สรุปผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
กลุ่มงานพัสดุ สํานักเลขาธิการ ศอ.บต.
วันที� 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
ลําดับ
1

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง
ซื�อวัสดุสําหรับกิจกรรมขับเคลื�อนพื�นที�ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล
จังหวัดปัตตานี

วงเงินที�จะซื�อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ

วิธีซื�อหรือจ้าง

42,560.00

42,560.00 เฉพาะเจาะจง

244,800.00

244,800.00 เฉพาะเจาะจง

33,840.00

33,840.00 เฉพาะเจาะจง

สนา กรุ๊ป

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที�ตกลงซื�อ
หรือจ้าง

เหตุผลที�คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที�และวันที�ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง

42,560.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 128/2562 ลว. 27 ก.พ. 2562

2

จ้างทํากระเป๋าใส่เอกสาร

3

ซื�อวัสดุสํานักงานใช้ในการจัดประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนระดับหมู่บ้าน จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนม.)

4

จ้างทําเอกสารประกอบการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนระดับหมู่บ้าน จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนม.)

118,440.00

118,440.00 เฉพาะเจาะจง

5
6

จ้างซ่อมบํารุงรักษาเครื�องออกกําลังกาย
จ้างทําเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื�อนโครงการพัฒนาไร้รอยต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

86,000.00
20,000.00

86,000.00 เฉพาะเจาะจง
20,000.00 เฉพาะเจาะจง

7

เช่าเครื�องเสียงและเครื�องดนตรี

390,000.00

390,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางมนฤดี แก้วเนียม

390,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 113/2562 ลว. 15 ก.พ. 2562

8

ซื�อถุงผ้าใส่เอกสาร

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านปรีดาเครื�องเขียน

7,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 101/2562 ลว. 14 ก.พ. 2562

9

จ้างทําเอกสารประกอบการอบรม กิจกรรมการเตรียมความพร้อม
เจ้าหน้าที�รัฐในการปรับใช้ มาตรการ 21 แห่งพระราชบัญญัติการรักษา
ความมั�นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เพื�อการเปลี�ยนผ่าน
กระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

10

ซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น (ดีเซล)

238,860.00

238,860.00 เฉพาะเจาะจง

11

ซื�อของขวัญ

34,400.00

34,400.00 เฉพาะเจาะจง

บ.ฟาต้า จํากัด

34,400.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 65/2562 ลว. 10 ม.ค. 2562

12

ซื�อกระเป๋าใส่เอกสารเพื�อใช้ประกอบกิจกรรมการเตรียมความพร้อม
เจ้าหน้าที�รัฐในการปรับใช้มาตรการ 21 แห่งพระราชบัญญัติการรักษา
ความมั�นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เพื�อการเปลี�ยนผ่าน
กระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

58,000.00

58,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

58,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 109/2562 ลว. 18 ก.พ. 2562

13

จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ

202,500.00

202,500.00 เฉพาะเจาะจง

14

ซื�อวัสดุสํานักงาน

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางเจ๊ะเสาะ แวฮูลู

25,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 102/2562 ลว. 14 ก.พ. 2562

15

ซื�อกระเป๋าผ้าใส่เอกสารพร้อมสกรีนสัญลักษณ์ ศอ.บต. กิจกรรมประชุม
เชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบฯ

28,400.00

28,400.00 เฉพาะเจาะจง

บ.มาสเตอร์พีซ แอนด์ โครเชท์ จํากัด

28,400.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 99/2562 ลว. 11 ก.พ. 2562

16

จ้างทําเอกสาร

54,950.00

54,950.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมาร์ค ซีร๊อก

54,950.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 110/2562 ลว. 14 ก.พ. 2562

นายพรชัย ศัลกวิเศษ/บ้านโลโก้
ร้านอันดา การค้า
หจก.มาร์ค มีเดีย กิจการค้า
ร้านฟิตเนส ศูนย์จําหน่ายเครื�องออกกําลังกาย
โอ.เค.คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

โอ.เค.คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

หจก.ยะลาสหพันธ์แก๊ส

หจก. 360 นราเทรเวล

244,800.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 127/2562 ลว. 28 ก.พ. 2562
33,840.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 115/2562 ลว. 18 ก.พ. 2562
118,440.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 114/2562 ลว. 18 ก.พ. 2562
86,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 118/2562 ลว. 26 ก.พ. 2562
20,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 116/2562 ลว. 4 ก.พ. 2562

20,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 111/2562 ลว. 18 ก.พ. 2562

238,860.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 112/2562 ลว. 20 ก.พ. 2562

202,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 103/2562 ลว. 14 ก.พ. 2562

สรุปผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
กลุ่มงานพัสดุ สํานักเลขาธิการ ศอ.บต.
วันที� 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ

วิธีซื�อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที�ตกลงซื�อ
หรือจ้าง

เหตุผลที�คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที�และวันที�ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง

17

จ้างทําเอกสารประกอบการประชุม

36,000.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านคูณเจริญการค้า

36,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 108/2562 ลว. 14 ก.พ. 2562

18

จ้างทําป้ายชื�อเคลือบอย่างดี กิจกรรมอบรมข้าราชการ พนักงานราชการ
พนักงานส่วนท้องถิ�น ที�ปฏิบัติงานพื�นที� จชต.

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง

ซิตตี� ปริ�นท์

33,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 105/2562 ลว. 1 ก.พ. 2562

19

จ้างทําประกาศนียบัตรพร้อมปก กิจกรรมอบรมข้าราชการ พนักงาน
ราชการ พนักงานส่วนท้องถิ�น ที�ปฏิบัติงานพื�นที� จชต.

171,600.00

171,600.00 เฉพาะเจาะจง

20

ซื�อกระเป๋าเอกสาร
ซื�อวัสดุเครือข่ายคอมพิวเตอร์

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

30,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 107/2562 ลว. 14 ก.พ. 2562

96,280.00

96,280.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเวิลด์เทคคอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ก

96,280.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 100/2562 ลว. 14 ก.พ. 2562

396,000.00

396,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.บี วี เอส บิสสิเนส

396,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 104/2562 ลว. 1 ก.พ. 2562

21

ร้านมาร์ค ซีร๊อก

171,600.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 106/2562 ลว. 1 ก.พ. 2562

22

ซื�อกระเป๋าใส่เอกสาร (เป้สะพาย) พร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์ ศอ.บต.
กิจกรรมอบรมข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ�น
ที�ปฏิบัติงานพื�นที� จชต.

23

ซื�อวัสดุสํานักงาน

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์หนังสือคลังวิทยา

10,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 02/2562 ลว. 13 ก.พ. 2562

24

จ้างทําเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแนว
ทางการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ

14,200.00

14,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านโอ.เค.ก๊อปปี�เซ็นเตอร์ แอนด์ ปริ�นติ�ง

14,200.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 98/2562 ลว. 11 ก.พ. 2562

25

จ้างการประชาสัมพันธ์

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง

ซิตตี� ปริ�นท์

45,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 97/2562 ลว. 4 ก.พ. 2562

26

ซื�อวัสดุสํานักงานเพื�อจัดประชุมโครงการฯ (พนม.)

9,800.00

9,800.00 เฉพาะเจาะจง

27

จ้างทําเอกสารประกอบการอบรมข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
ส่วนท้องถิ�น ที�ปฏิบัติงานพื�นที� จชต.

198,000.00

198,000.00 เฉพาะเจาะจง

28

ซื�อวัสดุในการจัดกิจกรรมอบรมข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
ส่วนท้องถิ�น ที�ปฏิบัติงานพื�นที� จชต.

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอันดา การค้า

60,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 95/2562 ลว. 1 ก.พ. 2562

29

ซื�อของที�ระลึก

75,000.00

75,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสนา กรุ๊ป

75,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 94/2562 ลว. 4 ก.พ. 2562

30

จ้างซ่อมแซมและติดตั�งชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างแบบหลอดคู่ จํานวน ๑๐ คู่

15,900.00

15,900.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านแสงทิพย์การไฟฟ้า

15,900.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 93/2562 ลว. 11 ก.พ. 2562

31

จ้างทําเอกสารและประกาศนียบัตรประกอบการจัดกิจกรรมอบรมนักพูด
เยาวชน จชต. สู่ความเป็นเลิศด้านการประชาสัมพันธ์

31,900.00

31,900.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมาร์ค ซีร๊อก

31,900.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 92/2562 ลว. 8 ก.พ. 2562

32

จ้างเพื�อซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะของทางราชการ จํานวน
๗ คัน ทะเบียนรถยนต์ กจ-๑๓๖๐ ยะลา กค-๕๓๔๔ ยะลา กจ-๘๙๑
กจ-๘๘๗ ยะลา กจ-๘๙๕ ยะลา กจ-๙๐๔ ยะลา กจ-๘๙๓ ยะลา เพื�อยืด
อายุการใช้งานรถยนต์ของทางราชการให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และตามภารกิจของ ศอ.บต.

61,589.20

61,589.20 เฉพาะเจาะจง

บ.พิธานพาณิชย์ จํากัด

61,589.20 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 91/2562 ลว. 6 ก.พ. 2562

ร้านอันดา การค้า
หจก.มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

9,800.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 01/2562 ลว. 23 ม.ค. 2562
198,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 96/2562 ลว. 1 ก.พ. 2562

สรุปผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
กลุ่มงานพัสดุ สํานักเลขาธิการ ศอ.บต.
วันที� 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

33

จ้างทําเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและ
สมาชิกชมรมผู้ร่วมสันติสุขระดับอําเภอ ตามโครงการสนับสนุน
กลุ่มผู้ร่วมสร้างสันติสุขระดับอําเภอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

34

วงเงินที�จะซื�อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที�ตกลงซื�อ
หรือจ้าง

เหตุผลที�คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที�และวันที�ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง

17,760.00

17,760.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมาร์ค ซีร๊อก

17,760.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 90/2562 ลว. 1 ก.พ. 2562

จ้างทําเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและสร้างองค์
ความรู้ด้านสันติวิธีแก่กลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ในพื�นที�จังหวัดชายแดนภาคใต้

116,000.00

116,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมาร์ค ซีร๊อก

116,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 89/2562 ลว. 10 ม.ค. 2562

35

จ้างซ่อมบํารุงรักษาลิฟต์

178,476.00

178,476.00 เฉพาะเจาะจง

บ.ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

178,476.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 88/2562 ลว. 4 ก.พ. 2562

36

ซื�อวัสดุประกอบการจัดอบรมกิจกรรมสร้างความเข้าใจและสร้างองค์
ความรู้ด้านสันติวิธีแก่กลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ในพื�นที�จังหวัดชายแดนภาคใต้

165,000.00

165,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอันดา การค้า

165,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 87/2562 ลว. 10 ม.ค. 2562

37

จ้างค่าจัดทําป้ายไวนิลการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการเตรียมการพัฒนาในพื�นที� ประจําปี 2562 มีข้อความ
และภาพประกอบ พร้อมติดตั�งขนาด 4x 10 เมตรๆ ละ 250 บาท

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็มดี มีเดีย

10,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 02/2562 ลว. 31 ม.ค. 2562

38

ซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น (ดีเซล)

238,860.00

238,860.00 เฉพาะเจาะจง

39

ซื�อวัสดุสํานักงาน จํานวน 24 รายการ

48,900.00

48,900.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ยะลาสหพันธ์แก๊ส
ร้านอันดา การค้า

238,860.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 85/2562 ลว. 1 ก.พ. 2562
48,900.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 86/2562 ลว. 1 ก.พ. 2562

