย จํากัด
ราคาที่เสนอ 1,000 บาท
เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.วี.ไอ.เอ็นเตอรไพรส
ราคาที่เสนอ 1,000 บาท
เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.วี.ไอ.เอ็นเตอรไพรส

บจก.เอส.วี.ไอ.เอ็นเตอรไพรส
ราคาที่เสนอ 1,000 บาท
บจก.เอส.วี.ไอ.เอ็นเตอรไพรส
ราคาที่เสนอ 1,000 บาท
บริษัท พิธานพาณิชย จํากัด
ราคาที่เสนอ 1,000 บาท
บจก.เอส.วี.ไอ.เอ็นเตอรไพรส
ราคาที่เสนอ 1,000 บาท
บจก.เอส.วี.ไอ.เอ็นเตอรไพรส

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสรุป
หรือขอตกลงในการซื้อ หรือจาง
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.๐๔๕/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.๐๔๖/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ. ๐๔๘/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.๐๔๔/๒๕๖๑
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เหมาะสม

ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เหมาะสม

ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

ที่
70

คาซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ทะเบียน กค 5302 ยะลา

1000

1000

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูที่เสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

และราคาที่เสนอ
ตกลงซื้อหรือจาง
ราคาที่เสนอ 1,000 บาท
ราคาที่เสนอ 1,000 บาท
เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.วี.ไอ.เอ็นเตอรไพรส บจก.เอส.วี.ไอ.เอ็นเตอรไพรส
ราคาที่เสนอ 1,000 บาท
ราคาทีเ่ สนอ 1,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

ราคาที่เหมาะสม

