สรุปผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
กลุ่มงานพัสดุ สํานักเลขาธิการ ศอ.บต.
วันที� 1 - 31 มีนาคม 2562
ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

1 วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
2 ซื�อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพช่างไฟฟ้า เพื�อสนับสนุนการฝึก
อาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที� 5 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

วงเงินที�จะซื�อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและ
ราคาที�เสนอ
ร้านพจนา 2

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
เลขที�และวันที�ของสัญญาหรือ
และราคาที�ตกลงซื�อ
สรุป
ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง
หรือจ้าง
28,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 182/2562 ลว. 29 มี.ค. 2562

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง

270,000.00

270,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านที แอล การพาณิชย์

270,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

187/2562 ลว. 1 เม.ย. 2562

3 ซื�อวัสดุก่อสร้าง เพื�อสนับสนุนโครงการขยายผลการพัฒนาตาม
แนวพระราชดําริและตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมสนับสนุนการ
ฝึกอาชีพศูนย์อาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที� 5
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

270,000.00

270,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

270,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

188/2562 ลว. 1 เม.ย. 2562

4 ซื�อวัสดุอุปกรณ์อะไหล่รถจักรยานยนต์

270,000.00

270,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอฟดี พาณิชย์

270,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

186/2562 ลว. 1 เม.ย. 2562

5 จ้างทําเอกสารประกอบการจัดอบรมกิจกรรมสร้างความเข้าใจที�ดี
และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
6 ซื�อกระเป๋าเอกสารและวัสดุประกอบการจัดอบรมกิจกรรมสร้าง
ความเข้าใจที�ดีและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
7 จ้างออกแบบตกแต่งสถานที� ติดตั�งและรื�อถอนป้ายไวนิล พร้อม
ผลิตสื�อวิดีทัศน์ กิจกรรมอบรมและเตรียมความพร้อมการจัด
นวัตกรรมสําหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื�นที�
จังหวัดชายแดนภาคใต้

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมาร์ค ซีร๊อก

32,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

180/2562 ลว. 22 มี.ค. 2562

64,000.00

64,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

64,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

179/2562 ลว. 18 เม.ย. 2562

38,211.00

38,211.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

38,211.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

178/2562 ลว. 31 ม.ค. 2562

8 ซื�อวัสดุสํานักงาน ตามโครงการเพิ�มโอกาสทางการศึกษาเเละ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
9 จ้างจัดทําวุฒิบัติพร้อมแฟ้มแข็ง โครงการเพิ�มโอกาสทางการศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพตาม
โครงการพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านปรีดาเครื�องเขียน

30,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

174/2562 ลว. 27 มี.ค. 2562

6,800.00

6,800.00 เฉพาะเจาะจง

6,800.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

177/2562 ลว. 27 มี.ค. 2562

ร้านมาร์ค ซีร๊อก

สรุปผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
กลุ่มงานพัสดุ สํานักเลขาธิการ ศอ.บต.
วันที� 1 - 31 มีนาคม 2562
ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและ
ราคาที�เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
เลขที�และวันที�ของสัญญาหรือ
และราคาที�ตกลงซื�อ
สรุป
ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง
หรือจ้าง
34,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 176/2562 ลว. 27 มี.ค. 2562

10 ซื�อวัสดุสํานักงาน ตามโครงการเพิ�มโอกาสทางการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ตามโครงการพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

34,000.00

34,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านปรีดาเครื�องเขียน

11 จ้างทําไวนิล ติดตั�งพร้อมรื�อถอน
12 ซื�อวัสดุกีฬา

14,850.00

14,850.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็มดี มีเดีย

14,850.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

173/2562 ลว. 25 มี.ค. 2562

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

ฮาซิมสปอร์ต

40,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

172/2562 ลว. 25 มี.ค. 2562

13 ซื�อกระเป๋าและวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
และกรอบความร่วมมือเครือข่ายภาคประชาสังคมในการแก้ไข
ั าในการฝึกอบรมอาชี
ใ ้
พพระราชทาน จชต. (สําหรับ
14 ปัจ้างจัดทํั ารองเท้

41,250.00

41,250.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

41,250.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

169/2562 22 มี.ค. 2562

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอันดา การค้า

13,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

170/2562 ลว. 22 มี.ค. 2562

225,000.00

225,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอฟดี พาณิชย์

225,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

143/2562 ลว. 7 มี.ค. 2562

35,750.00

35,750.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอฟดี พาณิชย์

35,750.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

167/2562 ลว. 22 มี.ค. 2562

6,875.00

6,875.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมาร์ค ซีร๊อก

6,875.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

168/2562 ลว. 22 มี.ค. 2562

16 จ้างจัดทําป่ายไวนิล ขนาด 2.5x9.10 เมตร พร้อมออกแบบ ติดตั�ง
และรื�อถอน กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประจําปี 2562

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

15,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

166/2562 ลว. 22 มี.ค. 2562

17 จัดทํากระเป๋าย่ามแบบมีหูรูด เนื�อผ้าร่มนิดดี (สกรีนโลโก้ ชื�อ
หน่วยงาน ศอ.บต. และชื�อประเทศไทย THAILAND) กิจกรรม
พัฒนาผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปี 2562

240,000.00

240,000.00 เฉพาะเจาะจง

240,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

165/2562 ลว. 22 มี.ค. 2562

18 ซื�อวัสดุสํานักงาน

64,790.00

64,790.00 เฉพาะเจาะจง

64,790.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

164/2562 ลว. 21 มี.ค. 2562

19 จ้างทําป้ายไวนิล

139,804.00

139,804.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็มดี มีเดีย

139,804.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

159/2562 ลว. 15 มี.ค. 2562

19,200.00

19,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมาร์ค ซีร๊อก

19,200.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

162/2562 ลว. 21 มี.ค. 2562

ผู้รับการฝึกอบรม)
15 จ้างทําเอกสารและป้ายชื�อประกอบการจัดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพ
และกรอบความร่วมมือ เครือข่ายภาคประชาสังคมในการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

20 จ้างทําเอกสารประกอบการอบรม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะที�จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานแก่
บุคลากรภายใน ศอ.บต.

ร้านสะเตง โฆษณา

หจก.มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

ร้านวิน

สรุปผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
กลุ่มงานพัสดุ สํานักเลขาธิการ ศอ.บต.
วันที� 1 - 31 มีนาคม 2562
ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

21 ซื�อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะที�จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานแก่
บุคลากร ภายใน ศอ.บต. ห้วงเดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2562
จํานวน 2 รุ่น

วงเงินที�จะซื�อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

วิธีซื�อหรือจ้าง

5,380.00

5,380.00 เฉพาะเจาะจง

252,360.00

252,360.00 เฉพาะเจาะจง

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

24 จ้างทําเอกสารประกอบการอบรมและจัดหากระเป๋า (สะพาย)
สําหรับใส่เอกสาร พร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์ ศอ.บต. กิจกรรม
อบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารชายแดนภาคใต้

65,000.00

65,000.00 เฉพาะเจาะจง

25 จ้างทําเอกสารรายงานผลรอบเดือน ประจําเดือน มกราคม 2562

7,740.00

7,740.00 เฉพาะเจาะจง

26 ซื�อวัสดุอุปกรณ์

134,080.00

134,080.00 เฉพาะเจาะจง

27 จ้างผลิตสื�อประชาสัมพันธ์เคลื�อนที� ๒ ภาษา

430,800.00

28 จ้างผลิตสื�อแผ่นพับประชาสัมพันธ์

22 ซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น (ดีเซล)
23 จ้างทําเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

รายชื�อผู้เสนอราคาและ
ราคาที�เสนอ
ร้านอันดา การค้า

หจก.ยะลาสหพันธ์แก๊ส
โอ.เค.คอมพิวเตอร์ แอนด์
เซอร์วิส
หจก.โกออน เซอร์วิส

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
เลขที�และวันที�ของสัญญาหรือ
และราคาที�ตกลงซื�อ
สรุป
ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง
หรือจ้าง
5,380.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 017/2562 ลว. 19 มี.ค. 2562

252,360.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

161/2562 ลว. 21 มี.ค. 2562

7,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

03/2562 ลว. 7 มี.ค. 2562

65,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

106/2562 ลว. 1 มี.ค. 2562

7,740.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

04/2562 ลว. 12 ก.พ. 2562

ร้านเอ็น.ดี.ผังเมือง 4

134,080.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

153/2562 ลว. 13 มี.ค. 2562

430,800.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

430,800.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

158/2562 ลว. 15 มี.ค. 2562

494,780.00

494,780.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอฟดี พาณิชย์

494,780.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

157/2562 ลว. 15 มี.ค. 2562

29 ซื�อวัสดุอุปกรณ์ภายในสํานักงาาน

9,820.00

9,820.00 เฉพาะเจาะจง

อาเล็ม ดีไซน์

9,820.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

05/2562 ลว. 11 มี.ค. 2562

30 ซื�อวัสดุสิ�นเปลืองภายในสํานักงาน

9,880.00

9,880.00 เฉพาะเจาะจง

อาเล็ม ดีไซน์

9,880.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

04/2562 ลว. 6 ก.พ. 2562

54,748.69

54,748.69 เฉพาะเจาะจง

54,748.69 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

131/2562 ลว. 5 มี.ค. 2562

32 ซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ ครั�งที� ๒

495,810.00

495,810.00 เฉพาะเจาะจง

บ.ฟาต้า จํากัด

495,810.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

154/2562 ลว. 13 มี.ค. 2562

33 ซื�อวัสดุสํานักงาน

487,369.00

487,369.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.โกออน เซอร์วิส

487,369.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

152/2562 ลว. 13 มี.ค. 2562

34 จ้างทําป้ายไวนิล

21,927.00

21,927.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอ็มดี มีเดีย

21,927.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

156/2562 ลว. 13 มี.ค. 2562

35 จ้างทําสื�อประชาสัมพันธ์เคลื�อนที�พิมพ์ข้อความพร้อมสกรีน และ
ตรายางมาตรการประหยัดกระดาษ
36 ซื�อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 ศูนย์ (ประจําเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม)
37 จ้างทําป้ายไวนิล

47,770.00

47,770.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมาร์ค ซีร๊อก

47,770.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

155/2562 ลว. 13 มี.ค. 2562

105,000.00
203,040.00

105,000.00 เฉพาะเจาะจง
203,040.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอันดา การค้า
ญาฮาโฆษณา

105,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด
203,040.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

145/2562 ลว. 8 มี.ค. 2562
150/2562 ลว. 7 มี.ค. 2562

31 จ้างซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ

ร้านมาร์ค ซีร๊อก

บ.พิธานพาณิชย์ จํากัด

สรุปผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
กลุ่มงานพัสดุ สํานักเลขาธิการ ศอ.บต.
วันที� 1 - 31 มีนาคม 2562
ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและ
ราคาที�เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
เลขที�และวันที�ของสัญญาหรือ
และราคาที�ตกลงซื�อ
สรุป
ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง
หรือจ้าง
32,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 149/2562 ลว. 11 มี.ค. 2562

38 จ้างซ่อมแซมเปลี�ยนกระจกบันไดเลื�อนหัวโค้ง

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง

39 ซื�อหมึกเครื�องพิมพ์

45,730.00

45,730.00 เฉพาะเจาะจง

บ.เซาท์เทิร์น ซไนเดอร์
(ประเทศไทย) จํากัด
บ.ฟาต้า จํากัด

40 ซื�อวัสดุที�ใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบโทรศัพท์

37,086.00

37,086.00 เฉพาะเจาะจง

41 จ้างทําเอกสารประกอบการอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)/
บุคลากรภาครัฐที�รับผิดชอบในพื�นที�หมู่บ้านเป้าหมายและผู้นําจิต

38,400.00

38,400.00 เฉพาะเจาะจง

120,000.00

120,000.00 เฉพาะเจาะจง

9,300.00

9,300.00 เฉพาะเจาะจง

โอ.เค.คอมพิวเตอร์ แอนด์
เซอร์วิส

9,300.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

472,500.00

472,500.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

472,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

142/2562 ลว. 7 มี.ค. 2562

45 จ้างทําป้ายไวนิล

75,840.00

75,840.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านวิน

75,840.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

141/2562 ลว. 7 ก.พ. 2562

46 ซื�อเครื�องอุปโภค บริโภค เพื�อใช้ในกิจกรรมการอํานวยความเป็น
ธรรมและบริการประชาชนในการคลายทุกข์ที�ศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั�งที� 1)
47 จ้างจัดทําประกาศนียบัตร

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง

หสม.ดูวิมันนี�

25,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

130/2562 ลว. 1 มี.ค. 2562

29,250.00

29,250.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมาร์ค ซีร๊อก

29,250.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

144/2562 ลว. 7 มี.ค. 2562

48 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานักงานและอุปกรณ์ที�ชํารุดบกพร่อง

31,038.00

31,038.00 เฉพาะเจาะจง

นายประดิษฐ์ ตั�งเส้ง

31,038.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

133/2562 ลว. 6 มี.ค. 2562

49 เช่าห้องประชุมดําเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายใน
50 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซม/ปรับปรุง อาคาร
51 จ้างจัดทําวุฒิบัตร โครงการเพิ�มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิต กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพตามโครงการ
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง

9,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

001/2562 ลว. 28 มี.ค. 2562

146,076.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด
6,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

189/2562 ลว. 1 เม.ย. 2562
175/2562 ลว. 27 มี.ค. 2562

42 จ้างจัดสถานที�และค่าเช่าเครื�องเสียง
43 จ้างทําเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื�อน
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างการพัฒนาในพื�นที� จชต. ประจําปี 2562
44 จ้างจัดทําชุดในการฝึกอบรมอาชีพพระราชทาน จชต. (สําหรับผู้รับ
การฝึกอบรม) กิจกรรมการฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

146,076.00
6,000.00

146,076.00
6,000.00

45,730.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

134/2562 ลว. 5 มี.ค. 2562

อัพเกรดคอมพิวเตอร์

37,086.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

148/2562 ลว. 11 มี.ค. 2562

ร้านมาร์ค ซีร๊อก

38,400.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

147/2562 ลว. 1 มี.ค. 2562

120,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

146/2562 ลว. 8 ก.พ. 2562

หจก.โกออน เซอร์วิส

บ.สยามเซาเทอร์น จํากัด

เฉพาะเจาะจง หจก.โอเชี�ยน ยะลา (2003)
เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

11/2562 ลว. 5 มี.ค. 2562

สรุปผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
กลุ่มงานพัสดุ สํานักเลขาธิการ ศอ.บต.
วันที� 1 - 31 มีนาคม 2562
ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและ
ราคาที�เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
เลขที�และวันที�ของสัญญาหรือ
และราคาที�ตกลงซื�อ
สรุป
ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง
หรือจ้าง
6,050.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 14/2562 ลว. 19 มี.ค. 2562

52 จ้างจัดทําแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา จชต. งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
53 จ้างทําเอกสารประกอบการประชุม

6,050.00

6,050.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมาร์ค ซีร๊อก

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

อาเล็ม ดีไซน์

6,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

13/2562 ลว. 19 มี.ค. 2562

54 ซื�อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม กิจกรรมอบรมหลักสูตรพัฒนา
นักบริหารชายเเดนภาคใต้ ระหว่างวันที� 6-8 มีนาคม 2562 ณ โรง
เเรมในพื�นที� อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

6,200.00

6,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอันดา การค้า

6,200.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

015/2562 ลว. 1 มี.ค. 2562

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

24,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

132/2562 ลว. 5 มี.ค. 2562

249,660.00

249,660.00 เฉพาะเจาะจง

249,660.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด

129/2562 ลว. 1 มี.ค. 2562

55 จ้างซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
56 ซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น (ดีเซล)

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
หจก.ยะลาสหพันธ์แก๊ส

