รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบ สขร.1

เดือนตุลาคม 2560
ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

1 วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น (ดีเซล)
2 เชือ� เพลิงดีเซล(15.10.15.05 )

วงเงินที�จะซื�อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ

ผู้ที�ได้รับการ
เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
เหตุผลที�คัดเลือก
คัดเลือกและราคา
หรือข้อตกลงในการ
โดยสรุป
ที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
ซือ� หรือจ้าง
239,760.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 2/2561 3 ต.ค.2560
236,160.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 6/2561 25 ต.ค.2560

239,760.00
236,160.00

239,760.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ยะลาสหพันธ์แก๊ส
236,160.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ยะลาสหพันธ์แก๊ส

3 กิจกรรมทําบุญตักบาตรพะสงฆ์ เพื�อถวายเป็น
พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรักสวยเพื�อสุขภาพ

60,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 0110/2561,19/10/2560

4
5
6
7
8
9
10
11
12

ซื�อวัสดุอุปกรณ์เพื�อประกอบการประชุม
บริการการบํารุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ
จ้างทําแผ่นสติ�กเกอร์
จ้างออกแบบและพิมพ์ใบวุฒิบัตร
จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสาร
จ้างกิจกรรมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์
จ้างออกแบบและติดตั�งไวนิล
จ้างทําเอกสาร
จ้างกิจกรรมเฉลิมฉลองเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพในงานของดีเมืองนรา

36,000.00
23,210.00
39,910.00
30,000.00
24,000.00
10,000.00
5,250.00
44,000.00
6,000.00

36,000.00
23,210.00
39,910.00
30,000.00
24,000.00
10,000.00

36,000.00
23,210.00
39,910.00
30,000.00
24,000.00
10,000.00
5,250.00
44,000.00
6,000.00

13 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม
14 จ้างประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื�องดืม

20,000.00
23,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง ชัยธัช ก๊อปปี�
23,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวชิร กุหลาบสวัสดิ�

15 จ้างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนพระราชดําริ

7,800.00

7,800.00 เฉพาะเจาะจง ดินขาวอพาร์ทเม้นท์ สํานักงานใหญ่

14,000.00
5,862.00
393,300.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัดแอร์ ลีน่า ทราเวล
5,862.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก
393,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีพีสมิหลาบีชโฮเต็ล จํากัด

16 จ้าเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ
17 จ้างทําเอกสารประกอบการอบรม
18 จ้างเหมาบริการที�พักและอาหาร

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
5,250.00 เฉพาะเจาะจง
44,000.00 เฉพาะเจาะจง
6,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอันดา การค้า
หจก.ค็อกพิทเจริญ
ร้านอันดา การค้า
ร้านอันดา การค้า
นายอับดุลฮาเล็ม กามา
วัฒนา แสงสีดํา
นาย อัมรันต์ อูมาร์
โอ.เค. คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส
โอเชี�ยน บลู แมนชั�น

ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

32/2560,06/09/2560
7/2561 27 ต.ค.2560
8/2561,24/10/2560
81/2580,01/09/2560
80/2560,04/09/2560
0210/2561,19/10/2560

ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 77/2560,31/08/2560
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 01/2561 ,04/10/2560
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 1909/2560,17/10/2560

20,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 052/2560 ,11/09/2560
23,000.00 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด 051/2560,11/09/2560
7,800.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 0409/2560,11/10/2560
14,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 76/2560 ,11/09/2560
5,862.00 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด 2/2561 ,02/10/2560
393,300.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 96/2560,12/09/2560

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบ สขร.1

เดือนตุลาคม 2560
ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

19 ซื�อวัสดุอุปกรณ์เพื�อใช้ประกอบการประชุม
20 จ้างทําเอกสาร
21 จ้าเหมาบริการที�พักและอาหาร
22 จ้างกิจกรรม 100 ปี
23 บริการการบํารุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ
24 บริการการบํารุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ
25 จ้างทําความสะอาด
26 บริการการบํารุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ
รวม 26 รายการ/กิจกรรม

วงเงินที�จะซื�อ
หรือจ้าง
36,000.00
30,840.00
289,500.00
9,680.00
27,447.11

ผู้ที�ได้รับการ
เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
เหตุผลที�คัดเลือก
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
คัดเลือกและราคา
หรือข้อตกลงในการ
โดยสรุป
ที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
ซือ� หรือจ้าง
36,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า
36,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 32/2560 ,06/09/2560
30,840.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โอ.เค.ก๊อปปี�เซ็นเตอร์ แอนด์ ปริ�นติ�ง
30,840.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 75/2560,05/09/2560
รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ

289,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทหาดแก้วโกลเด็นแซนด์ จํากัด
9,680.00 เฉพาะเจาะจง นายรุสลัน สามะ
27,447.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิธานพาณิชย์ จํากัดสาขายะลา

43,551.68
43,551.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิธานพาณิชย์ จํากัดสาขายะลา
2,568,000.00 2,568,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไพบูลย์ทรัพย์ (๒๐๑๔)
32,663.89
32,663.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิธานพาณิชย์ จํากัดสาขายะลา
รวมจํานวนเงิน

289,500.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 74/2560 ,06/09/2560
9,680.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด นร 5206.1/,04/10/2560
27,447.11 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 12/2561 31 ต.ค.2560
43,551.68 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 29/2561 3 ต.ค.2560
2,568,000.00 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด 2/2561 11 ต.ค.2560
32,663.89 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด 4/2561 20 ต.ค.2560
4,255,934.68 บาท

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนพฤศจิกายน 2560
ลําดับที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

1
2
3

เครื�องโทรสารสําหรับสํานักงาน
ซื�อวัสดุสํานักงาน
ซื�อกระเป๋าใส่เอกสารตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การปฏิบัติงานการจัดซื�อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื�อจัด
จ้างภาครัฐ)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government
Procurment e-GP)

4
5
6
7
8
9
10
11
12

ซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์
เชื�อเพลิงดีเซล
วัสดุ (หนังสือพิมพ์)
ผลิตภัณฑ์นํ�ายล้างรถและผลิตภัณฑ์นํ�ายาเช็ดยาง
อุปกรณ์และวัสดุสิ�นเปลืองคลังสินค้า
อุปกรณ์และวัสดุสิ�นเปลืองคลังสินค้า
หนังสือพิมพ์
วัสดุสํานักงาน
จ้างทําป้ายไวนิลตามโครงการจัดประชุม

13 บริการการบํารุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ
14 บริการการบํารุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ
15 บริการการบํารุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ
16 จ้างทําเอกสารศาสตร์พะราชา
17 ซ่อมบํารุงยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กจ ๙๐๐ ยะลา
จํานวน ๑ คัน

วงเงินที�จะ
ซื�อหรือจ้าง
30,000.00
97,234.00
15,000.00

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ

30,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โกออน เซอร์วิส
97,234.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ก้าวมั�นวัฒนกิจ
15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอร์พีช
แอนด์ โครเชท์ จํากัด

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาต้า จํากัด
236,160.00 236,160.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาสหพันธ์แก๊ส
13,225.00 13,225.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเต็มดวง คงเจริญ
25,820.00 25,820.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
4,880.00 4,880.00 เฉพาะเจาะจง วิน
10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงแก้ว
13,130.00 13,130.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเต็มดวง คงเจริญ
39,950.00 39,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาต้า จํากัด
20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง หสม.กราฟฟิคมีเดียโฆษณา
โดยวีระศักดิ� คงคืน
5,409.92
46,555.71
26,948.49
5,550.00
7,783.18

ผู้ที�ได้รับการ
เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
เหตุผลที�คัดเลือก
คัดเลือกและราคาที�
หรือข้อตกลง
โดยสรุป
ตกลงซื�อหรือจ้าง
ในการซื�อหรือจ้าง
30,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 17/2561 10 พ.ย.2560
97,234.00 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด 7/2561,23/11/2560
15,000.00 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด 30/2561 21 พ.ย.2560

64,200.00
236,160.00
13,225.00
25,820.00
4,880.00
10,500.00
13,130.00
39,950.00
20,000.00

ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

34/2561 21 พ.ย.2560
18/2561 2 พ.ย.2560
16/2561 1 พ.ย.2560
15/2561 6 พ.ย.2560
61/2561 27 พ.ย.2560
60/2561 27 พ.ย.2560
50/2561 1 พ.ย.2560
39/2561 22 พ.ย.2560
15/2561,24/11/2560

5,409.92 เฉพาะเจาะจง บจก. พิธานพาณิชย์ สาขายะลา
46,555.71 เฉพาะเจาะจง บจก. พิธานพาณิชย์ สาขายะลา

5,409.92 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
46,555.71 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

38/2561 24 พ.ย.2560

26,948.49 เฉพาะเจาะจง บจก. พิธานพาณิชย์ สาขายะลา
5,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก
7,783.18 เฉพาะเจาะจง บจก. พิธานพาณิชย์ สาขายะลา

26,948.49 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
5,550.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
7,783.18 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

37/2561 24 พ.ย.2560

36/2561 24 พ.ย.2560
5/1/2561,14/11/2560

28/2561 14 พ.ย.2560

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนพฤศจิกายน 2560
ลําดับที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

18 บริการการบํารุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ
19 จ้างทําเอกสารประกอบการอบรม
20 เชื�อเพลิงดีเซล(15.10.15.05 )
21 วัสดุ (หนังสือพิมพ์)
22 จ้างทําเอกสารผลการปฏิบัติงานของ ศอ.บต.
23 ผลิตภัณฑ์นํ�ายล้างรถและผลิตภัณฑ์นํ�ายาเช็ดยาง
24 จ้างทําเอกสารประกอบการประชุมติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน
25 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้แทนพิเศษของ
รัฐบาลประจําปี
26 บริการการบํารุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ
27 เช่าเครื�องถ่ายเอกสาร จํานวน 11 เครื�อง
28 การจ้างงาน(93.14.18.00 )
รวม 28 รายการ/กิจกรรม

วงเงินที�จะ
ซื�อหรือจ้าง
24,500.00
20,000.00

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ

24,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิท เจริญการยาง
20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โอ.เค.ก๊อปปี� เซ็นเตอร์
แอนด์ ปริ�นติ�ง

236,160.00 236,160.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ยะลาสหพันธ์แก๊ส
13,225.00 13,225.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเต็มดวง คงเจริญ
6,845.00 6,845.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โอ.เค.ก๊อปปี�เซ็นเตอร์
แอนด์ ปริ�นติ�ง
25,820.00
12,000.00

25,820.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โอ.เค.ก๊อปปี�เซ็นเตอร์
แอนด์ ปริ�นติ�ง

258,500.00 258,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บลูอิมเมจ จํากัด
22,962.20

22,962.20 เฉพาะเจาะจง บจก. พิธานพาณิชย์ สาขายะลา
396,000.00 396,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ก้าวมั�นวัฒนกิจ
5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง วิน
รวมจํานวนเงิน

ผู้ที�ได้รับการ
เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
เหตุผลที�คัดเลือก
คัดเลือกและราคาที�
หรือข้อตกลง
โดยสรุป
ตกลงซื�อหรือจ้าง
ในการซื�อหรือจ้าง
24,500.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 21/2561 14พ.ย.2560
20,000.00 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด 22/2561 14 พ.ย.2560
236,160.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
13,225.00 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด
6,845.00 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด

18/2561 2 พ.ย.2560
16/2561 1 พ.ย.2560
3/2561,02/11/2560

25,820.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
12,000.00 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด

15/2561 6 พ.ย.2560
2/1/2561,01/11/2560

258,500.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

392/2560 22ก.ย.2560

22,962.20 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
396,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
5,600.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
1,683,958.50 บาท

13/2561 6 พ.ย.2560
3/2561 27 ต.ค.2560
62/2561 27 พ.ย.2560

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจําเดือน ธันวาคม 2560
ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

1 ซื�อกระเป๋าใส่เอกสารแบบสายสะพาย

วงเงินที�จะซื�อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
เหตุผลที�คัดเลือก
และราคาที�ตกลง
หรือข้อตกลงในการ
โดยสรุป
ซื�อหรือจ้าง
ซือ� หรือจ้าง
45,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 07/2560 ,15/12/2560

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง ลาวา จักรปัก

2 ซื�อของที�ระลึก

2,500.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรุสดี วาปิ

3 ซื�อของที�ระลึก

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรอวียะ หะยียามา

25,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 3/1/2561,18/10/2560

4 ซื�อวัสดุอุปโภคบริโภค

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง เอกศิลปย์(เจ๊หงษ์)

4,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 24/2561,26/12/2560

5 จัดซื�อวัสดุสิ�นเปลือง

33,000.00

33,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

33,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 1/2561,10/11/2560

6 เกี�ยวกับเขตเกษตรอุตสาหกรรมอําเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี

23,500.00

23,500.00 เฉพาะเจาะจง นางรอฮีหม๊ะ ซิกาลี

23,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 33/2561 ,24/11/2560

7 ซื�อวัสดุสํานักงานจํานวน 22 รายการ

46,000.00

46,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหน้าเรียน

46,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 20/2561,21/12/2560

8 ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับการฝึกอบรม

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

10,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 08/2561,18/12/2560

9 ซื�อกิจกรรมการบูรณาการขับเคลื�อนเครือข่ายสร้างความ
เข้าใจในกระบวนการยุติธรรมทางเลือก

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยะลาบริบูรณ์

20,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 12/1/2561,21/12/2560

10 ซื�อกระเป๋าใส่เอกสาร

75,000.00

75,000.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐพัชร์

75,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 11/1/2561,21/12/2560

11 ซื�อเพื�อใช้ในการจัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 4 รุ่น

78,360.00

78,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

78,360.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 1/1/2561,21/12/2560

2,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 41/2561 ,01/12/2560

12 อุปกรณ์และวัสดุสิ�นเปลืองคลังสินค้า

134,183.35

134,183.35 เฉพาะเจาะจง ร้านจงกลณีการไฟฟ้า

134,183.35 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 44/2561 6 ธ.ค.2560

13 อุปกรณ์และวัสดุสิ�นเปลืองคลังสินค้า

35,750.00

35,750.00 เฉพาะเจาะจง อัพเกรดคอมพิวเตอร์

35,750.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 45/2561 7 ธ.ค.2560

14 อุปกรณ์และวัสดุสิ�นเปลืองคลังสินค้า

102,000.00

15 อุปกรณ์และวัสดุสิ�นเปลืองคลังสินค้า

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงแก้ว

50,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 57/2561 12 ธ.ค.2560

16 ขับเคลื�อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

96,200.00

96,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอร์พีช
แอนด์ โครเชท์ จํากัด

96,200.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 160/2561,29/11/2560

17 ซื�อถุงผ้าฯ ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ

34,000.00

34,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิน

34,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 8/2561 ,29/11/2560

18 กิจกรรมให้บริการประชาชนที�มายื�นเรื�องร้องเรียนร้อง
19 เชือ� เพลิงดีเซล(15.10.15.05 )
20 ซื�อถุงผ้า

6,000.00
245,160.00
10,200.00

102,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโสภณาภัณฑ์

6,000.00 เฉพาะเจาะจง คูณเจริญ การค้า
245,160.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ยะลาสหพันธ์แก๊ส
10,200.00 เฉพาะเจาะจง อามีช๊อป

102,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 55/2561 12ธ.ค.2560

6,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 2/2561 ,27/11/2560
245,160.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 49/2561 12 ธ.ค.2560
10,200.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 173/2561 ,13/12/2560

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจําเดือน ธันวาคม 2560
ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
เหตุผลที�คัดเลือก
และราคาที�ตกลง
หรือข้อตกลงในการ
โดยสรุป
ซื�อหรือจ้าง
ซือ� หรือจ้าง
10,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 151/2561 ,07/11/2560

21 ซื�อค่าวัสดุในการดําเนินโครงการ

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

22 ซื�อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม

70,000.00

70,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

70,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 154/2561,21/11/2560

23 ซื�อถุงผ้า

61,200.00

61,200.00 เฉพาะเจาะจง อามีช๊อป

61,200.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 172/2561 ,12/12/2560

24 ซื�อกิจกรรมอบรมกลยุทธ์การนําเสนอข่าวเพื�อการ
ประชาสัมพันธ์ในสังคมออนไลน์ ซื�อถุงผ้า

8,840.00

8,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอร์พีช แอนด์
โครเชท์ จํากัด

8,840.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 5/2561,04/12/2560

25 ซื�อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน

158,250.00

158,250.00 เฉพาะเจาะจง ซุฟนีสุขภัณฑ์

158,250.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 3/2561 ,04/12/2560

26 วัสดุสํานักงาน

472,898.00

472,898.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ก้าวมั�นวัฒนกิจ

472,898.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 43/2561 1 ธ.ค.2560

27 ซื�อสินค้าบริโภคพร้อมจัดชุด

57,600.00

57,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคูณเจริญการค้า

57,600.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 10/2561 ,01/12/2560

28 ซื�อกระเป๋าใส่เอกสาร

26,500.00

26,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอร์พีช แอนด์ โครเชท์ จํากัด

26,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 4/1/2561,08/12/2560

29 ซื�อเครื�องบริโภค

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง อุสตาซเลาะห์พาณิชย์

53,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 1/2561 ,04/12/2560

30 ซื�อกระเป๋าฝึกอบรม

431,200.00

431,200.00 เฉพาะเจาะจง บี วี เอส บิสสิเนส

431,200.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 156/2561 ,22/11/2560

31 ซื�วัสดุอุปกรณ์

25,900.00

25,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

25,900.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 163/2561 ,29/11/2560

32 จัดซื�อถุงผ้า

21,250.00

21,250.00 เฉพาะเจาะจง บี วี เอส บิสสิเนส

21,250.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 167/2561,07/12/2560

33 ซื�อเสื�อยืดคอกลมพร้อมสกรีน

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอร์พีช แอนด์ โครเชท์ จํากัด

60,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 003/2561,06/12/2560

34 ซื�อวัสดุสิ�นเปลืองสํานักงาน

83,040.00

83,040.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

83,040.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 02/2561,01/12/2560

35 จ้างกิจกรรมต้อนรับคณะผู้บริหารและนักธุรกิจจากเมือง
คุนหมิง

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรัญ เพชรสุวรรณ

35,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 1/2561 ,18/10/2560

36 จ้างจัดสถานที�กิจกรรมต้อนรับคณะผู้บริหารและนัก
ธุรกิจจากเมืองคุนหมิง

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรอฮีหม๊ะ ซิกาลี

30,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 2/2561 ,18/10/2560

37 จ้างผลิตโฆษณาเผยแพร่
38 จ้างทําเอกสารปะจําเดือน พ.ย.2560
39 จ้างลงโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในนิตยสารดิอาลามี�

100,000.00
8,500.00
150,000.00

100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บลู ฮอไรซั�น มีเดีย จํากัด
8,500.00 เฉพาะเจาะจง โอ.เค. คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส
150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะลามี� มีเดีย จํากัด

100,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 16/2561,22/12/2560
8,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 12/2561 ,27/12/2560
150,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 16/2561,22/12/2560

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจําเดือน ธันวาคม 2560
ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

40 จ้างลงโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์
ขาวสารมุสลิม

วงเงินที�จะซื�อ
หรือจ้าง
150,000.00

ราคากลาง

วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ

150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนดิด มีเดีย จํากัด

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
เหตุผลที�คัดเลือก
และราคาที�ตกลง
หรือข้อตกลงในการ
โดยสรุป
ซื�อหรือจ้าง
ซือ� หรือจ้าง
150,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 51/2561,22/12/2560

41 จ้างทําเอกสารเพื�อประกอบการประชุม

39,000.00

39,000.00 เฉพาะเจาะจง โอ.เค. คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

39,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 08/2561 ,07/12/2560

42 จ้างทําเอกสารประกอบการฝึกอบรม

33,300.00

33,300.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์นําผล

33,300.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 161/2561 ,28/11/2560

43 บริการการบํารุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

36,708.21

36,708.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิธานพาณิชย์ จํากัด

36,708.21 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 71/2561 28 ธ.ค.2560

433,200.00

433,200.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

43 จ้างดําเนินการสอบแข่งขันเพื�อบรรจุ
44 จ้างทําป้ายชื�อกิจกรรมต้อนรับผู้บริหารเมืองคุนหมิง
45 จ้างทําเอกสารแผ่นพับ
46 จ้างเหมาบริการรถตู้
47 ซื�อวัสดุอุปโภคบริโภคจํานวน 4ชุด
48 เช่าชุดรับแขก

700.00
246,500.00

700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอย์ดา โฆษณา
246,500.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์นําผล

433,200.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 1/2561,22/12/2560
700.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 4/2561 ,18/10/2560
246,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 180/2561 ,27/12/2560

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ฮารงค์ ยะหริ�ง

21,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 11/2561 ,12/12/2560

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง เอกศิลปย์(เจ๊หงษ์)

4,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 24/2561,26/12/2560

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนัยย๊ะ สาแล

21,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 33/2561 ,24/11/2560

49 บริการการบํารุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ
50 ลงโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

18,745.33
100,000.00

18,745.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิธานพาณิชย์ จํากัด
100,000.00 เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์ เอเซีย ทูเดย์

18,745.33 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 69/2561 26 ธ.ค.2560
100,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 13/2561 ,22/12/2560

51 จ้างผลิตและเผยแพร่ วีดีทัศน์ทางสื�อ

100,000.00

100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี.โอ.เอ็น ครีเอชั�น จํากัด

100,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 35/2561,24/11/2560

52 จ้างสํารวจความคิดเห็นของประชาชน

500,000.00

500,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

500,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 48/2561 ,20/12/2560

53 จ้างทําไวนิล

11,250.00

11,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอารีฟ อาร์ต

11,250.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 14/2561 ,21/12/2560

54 จ้างทําเอกสารประกอบการอบรม

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง โอ.เค. คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

45,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 13/2561,21/12/2560

56 จ้างจัดทําเอกสารประกอบการประชุม

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

15,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 7/2561 ,20/12/2560

57 บริการการบํารุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

30,407.26

30,407.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิธานพาณิชย์ จํากัด

30,407.26 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 67/2561 20 ธ.ค.2559

58 จ้างทําป้ายไวนิลพร้อมออกแบบติดตั�ง
59 จ้างออกแบบและติดตั�งป้ายไวนิล
60 จ้างทําเอกสารประกอบการฝึกอบรม
61 จ้างค่าซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ

211,220.00
10,000.00
5,600.00
10,074.05

211,220.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด มาร์ค มีเดีย กิจการค้า
10,000.00 เฉพาะเจาะจง 999 ปริ�น แอนดฺ์ ดีไซน์
5,600.00 เฉพาะเจาะจง วิน (ขายปลีก)
10,074.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิธานพาณิชย์ จํากัด

211,220.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 12/2561 ,19/12/2560
10,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 5/2561,04/12/2560
5,600.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 62/2561 ,27/11/2560
10,074.05 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 65/2561 19/12/2560

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจําเดือน ธันวาคม 2560
ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

62 จ้างเหมาค่าเครื�องถ่ายเอกสาร

วงเงินที�จะซื�อ
หรือจ้าง
9,698.75

ราคากลาง

รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ

วิธีซื�อหรือจ้าง

9,698.75 เฉพาะเจาะจง หจก.ก้าวมั�นวัฒนกิจ

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
เหตุผลที�คัดเลือก
และราคาที�ตกลง
หรือข้อตกลงในการ
โดยสรุป
ซื�อหรือจ้าง
ซือ� หรือจ้าง
9,698.75 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 56/2561 01/12/2560

63 จ้างจัดทําเอกสารประกอบ การประชุม จํานวน 200 ชุด

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

14,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 6/2561 18/12/2560

64 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ�ามัน

42,000.00

42,000.00 เฉพาะเจาะจง แอร์ ลีน่า ทราเวล

42,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 174/2561,14/12/2560

65 จ้างจ้างค่า จัดทําเอสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการ จํ

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาดีนะห์

9,600.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 5/2561 ,18/12/2560

66 จ้างทําเอกสารประกอบการฝึกอบรม

29,100.00

29,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหน้าเรียน

29,100.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 3/2561 ,27/11/2560

67 จ้างเหมาบริการรถบัสในต่างประเทศ จํานวน 1 คัน 3 วัน
68 จ้างเหมารถตู้ จํานวน 5 คัน

45,000.00
70,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี สกาย ทราเวิล เซอร์วิส จํากัด
14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไฟศอล หะยีเย๊าะ

45,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 6/2561,4/12/2560
14,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 7/2561, 8/12/2560

14,000.00

นายอิลยัส เจะอาแซ

14,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 8/2561, 8/12/2560

14,000.00

นายอับดุลรอนิง มันเม๊าะ

14,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 9/2561, 8/12/2560

14,000.00

นายซาการียา จารง

14,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 10/2561,8/12/2560

14,000.00

นายแวฮามะ แวดือราแม

14,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 11/2561,8/12/2560

69 จ้างทําเอกสารประกอบการฝึกอบรม

236,300.00

236,300.00 เฉพาะเจาะจง โอ.เค. คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

236,300.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 55/2561,07/12/2560

70 จ้างจ้างเอกสารทําเอกสารและจ้างเกียรติบัตรกิจกรรมการจัด

27,000.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

27,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 6/2561,14/12/2560

71 จ้างทําเอกสาร

15,550.00

15,550.00 เฉพาะเจาะจง โอ.เค. คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

15,550.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 9/2561,6/12/2560

72 จ้างจ้างทําเอกสาร

27,500.00

27,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โอ.เค.ก๊อปปี�เซ็นเตอร์ แอนด์ ปริ�นติ�ง

27,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 4/2561,10/11/2560

73 จ้างทําเอกสารในการอบรม

7,400.00

7,400.00 เฉพาะเจาะจง ออโต้พริ�นท์

7,400.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 152/2561,17/11/2560

74 จ้างทําป้ายชื�อเคลือบอย่างดี กิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการ

38,500.00

38,500.00 เฉพาะเจาะจง ซิตตี� ปริ�นท์

38,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 153/2561,21/11/2560

75 ซื�อถุงผ้า กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรปกครองส

61,200.00

61,200.00 เฉพาะเจาะจง อามีช๊อป

61,200.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 172/2561,12/12/2560

76 จ้างทําบอร์ดแปรอักษร (Code Cheer)

55,616.00

55,616.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลันกราฟิกยะลา

55,616.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 1/2561,6/12/2560

77 จ้างเหมาเอกชนจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รับชันสากลประเ

85,900.00

85,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออปแอมป์ 741

85,900.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 2/2561,6/12/2560

78 ซื�อสินค้าบริโภคพร้อมจัดชุด ตามกิจกรรมลงพื�นที�ช่วยเหลือ

57,600.00

57,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคูณเจริญการค้า

57,600.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 10/2561,1/12/2560

79 จ้างเช่าเหมารถตู้ จํานวน 1 คัน4 วัน

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไฟศอล หะยีเย๊าะ

18,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 004/2561,4/12/2560

80 จ้างซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ

36,200.24 36,200.24

เฉพาะเจาะจง บริษัท พิธานพาณิชย์ จํากัด

36,200.24 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 48/2561,8/12/2560

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจําเดือน ธันวาคม 2560
ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
เหตุผลที�คัดเลือก
และราคาที�ตกลง
หรือข้อตกลงในการ
โดยสรุป
ซื�อหรือจ้าง
ซือ� หรือจ้าง
5,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 34/2561,24/11/2560

81 จ้างจัดทําป้ายคัทเอาท์ และป้ายไวนิลสําหรับวางลานจอดรถ

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอย์ดา โฆษณา

82 จ้างจัดทําเอกสารโครงการ เมืองต้นแบบ สามเหลี�ยมมั�นคง ม

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอย์ดา โฆษณา

10,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 31/2561,24/12/2560

83 ซื�อกระเป๋าใส่เอกสารเพื�อประกอบการประชุม

26,500.00

26,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอร์พีช แอนด์ โครเชท์ จํากัด

26,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 4/2561,8/12/2560

84 จ้างจัดทําเอกสารประกอบการอบรม ก่อนสอบคัดเลือก

60,300.00

60,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัตตานีอินโฟร์เซอร์วิส

60,300.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 003/2561,16/10/2560

85 ซื�อเครื�องบริโภคสําหรับคณะกรรมการเครือข่าย จิตอาสาฮัจ

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง อุสตาซเลาะห์พาณิชย์

53,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 1/2561,4/12/2560

86 จ้างผลิตสื�อประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั�งและรื�อถอน
87 จ้างทําป้ายชื�อเคลือบอย่างดี

375,000.00

375,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอย์ดา โฆษณา

375,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 30/2561,24/11/2560

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ซิตตี� ปริ�นท์

9,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 171/2561,7/12/2560

32,400.00

32,400.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์นําผล

32,400.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 170/2561,7/12/2560

89 จ้างทําเอกสารประกอบการอบรม

138,600.00

138,600.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์นําผล

138,600.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 155/2561,22/11/2560

90 จ้างทําประกาศนียบัตรพร้อมปกอย่างดี

200,200.00

200,200.00 เฉพาะเจาะจง ออโต้พริ�นท์

200,200.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 157/2561,22/11/2560

91 ซื�อกระเป๋าฝึกอบรม

431,200.00

431,200.00 เฉพาะเจาะจง บี วี เอส บิสสิเนส

431,200.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 156/2561,22/11/2560

88 จ้างจัดทําเอกสารประกอบการอบรม

92 จ้างทําป้ายชื�อเคลือบอย่างดี

9,250.00

9,250.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 162/2561,29/11/2560

9,250.00 เฉพาะเจาะจง ซิตตี� ปริ�นท์

93 ซื�อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม

25,900.00

25,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มาร์คมีเดียกิจการค้า

25,900.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 163/2561,29/11/2560

94 ซื�อจัดซื�อถุงผ้า

21,250.00

21,250.00 เฉพาะเจาะจง บี วี เอส บิสสิเนส

21,250.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 167/2561,7/12/2560

95 จ้างจัดทําเอกสารประกอบการฝึกอบรม

11,250.00

11,250.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์นําผล

11,250.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 166/2561,7/12/2560

96 จ้างซ่อมบํารุงยานพาหนะ

15,916.25

15,916.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิธานพาณิชย์ จํากัด

15,916.25 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 46/2561,7/12/2560

40,000.00
168,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทาเล้นท์ ครีเอชั�น จํากัด
168,000.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งจําลองทัวร์

40,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 7/2561,23/11/2560
168,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 9/2561,1/12/2560

97 จ้างเหมาเอกชนในการจัดทําและตกแต่งนิทรรศการพร้อมต
98 เช่ารถบัสปรับอากาศไม่ตํ�ากว่า 50 ที�นั�ง
รวม 98 รายการ/กิจกรรม

รวมจํานวนเงิน

1,633,766.25 บาท

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มกราคม 2561

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะ
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
ซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที�คัดเลือก
และราคาที�ตกลง
โดยสรุป
ซื�อหรือจ้าง

เลขที�หรือวันที�ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง
เลขที�

วันที

1 จ้างบ้านลม โครงการ ส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนสังคมพหุวัฒนธรรม จชต.
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017047428)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย พรหมดวง

15,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

18/2561

10/01/2561

2 จ้างซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017465860)

32,528.00

32,528.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์เทคนิค

32,528.00 เสนอราคาตํ�าสุด

106/2561

30/01/2561

3 ถ่ายเอกสารเเบบสํารวจความคิดเห็น กิจกรรมโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนเข้มเข็ง
มั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยืน ประจําปี 2561 (เลขที�โครงการ : 61017384319)

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางฐิตาภา พลายละหาร

24,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

187/2561

25/01/2561

4 จ้างทําเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื�อสนับสนุนการสร้างความเข้าใจ
หลักการศาสนาอิสลามด้านการอํานวยความเป็นธรรมของสตรีและเด็กในพื�นที�
จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017226168)

35,200.00

35,200.00 เฉพาะเจาะจง โอ.เค. คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

35,200.00 เสนอราคาตํ�าสุด

22/2561

19/01/2561

5,962.00 เสนอราคาตํ�าสุด

24/2561

30/01/2561

115,592.10 เสนอราคาตํ�าสุด
16,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

105/2561

29/01/2561

05/2561

25/01/2561

5 ซื�อวัสดุและสินค้าบริโภค ตามกิจกรรมการบริการประชาชนที�มายื�นขอรับการ
ช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบ กพต.ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ :
6 ซื�อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017426249)
7 จ้างทําเกียรติบัตรพร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017399908)

5,962.00

5,962.00 เฉพาะเจาะจง คูณเจริญ การค้า

115,592.10 115,592.10 เฉพาะเจาะจง ร้านจงกลณีการไฟฟ้า
16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

8 จ้างเหมาบริการติดตั�งบ้านลม (นราธิวาส) โครงการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชน
สังคมพหุวัฒนธรรม จชต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017417504)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวซีราวาตี สะมะแอ

15,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

33/2561

01/10/2561

9 จ้างบ้านลม โครงการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนสังคมพหุวัฒนธรรม จชต.
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017417433)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย พรหมดวง

15,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

28/2561

01/10/2561

10 จ้างสถานีวิทยุชุมชนอนุรักษ์ไทย ลูกทุ่งวาไรตี� ระบบ FM ความถี� ๙๕.๗๕ MHz
รับสัญญาณการออกอากาศรายการวิทยุ ศอ.บต. ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๑.๐๐ น. และรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที� โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(เลขที�โครงการ : 61017404513)

47,333.00

47,333.00 เฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐ์ แซ่เล่า

47,333.00 เสนอราคาตํ�าสุด

101/2560

18/12/2560

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มกราคม 2561

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะ
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
ซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ

เลขที�หรือวันที�ของสัญญาหรือ
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที�คัดเลือก ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง
และราคาที�ตกลง
โดยสรุป
ซื�อหรือจ้าง
เลขที�
วันที

11 จ้างนักจัดรายการวิทยุผลิตเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุ ศอ.บต. FM ความถี� ๙๐.๒๕ 164,250.00 164,250.00 เฉพาะเจาะจง นายอามะ มาฮะ
MHz จํานวน ๑ คนๆละ ๓ ชั�วโมงๆละ ๑๕๐ บาท ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์
(ช่วงเวลา ๐๐.๐๐ น. - ๐๓.๐๐ น.) ตั�งแต่วันที� ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
รวม ๓๖๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017413385)

164,250.00 เสนอราคาตํ�าสุด

74/2561

10/02/2560

12 จ้างนักจัดรายการวิทยุผลิตเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุ ศอ.บต. FM ความถี� ๙๐.๒๕ 164,250.00 164,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฟาตีเมาะห์ อาลีมามะ
MHz จํานวน ๑ คนๆละ ๓ ชั�วโมงๆละ ๑๕๐ บาท ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ (ช่วงเวลา
๐๓.๐๐ น. - ๐๖.๐๐ น.) ตั�งแต่วันที� ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
รวม ๓๖๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017410992)

164,250.00 เสนอราคาตํ�าสุด

75/2561

10/02/2560

13 จ้างนักจัดรายการวิทยุผลิตเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุ ศอ.บต. FM ความถี� ๙๐.๒๕ 164,250.00 164,250.00 เฉพาะเจาะจง นายต่วนมาโซ กะตะโม๊ะ
MHz จํานวน ๑ คนๆละ ๓ ชั�วโมงๆละ ๑๕๐ บาท ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์
(ช่วงเวลา ๒๑.๐๐ น. - ๒๔.๐๐ น.) ตั�งแต่วันที� ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน
๒๕๖๑ รวม ๓๖๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017406096)

164,250.00 เสนอราคาตํ�าสุด

73/2561

10/02/2560

47,333.00 เสนอราคาตํ�าสุด

100/2561

18/12/2560

26,260.00 เสนอราคาตํ�าสุด
164,250.00 เสนอราคาตํ�าสุด

95/2561

22/01/2561

14 จ้างสถานีวิทยุชุมชนบ้านควนเรดิโอ ระบบ FM ความถี� ๙๗.๒๕ MHz อ.เทพา
จ.สงขลา รับสัญญาณวิทยุ ศอ.บต. และการถ่ายทอดเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(เลขที�โครงการ : 61017394503)

47,333.00

47,333.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด บ้านควน เรดิโอ

15 จ้างซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017299712) 26,260.00 26,260.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
16 จ้างนักจัดรายการวิทยุผลิตเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุ ศอ.บต. FM ความถี� ๙๐.๒๕ 164,250.00 164,250.00 เฉพาะเจาะจง นายแวดาแม เต๊ะลูกา
MHz จํานวน ๑ คนๆละ ๓ ชั�วโมงๆละ ๑๕๐ บาท ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์
(ช่วงเวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.) ตั�งแต่วันที� ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
รวม ๓๖๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017400661)
17 จ้างทําป้ายไวนิลฉากหลังเวทีประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ :
61017321868)
18 จ้างทําชั�นวางอุปกรณ์สํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017068221)

71/2561

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสะเตง โฆษณา

4,500.00 เสนอราคาตํ�าสุด

8/2561

95,000.00

95,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมงคล ศรีขาวผ่อง

95,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

104/2561

10/02/2560

24/01/2561
01/10/2561

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มกราคม 2561

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะ
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
ซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ

19 จ้างนักจัดรายการวิทยุผลิตเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุ ศอ.บต. FM ความถี� ๙๐.๒๕ 164,250.00 164,250.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดร กามา
MHz จํานวน ๑ คนๆละ ๓ ชั�วโมงๆละ ๑๕๐ บาท ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์
(ช่วงเวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.) ตั�งแต่วันที� ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน
๒๕๖๑ รวม ๓๖๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017392179)

เลขที�หรือวันที�ของสัญญาหรือ
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที�คัดเลือก ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง
และราคาที�ตกลง
โดยสรุป
ซื�อหรือจ้าง
เลขที�
วันที
164,250.00 เสนอราคาตํ�าสุด

70/2561

10/02/2560

20 ซื�อวัสดุเพื�อใช้ในการอบรมกิจกรรมนําร่องธนาคารนํ�าใต้ดิน เพื�อแก้ไขปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้งในพื�นที�จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ :
61017299957)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

9,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

36/2561

01/12/2560

21 จ้างทําสรุปผลการดําเนินงาน และเอกสารแผยแพร่กิจกรรมนําร่องธนาคารใต้ดิน
เพื�อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื�นที�จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(เลขที�โครงการ : 61017300145)

4,900.00

4,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

4,900.00 เสนอราคาตํ�าสุด

44/2561

13/12/2560

47,333.00 เสนอราคาตํ�าสุด

99/2561

18/12/2560

4,500.00 เสนอราคาตํ�าสุด

43/2561

13/12/2560

24 จ้างนักจัดรายการวิทยุผลิตเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุ ศอ.บต. คลื�น เอฟ เอ็ม
164,250.00 164,250.00 เฉพาะเจาะจง นายแวดาโอะ หะยีซาเม๊าะ
ความถี� ๙๐.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ ๓ ชั�วโมงๆละ ๑๕๐ บาท
(เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.) จํานวน ๓๖๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(เลขที�โครงการ : 61017382080)

164,250.00 เสนอราคาตํ�าสุด

69/2561

25 จ้างซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017371234) 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
26 จ้างเหมาเอกชนในการดําเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Deep South Smart SMEs 492,000.00 492,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีฮีบ กรุ๊ป จํากัด
(DSME) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017369938)

44,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด
492,000.00 เสนอราคาตํา� สุด

101/2561
14/2561

22 จ้างสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ ระบบ FM ความถี� ๙๙.๑๐ MHz สํานักงานพัฒนา
ภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.เมือง จ.นราธิวาส รับสัญญาณวิทยุ ศอ.บต.
และถ่ายทอดเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017381548)
23 จ้างจัดทําประกาศนียบัตร กิจกรรมนําร่องธนาคารนํ�าใต้ดิน เพื�อแก้ปัญหาอุทกภัยและ
ภัยแล้งในพื�นที�จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ :
61017300236)

47,333.00

4,500.00

47,333.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฟาซียะห์ ตาเยะ

4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

10/02/2560

23/01/2561
25/01/2561

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มกราคม 2561

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะ
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
ซื�อหรือจ้าง

27 จ้างซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017369755)

21,674.99

28 ซื�อเพื�อจัดอบรมสร้างความเข้าใจแนวทางความร่วมมือของผู้ร่วมสร้างสันติสุขระดับ
อําเภอ ประจําปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ :

9,000.00

รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ

21,674.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิธานพาณิชย์ จํากัด (สาขายะลา)
9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

เลขที�หรือวันที�ของสัญญาหรือ
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที�คัดเลือก ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง
และราคาที�ตกลง
โดยสรุป
ซื�อหรือจ้าง
เลขที�
วันที
21,674.99 เสนอราคาตํ�าสุด

100/2561

23/01/2561

9,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

7/2561

24/01/2561

29 ซื�อวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(เลขที�โครงการ : 61017340788)

41,750.00

41,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โอ.เอส.เซลล์และเซอร์วิส

41,750.00 เสนอราคาตํ�าสุด

97/2561

24/01/2561

30 ซื�อวัสดุสํานักงาน เพื�อใช้ปฏิบัติงาน สํานัก/กอง/ศูนย์ ภายใน ศอ.บต. โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017254527)

41,990.00

41,990.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ก้าวมั�นวัฒนกิจ

41,990.00 เสนอราคาตํ�าสุด

98/2561

23/01/2561

31 เช่าเครื�องเสียงและเครื�องดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 60127310442) 420,000.00 420,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมนฤดี แก้วเนียม

420,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

8/2561

22/12/2560

32 ซื�อวัสดุบริโภค (ข้าวสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017341622)
33 เช่าเวลา สวท.ยะลา ระบบ FM ความถี� ๙๔.๒๕ MHz เวลา ๒๑.๑๐ - ๒๓.๐๐ น.
ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ :
61017344539)

1,000.00 เฉพาะเจาะจง เอกศิลปย์(เจ๊หงษ์)
359,520.00 359,520.00 เฉพาะเจาะจง สวท.ยะลา

1,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด
359,520.00 เสนอราคาตํ�าสุด

37/2561

22/01/2561

96/2561

02/10/2560

2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอโศก (ใจดี)
8,000.00 เฉพาะเจาะจง เอกศิลปย์(เจ๊หงษ์)

2,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด
8,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

36/2561

22/01/2561

35/2561

22/01/2561

25,680.00 เสนอราคาตํ�าสุด

93/2561

215,754.00 เสนอราคาตํ�าสุด
11,021.00 เสนอราคาตํ�าสุด

99/2561

23/01/2561

97/2561

23/01/2561

211,220.00 เสนอราคาตํ�าสุด

95/2561

23/01/2561

34 ซื�อพวงหรีดดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017340083)
35 ซื�อวัสดุอุปโภคบริโภค จํานวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ :
61017325843)
36 เช่าเวลาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี เพื�อเผยแพร่รายการ
บูกอฮาตีเปิดใจคุยกัน ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. รวม ๑๒
เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017331953)

1,000.00

2,000.00
8,000.00
25,680.00

25,680.00 เฉพาะเจาะจง สวท.ปัตตานี

37 ซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017313764)
215,754.00 215,754.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาต้า จํากัด
38 จ้างซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017326305) 11,021.00 11,021.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์เทคนิค
39 จ้างทําป้ายเมืองต้นแบบสามเหลี�ยม มั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�
211,220.00 211,220.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด มาร์ค
โครงการ : 61017328373)
มีเดีย กิจการค้า

10/02/2560

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มกราคม 2561

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

40 จ้างทําเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017329833)
41 จ้างจัดจ้างทําคู่มือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017277364)

วงเงินที�จะ
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
ซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ

5,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด
221,130.00 เสนอราคาตํ�าสุด

23/2561

23/01/2561

04/2561

23/01/2561

25,680.00 เฉพาะเจาะจง สวท.เบตง

25,680.00 เสนอราคาตํ�าสุด

92/2561

10/02/2560

43 เช่าเวลาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส เพื�อเผยแพร่รายการ 25,680.00
บูกอฮาตีเปิดใจคุยกัน ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. รวม ๑๒ เดือน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017300487)

25,680.00 เฉพาะเจาะจง สวท.นราธิวาส

25,680.00 เสนอราคาตํ�าสุด

90/2561

10/02/2560

44 เช่าเวลาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สุไหงโก-ลก เพื�อเผยแพร่รายการ
บูกอฮาตีเปิดใจคุยกัน ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. รวม ๑๒ เดือน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017300831)

25,680.00

25,680.00 เฉพาะเจาะจง สวท.สุไหงโก - ลก

25,680.00 เสนอราคาตํ�าสุด

91/2561

10/02/2560

45 ซื�อวัสดุสํานักงาน(หนังสือพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(เลขที�โครงการ : 61017243127)

13,115.00

13,115.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเต็มดวง คงเจริญ

13,115.00 เสนอราคาตํ�าสุด

93/2561

46 จ้างห้างหุ้นส่วน จํากัด มวลชนคนเทพาเรดิโอ (สถานีวิทยุคลื�นมวลชนคนเทพา
ความถี� ๑๐๓.๐๐ MHz.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017111016)

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด มวลชนเทพาเรดิโอ

60,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

61/2561

10/02/2560

47 จ้างจ้�างสถานีวิทยุชุมชน (หจก.วิทยุ เสียงจะนะ) รับสัญญาณรายการวิทยุ ศอ.บต. และ
การถ่ายทอดเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 60127304277)

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิทยุ เสียงจะนะ

60,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

27/2561

10/02/2560

48 จ้างสถานีวิทยุชุมชน (หจก.สงขลา วี.อาร์.เรดิโอ)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 60127462516)

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด สงขลา วี.อาร์.เรดิโอ

60,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

26/2561

10/02/2560

12,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด
345,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

22/2561

19/01/2561

94/2561

07/12/2560

42 เช่าเวลาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เบตง เพื�อเผยแพร่รายการ บูกอฮาตี
เปิดใจคุยกัน ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. รวม ๑๒ เดือน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017324225)

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โอ.เค.ก๊อปปี�เซ็นเตอร์ แอนด์ ปริ�นติ�ง
221,130.00 221,130.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยะลาการพิมพ์

เลขที�หรือวันที�ของสัญญาหรือ
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที�คัดเลือก ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง
และราคาที�ตกลง
โดยสรุป
ซื�อหรือจ้าง
เลขที�
วันที

5,000.00

25,680.00

49 จ้างทําเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017309983)
12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โอ.เค.ก๊อปปี�เซ็นเตอร์ แอนด์ ปริ�นติ�ง
50 จ้างทําเอกสารโพสเตอร์ 2 ภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017285539) 345,000.00 345,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บลูอิมเมจ จํากัด

01/12/2560

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มกราคม 2561

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะ
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
ซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ

เลขที�หรือวันที�ของสัญญาหรือ
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที�คัดเลือก ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง
และราคาที�ตกลง
โดยสรุป
ซื�อหรือจ้าง
เลขที�
วันที

51 เช่าเวลาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา เพื�อเผยแพร่รายการ
บูกอฮาตีเปิดใจคุยกัน ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. รวม ๑๒ เดือน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017300106)

25,680.00

25,680.00 เฉพาะเจาะจง สวท.ยะลา

25,680.00 เสนอราคาตํ�าสุด

89/2561

52 เช่าค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายการสายตรง ศอ.บต.) ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ วันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๑ - ๐๘.๑๑ น. ทาง สวท.ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(เลขที�โครงการ : 61017299869)

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง สวท.ยะลา

64,200.00 เสนอราคาตํ�าสุด

88/2561

53 เช่าค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายการสายตรง ศอ.บต.) ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ วันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๑ - ๐๘.๑๑ น. ทาง สวท.นราธิวาส (รับสัญญาณจาก สวท.ยะลา
เป็นแม่ข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ :
61017297955)

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง สวท.นราธิวาส

64,200.00 เสนอราคาตํ�าสุด

87/2561

10/02/2560

164,250.00 เสนอราคาตํ�าสุด

68/2561

10/02/2560

10/02/2560

54 จ้างจ้างนักจัดรายการวิทยุผลิตเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุ ศอ.บต. คลื�น เอฟ เอ็ม
ความถี� ๙๐.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ ทุกวันจันทร์ จนถึง วันอาทิตย์ (ช่วงเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง
๐๙.๐๐ น.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017298562)

164,250.00 164,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฮายาตี สอละซอ

10/02/2560

02/10/2560

55 เช่าค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายการสายตรง ศอ.บต.) ออกอากาศทุกวันจันทร์ นศุกร์ เวลา ๐๘.๐๑ - ๐๘.๑๑ น. ทาง สวท.สุไหงโก - ลก (รับสัญญาณจาก สวท.ยะลา
เป็นแม่ข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017272983)

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง สวท.สุไหงโก - ลก

64,200.00 เสนอราคาตํ�าสุด

67/2561

56 ซื�อของรางวัล สําหรับผู้เข้าร่วมในรายการวิทยุ (จัดซื�อเครื�องวิทยุ AM/FM) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017275957)

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง อิสร๊อพ

12,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

56/2561

19/01/2561

145,500.00 เสนอราคาตํ�าสุด

005/2561

18/01/2561

20,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

011/2561

18/01/2561

57 จ้างถ่ายเอกสารและจัดทําป้ายไวนิล ประกอบการ
ฝึกอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมการสร้างพลังการขับเคลื�อนนโยบายการพูดคุยสันติ
สุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017289843)
58 ซื�อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017271241)

145,500.00 145,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มกราคม 2561

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะ
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
ซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ

เลขที�หรือวันที�ของสัญญาหรือ
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที�คัดเลือก ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง
และราคาที�ตกลง
โดยสรุป
ซื�อหรือจ้าง
เลขที�
วันที

59 เช่าค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายการสายตรง ศอ.บต.) ออกอากาศทุกวันจันทร์ วันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๑ - ๐๘.๑๑ น. ทาง สวท.สงขลา (รับสัญญาณจาก สวท.ยะลา เป็น
แม่ข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017274932)

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง สวท.สงขลา

64,200.00 เสนอราคาตํ�าสุด

66/2561

60 เช่าค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายการสายตรง ศอ.บต.)ออกอากาศทุกวันจันทร์ วันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๑ - ๐๘.๑๑ น. ทาง สวท.สตูล (รับสัญญาณจาก สวท.ยะลา เป็นแม่
ข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017272859)

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง สวท.สตูล

64,200.00 เสนอราคาตํ�าสุด

64/2561

10/02/2560

61 เช่าค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายการสายตรง ศอ.บต.)
ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๑ - ๐๘.๑๑ น. ทาง สวท.เบตง (รับ
สัญญาณจาก สวท.ยะลา เป็นแม่ข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(เลขที�โครงการ : 61017260140)

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง สวท.เบตง

64,200.00 เสนอราคาตํ�าสุด

63/2561

10/02/2560

62 จ้างซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017270225)

24,842.73

24,842.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิธานพาณิชย์ จํากัด (สาขายะลา)

24,842.73 เสนอราคาตํ�าสุด

94/2561

18/01/2561

345,400.00 เสนอราคาตํ�าสุด

13/2561

18/01/2561

64,200.00 เสนอราคาตํ�าสุด

62/2561

5,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

168/2561

54,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

53/2561

54,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

51/2561

54,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

52/2561

63 จ้างเหมาเอกชนในการออกแบบและจัดทําชั�นวางสินค้า (ชั�นเหล็ก) และจัดทําป้าย
X-stand พร้อมค่าจัดส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017241167)

345,400.00 345,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี เมคเกอร์ จํากัด

64 เช่าค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายการสายตรง ศอ.บต.) ออกอากาศทุกวันจันทร์ วันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๑ - ๐๘.๑๑ น. ทาง สวท.ปัตตานี (รับสัญญาณจาก สวท.ยะลา เป็น
แม่ข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017251151)

64,200.00

65 ซื�อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจําปี 2561 หลักสูตร การบูรณาการระดับปฎิบัติการของผู้บังคับหน่วยทีมสันติสุข
ระดับอําเภอ (สามสหาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017253316)

5,000.00

66 จ้างนักจัดรายการผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ ทางสถานีวิทยุเครือข่าย จํานวน ๑๒
สถานี ออกอากาศทุกวันๆ ละ ๑ ชั�วโมง รวม ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�
โครงการ : 61017181461)

64,200.00 เฉพาะเจาะจง สวท.ปัตตานี

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

648,000.00 648,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วารุณีย์ จารุลักขณา
นางสาวชลธิชา หยีมะเหร็บ
นายทศวรรษ พรหมรัตน์

02/10/2560

10/02/2560

07/12/2560

10/02/2560
02/10/2560
10/02/2560

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มกราคม 2561

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะ
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
ซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ

เลขที�หรือวันที�ของสัญญาหรือ
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที�คัดเลือก ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง
และราคาที�ตกลง
โดยสรุป
ซื�อหรือจ้าง
เลขที�
วันที

นายสถิตย์ จันทรจิตร

54,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

57/2561

น.ส. เอื�อมเดือน สมานมิตร

54,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

50/2561

นายสมหมาย คณะทอง

54,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

60/2561

นางสุรีย์พร พรหมรัตน์

54,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

55/2561

นายชานน แซ่เล่า
นางสาวฟาซียะห์ ตาเยะ

54,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

58/2561

54,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

59/2561

10/02/2560

นางสาวจิดาภา เจิมขวัญมีสุข

54,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

61/2561

10/02/2560

นายรุชรินทร์ ภูวพัฒน์

54,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

56/2561

02/10/2560

นางสาวปภังกร จงพลตระกูล

54,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

54/2561

02/10/2560

67 ซื�อวัสดุสํานักงานประกอบการประชุมบูโด - สุไหงปาดี
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017011088)

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

4,500.00 เสนอราคาตํ�าสุด

01/2561

68 จ้างทําเอกสารประกอบการฝึกอบรม กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ :
61017245825)

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

3,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

176/2561

69 เช่าเวลาสถานีวิทยุอัฟซัน เรดิโอ ความถี� ๙๐.๒๕ MHz. (ห้างหุ้นส่วนจํากัด อิสร๊อพ)
ออกอากาศ ตลอด ๒๔ ชั�วโมง จํานวน ๑ สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(เลขที�โครงการ : 61017176754)

492,000.00 492,000.00 เฉพาะเจาะจง

70 ซื�อของที�ระลึก กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจําปี 2561 หลักสูตร การสร้างทีมงานและนวัตกรรม เพื�อการพัฒนา
(Team building) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017241154)

3,000.00

71 จ้างห้างหุ้นส่วน จํากัด ลูมากามิง บริการ (สถานีวิทยุท้องถิ�นไทย โอเคสเตชั�น ปาลัส
ความถี� ๙๐.๐๐ MHz.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017171295)

60,000.00

อิสร๊อพ

3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาหาหมัดกรอบรูป

60,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลูมากามิง บริการ

492,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

56/2561

02/10/2560
10/02/2560
02/10/2560
10/02/2560
02/10/2560

01/03/2561
15/12/2560

10/02/2560

3,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

178/2561

15/12/2560

60,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

58/2561

02/10/2560

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มกราคม 2561

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะ
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
ซื�อหรือจ้าง

72 ซื�อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจําปี 2561 หลักสูตร การสร้างทีมงานและนวัตกรรมเพื�อการพัฒนา
(Team building) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017238123)

5,000.00

73 จ้างค่าจ้างทําไอศกรีมโบราณแบบตัก กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในสังคม
พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(เลขที�โครงการ : 61017109433)

10,000.00

74 จ้างห้างหุ้นส่วนจํากัด ไลฟ์ มิวสิค มีเดีย (สถานีวิทยุไลฟ์ เอฟ เอ็ม ความถี� 93.75
MHz.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017141269)

รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

เลขที�หรือวันที�ของสัญญาหรือ
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที�คัดเลือก ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง
และราคาที�ตกลง
โดยสรุป
ซื�อหรือจ้าง
เลขที�
วันที
5,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

177/2561

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีดา แวโดะ

10,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

22/2561

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง ไลฟ์มิวสิคมีเดีย

60,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

63/2561

75 จ้างห้างหุ้นส่วน จํากัด ผ่านฟ้ามีเดีย กรุ๊ป (สถานีวิทยุเสียงผ่านฟ้า นราธิวาส ระบบ FM
ความถี� ๙๖.๗๕ MHz.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017154053)

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผ่านฟ้ามีเดีย กร๊◌ุป

60,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

60/2561

10/02/2560

76 จ้างห้างหุ้นส่วนจํากัด เมโทร หาดใหญ่ เรดิโอ (สถานีวิทยุมหานครหาดใหญ่ เรดิโอ
ความถี� ๙๑.๕๐ MHz.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017144606)

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เมโทร หาดใหญ่ เรดิโอ

60,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

62/2561

10/02/2560

77 ซื�อวัสดุสํานักงาน ตามกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื�อสนับสนุนการสร้างความ
เข้าใจหลักการศาสนาอิสลามด้านการอํานวยความเป็นธรรมของสตรีและเด็กในพื�นที�
จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017226439)

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง วิน

28,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

23/2561

78 จ้างทําไวนิลพร้อมออกแบบและติดตั�ง และป้ายโฟมบอร์ด กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปี ๒๕๖๑
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017109689)

26,250.00

26,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มดี มีเดีย

26,250.00 เสนอราคาตํ�าสุด

20/2561

01/09/2561

79 จ้างจัดทําเอกสารประกอบการฝึกอบรม ขนาด A 4 จํานวน 40 ชุดๆ ละ ไม่เกิน 80 บาท
เป็นเงิน 3,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017217458)

3,200.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง ฟรีดอมดีไซน์

3,200.00 เสนอราคาตํ�าสุด

12/2561

01/05/2561

80 จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ ตามกิจกรรมการประชุมบูรณาการเพื�อขับเคลื�อนงานด้าน
การอํานวยความยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017222080)

5,536.00

5,536.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสะเตง โฆษณา

5,536.00 เสนอราคาตํ�าสุด

21/2561

01/03/2561

81 จ้างทําเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017221879)

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

8,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

21/2561

15/12/2560

01/09/2561

02/10/2560

16/01/2561

17/01/2561

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มกราคม 2561

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

82 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศรับส่งคณะศึกษาดูงานในพื�นที�เชียงใหม่-เชีียงรายกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที�ในพื�นที�จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปี 2561
หลักสูตรการสร้างทีมงานและนวัตกรรมเพื�อการพัฒนา (team building)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017210694)

วงเงินที�จะ
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
ซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ

เลขที�หรือวันที�ของสัญญาหรือ
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที�คัดเลือก ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง
และราคาที�ตกลง
โดยสรุป
ซื�อหรือจ้าง
เลขที�
วันที

98,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน์ เเสงรัตน์

98,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

175/2561

83 ซื�ออุปกรณ์กีฬา และของที�ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017056832) 15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอเธนส์สปอร์ต เฮ้าส์

15,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

20/12/2560

84 ซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017187345)
85 ซื�อวัสดุและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017219432)

25,150.00

25,150.00 เสนอราคาตํ�าสุด
12,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

91/2561

16/01/2561

12,000.00

25,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จํากัด
12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

7/2561

17/01/2561

86 ซื�อกระเป๋าใส่เอกสาร ตามกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื�อสนับสนุน
การสร้างความเข้าใจหลักการศาสนาอิสลามด้านการอํานวยความเป็นธรรมของสตรี
และเด็กในพื�นที�จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�
โครงการ : 61017219925)

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสะเตง โฆษณา

32,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

19/2561

16/01/2561

87 จ้างทําไวนิล ตามกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื�อสนับสนุนการสร้างความเข้าใจ
หลักการศาสนาอิสลามด้านการอํานวยความเป็นธรรมของสตรีและเด็กในพื�นที�
จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา ประจําปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ :
61017218059)

3,750.00

3,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสะเตง โฆษณา

3,750.00 เสนอราคาตํ�าสุด

20/2561

16/01/2561

150,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

182/2561

12/01/2561

9,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

002/2561

21/12/2560
20/12/2560

88 จ้างทําระบบติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงาน (Database) แบบออนไลน์ กิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยืน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017170448)
89 ซื�อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017174979)

98,000.00

150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์ หมาดอะดํา

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

90 เช่าเครื�องเสียง และเวที ขนาด 8 x 12 ม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ :
61017056840)

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เกตุแก้ว สิทธิพันธ์

20,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

35/2561

91 ซื�อวัสดุบริโภค (นํ�าแร่ ศอ.บต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(เลขที�โครงการ : 61017092784)

28,120.00

28,120.00 เฉพาะเจาะจง โรงนํ�าแข็งเจริญสิน

28,120.00 เสนอราคาตํ�าสุด

86/2561

13/12/2560

12/06/2560

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มกราคม 2561

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

92 จ้างเหมาเอกชนในการออกแบบและจัดทําถุงพลาสติก หูหิ�วถุงพิมพ์ ขนาด 11x17 นิ�ว
(ขยายข้าง 3+3) พร้อมค่าจัดส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017188157)

วงเงินที�จะ
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
ซื�อหรือจ้าง
56,000.00

รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ

56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเวิลด์ แพคเกจจิ�ง จํากัด

93 จ้างนักจัดรายการรายการวิทยุผลิตและเผยแพร่รายการ ช่วงวันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตั�งแต่ 143,100.00 143,100.00 เฉพาะเจาะจง นาย มูฮัมหมัดคอยรี สะการี
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. จํานวน ๓ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ :
น.ส. สุมัยยะห์ ดีมะแอ
61017062823)
น.ส. ดาริน ดวงเต็ม
94 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ไม่เกิน ๕๐ ที�นั�ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ :
189,000.00 189,000.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งจําลองทัวร์
61017005590)

เลขที�หรือวันที�ของสัญญาหรือ
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที�คัดเลือก ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง
และราคาที�ตกลง
โดยสรุป
ซื�อหรือจ้าง
เลขที�
วันที
56,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

11/2561

47,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด
47,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

32/2561
34/2561

02/10/2560

47,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด
189,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

37/2561

02/10/2560

10/2561

15/01/2561
10/02/2560

01/05/2561

95 จ้างจัดทําจุดประชาสัมพันธ์เเละบริการข้อมูล กิจกรรมเพิ�มศักยภาพการทํางานของนัก
ประชาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(เลขที�โครงการ : 61017192882)

13,590.00

13,590.00 เฉพาะเจาะจง ซิตตี� ปริ�นท์

13,590.00 เสนอราคาตํ�าสุด

185/2561

96 จ้างเหมาบริการเอกชนตกแต่งบูธ กิจกรรมจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าของดีชายแดน
ใต้ ศอ.บต. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(เลขที�โครงการ : 60127447915)

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตสถา กรองเห็น

15,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

29/2561

97 จ้างนักจัดรายการและเผยแพร่รายการวิทยุ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดยะลา (สวท.ยะลา) ระบบ FM ความถี� ๙๔.๒๕ MHz จํานวน ๒ คน
ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017179625)

108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยูฮานีซัน เจ๊ะหลง
นายยะยา มิบาโง

54,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

45/2561

54,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

46/2561

10/02/2560

98 จ้างนักจัดรายการวิทยุผลิตและเผยแพร่รายการ ศอ.บต. จํานวน ๖ คน ทุกวันจันทร์ วันอาทิตย์ (ตั�งแต่เวลา ๒๐.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ�น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(เลขที�โครงการ : 61017134578)

594,000.00 594,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวี อรุณศรี
น.ส.พิมพ์ชนก ลิ�มเริ�มสกุล

108,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

39/2561

10/02/2560

108,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

40/2561

10/02/2560

54,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

41/2561

10/02/2560

นางเกษร พรหมแก้ว

108,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

43/2561

02/10/2560

น.ส.ธนพร ศรีสว่างเมธา

108,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

44/2561

02/10/2560

นายอํานวย พรหมโคต

108,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

42/2561

02/10/2560

22,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

42/2561

07/12/2560

99 จ้างเหมารถบรรทุกสิบล้อเอกชนขนส่งหนังสือ ไปกลับ สมุทรสาคร- ยะลา
จํานวน 1 เที�ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 60127097769)

นายทนงศักดิ� เพ็ชรมณี

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. รุสกี ซัพพลาย อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

15/01/2561
11/09/2560

02/10/2560

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มกราคม 2561

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะ
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
ซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ

เลขที�หรือวันที�ของสัญญาหรือ
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที�คัดเลือก ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง
และราคาที�ตกลง
โดยสรุป
ซื�อหรือจ้าง
เลขที�
วันที

100 ซื�อวัสดุสํานักงาน กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ :
61017110153)

76,905.00

76,905.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

76,905.00 เสนอราคาตํ�าสุด

19/2561

101 ซื�อวัสดุสําหรับกิจกรรมกลุ่ม โครงการ การขยายผลพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
มั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยืน ประจําปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม อบรมทีมวิทยากร ครู ก. และ
ครู ข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017167952)

15,620.00

15,620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพจนา 2

15,620.00 เสนอราคาตํ�าสุด

184/2561

01/12/2561

102 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จํานวน ๒ คัน ระยะเวลา ๔ วันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที� 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช แอนด์ เบสท์ แทรฟเวิล จํากัด
โครงการ : 61017054706)

120,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

9/2561

01/05/2561

103 จ้างจัดทําปฏิทินอิสลาม ประจําปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 60127473501)

500,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

09/2560

29/12/2560

500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง สมิลัน เพรส

09/01/2561

104 จ้างทําเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(เลขที�โครงการ : 61017160070)

16,200.00

16,200.00 เฉพาะเจาะจง โอ.เค. คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

16,200.00 เสนอราคาตํ�าสุด

20/2561

11/01/2561

105 จ้างทําเอกสารในการอบรม กิจกรรม การขยายผลพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั�นคง
มั�งคั�ง ยั�งยืน ประจําปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมอบรมทีมวิทยากร ครู ก. และ ครู ข.
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017151203)

51,980.00

51,980.00 เฉพาะเจาะจง ออโต้พริ�นท์

51,980.00 เสนอราคาตํ�าสุด

183/2561

11/01/2561

29,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอร์พีช แอนด์ โครเชท์ จํากัด

29,380.00 เสนอราคาตํ�าสุด

181/2561

4,500.00 เสนอราคาตํ�าสุด

003/2561

20,022.38 เสนอราคาตํ�าสุด
10,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

88/2561

01/11/2561

28/2561

01/10/2561

106 ซื�อกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการฝึกอบรม กิจกรรมการขยายผลพัฒนาหมู่บ้านชุมชน 29,380.00
เข้มเข็ง มั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยืน ประจําปี 2561 อบรมทีม วิทยากร ครู ก.เเละครู ข.
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017148792)
107 จ้างทําป้ายไวนิลโครงการสนับสนุนผู้ร่วมสร้างสันติสุขในระดับอําเภอ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017132059)
108 จ้างซ่อมแซมบํารุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017141310)
109 ซื�อวัสดุอุปโภคบริโภค (กระเช้าเยี�ยม) จํานวน 10 ชุด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017137115)

4,500.00
20,022.38
10,000.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสะเตง โฆษณา
20,022.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิธานพาณิชย์ จํากัด สาขายะลา
10,000.00 เฉพาะเจาะจง เอกศิลปย์(เจ๊หงษ์)

01/11/2561

21/12/2560

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มกราคม 2561

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะ
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
ซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ

110 ซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017129346) 248,760.00 248,760.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยะลาสหพันธ์แก๊ส
111 จ้างถ่ายเอกสาร กิจกรรมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื�อนเกษตรฐานรากจังหวัด
6,500.00
6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอย์ดา โฆษณา
ชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 60107135363)

เลขที�หรือวันที�ของสัญญาหรือ
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที�คัดเลือก ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง
และราคาที�ตกลง
โดยสรุป
ซื�อหรือจ้าง
เลขที�
วันที
248,760.00 เสนอราคาตํ�าสุด
6,500.00 เสนอราคาตํ�าสุด

87/2561
4/2561

01/11/2561
18/10/2560

112 จ้างจัดทําเกียรติบัตรพร้อมแฟ้มแข็ง ขนาด A4 พับสอง สองสี กิจกรรมส่งเสริม
การศึกษาแก่เยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปี ๒๕๖๑
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017133656)

7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

7,200.00 เสนอราคาตํ�าสุด

32/2561

01/10/2561

113 ซื�อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรม
(Million Gifts Million Smiles) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017133479)

8,300.00

8,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

8,300.00 เสนอราคาตํ�าสุด

31/2561

01/10/2561

114 ซื�อหมอนผ้าห่ม และ ตุ๊กตา กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในสังคมพหุ
วัฒนธรรม (Million Gifts Million Smiles) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ :
61017133313)

29,500.00

29,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัณชญา

29,500.00 เสนอราคาตํ�าสุด

30/2561

01/10/2561

115 เช่าส่วนเกินค่าเช่าเครื�องถ่ายเอกสาร ประจําเดือน ธันวาคม
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017102873)

10,712.50

10,712.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ก้าวมั�นวัฒนกิจ

10,712.50 เสนอราคาตํ�าสุด

85/2561

12/01/2560

116 จ้างเหมาบริการเครื�องเสียงชุดใหญ่ และ เหมาประดับตกแต่งเวทีและติดตั�ง กิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรม จชต. ประจําปี 2561 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017109385)

27,000.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออปแอมป์ 741

27,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

27/2561

01/09/2561

117 จ้างเหมาบริการบ้านลมและเครื�องเล่นม้าหมุน กิจกรรมส่งเสริมศึกษาแก่เยาวชนใน
สังคมพหุวัฒนธรรม จชต. ประจําปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ :
61017109043)

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย พรหมดวง

25,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

26/2561

01/09/2561

118 จ้างทําสมุดโทรศัพท์ฉบับพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 60127264454) 102,000.00 102,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บลูอิมเมจ จํากัด

102,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

84/2561

09/01/2561

119 ซื�อตุ๊กตาคละแบบ กิจกรรมส่งเสริมศึกษาแก่เยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรม จชต.
ประจําปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017109880)

100,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

24/2561

09/01/2561

100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง ริษัท ฟาต้า จํากัด

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มกราคม 2561

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

120 จ้างเหมาบริการเต็นท์โดม , เต็นท์โค้ง ,เวที , เครื�องกําเนิดไฟฟ้า และบริการเก้าอี�
กิจกรรมส่งเสริมศึกษาแก่เยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรม จชต. ประจําปี ๒๕๖๑ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017110035)

วงเงินที�จะ
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
ซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ

171,320.00 171,320.00 เฉพาะเจาะจง จุรีรัตน์ บริการ

เลขที�หรือวันที�ของสัญญาหรือ
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที�คัดเลือก ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง
และราคาที�ตกลง
โดยสรุป
ซื�อหรือจ้าง
เลขที�
วันที
171,320.00 เสนอราคาตํ�าสุด

23/2561

09/01/256

121 จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร (รถตู้) รับ - ส่ง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017083053)

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอร์ ลีน่า ทราเวล

35,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

19/2561

10/01/2561

122 จ้าง้เหมารถยนต์โดยสาร (รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017079297)

70,000.00

70,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาตรี จินดาดวง

70,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

18/2561

10/01/2561

492,000.00 492,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เรือนวิถีไทย

492,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

38/2561

123 เช่าเวลาสถานีวิทยุชุมชนคลื�นวิถีไทย ระบบ FM ความถี� 95.50 MHz อ.เมือง จ.ยะลา
ออกอากาศ 24 ชั�วโมง จํานวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ :
61017086468)

10/02/2560

124 จ้างกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประจําปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017017787)

22,720.00

22,720.00 เฉพาะเจาะจง จุรีรัตน์ บริการ

22,720.00 เสนอราคาตํ�าสุด

16/2561

125 จ้างทําเอกสารประกอบการอบรม ตามกิจกรรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ขับเคลื�อนยุติธรรมทางเลือกกับกฎหมายพิเศษในพื�นที�จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017088284)

44,280.00

44,280.00 เฉพาะเจาะจง โอ.เค. คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

44,280.00 เสนอราคาตํ�าสุด

18/2561

126 จ้างทําไวนิล พร้อมรูปภาพประกอบ ตามกิจกรรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ขับเคลื�อนยุติธรรมทางเลือกกับกฎหมายพิเศษในพื�นที�จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017087249)

11,250.00

11,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอารีฟ อาร์ต

11,250.00 เสนอราคาตํ�าสุด

17/2561

09/01/2561

127 ซื�อวัสดุสิ�นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017086987)
128 ซื�อกระเป๋าใส่เอกสาร ตามกิจกรรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื�อน
ยุติธรรมทางเลือกกับกฎหมายพิเศษในพื�นที�จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017086889)

30,000.00

30,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด
73,800.00 เสนอราคาตํ�าสุด

16/2561

09/01/2561

73,800.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยะลาบริบูรณ์
73,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพัชร์ บุญสถาพรพิพัฒน์

129 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าสํานักงานและอุปกรณ์สื�อสาร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 60117113757)

93,580.00

93,580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเวิลด์เทคคอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ก

93,580.00 เสนอราคาตํ�าสุด

76/2561

15/2561

03/01/2561
01/09/2561

01/09/2561

29/12/2560

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มกราคม 2561

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

130 ซื�อกิจกรรมการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมและเรียนรู้พหุวัฒนธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017071153)

วงเงินที�จะ
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
ซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ

เลขที�หรือวันที�ของสัญญาหรือ
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที�คัดเลือก ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง
และราคาที�ตกลง
โดยสรุป
ซื�อหรือจ้าง
เลขที�
วันที

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลาวา จักรปัก

45,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

07/2561

14/12/2560

131 ซื�อพวงหรีดดอกไม้สด จํานวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(เลขที�โครงการ : 61017065252)

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอโศก (ใจดี)

1,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

25/2561

27/12/2560

132 จ้างจัดทําเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017050904)
133 จ้างสถานีวิทยุชุมชน (บริษัท จารุลักขณา เรดิโอ จํากัด) รับสัญญาณรายการวิทยุ
ศอ.บต. และการถ่ายทอดเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 60127458006)

2,400.00

2,400.00 เสนอราคาตํ�าสุด
60,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

02/2561

25/12/2560

60,000.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีไซน์ ปริ�น
60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จารุลักขณา เรดิโอ

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง อุดมเบตงเน็ตเวิร์ค

60,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

30/2561

02/10/2560

120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์.โอ.พี.มาร์เก็ตติ�ง จํากัด

120,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

29/2561

02/10/2560

134 จ้างสถานีวิทยุชุมชน (หจก.อุดมเบตงเน็ตเวิร์ค) รับสัญญาณรายการวิทยุ ศอ.บต. และ
การถ่ายทอดเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 60127459927)
135 จ้างสถานีวิทยุชุมชน (บริษัท เอ็กซ์.โอ.พี.มาร์เก็ตติง จํากัด) รับสัญญาณรายการวิทยุ
ศอ.บต. และการถ่ายทอดเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 60127462993)

31/2561

10/02/2560

136 จ้างสถานีวิทยุชุมชน กรีนเรดิโอ รับสัาญญาณรายการวิทยุ ศอ.บต. และการถ่ายทอด
เสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 60127457384)
137 จ้างสถานีวิทยุชุมชนแชมป์เปี�ยนเริดิโอ รับสัญญาณรายการวิทยุ ศอ.บต. และการ
ถ่ายทอดเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 60127332618)

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยุชุมชน กรีนเรดิโอ

60,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

25/2561

10/02/2560

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง แชมป์เปี�ยน เรดิโอ

60,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

13/2561

10/02/2560

138 จ้างซ่อมแซมเครื�องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 60127297684)

34,950.00

34,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเวิลด์เทคคอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ก

34,950.00 เสนอราคาตํ�าสุด

75/2561

26/12/2560

139 ซื�อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(เลขที�โครงการ : 61017018361)

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

30,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

17/2561

03/01/2561

140 จ้างจัดทําเอกสารประกอบการอบรม ชนาด A4 พิมพ์เนื�อในขาวดํา 80 แกรม 50 หน้า
จํานวน 272 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017033198)

21,760.00

21,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

21,760.00 เสนอราคาตํ�าสุด

23/2561

19/12/2560

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มกราคม 2561

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

141 ซื�อซื�อถุงผ้าสกรีนโลโก้ ศอ.บต. ขนาดกว้าง 12 นิ�ว สูง 14 นิ�ว ฐาน ๓ นิ�ว ขยายข้าง
๓ นิ�ว กิจกรรมกลยุทธ์การใช้สื�ออย่างสร้างสรรค์และการรู้เท่าทันสื�อ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 60127343180)

วงเงินที�จะ
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
ซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ

เลขที�หรือวันที�ของสัญญาหรือ
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที�คัดเลือก ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง
และราคาที�ตกลง
โดยสรุป
ซื�อหรือจ้าง
เลขที�
วันที

46,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

46,240.00 เสนอราคาตํ�าสุด

18/2561

18/12/2560

142 จ้างทําเอกสารประกอบการอบรม กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนพระราชดําริฯ 240,000.00 240,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 60127486199)

240,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

10/2561

29/12/2560

46,240.00

143 จ้างสถานีวิทยุชุมชน (หจก.เสียงสมิหลา) รับสัญญาณรายการวิทยุ ศอ.บต.
และการถ่ายทอดเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 60127459339)

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เสียงสมิหลา

60,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

24/2561

144 จ้างส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจําปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 60127485810)

20,700.00

20,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มดี มีเดีย

20,700.00 เสนอราคาตํ�าสุด

09/2561

29/12/2560

145 จ้างส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจําปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 60127486812)

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออปแอมป์ 741

35,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

11/2561

29/12/2560

146 จ้างงานตัดต้นไม้บริเวณพื�นที� ศอ.บต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(เลขที�โครงการ : 60127143518)

11,200.00

11,200.00 เฉพาะเจาะจง นาย วัลลภ เหมวัชรสุวรรณ

11,200.00 เสนอราคาตํ�าสุด

66/2561

13/12/2560

147 ซื�อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017036416)

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

24,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

06/2561

04/01/2561

148 จ้างทําเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017036860)
149 จ้างทําเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017034679)

23,200.00

23,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก
7,500.00 เฉพาะเจาะจง โอ.เค. คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

23,200.00 เสนอราคาตํ�าสุด
7,500.00 เสนอราคาตํ�าสุด

17/2561

04/01/2561

16/2561

04/01/2561

4,900.00 เสนอราคาตํ�าสุด

03/2561

25/12/2560

12,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด
7,500.00 เสนอราคาตํ�าสุด

15/2561

1,500.00 เสนอราคาตํ�าสุด

004/2561

150 ซื�อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017031776)
151 จ้างทําเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017033034)
152 จ้างทําเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3(เลขที�โครงการ : 61017030341)
153 จ้างทําเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ:

7,500.00
4,900.00
12,000.00
7,500.00
1,500.00

4,900.00 เฉพาะเจาะจง ดีไซน์ ปริ�น
12,000.00 เฉพาะเจาะจง โอ.เค. คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส
7,500.00 เฉพาะเจาะจง โอ.เค. คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

14/2561

10/02/2560

01/04/2561
03/01/2561
01/04/2561

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มกราคม 2561

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

ลําดับ

154 ซื�อวัสดุสํานักนักงาน ตามกิจกรรมการบูรณาการขับเคลื�อนเครือข่ายสร้างความเข้าใจ
ในกระบวนการยุติธรรมทางเลือกภายใต้กฏหมายพิเศษด้านความมั�นคงนในพื�นที�
จชต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(เลขที�โครงการ : 61017020776)
155 ซื�อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017020957)
156 จ้างจัดทําเอกสารประกอบการประชุมบูโด - สุไหงปาดี
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017014119)

วงเงินที�จะ
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
ซื�อหรือจ้าง
20,000.00

500.00
4,800.00

รายชื�อผู้เสนอราคา
และราคาที�เสนอ

20,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยะลาบริบูรณ์

500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า
4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

157 จ้างเหมารถยนต์ตู้พร้อมคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61017009884)
158 จ้างจัดทําเอกสารประกอบการฝึกทักษะและจัดทําวุฒิบัตรพร้อมแฟ้มแข็ง กิจกรรม
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 60127485161)

28,000.00
20,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรรณะภา วิชัยศร
20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

159 จ้างจัดทําเอกสารและจัดทําเกียรติบัตรพร้อมแฟ้มแข็ง กิจกรรมการจัดอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและเรียนรู้พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที� 2 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 60127486492)

27,000.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

160 ซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น (ดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(เลขที�โครงการ : 61017006533)
161 ซื�อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมและเรียนรู้พหุวัฒนธรรมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที� 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 60127486703)
รวม 161 รายการ/กิจกรรม

241,560.00 241,560.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยะลาสหพันธ์แก๊ส
10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า
รวมจํานวนเงิน

เลขที�หรือวันที�ของสัญญาหรือ
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที�คัดเลือก ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง
และราคาที�ตกลง
โดยสรุป
ซื�อหรือจ้าง
เลขที�
วันที
20,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

12/2561

500.00 เสนอราคาตํ�าสุด
4,800.00 เสนอราคาตํ�าสุด

02/2561

28,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด
20,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

8/2561
15/2561

03/01/2561

27,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

12/2561

29/12/2560

241,560.00 เสนอราคาตํ�าสุด

73/2561

10,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด

14/2561

2,011,401.00 บาท

01/2561

21/12/2560

01/04/2561
03/01/2561
01/03/2561

01/03/2561
29/12/2560

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบ สขร.1

เดือน กุมภาพันธ์ 2561
ลําดับที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ
ราคากลาง
หรือจ้าง

ผู้ที�ได้รับการ
เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
รายชื�อผู้เสนอราคาและราคาที�
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
วิธีซื�อหรือจ้าง
คัดเลือกและราคา
หรือข้อตกลงในการซื�อ
เสนอ
สรุป
ที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
หรือจ้าง

1

ซื�อมู่ลี�พร้อมติดตั�ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

68,800.00 68,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฏฐ์ ดิลกรัตโนมาศ

68,800.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 103/2561 ลว.23/01/2561

2

ซื�อกระเป๋าเอกสาร กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ติดตามและประเมินผลโครงการสถานศึกษาเป้าหมาย

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

27,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 43/2561 ลว.21/02/2561

3

ซื�อวัสดุอุปกรณ์ ประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร
การฝึกอบรมฯ (ตาดีกาเสริมสร้างสันติสุขใน จชต.

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

5,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 40/2561 ลว.19/02/2561

4

ซื�อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๑๘ รายการ

5

จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการส่งเสริมการศึกษา
ในสถานศึกษาเป้าหมาย กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ติดตามและประเมินผลโครงการสถานศึกษาเป้าหมาย

6

ซื�อวัสดุอุปกรณ์

7

จ้างทําป้ายไวนิลพร้อมออกแบบและติดตั�ง จํานวน 11
ป้าย (ป้ายผลงานเด่น ศอ.บต.)

8

จ้างซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ

9

จ้างเหมารถรถบัสรับ - ส่ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

10

จ้างจัดทําเอกสารสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการเพิ�ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานการ
ประเมินส่วนราชการตามมารการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ ศอ.บต.

5,000.00

72,990.00 72,990.00 เฉพาะเจาะจง วิน
168,000.00 168,000.00 เฉพาะเจาะจง นายซาการียา ตง

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยะลานํารุ่ง จํากัด
211,220.00 211,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟดี ก็อปปี�
19,935.17 19,935.17 เฉพาะเจาะจง บจก.พิธานพาณิชย์ สาขายะลา
100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง แอร์ ลีน่า ทราเวล
32,400.00 32,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟดี ก๊อปปี�

72,990.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 55/2561 ลว.26/02/2561
168,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 41/2561 ลว.21/02/2561

30,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 132/2561 ลว.22/02/2561
211,220.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 129/2561 ลว.23/02/2561
19,935.17 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 134/2561 ลว.23/02/2561
100,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 30/2561 ลว.23/02/2561
32,400.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 6/2561 ลว.23/02/2561

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบ สขร.1

เดือน กุมภาพันธ์ 2561
ลําดับที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ
ราคากลาง
หรือจ้าง

ผู้ที�ได้รับการ
เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
รายชื�อผู้เสนอราคาและราคาที�
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
วิธีซื�อหรือจ้าง
คัดเลือกและราคา
หรือข้อตกลงในการซื�อ
เสนอ
สรุป
ที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
หรือจ้าง

11

ซื�อกระเป๋าสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการเพิ�มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานการประเมินส่วน
ราชการตามมารตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ศอ.บต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(เลขที�โครงการ : 61027384035)

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

12

จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมและทํากิจกรรม
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามและประเมินผล
โครงการสถานศึกษาเป้าหมาย

13

เช่าเวลาผลิตและดําเนินรายการวิทยุสายสัมพันธ์ฮัจญ์
ศอ.บต. สวท.สตูล

65,163.00 65,163.00 เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดสตูล

65,163.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 5/2561 ลว.03/01/2561

14

ซื�อวัสดุอุปกรณ์

15

จ้างจัดทําเอกสารประกอบการประชุมคณะตรวจ
ติดตามประเมินผลโครงการฯ

87,800.00 87,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์พร การค้า
4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

87,800.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 126/2561 ลว.08/02/2561
4,800.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 17/2561 ลว.22/02/2561

16

ซื�อวัสดุอุปโภคบริโภค จํานวน ๕ ชุด

5,000.00

17

จ้างจัดทําเอกสาร กิจกรรมเพิ�มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของ ศอ.บต.

9,000.00

18

จ้างเหมารถโดยสารบัสปรับอากาศ

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

5,000.00 เฉพาะเจาะจง เอกศิลปย์(เจ๊หงษ์)
9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

196,000.00 196,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทท่องไทยทั�วทิศจํากัด

18,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 5/2561 ลว.23/02/2561

9,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 42/2561 ลว.21/02/2561

5,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 53/2561 ลว.20/02/2561
9,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 04/2561 ลว.20/02/2561

196,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 16/2561 ลว.21/02/2561

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบ สขร.1

เดือน กุมภาพันธ์ 2561
ลําดับที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ
ราคากลาง
หรือจ้าง

ผู้ที�ได้รับการ
เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
รายชื�อผู้เสนอราคาและราคาที�
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
วิธีซื�อหรือจ้าง
คัดเลือกและราคา
หรือข้อตกลงในการซื�อ
เสนอ
สรุป
ที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
หรือจ้าง

19

ซื�อวัสดุฝึกอบรมสาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน JN
90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน JN
32,265.00 32,265.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

20

ซื�อวัสดุฝึกอบรมสาขาช่างไฟฟ้า

21

จ้างทําเอกสารประกอบการประชุม

22

จ้างทําโปสเตอร์ ขนาด A3 พิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ตมัน
210 แกรม

37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

32,265.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 15/2561 ลว.21/02/2561
37,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 121/2561 ลว.13/02/2561

23

ซื�อผ้าขนหนูผืนกลาง ชุดกีฬาเด็กเล็ก (เสื�อพร้อมกางเกง)
และชุดกีฬาเด็กโต (เสื�อพร้อมกางเกง) กิจกรรม
ส่งเสริมศึกษาแก่เยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรม จชต.
ประจําปี 2561

94,400.00 94,400.00 เฉพาะเจาะจง ฮาซิมสปอร์ต

94,400.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 25/2561 ลว.09/01/2561

24

จ้างทําป้ายไวนิล

25

จ้างทําบัตรประจําตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม

70,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 7/2561 ลว.09/02/2561
7,200.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 29/2561 ลว.20/02/2561

26

จ้างทําเอกสารประกอบการปฐมนิเทศ

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลันกราฟิกยะลา
7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก
24,750.00 24,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

27

ซื�อกระเป๋าใส่เอกสาร

28

จ้างทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์

29

เช่าส่วนเกินเครื�องถ่ายเอกสาร ประจําเดือน ม.ค. 2561

30

จ้างทํากระเป๋าสําหรับใส่เอกสาร

31

ซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น (ดีเซล)

32
33

บํารุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ
ซื�อวัสดุอุปโภคบริโภค จํานวน ๑๐ ชุด

67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า
130,000.00 130,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลันกราฟิกยะลา
11,467.50 11,467.50 เฉพาะเจาะจง หจก. ก้าวมั�นวัฒนกิจ
260,000.00 260,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลันกราฟิกยะลา
244,260.00 244,260.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ยะลาสหพันธ์แก๊ส
52,029.82 52,029.82 เฉพาะเจาะจง บจก. พิธานพาณิชย์ สาขายะลา
10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เอกศิลปย์(เจ๊หงษ์)

90,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 12/2561 ลว.19/02/2561
90,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 11/2561 ลว.15/02/2561

24,750.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 28/2561 ลว.20/02/2561
67,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 10/2561 ลว.20/02/2561
130,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 9/2561 ลว.13/02/2561
11,467.50 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 113/2561 ลว.01/02/2561
260,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 8/2561 ลว.12/02/2561
244,260.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 131/2561 ลว.20/02/2561
52,029.82 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 130/2561 ลว.20/02/2561
10,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 51/2561 ลว.15/02/2561

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบ สขร.1

เดือน กุมภาพันธ์ 2561
ลําดับที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ
ราคากลาง
หรือจ้าง

ผู้ที�ได้รับการ
เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
รายชื�อผู้เสนอราคาและราคาที�
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
วิธีซื�อหรือจ้าง
คัดเลือกและราคา
หรือข้อตกลงในการซื�อ
เสนอ
สรุป
ที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
หรือจ้าง

34

จ้างจัดทําเอกสารประกอบการฝึกอบรมกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐในพื�นที�
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปี 2561 หลักสูตร การ
พัฒนาสมรรถนะที�จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานแก่
บุคลากรภายใน ศอ.บต.

35

ซื�อวัสดุอุปโภคบริโภค จํานวน ๓๐๐ ชุด

36

จ้างจ้างทําป้ายไวนิล จ้างทําใบประกาศ และจ้างทําโล่
อะคริลิคพร้อมกล่อง

72,810.00 72,810.00

37

ซื�อจัดซื�อวัสดุสํานักงานประกอบการประชุมถอด
บทเรียน โครงการขับเคลื�อนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

147,180.00 147,180.00

38

จ้างโครงการขับเคลื�อนการมีส่วนร่วมของภาคประชา
สังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

42,240.00 42,240.00

เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มดี มีเดีย

42,240.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 12/2561 ลว.17/02/2561

39

จ้างซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ

25,951.78 25,951.78

เฉพาะเจาะจง บจก.พิธานพาณิชย์ สาขายะลา

25,951.78 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 129/2561 ลว.15/02/2561

12,800.00 12,800.00

174,000.00 174,000.00

เฉพาะเจาะจง ออโต้พริ�นท์

12,800.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 219/2561 ลว.19/02/2561

เฉพาะเจาะจง นครไทย
เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีไซน์ ปริ�น

174,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 52/2561 ลว.19/02/2561
72,810.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 13/2561 ลว.15/02/2561

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด มาร์ค มีเดีย
กิจการค้า

147,180.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 13/2561 ลว.16/02/2561

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบ สขร.1

เดือน กุมภาพันธ์ 2561
ลําดับที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ
ราคากลาง
หรือจ้าง

40

จ้างเหมารถทัวร์รถบัสโดยสาร ขนาด 45 ที�นั�ง พร้อม
คนขับและนํ�ามันเชื�อเพลิง กิจกรรมนําร่องธนาคารนํ�า
ใต้ดิน เพื�อก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื�นที�จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

41

จ้างป้ายไวนิล

4,550.00

4,550.00

42

จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม

3,600.00

3,600.00

43

ซื�อวัสดุสํานักงาน

1,700.00

1,700.00

44

ซื�อวัสดุอุปกรณ์จัดทําบัตรประจําตัวบัณฑิตอาสาฯ

315,580.00 315,580.00

45

ซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น

255,060.00 255,060.00

46

ถุงผ้าโพลีเอสเตอร์ กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในพื�นที� จชต. หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะ
ที�จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานแก่บุคลากรภายใน

27,200.00 27,200.00

47

ซื�อจัดซื�อวัสดุอุปโภคและบริโภค

50,000.00 50,000.00

48

ซื�อวัสดุอุปโภคบริโภค จํานวน ๑๑ ชุด

11,000.00 11,000.00

49

จ้างจัดทําเอกสารประกอบการประชุม

31,240.00 31,240.00

50

จ้างผลิตสื�อประชาสัมพันธ์

98,000.00 98,000.00

51

จ้างทําเอกสารประกอบการบรรยาย

91,000.00 91,000.00

52

จ้างจัดทําเอกสารพร้อมเข้าเล่มสรุปการดําเนินงาน
โครงการเมืองต้นแบบ61027203953)

13,500.00 13,500.00

144,000.00 144,000.00

ผู้ที�ได้รับการ
เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
รายชื�อผู้เสนอราคาและราคาที�
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
วิธีซื�อหรือจ้าง
คัดเลือกและราคา
หรือข้อตกลงในการซื�อ
เสนอ
สรุป
ที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง ตลาดเก่าก็อปปี�

13,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 45/2561 ลว.18/12/2560

เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มดี มีเดีย
เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

4,550.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 14/2561 ลว.14/02/2561
3,600.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 13/2561 ลว.14/02/2561

เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า
เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟดี ก็อปปี�

1,700.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 12/2561 ลว.14/02/2561
315,580.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 11/2561 ลว.15/02/2561

เฉพาะเจาะจง หจก. ยะลาสหพันธ์แก๊ส
เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอร์พีช แอนด์
โครเชท์ จํากัด

255,060.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 115/2561 ลว.09/02/2561
27,200.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 211/2561 ลว.14/02/2561

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดูวิมันนี�
เฉพาะเจาะจง เอกศิลปย์(เจ๊หงษ์)

50,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 01/2561 ลว.14/02/2561
11,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 49/2561 ลว.12/02/2561

เฉพาะเจาะจง ร้านวิลดารการค้า
เฉพาะเจาะจง บจก.มาสเตอร์พีช แอนด์
โครเชท์

31,240.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 11/2561 ลว.22/01/2561
98,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 121/2561 ลว.25/01/2561

เฉพาะเจาะจง ร้านหน้าเรียน
เฉพาะเจาะจง ร้านวิน

91,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 122/2561 ลว.25/01/2561
144,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 127/2561 ลว.12/02/2561

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบ สขร.1

เดือน กุมภาพันธ์ 2561
ลําดับที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ
ราคากลาง
หรือจ้าง

ผู้ที�ได้รับการ
เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
รายชื�อผู้เสนอราคาและราคาที�
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
วิธีซื�อหรือจ้าง
คัดเลือกและราคา
หรือข้อตกลงในการซื�อ
เสนอ
สรุป
ที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
หรือจ้าง

53

จ้างเหมาเอกชนในการออกแบบและจัดทําแผนที�
ท่องเที�ยวฮาลาล (Halal Map) จํานวน 30,000 ฉบับ

450,000.00 450,000.00

เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์มิตรภาพ

77,750.00 77,750.00

เฉพาะเจาะจง ร้าน เอฟดี ก๊อปปี�
เฉพาะเจาะจง ร้านพจนา 2

54

ซื�อวัสดุสํานักงาน

55

ซื�อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐในพื�นที� จชต. ประจําปี 2561 หลักสูตร
การพัฒนาสมรรถนะที�จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานแก่
บุคลากรภายใน ศอ.บต.

56

ซื�อส่งเสริมการเลี�ยงโคเนื�อตามโครงการพาคนกลับ
บ้านประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

382,400.00 382,400.00

เฉพาะเจาะจง นางสาว กาญจนา เจ๊ะมะ /
ร้านซูลต่าน ฟาร์ม

382,400.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 11/2561 ลว.13/02/2562

57

ซื�อวัสดุสํานักงาน จํานวน 48 รายการ

376,809.00 376,809.00

58

ซื�อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรม กิจกรรมโครงการ
ปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ เเละพนักงาน
ส่วนท้องถิ�น ใน จชต. ประจําปีงบประมาณ 2561

เฉพาะเจาะจง ร้านวิน
เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

376,809.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 125/2561 ลว.06/02/2561
5,150.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 194/2561 ลว.01/02/2561

59

ซื�อวัสดุฝึกอบรมสาขาช่างก่อสร้าง

90,000.00 90,000.00

60

จ้างทําเอกสารประกอบการประชุม

61

จ้างทําเอกสารและวุฒิบัตรพร้อมแฟ้มแข็ง กิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐
(เงินกันเบิกเหลื�อปีไม่มีหนี� ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐)

8,000.00

5,150.00

8,000.00

5,150.00

450,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 10/2561 ลว.14/02/2561
77,750.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 9/2561 ลว.13/02/2561
8,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 204/2561 ลว.13/02/2561

32,400.00 32,400.00

เฉพาะเจาะจง ร้าน JN
เฉพาะเจาะจง โอ.เค. คอมพิวเตอร์ แอนด์
เซอร์วิส

90,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 8/2561 ลว.06/02/2561
32,400.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 26/2561 ลว.31/01/2561

45,000.00 45,000.00

เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

45,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 39/2561 ลว.06/02/2561

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบ สขร.1

เดือน กุมภาพันธ์ 2561
ลําดับที�

62

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ
ราคากลาง
หรือจ้าง

ผู้ที�ได้รับการ
เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
รายชื�อผู้เสนอราคาและราคาที�
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
วิธีซื�อหรือจ้าง
คัดเลือกและราคา
หรือข้อตกลงในการซื�อ
เสนอ
สรุป
ที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์

18,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 7/2561 ลว.06/02/2561

เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีไซน์ ปริ�น
เฉพาะเจาะจง บจก.พิธานพาณิชย์ สาขายะลา

4,900.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 09/2561 ลว.12/02/2561
21,542.31 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 117/2561 ลว.12/02/2561

20,800.00 20,800.00

เฉพาะเจาะจง โอ.เค. คอมพิวเตอร์ แอนด์
เซอร์วิส

20,800.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 30/2561 ลว.12/02/2561

ซื�อกระเป๋าเอกสารพร้อมสกรีน ตามกิจกรรมการแก้ไข
ปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที�ตกหล่นทางการ
ทะเบียนราษฎรโดยการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม

45,240.00 45,240.00

เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

45,240.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 29/2561 ลว.09/02/2561

67

จ้างเช่าเหมารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ (ในต่างประเทศ)
จํานวน 2 คัน

18,000.00 18,000.00

เฉพาะเจาะจง นายไฟศอล หะยีเย๊าะ

18,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 006/2561 ลว.15/01/2561

68

จ้างเช่าเหมารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ (ในประเทศ)
จํานวน 2 คัน

7,000.00

7,000.00

เฉพาะเจาะจง นายไฟศอล หะยีเย๊าะ

7,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 005/2561 ลว.13/01/2561

69

จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม

3,920.00

3,920.00

70

ซื�อวัสดุสํานักงาน

3,300.00

3,300.00

เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า
เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

3,920.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 08/2561 ลว.08/02/2561
3,300.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 07/2561 ลว.08/02/2561

18,000.00 18,000.00

63

จ้างจัดทําเอกสารการประชุมตามกิจกรรมสนับสนุน
การประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบสืบ
เนื�องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ประจําปี
ซื�อวัสดุส์ ํานักงาน

64

จ้างซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ

21,542.31 21,542.31

65

จ้างจัดทําประกาสนียบัตร ตามกิจกรรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพือสนับสนุนการสร้างความเข้าใจหลักการ
ศาสนาอิสลามด้านการอํานวยความเป็นธรรมของสตรี
และเด็กในพื�นที�จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา ประจําปี
2560

66

4,900.00

4,900.00

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบ สขร.1

เดือน กุมภาพันธ์ 2561
ลําดับที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ
ราคากลาง
หรือจ้าง

71

เช่าเวลาผลิตและดําเนินรายการวิทยุสายสัมพันธ์ฮัจญ์
ศอ.บต. สวท.สงขลา

72

ซื�อวัสดุอุปโภคบริโภค จํานวน 4 ชุด

73

ซื�อกระดาษ เอ 4 จํานวน 100 กล่อง

57,500.00 57,500.00

74

จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์

75,840.00 75,840.00

75

วัสดุอุปกรณ์ ตามกิจกรรมแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิ
ของคนไทยที�ตกหล่นทางทะเบียนราษฎรโดยการตรวจ
พิสูจน์สารพันธุกรรม

76

จ้างทําเสื�อโปโลสําหรับ ทสปช. พร้อมปักโลโก้

77

จ้างทําเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม ตามกิจกรรมการแก้ไข
ปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที�ตกหล่นทาง
ทะเบียนราษฎรโดยการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม

78

65,163.00 65,163.00
4,000.00

5,000.00

4,000.00

5,000.00

ผู้ที�ได้รับการ
เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
รายชื�อผู้เสนอราคาและราคาที�
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
วิธีซื�อหรือจ้าง
คัดเลือกและราคา
หรือข้อตกลงในการซื�อ
เสนอ
สรุป
ที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดสงขลา

65,163.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 4/2561 ลว.03/01/2561

เฉพาะเจาะจง เอกศิลปย์(เจ๊หงษ์)
เฉพาะเจาะจง ร้านเอส วาย เครื�องเขียน

4,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 46/2561 ลว.06/02/2561
57,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 114/2561 ลว.08/02/2561

เฉพาะเจาะจง ร้านคูณเจริญการค้า
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยะลา
บริบูรณ์

75,840.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 4/2561 ลว.07/02/2561
5,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 28/2561 ลว.07/02/2561

270,000.00 270,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอร์พีช แอนด์
โครเชท์ จํากัด

270,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 12/2561 ลว.07/02/2561

15,600.00 15,600.00

เฉพาะเจาะจง โอ.เค. คอมพิวเตอร์ แอนด์
เซอร์วิส

15,600.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 26/2561 ลว.07/02/2561

จ้างทําเอกสาร

321,200.00 321,200.00

79

ซื�อนกหวีดพร้อมสายคล้องคอ

150,000.00 150,000.00

เฉพาะเจาะจง คูณเจริญการค้า
เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอร์พีช แอนด์
โครเชท์ จํากัด

321,200.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 3/2561 ลว.07/02/2561
150,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 06/2561 ลว.07/02/2561

80

ซื�อไฟฉายสําหรับ ทสปช.

300,000.00 300,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอร์พีช แอนด์
โครเชท์ จํากัด

300,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 05/2561 ลว.07/02/2561

81

จ้างทําเสื�อโปโลเครือข่ายกู้ชีพ - กู้ภัย และสติ�กเกอร์โล
โก้ ศอ.บต.

257,380.00 257,380.00

เฉพาะเจาะจง ร้านปัตตานีเครื�องแบบ

257,380.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 11/2561 ลว.07/02/2561

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบ สขร.1

เดือน กุมภาพันธ์ 2561
ลําดับที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ
ราคากลาง
หรือจ้าง

ผู้ที�ได้รับการ
เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
รายชื�อผู้เสนอราคาและราคาที�
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
วิธีซื�อหรือจ้าง
คัดเลือกและราคา
หรือข้อตกลงในการซื�อ
เสนอ
สรุป
ที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
หรือจ้าง

82

จ้างทําชุดปฏิบัติหน้าที�ให้กับสมาชิกไทยอาสาป้องกัน

83

จ้างทําเอกสารประกอบการอบรม ขนาด A๔ พิมพ์เนื�อ
ใน ๔ สี ๘๐ แกรม ๕๐ หน้า และค่าจ้างทําไวนิล ขนาด
๒ x ๔ เมตร

84

จ้างเหมาเอกชนในการจัดหาอุปกรณ์ตัดเย็บเสื�อผ้า

13,050.00 13,050.00

85

ซื�อกระเป๋าเอกสารพร้อมสกรีนโลโก้ ศอ.บต. ขนาด
กว้าง ๑๒ นิ�ว สูง ๑๔ นิ�ว ฐาน ๓ นิ�ว ขยายข้าง ๓ นิ�ว
จํานวน ๘๐ ใบ ในกิจกรรมอบรมเครือข่ายด้านการ
ประชาสัมพันธ์เพื�อการสื�อสาร

24,000.00 24,000.00

86

จ้างทําเอกสารคู่มือการดําเนินโครงการสนับสนุน
บัณฑิตอาสาฯ

87

ซื�อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี

81,000.00 81,000.00

เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดาเครื�องเขียน

81,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 38/2561 ลว.05/02/2561

88

จ้างนักจัดรายการวิทยุผลิตเผยแพร่รายการทางสถานี
วิทยุ ศอ.บต. FM ความถี� ๙๐.๒๕ MHz จํานวน ๑ คนๆ
ละ ๓ ชั�วโมงๆละ ๑๕๐ บาท ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์
(ช่วงเวลา ๑๘.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.) ตั�งแต่วันที� ๑ ตุลาคม
๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ รวม ๓๖๕ วัน

164,250.00 164,250.00

เฉพาะเจาะจง นางเกสนีย์ สุเละเล๊อะ

164,250.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 72/2561 ลว.02/10/2560

89

จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ

110,500.00 110,500.00
9,200.00

9,200.00

200,000.00 200,000.00

84,000.00

เฉพาะเจาะจง ร้านปัตตานีเครื�องแบบ
เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

110,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 10/2561 ลว.07/02/2561
9,200.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 110/2561 ลว.25/01/2561

เฉพาะเจาะจง นายดูลรอยะ เจ๊ะวานิ
เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

13,050.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 9/2561 ลว.07/02/2561
24,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 109/2561 ลว.23/01/2561

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยะลาการ
พิมพ์ (1992)

42,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัลฮัมด์ สาและ

200,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 08/2561 ลว.06/02/2561

42,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 106/2561 ลว.25/01/2561

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบ สขร.1

เดือน กุมภาพันธ์ 2561
ลําดับที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ
ราคากลาง
หรือจ้าง

จํานวน ๒ คันๆ ละ ๓ วัน

42,000.00

90

จ้างจัดทําเครื�องหมายลูกเสือสันติสุข กิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมและทักษะการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการลูกเสือสันติสุข

91

จ้างซ่อมชุดโหลกระดาษ

92

ซื�อขนม นํ�าดื�ม นํ�าผลไม้ นํ�าแข็งหลอด กิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปี ๒๕๖๑

36,025.00 36,025.00

93

ซื�อรถจักรยาน 2 ล้อ ขนาด 20 นิ�ว กิจกรรมส่งเสริม
การศึกษาแก่เยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรม จชต.
ประจําปี 2561

94

64,000.00 64,000.00

ผู้ที�ได้รับการ
เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
รายชื�อผู้เสนอราคาและราคาที�
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
วิธีซื�อหรือจ้าง
คัดเลือกและราคา
หรือข้อตกลงในการซื�อ
เสนอ
สรุป
ที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
หรือจ้าง
นายมูหัมมัดบูเลียน สตอปา
เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

42,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 107/2561 ลว.25/01/2561
64,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 34/2561 ลว.22/01/2561

เฉพาะเจาะจง บจก.ทักษิณ อินโฟเทค
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด มาร์ค มีเดีย
กิจการค้า

1,350.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 112/2561 ลว.01/02/2561
36,025.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 21/2561 ลว.09/01/2561

60,000.00 60,000.00

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด มาร์ค มีเดีย
กิจการค้า

60,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 20/2561 ลว.09/01/2561

จ้างขับเคลื�อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมใน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

20,860.00 20,860.00

เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

20,860.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 9/2561 ลว.02/02/2561

95

ซื�อขับเคลื�อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมใน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.

88,440.00 88,440.00

เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

88,440.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 10/2561 ลว.02/02/2561

96

ซื�อวัสดุอุปโภคบริโภค จํานวน ๓ ชุด

97

เช่าเวลาผลิตและดําเนินรายการวิทยุ สายสัมพันธ์ฮัจญ์
ศอ.บต. สวท.เบตง

เฉพาะเจาะจง เอกศิลปย์(เจ๊หงษ์)
เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย เบตง

3,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 43/2561 ลว.01/02/2561
65,163.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 7/2561 ลว.03/01/2561

1,350.00

3,000.00

1,350.00

3,000.00

65,163.00 65,163.00

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบ สขร.1

เดือน กุมภาพันธ์ 2561
ลําดับที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ
ราคากลาง
หรือจ้าง

ผู้ที�ได้รับการ
เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
รายชื�อผู้เสนอราคาและราคาที�
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
วิธีซื�อหรือจ้าง
คัดเลือกและราคา
หรือข้อตกลงในการซื�อ
เสนอ
สรุป
ที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
หรือจ้าง

98

เช่าเวลาผลิตและดําเนินรายการวิทยุ สายสัมพันธ์ฮัจญ์
ศอ.บต. สวท. สุไหงโก-ลก

65,163.00 65,163.00

เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย สุไหงโก-ลก

65,163.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 6/2561 ลว.03/01/2561

99

เช่าเวลาผลิตและดําเนินรายการวิทยุ สายสัมพันธ์ฮัจญ์
ศอ.บต. สวท. นราธิวาส

65,163.00 65,163.00

เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส

65,163.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 3/2561 ลว.03/01/2561

100 เช่าเวลาและผลิตรายการวิทยุสายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต.
สวท. ยะลา

65,163.00 65,163.00

เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดยะลา

65,163.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 02/2561 ลว.03/01/2561

101 เช่าเวลาผลิตและดําเนินรายการวิทยุสายสัมพันธ์ฮัจญ์
ศอ.บต. สวท.ปัตตานี

65,163.00 65,163.00

เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดปัตตานี

65,163.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 1/2561 ลว.03/01/2561

102 จ้างซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ

58,019.68 58,019.68

เฉพาะเจาะจง บจก.พิธานพาณิชย์ สาขายะลา

58,019.68 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 108/2561 ลว.02/02/2561

103 ซื�อสินค้าบริโภคและวัสดุ ตามกิจกรรมการบริการ
ประชาชนที�มายื�นขอรับการช่วยเหลือเยียวยาตาม
ระเบียบ กพต.ฯ

5,992.00

5,992.00

เฉพาะเจาะจง คูณเจริญการค้า

5,992.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 25/2561 ลว.01/02/2561

104 จ้างทําเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

9,500.00

9,500.00

เฉพาะเจาะจง ร้าน โอ.เค.ก๊อปปี�เซ็นเตอร์
แอนด์ ปริ�นติ�ง

9,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 25/2561 ลว.01/02/2561

105 จ้างทําเอกสารผลการปฏิบัติงาน

120,000.00 120,000.00

เฉพาะเจาะจง โอ.เค. คอมพิวเตอร์ แอนด์
เซอร์วิส

120,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 24/2561 ลว.01/02/2561

106 จ้างนักจัดรายการวิทยุผลิตเผยแพร่รายการข่าวสาร
ศอ.บต. ทางสถานีวิทยุ สวท. ยะลา FM ความถี� ๙๕.๐๐
MHz จํานวน ๔ ชั�วโมง ๓๐ นาที (ชั�วโมงละ ๑๕๐
์
์ �

246,375.00

54,750.00 เฉพาะเจาะจง นายเจ๊ะมามะ ยะโก๊ะ
54,750.00 เฉพาะเจาะจง นายมุสตอปา ปายอ
54,750.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรุตธิ� หะยีอาลี

54,750.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 76/2561 ลว.02/10/2560
54,750.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 77/2561 ลว.02/10/2561
54,750.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 78/2561 ลว.02/10/2562

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน กุมภาพันธ์ 2561
ลําดับที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง
บาท) ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ ตังแต่เดือนตุลาคม
๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑ รวม ๓๖๕ วัน
รวม 106 รายการ/กิจกรรม

วงเงินที�จะซื�อ
ราคากลาง
หรือจ้าง

ผู้ที�ได้รับการ
เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
รายชื�อผู้เสนอราคาและราคาที�
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
วิธีซื�อหรือจ้าง
คัดเลือกและราคา
หรือข้อตกลงในการซื�อ
เสนอ
สรุป
ที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
หรือจ้าง

54,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสุนิสา เจ๊ะปูเต๊ะ
54,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสากีนะห์ บอซู
รวมจํานวนเงิน

54,750.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 79/2561 ลว.02/10/2563
54,750.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 80/2561 ลว.02/10/2564
2,402,940.67 บาท

รายงนผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มีนาคม 2561
ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง
จ้างนักจัดรายการผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ
ทางสถานีวิทยุเครือข่าย จํานวน 6 สถานี

วงเงินที�จะ
ซื�อหรือจ้าง
328,500.00

1

จ้างจัดทําเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการ
2 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมในการ
แก้ไขปัญหา จชต.

8,000.00

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและ
ราคาที�เสนอ

ผู้ที�ได้รับการ
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
คัดเลือกและราคาที�
สรุป
ตกลงซื�อหรือจ้าง

เลขที�หรือวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง

54,750.00 เฉพาะเจาะจง นายรอซะ ลูมากามิง
54,750.00
นายวิวัฒน์ ดางีดิง
54,750.00
นางฟ้าสุวรรณ์ ตรุระจิตต์

54,750.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 115/2561 ลว.02/10/2560
54,750.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 116/2561 ลว.02/10/2560
54,750.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 117/2561 ลว.02/10/2560

54,750.00

นายสุธี สนธยาวัฒน์

54,750.00

นางสาวกษิมา มาสะพันธ์

54,750.00

นายสุพจน์ อาดํา

54,750.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 118/2561 ลว.02/10/2560
54,750.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 119/2561 ลว.02/10/2560
54,750.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 120/2561 ลว.02/10/2560

8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

8,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 307/2561 ลว.29/03/2561

20,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 21/2561 ลว.15/03/2561
42,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 43/2561 ลว.29/03/2561

13,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว
42,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแสยุนดิน ดอเลาะ / นิสิตทัวร์
13,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

17,000.00

17,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.มาสเตอร์พีช แอนด์ โครเชท์

17,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 303/2561 ลว.29/03/2561

7 จ้างซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
8 ซื�อกระเป๋าใส่เอกสาร

19,200.00

19,200.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 153/2561 ลว.29/03/2561
7,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 25/2561 ลว.29/03/2561

9 จ้างซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
จ้างสถานีวิทยุชุมชน บันนังสตา ระบบFM ความถี�
10
104.25 MHz

37,948.09

19,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิท เจริญการยาง
7,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก. มาสเตอร์พีช แอนด์ โครเชท์
37,948.09 เฉพาะเจาะจง บจก.พิธานพาณิชย์ สาขายะลา

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิวัฒน์ ดางีดิง

3 เช่าห้องประชุมโรงแรมสําหรับจัดงาน
4 จ้างรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ�ามันเชื�อเพลิง
จ้างจัดทําประกาศนียบัตรพร้อมปกอย่างดี
5 กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาค
ประชาสังคมในการแก้ไขปัญหา จชต.
6

ซื�อถุงผ้าโพลีเอสเตอร์โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหา จชต.

20,000.00
42,000.00

7,500.00

13,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 306/2561 ลว.29/03/2561

37,948.09 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 152/2561 ลว.29/03/2561
60,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 147/2561 ลว.02/10/2560

รายงนผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มีนาคม 2561
ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะ
ซื�อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและ
ราคาที�เสนอ

ผู้ที�ได้รับการ
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
คัดเลือกและราคาที�
สรุป
ตกลงซื�อหรือจ้าง

เลขที�หรือวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เกตุแก้ว สิทธิพันธ์

10,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 146/2561 ลว.19/03/2561

จ้างทําเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานที�สําคัญของ
ศอ.บต.

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริวรรณ

10,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 38/2561 ลว.19/03/2561

13 จ้างจัดทําบูธนิทรรศการ
จ้างทําเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
14 เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพด้านยุทธศาสตร์
งบประมาณและติดตามผล

80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยยุทธ หมันหลัง
7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

80,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 06/2561 ลว.30/01/2561
7,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 41/2561 ลว.23/03/2561

จ้างซ่อมแซมหรือจัดหาทดแทนเครื�องรับ
โทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
15
(เคเบิลทีวี) ที�เกิดจากลัดวงจรจนได้รับความ
เสียหาย

77,600.00

77,600.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไมโครเน็ตซัพพลาย

77,600.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 77/2561 ลว.21/03/2561

3,000.00
204,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก
204,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

3,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 24/2561 ลว.26/03/2561
204,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 22/2561 ลว.27/03/2561

157,500.00

157,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

157,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 21/2561 ลว.27/03/2561

เช่าเครื�องเสียงและเวทีขนาด 4*7 ม.ใช้ในกิจกร
11 รทสถานีวิทยุซัวรอกีตอ ศอ.บต. สัมพันธ์สัญจร
ครั�งที� 3/2561
12

16 ซื�อวัสดุสํานักงาน
จ้างทําเอกสารและจัดทําป้ายไวนิลประกอบการ
17 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเครือข่าย
ชุมชนไทยพุทธและเครือข่ายชุมชนสองวิถี
ซื�อวัสดุสํานักงานประกอบการประชุมเชิง
18 ปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเครือข่ายชุมชนไทย
พุทธและเครือข่ายชุมชนสองวิถี

7,500.00

รายงนผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มีนาคม 2561
ลําดับ
19

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง
จ้างทําเอกสารประกอบการประชุม ป้ายไวนิล
และสติกเกอร์

ซื�อวัสดุในการแบ่งกลุ่มถอดบทเรียน กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดําเนิน
20
โครงการฝึกอบรมเพื�อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที�
รัฐและบุคลากรในการแก้ไขปัญหา จชต.
จ้างพัฒนาผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ใน จชต.
21 ประจําปี 2561
(จัดทํากระเป๋าย่ามแบบมีหูรูดเนื�อผ้าร่มชนิดดี)

วงเงินที�จะ
ซื�อหรือจ้าง
105,500.00
4,942.00

240,000.00

ซื�อวัสดุสํานักงาน ตามกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการสรุปผลงานและถอดบทเรียนโครงการ
22
ขับเคลื�อนนโยบายพูดคุยสันติสุขไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ประจําปี พ.ศ.2560

50,698.00

23 จ้างทําป้ายไวนิล
จ้างทําป้ายไวนิล ตามกิจกรรมให้ความรู้และมอบ
24 เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้
ได้รับผลกระทบตามระเบียบ กพต.ฯ

3,525.00

25 จ้างทําเอกสารประกอบการประชุม
จ้างเหมาเอกชนในการออกแบบและจัดทําป้ายไว
26
นิลพร้อมติดตั�งและรื�อถอนขนาด 2*10 ม.

3,600.00

5,520.00

3,000.00

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและ
ราคาที�เสนอ

105,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า
4,942.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

240,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. มาสเตอร์พีช แอนด์ โครเชท์

50,698.00 เฉพาะเจาะจง บจก.มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

ผู้ที�ได้รับการ
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
คัดเลือกและราคาที�
สรุป
ตกลงซื�อหรือจ้าง

เลขที�หรือวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง

105,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 20/2561 ลว.27/03/2561
4,942.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 287/2561 ลว.20/03/2561

240,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 10/2561 ลว.20/03/2561

50,698.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 19/2561 ลว.27/03/2561

3,525.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก
5,520.00 เฉพาะเจาะจง อินฟินิตี� ดีไซน์

3,525.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 31/2561 ลว.27/03/2561
5,520.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 37/2561 ลว.27/03/2561

3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลันกราฟิกยะลา

3,600.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 33/2561 ลว.27/03/2561
3,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 20/2561 ลว.26/03/2561

รายงนผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มีนาคม 2561
ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

ซื�อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัจนราช
27
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ
2561
28

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณรอบ
รั�วกําแพง ศอ.บต.

วงเงินที�จะ
ซื�อหรือจ้าง
16,500.00

175,000.00

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและ
ราคาที�เสนอ

16,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

175,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเวิลด์เทคคอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ก

ผู้ที�ได้รับการ
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
คัดเลือกและราคาที�
สรุป
ตกลงซื�อหรือจ้าง

เลขที�หรือวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง

16,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 56.1/2561 ลว.12/03/2561

175,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 79/2561 ลว.26/02/2561

ซื�อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมประชารัฐร่วมใจ
29 เสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพฯ(ตาดีกา)
จํานวน 7 รุ่น

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

35,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 73/2561 ลว.23/03/2561

30 จ้างทําเอกสารประกอบการประชุม
31 ซื�อวัสดุอุปกรณ์

75,000.00

75,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 05/2561 ลว.13/02/2561
11,600.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 133/2561 ลว.22/02/2561

32 จ้างซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ซื�อวัสดุสํานักงานประกอบการประชุมบัณฑิต
33
อาสา ครั�งที� 3/2561

10,828.40

75,000.00 เฉพาะเจาะจง วิน
11,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ ช่างเหล็ก
10,828.40 เฉพาะเจาะจง บจก.พิธานพาณิชย์ สาขายะลา

34 จ้างขยายเขตไฟฟ้า
35 จ้างเหมาเอกชนในการจัดแสดง จํานวน 1 ชุด
จ้างพัฒนาผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ใน จชต. ประจําปี
36 2561 (ค่าป้ายไวนิล ขนาด 2.5*9.10 ม. พร้อม
ออกแบบ ติดตั�งและรื�อถอน ความละเอียดสูง)
37

ซื�อวัสดุเพื�อใช้ในการจัดอบรมกิจกรรมนําร่อง
ธนาคารนํ�าใต้ดิน

11,600.00
500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

4,350,847.88 4,350,847.88 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
20,000.00
20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนัญธิดา ชูเอิญ
15,000.00
15,000.00 เฉพาะเจาะจง 999 ปริ�น แอนด์ ดีไซน์

4,900.00

4,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

10,828.40 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 141/2561 ลว.12/03/2561
500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 23/2561 ลว.26/03/2561
4,350,847.88 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 12/2561 ลว.16/03/2561
20,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 19/2561 ลว.15/03/2561
15,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 11/2561 ลว.23/03/2561

4,900.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 45.2/2561 ลว.18/12/2560

รายงนผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มีนาคม 2561
ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะ
ซื�อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและ
ราคาที�เสนอ

เลขที�หรือวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง

จ้างสาธิตการขุดดิน การจัดอบรมกิจกรรมนําร่อง
38 ธนาคารนํ�าใต้ดินเพื�อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัย
แล้งในพื�นที� จชต.

4,800.00

ซื�อวัสดุอุปกรณ์เพื�อใช้ในการอบรมปฏิบัติการ
39 กิจกรรมนําร่องธนาคารนํ�าใต้ดินเพื�อแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้งในพื�นที� จชต.

15,300.00

15,300.00 เฉพาะเจาะจง นางนวรัตน์ ทองคุปต์

15,300.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 46/2560 ลว.15/12/2560

40 จ้างค่าซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ

20,800.00

20,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง

20,800.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 151/2561 ลว.26/03/2561

41 จ้างเหมาเอกชนในการจัดทําวีดีทัศน์
จ้างจัดทําเกียรติบัตรปกอ่อน กิจกรรมอบรม
42 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันสิ�ง
เสพติดฯ

27,000.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านสื�อ สตูดิโอ
16,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

27,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 18/2561 ลว.15/03/2561
16,200.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 69/2561 ลว.20/03/2561

43 ซื�อวัสดุอุปโภคบริโภค จํานวน 10 ชุด
จ้างจัดทําเอกสาร กิจกรรมประชารัฐรวมใจ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์
44
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
เสริมสร้างสันติสุขใน จชต.

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า
254,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

10,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 57/2561 ลว.26/02/2561
254,100.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 61.1/2561 ลว.20/03/2561

16,200.00

254,100.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็น.เอ็น.พี.บิลดิ�งกรุ๊ป

ผู้ที�ได้รับการ
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
คัดเลือกและราคาที�
สรุป
ตกลงซื�อหรือจ้าง

4,800.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 45.1/2561 ลว.18/12/2560

45

จ้างทําเอกสารสรุปรูปเล่มโครงการพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยืน

96,000.00

96,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์นําผล

96,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 159/2561 ลว.23/03/2561

46

จ้างเหมาเอกชนในการออกแบบและพิมพ์
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง สมิลัน เพรส

50,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 17/2561 ลว.15/03/2561

รายงนผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มีนาคม 2561
วงเงินที�จะ
ซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและ
ราคาที�เสนอ

ผู้ที�ได้รับการ
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
คัดเลือกและราคาที�
สรุป
ตกลงซื�อหรือจ้าง

เลขที�หรือวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

47

ซื�อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพมุสลี
มะฮ์ในพื�นที� จชต.

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

15,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 68/2561 ลว.20/03/2561

48

จ้างทําเกียรติบัตรพร้อมแฟ้มแข็ง กิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพมุสลีมะฮ์ในพื�นที� จชต.

13,520.00

13,520.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

13,520.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 67/2561 ลว.20/03/2561

17,680.00

17,680.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

17,680.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 66/2561 ลว.20/03/2561

จ้างทํากระเป๋าใส่เอกสารแบบสะพายพร้อม
49 สกรีนโลโก้ ศอ.บต. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
มุสลีมะฮ์ในพื�นที� จชต.
50

จ้างจัดทําเอกสารและจัดทําป้ายไวนิล กิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพมุสลีมะฮ์ในพื�นที� จชต.

6,760.00

51 จ้างทํากระเป๋าสําหรับใส่เอกสารพร้อมสกรีน

18,000.00

52 จ้างซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
53 จ้างจัดทําสื�อประชาสัมพันธ์
54 จ้างทําเอกสารประกอบการประชุม

23,200.00

จ้างจัดทําทําเนียบผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคนดี
55 มีคุณธรรมใน จชต. ไปประกอบพิธีฮัจญ์
ประจําปี 2561
56 จัดซื�อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา
57 ซื�อของที�ระลึกมอบให้แก่สถานที�ศึกษาดูงาน

121,758.00
28,000.00
30,000.00

176,600.00
3,750.00

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

6,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก
18,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า
23,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
121,758.00 เฉพาะเจาะจง อามีช๊อป
28,000.00 เฉพาะเจาะจง โอ.เค. คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส
30,000.00 เฉพาะเจาะจง 999 ปริ�น แอนด์ ดีไซน์

176,600.00 เฉพาะเจาะจง พงศ์ภัทร สปอร์ต
3,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟิชบัร โอทอป

6,760.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 65/2561 ลว.20/03/2561
18,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 12/2561 ลว.22/03/2561
23,200.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 149/2561 ลว.22/03/2561
121,758.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 32/2561 ลว.22/03/2561
28,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 40/2561 ลว.16/03/2561
30,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 09/2561 ลว.22/03/2561

176,600.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 4/2561 ลว.12/03/2561
3,750.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 13/2561 ลว.19/02/2561

รายงนผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มีนาคม 2561
ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะ
ซื�อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและ
ราคาที�เสนอ

เลขที�หรือวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง

ซื�อวัสดุอื�นๆกิจกรรมประชารัฐรวมใจเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา
58
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)เสริมสร้างสันติสุข
ใน จชต.

254,100.00

59 จ้างทําเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมปกสี

3,800.00

จ้างสรุปประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
60 พัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข็มแข็ง มั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยืน
ประจําปี 2560

45,000.00

จ้างทําเอกสารโปสเตอร์ 2 ภาษา เผยแพร่ผลการ
ดําเนินงาน

345,000.00

345,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. บลูอิมเมจ

345,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 142/2561 ลว.05/03/2561

100,000.00

100,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 75/2561 ลว.20/03/2561
35,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 37/2561 ลว.20/03/2561

8,337.44

100,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า
35,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ฮารงค์ ยะหริ�ง
8,337.44 เฉพาะเจาะจง บจก.พิธานพาณิชย์ สาขายะลา

39,000.00

39,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

8,337.44 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 148/2561 ลว.22/03/2561
39,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 61/2561 ลว.19/03/2561

จ้างจัดทําเอกสาร,เกียรติบัตร กิจกรรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้นําเชิงบวกแก้ปัญหาไฟใต้อย่างยั�งยืนฯ

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

21,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 60/2561 ลว.19/03/2561

67 จ้างผลิตเอกสารกฤตภาคข่าว
จัดซื�อหนังสือพิมพ์รายวัน 8ฉบับและวารสารสุด
68
สัปดาห์ จํานวน 44 ฉบับ

64,746.00
29,712.00

64,746.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก
29,712.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

64,746.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 4/2561 ลว.30/11/2560
29,712.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 3/2561 ลว.30/11/2560

69 ซื�อวัสดุอุกรณ์

67,000.00

67,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหน้าเรียน

67,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 144/2561 ลว.16/03/2561

61

62 ซื�อวัสดุอุปโภคบริโภค จํานวน 100 ชุด
63 จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมนํ�ามันเชื�อเพลิง
64 จ้างซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ซื�อกระเป๋าใส่เอกสาร กิจกรรมเสริมสร้างภาวะ
65
ผู้นําเชิงบวกแก้ปัญหาไฟใต้อย่างยั�งยืนฯ
66

35,000.00

254,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

ผู้ที�ได้รับการ
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
คัดเลือกและราคาที�
สรุป
ตกลงซื�อหรือจ้าง

3,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โอ.เค.ก๊อปปี�เซ็นเตอร์ แอนด์ ปริ�นติ�ง
45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์ หมาดอะดํา

254,100.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 63/2561 ลว.20/03/2561

3,800.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 139/2561 ลว.19/02/2561
45,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 273/2561 ลว.15/03/2561

รายงนผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มีนาคม 2561
ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

70 จ้างซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
จัดซื�ออาหาร (ข้าวสาร) ให้กลุ่มชาติพันธุ์มานิฯ
71
โอรังอัสลี ในพื�นที� จ.นราธิวาสและ จ.ยะลา
72 จ้างเหมาเรือโดยสาร
73 ซื�อวัสดุสํานักงาน

วงเงินที�จะ
ซื�อหรือจ้าง
66,085.34
80,000.00
5,000.00
3,110.00

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและ
ราคาที�เสนอ

66,085.34 เฉพาะเจาะจง บจก.พิธานพาณิชย์ สาขายะลา
80,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านการิมะห์ การค้า
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายต้อย เจนการ
3,110.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส วาย เครื�องเขียน
25,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส วาย เครื�องเขียน

ผู้ที�ได้รับการ
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
คัดเลือกและราคาที�
สรุป
ตกลงซื�อหรือจ้าง

เลขที�หรือวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง

66,085.34 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 147/2561 ลว.19/03/2561
80,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 21/2561 ลว.05/03/2561
5,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 31/2561 ลว.09/03/2561
3,110.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 146/2561 ลว.19/03/2561

74 ซื�อวัสดุสํานักงาน
75 จ้างจัดทําเอกสารประกอบการประชุม

25,950.00

76 จ้างจัดทําเอกสารประกอบการประชุม
77 ซื�อวัสดุสํานักงาน

38,300.00

จ้างจัดทําเอกสาร (สูติบัตร) กิจกรรมสนับสนุน
78 และอํานวยการดําเนินงานทุนการศึกษาเพื�ออาชีพ
แก่เยาวชนใน จชต.(ทุน ซี พี ออลล์)

10,000.00

ซื�อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมสนับสนุนและ
79 อํานวยการดําเนินงานทุนการศึกษาเพื�ออาชีพแก่
เยาวชนใน จชต.(ทุน ซี พี ออลล์)

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

5,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 59/2561 ลว.14/03/2561

80 ซื�อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ
ซื�อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมสนับสนุนและ
81 อํานวยการดําเนินงานทุนการศึกษาเพื�ออาชีพแก่
เยาวชนใน จชต.(ทุน ซี พี ออลล์)

81,750.00

81,750.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ฟาต้า
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

81,750.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 6/2561 ลว.16/03/2561
5,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 58/2561 ลว.13/03/2561

1,400.00
4,900.00

5,000.00

1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก
38,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสุกรี ชูชาติ
4,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก
10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

25,950.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 145/2561 ลว.19/03/2561
1,400.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 30/2561 ลว.19/03/2561
38,300.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 23/2561 ลว.29/01/2561
4,900.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 22/2561 ลว.19/03/2561
10,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 60/2561 ลว.14/03/2561

รายงนผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มีนาคม 2561
ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะ
ซื�อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและ
ราคาที�เสนอ

ผู้ที�ได้รับการ
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
คัดเลือกและราคาที�
สรุป
ตกลงซื�อหรือจ้าง

เลขที�หรือวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง

ซื�อกระเป๋าใส่เอกสาร กิจกรรมสนันสนุนและ
82 อํานวยการดําเนินงานทุนการศึกษาเพื�ออาชีพแก่
เยาวชนใน จชต.(ทุน ซี พี ออลล์)

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง อามีช๊อป

60,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 57/2561 ลว.13/03/2561

จ้างจัดทําป้ายไวนิล,เอกสาร,วุฒิบัตร
กิจกรรมสนันสนุนและอํานวยการดําเนินงาน
83
ทุนการศึกษาเพื�ออาชีพแก่เยาวชนใน จชต.(ทุน ซี
พี ออลล์)

52,687.00

52,687.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มดี มีเดีย

52,687.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 56/2561 ลว.13/03/2561

84 จ้างเหมาบริการรถตู้ นายวุฒิพงศ์ แซ่ลิ�ม
85 จ้างเหมาบริการรถตู้ นายสมยศ แซ่ตึ�ง

1,650.00

86 จ้างเหมาบริการรถตู้ นายวิรัตน์ ภู่ทองคํา
87 จ้างเหมาบริการรถตู้

1,650.00

1,650.00

1,650.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิพงศ์ แซ่ลิ�ม
1,650.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ แซ่ตึ�ง
1,650.00 เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ ภู่ทองคํา

จ้างจัดทําระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการขับเคคลื�อนการมีส่วนร่วมของภาค
88
ประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.
ประจําปีงบประมาณ2560(Database)แบบออนไลน์

95,000.00

1,650.00 เฉพาะเจาะจง นายถาวร ทองประสม
95,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์ หมาดอะดํา

89 ซื�ออุปกรณ์สําหรับใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

11,390.00

11,390.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัสมะห์ สะกะแย/เอ็มเอสสปอร์ต

ซื�อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษากิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัจ
90
นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปี
งบประมาณ 2561

240,405.00

91 เช่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

1,650.00

24,500.00

240,405.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

24,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพจน์ ศรีวิรมย์

1,650.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 29/2561 ลว.09/03/2561
1,650.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 28/2561 ลว.09/03/2561
1,650.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 27/2561 ลว.09/03/2561
1,650.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 26/2561 ลว.09/03/2561
95,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 18/2561 ลว.14/03/2561

11,390.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 7/2561 ลว.16/03/2561
240,405.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 55.1/2561 ลว.12/03/2561

24,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 6/2561 ลว.16/03/2561

รายงนผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มีนาคม 2561
ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะ
ซื�อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและ
ราคาที�เสนอ

ผู้ที�ได้รับการ
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
คัดเลือกและราคาที�
สรุป
ตกลงซื�อหรือจ้าง

เลขที�หรือวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง

ซื�อถุงผ้าสําหรับใส่เอกสารประกอบการอบรม
กิจกรรมย่อยที� 3 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ
92
ติดตามประเมินผลโครงการ โครงการพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยืน

45,900.00

45,900.00 เฉพาะเจาะจง บจก. มาสเตอร์พีช แอนด์ โครเชท์

45,900.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 279/2561 ลว.16/03/2561

จ้างจัดทําเอกสารประกอบการอบรมกิจกรรมย่อย
ที� 3 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามประเมินผล
93
โครงการ โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
มั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยืน ประจําปี 2560

27,000.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

27,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 278/2561 ลว.16/03/2561

ซื�อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมย่อยที� 3 อบรมเชิง
ปฏิบัติการระบบติดตามประเมินผลโครงการ
94
โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั�นคง มั�ง
คั�ง ยั�งยืน ประจําปี 2560

16,500.00

16,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพจนา 2

16,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 274/2561 ลว.16/03/2561

ซื�อวัสดุอุปกณ์ กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจกับ
95 ผู้บริหาร ครู แกนนํานักเรียน หัวข้อ คําพ่อสอนสู่
การเป็นพลเมืองไทย จํานวน 4 รุ่น

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

14,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 54/2561 ลว.07/03/2561

ซื�อของที�ระลึก ตามกิจกรรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื�อสนับสนุนการสร้างความเข้าใจหลักการ
96
ศาสนาอิสลามด้านการอํานวยความเป็นธรรมของ
สตรและเด็กในพื�นที� จ.สตูลและ จ.สงขลา

16,500.00

16,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อาอิช เง๊าะ

16,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 36/2561 ลว.16/03/2561

97 ซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น(ดีเซล)
98 จ้างจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์

243,360.00
59,160.00

243,360.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาสหพันธ์แก๊ส
59,160.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

243,360.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 142/2561 ลว.16/03/2561
59,160.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 13/2561 ลว.12/03/2561

รายงนผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มีนาคม 2561
ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะ
ซื�อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและ
ราคาที�เสนอ

ผู้ที�ได้รับการ
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
คัดเลือกและราคาที�
สรุป
ตกลงซื�อหรือจ้าง

เลขที�หรือวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง

ซื�อวัสดุสํานักงาน ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน
จ.นราธิวาส

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งภัทร เครื�องเขียน

90,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 15/2561 ลว.07/03/2561

จ้างทําเอกสารประกอบการประชุม กิจกรรม
100 สัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด จชต.
ประจําปี 2561

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

7,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 52/2561 ลว.02/03/2561

99

ซื�อกระเป๋าเอกสารพร้อมวัสดุอุปกรณ์เพื�อ
101 ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ�ม
ประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. มาสเตอร์พีช แอนด์ โครเชท์

24,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 22/2561 ลว.13/03/2561

102 ซื�อวัสดุฝึกอบรมสาขาช่างไฟฟ้า
จ้างจัดทําป้ายชื�ออย่างดี กิจกรรมโครงการพัฒนา
103
ศักยภาพบุคลากรในพื�นที� จชต.

99,960.00

99,960.00 เฉพาะเจาะจง นูเรีย การไฟฟ้า
4,000.00 เฉพาะเจาะจง ซิตตี� ปริ�นท์

99,960.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 23/2561 ลว.07/03/2561
4,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 210/2561 ลว.14/02/2561

104 ซื�อวัสดุฝึกอบรมสาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

99,798.00

99,798.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนัสรูล ยานยนต์/น.ส.รุสนา สะนอ

99,798.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 21/2561 ลว.07/03/2561

105 ซื�อวัสดุอุปโภค บริโภค
ซื�อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการ
106
อิสลามประจําจังหวัด จชต. ประจําปี 2561

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง เอกศิลปย์(เจ๊หงษ์)

2,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 69/2561 ลว.12/03/2561

14,550.00

14,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

14,550.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 51/2561 ลว.02/03/2561

84,000.00

84,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาตรี จินดาดวง

84,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 7/2561 ลว.26/02/2561

จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสาร ตามโครงการเพิ�ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน
107 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ ศอ.บต.
108 จ้างทําป้ายไวนิล

4,000.00

325.00

325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

325.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 22/2561 ลว.02/03/2561

รายงนผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มีนาคม 2561
ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

จ้างจัดทํากระเป๋าเอกสารแบบสะพายพร้อม
สกรีนโลโก้ ศอ.บต.กิจกรรมสัมมนา
109
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด จชต.
ประจําปี 2561
ซื�อวัสดุจัดประชุม โครงการการติดตามงานขยาย
110 ผลแนวพระราชดําริฯ โครงการอาหารกลางวัน
ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน ปี2561
111 ซื�อวัสดุฝึกอบรมสาขาช่างก่อสร้าง
112 จ้างทําป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
113

จ้างทําซื�อวัสดุสํานักงาน ประจําศูนย์ฝึกอาชีพ
พระราชทานจังหวัดปัตตานี

วงเงินที�จะ
ซื�อหรือจ้าง
25,500.00

2,600.00

70,000.00
1,833.00
90,000.00

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและ
ราคาที�เสนอ

25,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

2,600.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม แอนด์ เอ็ม

ผู้ที�ได้รับการ
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
คัดเลือกและราคาที�
สรุป
ตกลงซื�อหรือจ้าง

เลขที�หรือวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง

25,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 50/2561 ลว.02/03/2561

2,600.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 58.1/2561 ลว.05/01/2561

70,000.00 เฉพาะเจาะจง อักบัรการช่าง
1,833.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า
90,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างตานีเครื�องเขียน

70,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 20/2561 ลว.07/03/2561
1,833.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 18/2561 ลว.02/03/2561

18,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 135/2561 ลว.06/03/2561
5,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 17/2561 ลว.12/03/2561

5,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 16/2561 ลว.12/03/2561

114 ซื�อของรางวัล สําหรับผู้เข้าร่วมในรายการวิทยุ
จ้างกิจกรรมแถลงผลงานการมีส่วนร่วมของ
115 องค์กรภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

18,000.00
5,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง อิสร๊อพ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

ซื�อกิจกรรมแถลงผลงานการมีส่วนร่วมของ
116 องค์กรภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

จ้างกิจกรรมแถลงผลงานการมีส่วนร่วมของ
117 องค์กรภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

90,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 19/2561 ลว.06/03/2561

13,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 15/2561 ลว.12/03/2561

รายงนผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มีนาคม 2561
ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะ
ซื�อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและ
ราคาที�เสนอ

เลขที�หรือวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง

เช่าเวลา สวท. ยะลา ความถี� ๙๕.๐๐ MHz.
118 จํานวน วันละ ๔ ชั�วโมง ๓๐ นาที ทุกวันจันทร์ วันอาทิตย์

404,460.00

119 ซื�อถุงผ้า
จ้างทําเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฎิบัติการ
120
เพิ�มประสิทธิภาพการติดตามประเมินผล

34,000.00

ซื�อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมติดตามประเมินผล กา
121
รันตี สถานศึกษาเป้าหมาย โรงเรียนดี ศรี จชต.

4,900.00

4,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

4,900.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 47/2561 ลว.12/02/2561

จ้างค่าเอกสารประกอบการประชุม กิจกรรม
122 ติดตามประเมินผล การันตี สถานศึกษาเป้าหมาย
โรงเรียนดี ศรี จชต.

6,250.00

6,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

6,250.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 46/2561 ลว.12/02/2561

เช่าส่วนเกินเครื�องถ่ายเอกสาร ประจําเดือน
กุมภาพันธ์ 2561

16,032.00

16,032.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ก้าวมั�นวัฒนกิจ

16,032.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 140/2561 ลว.02/03/2561

124 เช่าเครื�องเสียง และเวที ขนาด 8 X 12 เมตร
จ้างทําเอกสาร ขนาด A4 พิมพ์เนื�อใน 4 สี 80 แก
125
รม 50 หน้า

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เกตุแก้ว สิทธิพันธ์
18,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

20,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 131/2561 ลว.13/02/2561
18,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 133/2561 ลว.20/02/2561

126 เช่าเครื�องเสียง และเวที ขนาด 8 X 12 เมตร
จ้างทําไวนิล พร้อมรูปภาพประกอบ ตามกิจกรรม
127 อบรมหลักสูตร กฏหมายและการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เกตุแก้ว สิทธิพันธ์
11,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสะเตง โฆษณา

20,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 127/2561 ลว.22/01/2561
11,250.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 35/2561 ลว.06/03/2561

123

31,200.00

18,000.00

11,250.00

404,460.00 เฉพาะเจาะจง สวท.ยะลา

ผู้ที�ได้รับการ
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
คัดเลือกและราคาที�
สรุป
ตกลงซื�อหรือจ้าง

34,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า
31,200.00 เฉพาะเจาะจง โอ.เค. คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

404,460.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 134/2561 ลว.02/10/2561

34,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 134/2561 ลว.20/02/2561
31,200.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 34/2561 ลว.07/03/2561

รายงนผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มีนาคม 2561
ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

ซื�อวัสดุสํานักงาน ตามกิจกรรมอบรมหลักสูตร
128 กฏหมายและการดําเนินกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา
129 ซื�อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ
130 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ

วงเงินที�จะ
ซื�อหรือจ้าง
8,115.00

49,420.00
56,000.00

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและ
ราคาที�เสนอ

8,115.00 เฉพาะเจาะจง นาย มูฮําหมัดยูซุฟ ดาชาแม

ผู้ที�ได้รับการ
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
คัดเลือกและราคาที�
สรุป
ตกลงซื�อหรือจ้าง

เลขที�หรือวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง

8,115.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 34/2561 ลว.06/03/2561

49,420.00 เฉพาะเจาะจง สิมีลัน เซอร์วิส
56,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย อนุชา แกล้วณรงค์
4,890.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ก้าวมั�นวัฒนกิจ

49,420.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 132/2561 ลว.02/03/2561
56,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 25/2561 ลว.09/03/2561
14,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 24/2561 ลว.09/03/2561
98,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 14/2561 ลว.09/03/2561

131 จ้างซ่อมเครื�องปริ�นเตอร์เลเซอร์ จํานวน ๑ รายการ

4,890.00

132 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ
ซื�อขับเคลื�อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
133 ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

14,000.00
98,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิฟัลดา สะเตาะ
98,000.00 เฉพาะเจาะจง สนา กรุป๊

จ้างจัดทําป้ายไวนิล พร้อมออกแบบติดตั�งและรื�อ
134 ถอนพร้อมโครงไม้ กิจกรรมประชาสัมพันธ์เนื�อง
ในวันมาฆบูชาฯ

52,200.00

52,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

52,200.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 45/2561 ลว.19/02/2561

จ้างทําเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร
135 กฎหมายและการดําเนินกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา

34,720.00

34,720.00 เฉพาะเจาะจง โอ.เค. คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

34,720.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 33/2561 ลว.06/03/2561

ซื�อกระเป๋าใส่เอกสาร ตามกิจกรรมอบรมหลักสูตร
136 กฏหมายและการดําเนินกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา

74,400.00

74,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

74,400.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 32/2561 ลว.06/03/2561

137 ซื�ออุปกรณ์กีฬา ครั�งที� 3
138 ซื�อวัสดุฝึกอบรมช่างไฟฟ้า

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอเธนส์ สปอร์ตเฮาส์
90,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทิพย์การไฟฟ้า

15,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 128/2561 ลว.13/02/2561
90,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 17/2561 ลว.06/03/2561

90,000.00

4,890.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 65/2561 ลว.08/03/2561

รายงนผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มีนาคม 2561
ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะ
ซื�อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและ
ราคาที�เสนอ

ผู้ที�ได้รับการ
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
คัดเลือกและราคาที�
สรุป
ตกลงซื�อหรือจ้าง

เลขที�หรือวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง

139

ซื�อวัสดุฝึกอบรมสาขาช่างก่อสร้าง
ประจําศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลา

72,000.00

72,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มริสาวัสดุภัณฑ์

72,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 16/2561 ลว.06/03/2561

140

ซื�อวัสดุฝึกอบรมสาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
ประจําศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลา

99,890.00

99,890.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจษฎายนต์

99,890.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 15/2561 ลว.06/03/2561

141

ซื�อวัสดุสํานักงาน สําหรับศูนย์ฝึกอาชีพ
พระราชทานจังหวัดยะลา

90,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณภูมิ

90,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 14/2561 ลว.07/03/2561

จ้างจัดจ้างวางระบบ ควบคุมงานต่างๆ พิธีเปิด

95,500.00

95,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจีเนียส ออแกไนซ์ โดย นายเอกสิทธิ�
เทพเฉลิม

95,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 07/2561 ลว.29/01/2561

143 ซื�ออุปกรณ์กีฬา
จัดสถานที� ตามกิจกรรมการบริหารจัดงานนํ�าทั�ง
144 ระบบในพื�นที�จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปี
งบประมาณ 2561

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอเธนส์ สปอร์ตเฮาส์
10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรอฮีหม๊ะ ซิกาลี

15,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 126/2561 ลว.22/01/2561
10,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 59/2561 ลว.29/01/2561

145 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้
146 ซื�อวัสดุสํานักงาน จํานวน 10 รายการ

42,000.00

42,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 32/2561 ลว.07/03/2561
51,740.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 131/2561 ลว.26/02/2561

เช่าเครื�องเสียง และเวที ขนาด ๔ x ๗ เมตร ใช้ใน
147 กิจกรรมสถานีวิทยุซัวรอกีตอ ศอ.บต. สัมพันธ์
สัญจร ครั�งที� ๒/๒๕๖๑

10,000.00

42,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแสยุนดิน ดอเลาะ / นิสิตทัวร์
51,740.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สิมิลนั เซอร์วิส
10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เกตุแก้ว สิทธิพันธ์

148 ซื�อกรอบรูป ขนาด 40x50 ซม.
เช่าเครื�องเสียง และเวที ขนาด ๔ x ๗ เมตร ใช้ใน
149 กิจกรรมสถานีวิทยุซัวรอกีตอ ศอ.บต. สัมพันธ์
สัญจร ครั�งที� ๑/๒๕๖๑

11,400.00

11,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า
10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เกตุแก้ว สิทธิพันธ์

11,400.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 130/2561 ลว.06/03/2561
10,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 65/2561 ลว.25/12/2561

142

10,000.00

51,740.00

10,000.00

10,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 66/2561 ลว.22/01/2561

รายงนผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มีนาคม 2561
ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะ
ซื�อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและ
ราคาที�เสนอ

ผู้ที�ได้รับการ
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
คัดเลือกและราคาที�
สรุป
ตกลงซื�อหรือจ้าง

เลขที�หรือวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง

ซื�อวัสดุอุปกรณ์เพื�อประกอบการประชุมเชิง
150 ปฏิบัติการเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพด้านยุทธศาสตร์
งบประมาณและติดตาม

10,200.00

10,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

10,200.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 13/2561 ลว.05/03/2561

151 จ้างซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
152 ซื�อวัสดุอุปโภคบริโภค จํานวน ๔ ชุด

34,800.00

34,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง เอกศิลปย์(เจ๊หงษ์)
7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

34,800.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 138/2561 ลว.07/03/2561
4,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 63/2561 ลว.06/03/2561

93,647.47 เฉพาะเจาะจง บจก.พิธานพาณิชย์ สาขายะลา
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอโศก (ใจดี)
8,250.00 เฉพาะเจาะจง โอ.เค. คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

93,647.47 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 137/2561 ลว.06/03/2561
1,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 61/2561 ลว.06/03/2561

36,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 5/2561 ลว.07/02/2561
23,040.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 12/2561 ลว.06/03/2561

จ้างทําเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพด้านยุทธศาสตร์
153 งบประมาณและติดตามผล เพื�อขับเคลื�อนการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

4,000.00
7,500.00

154 จ้างซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
155 ซื�อพวงหรีดดอกไม้สด จํานวน 1 อัน

93,647.47

จ้างทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําเดือน มกราคม 2561

8,250.00

157 เช่าห้องประชุม
158 จ้างจัดทําป้ายไวนิล (ข้อความพร้อมรูปภาพ)

36,000.00

159 จ้างจัดทําเอกสารประกอบการประชุม
ซื�อจัดซื�อกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการฝึกอบรม
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการนําเสนอผลงาน
160 เเลกเปลี�ยนความรู้เเละถอดบทเรียน โครงการ
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มเข็ง มั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยืน

14,400.00

36,000.00 เฉพาะเจาะจง มูลนิธิยะลาบํารุงผดุงประชา
23,040.00 เฉพาะเจาะจง ตัควา ดีไซน์
14,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาดีนะห์

43,200.00

43,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

156

161 ซื�อวัสดุอุปโภคบริโภค จํานวน 1 ชุด

1,000.00

23,040.00

1,000.00

1,000.00 เฉพาะเจาะจง เอกศิลปย์(เจ๊หงษ์)

7,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 31/2561 ลว.06/03/2561

8,250.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 33/2561 ลว.05/03/2561

14,400.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 11/2561 ลว.06/03/2561
43,200.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 246/2561 ลว.05/03/2561

1,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 56/2561 ลว.26/02/2561

รายงนผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มีนาคม 2561
ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะ
ซื�อหรือจ้าง

ซื�อวัสดุอุปกรณ์ที�ใช้ในการฝึกอบรม กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการนําเสนอผลงานเเลกเปลี�ยน
162
ความรู้เเละถอดบทเรียน โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชนเข้มเข็ง มั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยืน

6,925.00

163 จ้างถ่ายเอกสาร
ซื�อธงชาติ
164

6,000.00

165 ซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น (ดีเซล)
จ้างจัดทําเอกสารประกอบการฝึกอบรม กิจกรรม
ย่อยที� 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการนําเสนอผลงาน
166 แลกเปลี�ยนความรู้และถอดบทเรียน โครงการ
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มเข็ง มั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยืน
ประจําปี 2560

19,200.00
244,260.00
24,000.00

จ้างทํากระเป๋าเป้ใส่เอกสารพร้อมสกรีนโลโก้
ศอ.บต.

18,000.00

168 ซื�อวัสดุสํานักงาน
169 จ้างทําหนังสือคู่มือเอกสารประกอบการฝึกอบรม

5,000.00

170 จ้างทํากระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนโลโก้ ศอ.บต.
171 จ้างทําป้ายไวนิล

7,480.00

172 ซื�อวัสดุสํานักงาน

3,080.00

167

3,080.00
7,875.00

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและ
ราคาที�เสนอ

6,925.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพจนา 2

6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก
19,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิภาภัณฑ์ โดย นาย กิตติวัฒน์
คงเกียรติอนนต์
244,260.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาสหพันธ์แก๊ส
24,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

18,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. มาสเตอร์พีช แอนด์ โครเชท์

ผู้ที�ได้รับการ
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
คัดเลือกและราคาที�
สรุป
ตกลงซื�อหรือจ้าง

เลขที�หรือวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง

6,925.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 245/2561 ลว.05/03/2561

6,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 23/2561 ลว.02/03/2561
19,200.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 135/2561 ลว.26/02/2561
244,260.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 136/2561 ลว.05/03/2561
24,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 231/2561 ลว.02/03/2561

18,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 21/2561 ลว.02/03/2561

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก
3,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

5,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 20/2561 ลว.02/03/2561
3,080.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 20/2561 ลว.02/03/2561

7,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า
7,875.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า
3,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

7,480.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 19/2561 ลว.02/03/2561
7,875.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 18/2561 ลว.02/03/2561
3,080.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 19/2561 ลว.02/03/2561

รายงนผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน มีนาคม 2561
ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะ
ซื�อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและ
ราคาที�เสนอ

ผู้ที�ได้รับการ
เหตุผลที�คัดเลือกโดย
คัดเลือกและราคาที�
สรุป
ตกลงซื�อหรือจ้าง

เลขที�หรือวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง

จ้างเพื�อสนับสนุนการประชุมชี�แจงแนวทางการ
ขับเคลื�อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
173
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ ศอ.บต.
ประจําปี พ.ศ. 2561

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง วิน

7,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 03/2561 ลว.06/02/2561

ซื�อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
174 ติดตามและประเมินผลโครงการสถานศึกษา
เป้าหมาย

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

2,700.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 44/2561 ลว.21/02/2561

175 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ รับ - ส่ง จาก ศอ.บต.

56,000.00

ซื�อรวมพลังนําคุณค่าฮัจญ์สู่ครอบครัวคุณธรรม
176 ปลอดยาเสพติด ซื�อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงภูมิทัศน์
ชุมชน(เพิ�มเติม)

158,250.00

56,000.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งจําลองทัวร์
158,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซุฟนีสุขภัณฑ์

56,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 10/2561 ลว.21/02/2561
158,250.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 03/2561 ลว.28/02/2561

45,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า
36,000.00 เฉพาะเจาะจง วิน

45,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 8/2561 ลว.21/02/2561
36,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 9/2561 ลว.21/02/2561

177 จ้างทํากระเป๋า
178 จ้างทําเอกสารฯ
รวม 178 รายการ/กิจกรรม

45,000.00
36,000.00

รวมจํานวนเงิน

12,590,690.62 บาท

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน เมษายน 2561
ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะ
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
ซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและ
ราคาที�เสนอ

แบบ สขร.1

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
เหตุผลที�คัดเลือก
และราคาที�ตกลง
หรือข้อตกลงในการซื�อ
โดยสรุป
ซื�อหรือจ้าง
หรือจ้าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

จ้างทําเอกสาร
จ้างทําป้ายไวนิล
เช่าเครื�องเสียง
จ้างทําเอกสาร
จ้างทํากระเป๋าใส่เอกสารพร้อมสกรีนโลโก้
จ้างทําเอกสารประชุม
จ้างซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ซื�อวัสดุสํานักงาน
ซื�อวัสดุสํานักงาน
จ้างทําป้ายไวนิล
ซื�อวัสดุของที�ระลึก
จ้างทําเอกสารประกอบการประชุม
จ้างทําป้ายไวนิล
ซื�ออุปกรณ์กีฬา

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม เจ อิเลคทรอนิคส์
3,120.00 3,120.00 เฉพาะเจาะจง ฟาฮัดโฆษณา
20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกตุแก้ว สิทธิพันธ์
108,345.00 108,345.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มาร์คซีร็อค
17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มาร์คซีร็อค
23,380.00 23,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริวรรณ
74,944.43 74,944.43 เฉพาะเจาะจง บ.พิธานพาณิชย์
87,055.00 87,055.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มาร์คซีร็อค
4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า
975.00
975.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มดี มีเดีย
4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า
4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก
585.00
585.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มดี มีเดีย
15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอเธนส์ สปอร์ตเฮาส์

48,000.00
3,120.00
20,000.00
108,345.00
17,000.00
23,380.00
74,944.43
87,055.00
4,500.00
975.00
4,500.00
4,800.00
585.00
15,000.00

ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 158/61 29/06/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 161/61 23/03/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 160/61 23/03/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 24/61 26/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 81/61 09/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 49/61 23/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 176/2561, 24/4/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 023/61 25/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 28/61 25/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 42/61 25/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 27/61 25/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 41/61 24/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด ๓๘/๖๑ 20/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 159/61 23/03/61

15
16
17
18
19
20

จ้างจัดทําเอกสาร
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ
ซื�อถุงผ้าสกรีนพร้อมโลโก้ ศอ.บต.
จ้างทําเอกสาร
จ้างทําป้ายไวนิล

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก
126,000.00 126,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทท่องไทยทั�วทิศจํากัด
168,000.00 168,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.หาดใหญ่ เอส พี ทัวร์
12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อามีช๊อป
6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก
6,256.00 6,256.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มดี มีเดีย

9,600.00
126,000.00
168,000.00
12,600.00
6,300.00
6,256.00

ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 40/61 17/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด ๓๙/๖๑ 23/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 75/61 26/03/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 158/6 05/03/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 157/61 05/03/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 156/61 21/02/61

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน เมษายน 2561
ลําดับ
ที�
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง
ซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น
ซื�อวัสดุสํานักงาน
ซื�อวัสดุสํานักงาน
จ้างทําเอกสาร
จ้างทําป้ายไวนิล
จ้างทําเอกสารการประชุม
ซื�อวัสดุสํานักงาน(หนังสือพิมพ์)
ซื�อวัสดุสํานักงาน(หนังสือพิมพ์)
จ้างทําป้ายไวนิล
ซื�อวัสดุสํานักงาน
ซื�อวัสดุสํานักงาน
เช่าเวลาสวท.ยะลา
เช่าเครื�องถ่ายเอกสาร(ส่วนเกิน)
จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์เย็บผ้า
จ้างทําเอกสารประชุมประจําเดือน
จ้างทําเอกสารประกอบการประชุม
ซื�อกระเป๋าใส่เอกสาร
จ้างทําคู่มือประกอบอบรม
จ้างทําพิมพ์หนังสือคู่มือหลักกฏหมายอิสลาม
จ้างงาน
ซื�อกระเป๋าใส่เอกสาร

วงเงินที�จะ
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
ซื�อหรือจ้าง
249,660.00
10,000.00
20,700.00
18,000.00
6,000.00
45,000.00
7,800.00
13,245.00
3,750.00
3,000.00
5,000.00
404,460.00
10,197.00
74,100.00
6,985.00
14,200.00
30,000.00
5,000.00
481,000.00
221,130.00
75,000.00

249,660.00
10,000.00
20,700.00
18,000.00
6,000.00
45,000.00
7,800.00
13,245.00
3,750.00
3,000.00
5,000.00
404,460.00
10,197.00
74,100.00
6,985.00
14,200.00
30,000.00
5,000.00
481,000.00
221,130.00
75,000.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

รายชื�อผู้เสนอราคาและ
ราคาที�เสนอ
หจก.สหพันธ์แก๊ส
ศูนย์หนังสือคลังวิทยา
นายมูฮําหมัดยูซุฟ ดาชาแม
โอ.เค. คอมพิวเตอร์
ร้านสะเตง โฆษณา
นายมูฮําหมัดยูซุฟ ดาชาแม
นส.เต็มดวง คงเจริญ
นส.เต็มดวง คงเจริญ
สีสัน ศิลป์
ศูนย์หนังสือคลังวิทยา
ร้านอันดา การค้า
สวท.ยะลา
หจก.ก้าวมั�นวัฒนกิจ
นายดูลรอยะ เจ๊ะวานิ
ร้านศิริวรรณ
โอ.เค. คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส
บริษัท มาสเตอร์พีช แอนด์ โครเชท์
ร้านมาร์ค ซีร๊อก
สมิลัน เพรส
นายสุกรี ชูชาติ
หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

แบบ สขร.1

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
เหตุผลที�คัดเลือก
และราคาที�ตกลง
หรือข้อตกลงในการซื�อ
โดยสรุป
ซื�อหรือจ้าง
หรือจ้าง
249,660.00
10,000.00
20,700.00
18,000.00
6,000.00
45,000.00
7,800.00
13,245.00
3,750.00
3,000.00
5,000.00
404,460.00
10,197.00
74,100.00
6,985.00
14,200.00
30,000.00
5,000.00
481,000.00
221,130.00
75,000.00

ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 174/61, 23/4/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 50/61 17/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 48/61 17/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 49/61 17/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 47/61 10/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 46/61 10/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 173/61, 1/2/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 172/61, 29/12/60
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 45/61 17/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 40/61 29/03/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 26/61 20/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 149/61 02/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 171/2561, 4/4/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 31/61 30/03/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 46/61 02/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 45/61 05/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 26/61 05/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 156/61 19/03/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 44/61 19/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 33/61 17/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 77/61 02/04/61

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน เมษายน 2561
ลําดับ
ที�
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง
จ้างทําเกียรติบัตรและเอกสาร
จ้างซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ซื�อของที�ระลึก
ซื�อกระเป๋าใส่เอกสาร
ซื�ออาหาร(ข้าวสาร)
ซื�อวัสดุบริโภค
ซื�อวัสดุอุปโภคบริโภค
ซื�อปากกาลูกลื�น
จ้างเช่ารถตู้
ซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น
จ้างซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์
จ้างทําเอกสาร
ซื�อวัสดุอุปโภคบริโภค
จ้างทําป้ายชื�อเคลือบอย่างดี
จ้างซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
จ้างทําเอกสารประกอบการประชุม
ซื�อวัสดุสํานักงาน
ซื�อวัสดุอุปโภคบริโภค
ซื�อวัสดุสํานักงาน
ซื�อกระเป๋าใส่เอกสาร

วงเงินที�จะ
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
ซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและ
ราคาที�เสนอ

63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า
38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บ.พิธานพาณิชย์
2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ้านกล้วย (2017) จํากัด
20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐพัชร์ บุญสถาพรพิพัฒน์
80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุกรี ชูชาติ
1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง เอกศิลปย์(เจ๊หงษ์)
9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง เอกศิลปย์(เจ๊หงษ์)
500.00
500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า
25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไฟศอล หะยีเย๊าะ
252,360.00 252,360.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สหพันธ์แก๊ส
23,200.00 23,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
44,320.00 44,320.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาต้า จํากัด
75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิรวิ รรณ
2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง เอกศิลปย์(เจ๊หงษ์)
2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ซิตตี� ปริ�นท์
31,220.46 31,220.46 เฉพาะเจาะจง บ.พิธานพาณิชย์
2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า
4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า
5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า
4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม แอนด์ เอ็ม
150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

แบบ สขร.1

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
เหตุผลที�คัดเลือก
และราคาที�ตกลง
หรือข้อตกลงในการซื�อ
โดยสรุป
ซื�อหรือจ้าง
หรือจ้าง
63,000.00
38,520.00
2,000.00
20,000.00
80,000.00
1,000.00
9,000.00
500.00
25,000.00
252,360.00
23,200.00
44,320.00
75,000.00
2,000.00
2,500.00
31,220.46
2,800.00
4,900.00
5,000.00
4,900.00
150,000.00

ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 76/61 05/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 168/2561, 17/4/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 63/61 05/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 41/61 17/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 28/61 02/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 90/61 04/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 94/61 10/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 10/61 13/02/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 10/61 16/02/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 166/2561, 11/4/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 163/2561, 10/4/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 164/2561, 5/4/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 44/61 02/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 79/61 26/03/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 308/61 29/03/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 162/2561, 9/4/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 37/61 09/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 25/61 09/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 81/61 29/03/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 61.1/61 09/03/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 88/61 02/04/61

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน เมษายน 2561
ลําดับ
ที�
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง
ซื�อวัสดุอุปกรณ์
จ้างทําเอกสาร
ซื�อคอมพิวเตอร์ตั�งโต๊ะ
ซื�อวัสดุอุปกรณ์
ซื�อวัสดุอุปกรณ์
จ้างทําเอกสารประกอบการประชุม
ซื�อวัสดุอุปกรณ์
จ้างเหมารถตู้
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ
ซื�อของที�ระลึก
ซื�อกระเป๋าใส่เอกสาร
ค่าตกแต่งสถานที�
จ้างทําเอกสารประกอบการอบรม
ซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น
จ้างตกแต่งสถานที�
รวม 77 รายการ/กิจกรรม

วงเงินที�จะ
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
ซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและ
ราคาที�เสนอ

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า
60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า
57,480.00 57,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม เค เซอร์วิส
5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า
10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า
5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง โอ.เค. คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส
9,882.00 9,882.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพจนา 2
30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย อนุชา แกล้วณรงค์
168,000.00 168,000.00 เฉพาะเจาะจง ลังกาสุกะ เซอร์วิส
4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางฟารีซาม สะแม
32,500.00 32,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า
10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑา สันยะโชติ
13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า
246,960.00 246,960.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สหพันธ์แก๊ส
120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑา สันยะโชติ
รวมจํานวนเงิน

แบบ สขร.1

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
เหตุผลที�คัดเลือก
และราคาที�ตกลง
หรือข้อตกลงในการซื�อ
โดยสรุป
ซื�อหรือจ้าง
หรือจ้าง
60,000.00
60,000.00
57,480.00
5,000.00
10,000.00
5,400.00
9,882.00
30,000.00
168,000.00
4,000.00
32,500.00
10,000.00
13,000.00
246,960.00
120,000.00

ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 87/61 02/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 86/61 02/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 148/61 04/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 76/61 21/03/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 73/61 16/03/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 39/61 29/03/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 316/61 03/04/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 35/61 30/03/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 64/61 20/03/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 22/61 15/03/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 71/61 16/03/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 150/61 20/02/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 72/61 16/03/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 143/61, 2/4/61
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 6/261 07/02/61

4,114,629.89 บาท

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน พฤษภาคม 2561
ลําดับที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและราคาที�
เสนอ

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
และราคา ที�ตกลง
ซื�อหรือจ้าง

เหตุผลที�คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที�และวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง

1

จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ

24,500.00

24,500.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. บริรักษ์ ทรานสปอร์ต

24,500.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

117/2561 16/05/2561

2

จ้างทํากระเป๋าใส่เอกสาร พร้อมสกรีนโลโก้ ศอ.บต. กิจกรรมค่ายเสริมสร้าง
ภาวะผู้นําแก่ครูในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายฯรุ่นที� 4

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

54,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

100/2561 04/05/2561

3

จ้างทํากระเป๋าใส่เอกสาร พร้อมสกรีนโลโก้ ศอ.บต. กิจกรรมค่ายเสริมสร้าง
ภาวะผู้นําแก่ครูในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายฯรุ่นที� 3

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

54,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

97/2561 30/04/2561

4

จ้างจัดทําเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากรและจัดทําเอกสาร
กิจกรรมค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นําแก่ครูใสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายรุ่นที� 4

39,600.00

39,600.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

39,600.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

101/2561 4/5/2561

5

จ้างจัดทําเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากรและจัดทําเอกสาร
กิจกรรมค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นําแก่ครูในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายรุ่นที� 3

39,600.00

39,600.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

39,600.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

95/2561 30/4/2561

6

ซื�อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นําแก่ครูในสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายรุ่นที� 4

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอฟดี ก๊อปปี�

10,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

99/2561 4/5/2561

7

ซื�อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นําแก่ครูในสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายรุ่นที� 3

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอฟดี ก๊อปปี�

10,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

96/2561 30/4/2561

8

ซื�อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นําแก่ครูใสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย รุ่นที� 2

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอฟดี ก๊อปปี�

10,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

92/2561 25/4/2561

9

จ้างทํากระเป๋าใส่เอกสาร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที�ประจํา
ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ จังหวัด ประจําปี 2561

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. มาร์ค มีเดียกิจการค้า

18,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

1/2/2561 30/3/2561

10

ซื�อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นําแก่ครูในสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายรุ่นที� 2

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอฟดี ก๊อปปี�

10,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

76.1/2561 2/4/2561

11

ซื�อชุดตรวจเยี�ยมให้กําลังใจกลุ่มเป้าหมายในช่วงเดือนรอมฎอน
ฮิจเราะห์ศักราช 1439

186,000.00

186,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านการีมะห์ การค้า

186,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

30/2561 25/5/2561

12

จ้างเหมาเอกชนในการจัดทําและตกแต่งบูธคูหางานแสดงสินค้า
THAIFEX-World of Food Asia

430,000.00

430,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัทโกโฟร์อิทจํากัด

430,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

30/2561 25/05/2561

14

ซื�อของที�ระลึก

1,500.00

1,500.00

เฉพาะเจาะจง ทีออลแกลอรี�

1,500.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

60/2561 30/03/2561

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน พฤษภาคม 2561
ลําดับที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

15

ซื�อวัสดุอุปกรณ์

16
17
18

ซื�อวัสดุอุปโภคบริโภค
ซื�อแฟ้มใส่เอกสารขนาด A4
ซื�อวัสดุสํานักงาน

19

วงเงินที�จะซื�อ
หรือจ้าง
31,724.00

ราคากลาง
31,724.00

วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและราคาที�
เสนอ

เฉพาะเจาะจง บ.ยะลานํารุ่งจํากัด

เหตุผลที�คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที�และวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง

31,724.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

112/2561 25/05/2561

500,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
11,750.00 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด
97,100.00 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด

30/2561 04/05/2561
120/2561 24/05/2561
54/2561 23/05/2561

500,000.00
11,750.00
97,100.00

500,000.00 เฉพาะเจาะจง
11,750.00 เฉพาะเจาะจง
97,100.00 เฉพาะเจาะจง

จ้างทําเอกสารผลการปฏิบัติงานไตรมาสที� 2 ประจําปีงบประมาณ 2561

9,625.00

9,625.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านโอเคคอมพิวเตอร์

9,625.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

54/2561 23/05/2561

20
21
22

ซื�อวัสดุอุปกรณ์
จ้างซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ
จ้างเหมารถทัวร์ (ยะลา-สมุทรปราการ) กิจกรรมทูตวัฒนธรรมไทย-ญี�ปุ่น
ขับเคลื�อนเศรษฐกิจสู่สามเหลี�ยม มั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยืน

87,800.00
20,000.00
60,000.00

87,800.00 เฉพาะเจาะจง
20,000.00 เฉพาะเจาะจง
60,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านหน้าเรียน
คอลเลคชั�นคาร์ จํากัด
แอร์ลีน่า ทราเวล

87,800.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
20,000.00 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด
60,000.00 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด

202/2561 23/05/2561
200/2561 22/5/2561
70/2561 20/4/2561

23

ซื�อวัสดุตกแต่งบูธกิจกรรมเสริมสร้างอาชีพแก่ผู้สูงอายุในชุมชน

49,000.00

49,000.00 เฉพาะเจาะจง

เอ็ม แอนด์ เอ็ม

49,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

71/2561 11/4/2561

24
25

จ้างจัดการแสดงและอุปกรณ์
ซื�อของที�ระลึกกิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้รูปแบบการดําเนินงานฟื�นฟู
ศักยภาพคนพิการในชุมชนครบวงจร

150,000.00
4,500.00

150,000.00 เฉพาะเจาะจง
4,500.00 เฉพาะเจาะจง

150,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
4,500.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

50/2561 2/5/2561
60.4/2561 28/2/2561

26

จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้รูปแบบการดําเนินงาน
ฟื�นฟูศักยภาพคนพิการในชุมชนครบวงจร

500.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

500.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

60.3/2561 28/2/2561

27

ค่าเช่าเหมารถตู้ กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร
เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ (สายด่วนอุ่นใจ 1880 และ
เครือข่าย)

63,000.00

63,000.00 เฉพาะเจาะจง

28
29
30
31
32

ซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น
จ้างจัดทําเอกสารประกอบการประชุม
จ้างจัดทําเอกสารประกอบการประชุม
ซื�อกล่องเอนกประสงค์
จ้างทําสื�อประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาฯ

258,660.00
3,600.00
31,240.00
57,000.00
342,500.00

258,660.00
3,600.00
31,240.00
57,000.00
342,500.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

หจก.เค.เจ.ที.ธุรกิจ
ร้านมาร์คซีร๊อก
หจก.ก้าวมั�นวัฒนกิจ

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
และราคา ที�ตกลง
ซื�อหรือจ้าง

ร้านจีเนียสออแกไนซ์
ฟิซบัร OTOP
เอ็มเอสดีไซน์แอนด์สตูดิโอ
หจก.บริรักษ์ ทรานสปอต

63,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

หจก.ยะลาสหพันธ์แก๊ส
ร้านมาร์ค ซีร๊อก
นายสุกรี ชูชาติ
เอส.วาย.เครื�องเขียน
ร้านลันกราฟิก ยะลา

258,660.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

196/2561 21/5/2561

3,600.00
31,240.00
57,000.00
342,500.00

40/2561 25/4/2561
38/2561 6/2/2561
190/2561 22/5/2561
110/2561 9/5/2561

ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

10 (1) 9/5/2561

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน พฤษภาคม 2561
ลําดับที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและราคาที�
เสนอ

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
และราคา ที�ตกลง
ซื�อหรือจ้าง

เหตุผลที�คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที�และวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง

33

จ้างทําเอกสารพร้อมเข้าเล่มตามโครงการจ้างปรับปรุงอาคารที�ทําการ
ศอ.บต.(ชางลี)

29,375.00

29,375.00 เฉพาะเจาะจง

โอ.เค.คอมพิวเตอร์ แอนด์
เซอร์วิส

29,375.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

197/2561 18/5/2561

34
35

ซื�อวัสดุอุปโภคบริโภค
ซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์

7,000.00
36,780.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง
36,780.00 เฉพาะเจาะจง

7,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
36,780.00 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด

114/2561 15/5/2561
195/2561 18/5/2561

36
37

จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์
ซื�อวัสดุสํานักงานกิจกรรมแลกเปลี�ยนการเรียนรู้รูปแบบการดําเนินงาน
ฟื�นฟูศักยภาพคนพิการในชุมชนครบวงจร

17,440.00
1,494.00

17,440.00 เฉพาะเจาะจง
1,494.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านลันกราฟิก ยะลา
เวิล์เทค คอมพิวเตอร์ แอนด์
็ น์ กราฟิก ยะลา
ร้านลั

17,440.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
1,494.00 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด

194/2561 18/5/2561
60.2/2561 28/2/2561

38

จ้างจัดทํากระเป๋าเป้สะพายหลังผ้า 300D เนื�อละเอียดพร้อมสกรีนโลโก้
ศอ.บต.

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ.มาสเตอร์พีซ แอนด์ โครเชท์
จํากัด

16,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

44/2561 25/4/2561

39
40
41

จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ
จ้างซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
จ้างจัดทําเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิการโครงการเยาวชน คุณธรรม
สัจจะ สันติสุข

130,000.00
95,736.11
44,650.00

130,000.00 เฉพาะเจาะจง
95,736.11 เฉพาะเจาะจง
44,650.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.ดาวพระเสาร์ ประมาปี
บจก.พิธานพาณิชย์ สาขายะลา
หจก.มาร์ค มีเดียกิจ การค้า

130,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
95,736.11 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด
44,650.00 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด

43/1561 2/5/2561
192/2561 18/5/2561
33/2561 16/5/2561

42

จ้างทําป้ายไวนิลโครงการติดตามงานขยายผลแนวพระราชดําริโครงการ
อาหารกลางวันครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านปีงบประมาณ 2561

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านไอย์ดา โฆษณา

2,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

59.1/2561 12/2/2561

43

ซื�อวัสดุสํานักงาน เพื�อใช้ประกอบการอบรมปฏิบัติการโครงการเยาวชน
คุณธรรม สัจจะ สันติสุข

6,380.00

6,380.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอันดาการค้า

6,380.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

32/2561 16/5/2561

44

ซื�อถุงผ้าโพลีเอสเตอร์ เพื�อประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
เยาวชนคุณธรรม สัจจะ สันติสุข

26,520.00

26,520.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสนา กรุ๊ป

26,520.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

31/2561 16/5/2561

45

จ้างทําสื�อประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวทางการให้ความช่วยเหลือ

82,500.00

82,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายเรืองโรจน์ พยนต์รัตน์

82,500.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

116/2561 16/5/2561

46
47

ซื�อวัสดุในการฝึกอบรม
จ้างผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ ศอ.บต. สัมพันธ์ สัญจร ปีงบประมาณ 2561
ครั�งที� 5

4,900.00
3,120.00

4,900.00 เฉพาะเจาะจง
3,120.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญดูวิมันนี�
ฟาฮัด โฆษณา

4,900.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
3,120.00 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด

1/5/2561 30/3/2561
172/2561 02/25/2561

เอ็ม แอนด์ เอ็ม

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน พฤษภาคม 2561
ลําดับที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื�อหรือจ้าง

48

จัดซื�อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรเพื�อการเปิดให้บริการผู้ป่วยยาเสพติด

309,000.00

309,000.00 เฉพาะเจาะจง

49

จ้างจัดทําป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรมเครือข่ายนัก
ประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.เพื�อของดีชายแดนใต้ ประจําปี 2531

900.00

900.00 เฉพาะเจาะจง

50

จ้างปริ�นรูป 4 สี ขนาด 80×40 ซม.

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง

51
52

ซื�อผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ ศอ.บต. สัมพันธ์ สัญจร ประจําปี 2561
เช่าผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ ศอ.บต. สัมพันธ์ สัญจรประจําปี 2561 ครั�งที�

15,000.00
20,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
20,000.00 เฉพาะเจาะจง

53

ซื�อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. เพื�อของดี
ชายแดนใต้ ประจําปี 2561 ระหว่างวันที� 11-16 เมษายน 2561 ณ
มูลนิธิอัลเกาษัร สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสมุทรปราการ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

54

ซื�อสินค้าบริโภคและวัสดุตามกิจกรรมบริการประชายนที�มายื�นขอรับการ
ช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบ กพต.ฯ

6,000.00

55

จ้างจัดทําป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรมเครือข่าย
นักประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.เพื�อของดีชายแดนใต้ ประจําปี 2531
จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ2ชั�น ขนาด 45 ที�นั�ง จํานวน 4 คัน
กิจกรรมค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นําแก่ครูในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายฯรุ่นที� 3

57

รายชื�อผู้เสนอราคาและราคาที�
เสนอ
นางศศิธร ภู่ระหงษ์ /ร้านยินดี
การเกษตร

เหตุผลที�คัดเลือก
โดยสรุป

309,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

เลขที�และวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง
29/2561 1/2/2561

900.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

323/2561 9/4/2561

2,400.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

163/2561 25/4/2561

15,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
20,000.00 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด

170/2561 2/5/2561
171/2561 3/8/2561

ร้านอันดา การค้า

5,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

322/2561 9/4/2561

6,000.00 เฉพาะเจาะจง

แฟมมิลี� ไฮเปอร์มาร์ท

6,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

54/2561 7/5/2561

52,000.00

52,000.00 เฉพาะเจาะจง

มาย-ซันการท่องเที�ยว

52,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

98/2561 4/5/2561

52,000.00

52,000.00 เฉพาะเจาะจง

มาย-ซันการท่องเที�ยว

52,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

93/2561 27/4/2561

จ้างทํากระเป๋าใส่เอกสาร พร้อมสกรีนโลโก้ ศอ.บต. รุ่น 2
กิจกรรมค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นําแก่ครูในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายฯ

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.มาร์คมีเดียกิจการค้า

54,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

91/2561 25/4/2561

58

จ้างทํากระเป๋าใส่เอกสาร พร้อมสกรีนโลโก้ ศอ.บต. รุ่น 1
กิจกรรมค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นําแก่ครูในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายฯ

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.มาร์คมีเดียกิจการค้า

54,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

79/2561 3/4/2561

59

จ้างทําเกียรติบัตรและจัดทําเอกสารรุ่น 2 กิจกรรมค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นํา
แก่ครูในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายฯ

39,600.00

39,600.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.มาร์คมีเดียกิจการค้า

39,600.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

90/2561 25/4/2561

60

ซื�อวัสดุสํานักงาน

55,880.00

55,880.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมาร์ค ซีร๊อก

55,880.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

30/2561 11/5/2561

56

ซิตตี� ปริ�น

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
และราคา ที�ตกลง
ซื�อหรือจ้าง

ร้าน อามี ช๊อป
ร้านเอเธนส์สปอตเฮาส์
น.ส.เกตุแก้ว สิทธิ�พันธ์

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน พฤษภาคม 2561
ลําดับที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

61

จ้างจัดทําเอกสารและป้ายไวนิลเพื�อประกอบการจัดฝึกอบรมวิทยากร
กระบวนการเสริมสร้างสันติสุขระดับ อําเภอ (ครู ก.)

62
63

วงเงินที�จะซื�อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและราคาที�
เสนอ

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
และราคา ที�ตกลง
ซื�อหรือจ้าง

เหตุผลที�คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที�และวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง

45,420.00

45,420.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมาร์ค ซีร๊อก

45,420.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

29/2561 11/5/2561

จ้างจัดทําสมุดภาพ PHOTO BOOK
จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ไม่ประจําทางตามกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที�ประจําศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
เจ้าหน้าที�อํานวยความเป็นธรรมปรําอําเภอ/จังหวัด ประจําปี 61

353,000.00
84,000.00

353,000.00 เฉพาะเจาะจง
84,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ.บลูอิมเมจ จํากัด
นายวิชัย มาหิเละ

353,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
84,000.00 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด

170/2561 8/5/2561
1/4/2561 30/3/2561

64

ซื�อวัสดุเพื�อใช้ฝึกอบรมกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วน
ร่วมเพื�อสร้างแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ร่วมสร้าง
สันติสุขระดับอําเภอ

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอันดา การค้า

14,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

28/2561 10/5/2561

65

จ้างทําเกียรติบัตรและจัดทําเอกสารกิจกรรมค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นําแก่ครู
ในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย

45,420.00

45,420.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

45,420.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

80/2561 3/4/2561

66

จ้างทําสื�อประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมเสริมสร้างความเข้าใจและการมี
ส่วนร่วมเพื�อสร้างแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ร่วม
สร้างสันติสุขระดับอําเภอ

13,470.00

13,470.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสะเตง โฆษณา

13,470.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

27/2561 10/5/2561

67

ซื�อวัสดุอุปโภคบริโภค

100,000.00

100,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.มาร์คมีเดีย กิจการค้า

100,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

108/2561 8/5/2561

68

จ้างเหมารถบัสปรับอากาศตามกิจกรรมส่งเสริมกีฬาฟุตบอลระดับยุวชน
อายุไม่เกิน 12 ปี SBPAC CUP 2018

280,000.00

280,000.00 เฉพาะเจาะจง

รุ่งจําลองทัวร์

280,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

17/2561 25/4/2561

69
70

ซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น
จ้างจัดทําสื�อสิ�งพิมพ์องค์ความรู้เกี�ยวกับกิจการฮัจญ์ ประจําปี 2561 เพิ�มเติม
(ทําหนังสือรวมบทขอพรในการประกอบพิธีฮัจญ์

258,660.00
180,000.00

258,660.00 เฉพาะเจาะจง
180,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ยะลาสหพันธ์แก๊ส
สิมิลัน เพลส

258,660.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
180,000.00 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด

187/2561 9/5/2561
14/2561 10/4/2561

71

จ้างจัดทําเอกสารประกอบการอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที�
ประจําศูนย์ดํารงค์ธรรมฯ

9,600.00

9,600.00 เฉพาะเจาะจง

9,600.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

1/3/2561 30/3/2561

72
73

ซื�อวัสดุอุปโภคบริโภค
จ้างบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ

56,816.00
396,000.00

56,816.00 เฉพาะเจาะจง
396,000.00 เฉพาะเจาะจง

56,816.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
396,000.00 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด

106/2561 7/5/2561
95/2561 11/4/2561

ร้านมาร์ค ซีร๊อก
นครไทย
หจก.บริรักษ์ทรานสปอต

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน พฤษภาคม 2561
ลําดับที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและราคาที�
เสนอ

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
และราคา ที�ตกลง
ซื�อหรือจ้าง

เหตุผลที�คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที�และวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง

74

ซื�อคอมพิวเตอร์ตั�งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์สําหรับกระจายเสียงออกอากาศทาง
สถานีวิทยุซัวรอกีตอ ศอ.บต. FM 90.25 FHz จํานวน 1 ชุด

36,460.00

36,460.00 เฉพาะเจาะจง

นายแม กะโด

36,460.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

154/2561 1/5/2561

75
76

ซื�อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จ้างซ่อมบํารุงและซ่อมแซมยานพาหนะ

36,358.60
48,396.64

36,358.60 เฉพาะเจาะจง
48,396.64 เฉพาะเจาะจง

จงกลณี การไฟฟ้า
บจก.พิธาน พาณิชย์ สาขายะลา

36,358.60 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
48,396.64 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด

188/2561 8/5/2561
184/2561 04/25/2561

77

ซื�อวัสดุสํานักงาน

77,780.00

77,780.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอามี ช๊อป

77,780.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

29/2561 7/5/2561

78

ซื�อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามกิจกรรมพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอล
ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและเยาวชน 3 จชต.

306,470.00

306,470.00 เฉพาะเจาะจง

ฮาซิม สปอต

306,470.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

1/11/2561 3/5/2561

79
80
81

ซื�อของรางวัลสําหรับผู้เข้าร่วมรายการวิทยุ (จัดซื�อเครื�องวิทยุ AM/FM)
จ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจในพื�นที� จชต.
จ้างทําประกาศนียบัตรพร้อมปกตามกิจกรรมอบรมหลักสูตรกฏหมาย
และการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

30,000.00
90,336.00
29,900.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง
90,336.00 เฉพาะเจาะจง
29,900.00 เฉพาะเจาะจง

อิสร๊อพ
นายไฟซอลบินฮารนมูอิ
ร้านอันดา การค้า

30,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
90,336.00 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด
29,900.00 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด

155/2561 1/5/2561
169/2561 24/4/2561
53/2561 1/5/2561

82

เช่าเครื�องเสียงและเวทีขนาด 4×7 เมตร ใช้ในกิจกรรมสถานีวิทยุซัวรอกีตอ
ศอ.บต. สัมพันธ์สัญจรครั�งที� 4/2561

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุพจน์ อาดํา

10,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

167/2561 27/4/2561

83
84

ซื�อวัสดุสํานักงาน
เช่าห้องประชุม (ราชบุรี)

35,325.00
5,000.00

35,325.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง

สิมิลัน เซอร์วิส
บ.ภูผาผึ�ง รีสอร์ท

35,325.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
5,000.00 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด

168/2561 1/5/2561
136/2561 21/2/2561

85
86
87
88

เช่าเหมารถบัสปรับอากาศ วีไอพี
ซื�อวัสดุสํานักงาน
จ้างทําหลักสูตรการนวดสปาสมุนไพรเพื�อสุขภาพฮาลาล
จ้างกิจกรรมประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอสั�นสร้างความเข้าใจที�ดีใน
พื�นที�จชต.

89
90
91

จ้างซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ซื�อวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ
ซื�อวัสดุอุปกรณ์

56,000.00
5,000.00
120,000.00
4,896.00
35,840.00
15,120.00
29,000.00

56,000.00
5,000.00
120,000.00
4,896.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

35,840.00 เฉพาะเจาะจง
15,120.00 เฉพาะเจาะจง
29,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.วี.เค.ทัวร์
ร้านอันดาการค้า
น.ส.ยามีละ ดอแม
ร้านเอ็ม มีเดีย
หจก.คอกพิทเจริญการยาง
ร้านอันดาการค้า
นายประสิทธ์ ทองใส

56,000.00
5,000.00
120,000.00
4,896.00

ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

137/2561 21/2/2561
26/2561 20/5/2561
74/2561 24/4/2561
162/2561 15/4/2561

35,840.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
15,120.00 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด
29,000.00 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด

178/2561 25/4/2561
184/2561 2/5/2561
175/2561 24/4/2561

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือน พฤษภาคม 2561
ลําดับที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและราคาที�
เสนอ

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
และราคา ที�ตกลง
ซื�อหรือจ้าง

เหตุผลที�คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที�และวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง

92

จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั�น ขนาด 45 ที�นั�ง จํานวน 4 คัน กิจกรรม
ค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นําแก่ครูในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายฯ

52,000.00

52,000.00 เฉพาะเจาะจง

มายซันการท่องเที�ยว

52,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

87/2561 23/4/2561

93

จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั�น ขนาด 45 ที�นั�ง จํานวน 4 คัน กิจกรรม
ค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นําแก่ครูในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายฯ

52,000.00

52,000.00 เฉพาะเจาะจง

มายซันการท่องเที�ยว

52,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

78/2561 5/4/2561

94

จ้างทําป้ายไวนิลตามกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแก้ไข
ปัญหาที�ดินวากัฟ

3,750.00

3,750.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสีสัน ศิลป์

3,750.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

52/2561 1/5/2561

95

ซื�อวัสดุสํานักงานตามกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแก้ไข
ปัญหาที�ดินวากัฟ

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านศึกษาภันฑ์

24,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

51/2561 1/5/2561

96

ซื�อวัสดุอุปกรณ์เพื�อประกอบการประชุม

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.มาสเตอร์พีซ แอนด์
โครเชท์

21,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

27/2561 23/4/2561

97

จ้างโล่รางวัล กิจกรรมอบรมและประกวดสุนทรพจน์ภาษามาลายูในพื�นที�
จชต.ประจําปี 2561

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

7,500.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

84/2561 9/4/2561

รวม 97 รายการ/กิจกรรม

ร้านมาร์ค ซีร๊อก
รวมจํานวนเงิน

6,803,392.35 บาท

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบ สขร.1

เดือน มิถุนายน 2561
ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

1 ซื�ออุปกรณ์ด้านระบบเสียง
2 จ้างเหมารถตู้
3 จ้างทําเอกสารกิจกรรมการตรวจติดตาม
4 จ้างทําป้ายไวนิล
5 ซื�อวัสดุสํานักงาน
6 ซื�อวัสดุสํานักงาน
7 จ้างเหมารถตู้
8 จ้างซ่อมเสาไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์
9 จ้างเหมารถตู้
10 ซื�อของที�ระลึก
11 ซื�อของที�ระลึก
12 ซื�อเสื�อและถ้วยรางวัล
13 ซื�อของที�ระลึก
14 จ้างจัดสถานที�
15 จ้างเหมารถตู้
16 จ้างเหมารถตู้
17 จ้างเหมาเอกชนจัดบูธแสดงสินค้า
18 ซื�อวัสดุใช้กิจกรรมวิทยุชายแดนใต้
19 ซื�อชุดตรวจเยี�ยมเครื�องอุปโภคบริโภค
20 จ้างทําป้ายไวนิล
21 ซื�อวัสดุสํานักงาน
22 ซื�อกระเป๋าใส่เอกสาร

วงเงินที�จะซื�อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคา

ผู้ที�ได้รับการ เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
คัดเลือก
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื�อ
และราคาที�ตกลงซื�อ
หรือจ้าง

271,000
28,000

271,000 เฉพาะเจาะจง เอ็ม เจ อิีเลคทรอนิคส์ 271,000
28,000 เฉพาะเจาะจง นายฮารงค์ ยะหริ�ง

271,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 158/61 29/06/61
28,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 60/61 19/06/61

61,000
13,750

61,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์
13,750 เฉพาะเจาะจง หจก.มาร์ซรี ็อค

61,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 40/61 29/06/61
13,750.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 102/61 04/05/61

163,558
4,565
10,500
59,800
21,000
7,500
32,500
152,500
2,500
10,000.00

163,558 เฉพาะเจาะจง
4,565 เฉพาะเจาะจง
10,500 เฉพาะเจาะจง
59,800 เฉพาะเจาะจง
21,000 เฉพาะเจาะจง
7,500 เฉพาะเจาะจง
32,500 เฉพาะเจาะจง
152,500 เฉพาะเจาะจง
2,500 เฉพาะเจาะจง
10,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพงษ์พร
ยะลาเครื�องเขียน (1999)
34
เอ็ช.แอล.กรุ๊ป
นายจตุรงค์ กลิ�นสุต
รอยัล เบญจรงค์
รอยัล เบญจรงค์
ร้าน ทีเคเอส สปอร์ค
นายชาญณรงค์ แดงสุวรรณ
นางรอฮีหม๊ะ ซิกาลี

163,558.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 224/61, 22/6/61
4,565.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 58.2/61 16/01/61
10,500.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 54/6121/02/61
59,800.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 7/61 19/06/61
21,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 88/61 02/04/61
7,500.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 16/61 01/05/61
32,500.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 18/61 20/02/61
152,500.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 28/61 02/05/61
2,500.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 81/61 18/05/61
10,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 78/61 23/04/61

28,000
2,000
50,000
130,800
150,000
1,500
5,000
10,500

28,000 เฉพาะเจาะจง
2,000 เฉพาะเจาะจง
50,000 เฉพาะเจาะจง
130,800 เฉพาะเจาะจง
150,000 เฉพาะเจาะจง
1,500 เฉพาะเจาะจง
5,000 เฉพาะเจาะจง
10,500 เฉพาะเจาะจง

นายฮาฟิส ยูโซ๊ะ/นิบงทัวร์
นายสมบุญ เอื�อผลบุญ
นายปิยะ ปิยะทัพภ์
บริษัทมาสเตอร์พีช
นายสุกรี ชูชาติ
ร้านเอ็มดี มีเดีย
ร้านเอ็มดี มีเดีย
นางสาวเนาวรัตน์ น้อยพงษ์

28,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 75/61 23/04/61
2,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 76/61 23/04/61
50,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 85/61 08/06/61
130,800.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 175/61 25/06/61
150,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 38/61 24/05/61
1,500.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 50/61 22/06/61
5,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 32/61 22/06/61
10,500.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 50/61 21/06/61

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบ สขร.1

เดือน มิถุนายน 2561
ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคา

ผู้ที�ได้รับการ เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
คัดเลือก
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื�อ
และราคาที�ตกลงซื�อ
หรือจ้าง

23 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ
24 ซื�อวัสดุเพื�อเป็นรางวัลฯรายการวิทยุ ศอ.บต.

84,000
408,000

84,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด วุฒิจันทร์ทัวร์
408,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทมาสเตอร์พีช

84,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 60.5/61 28/02/61
408,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 176/61 25/06/61

25 จ้างทําโปสเตอร์
26 จ้างทําเอกสารทําเนียบและสรุปประกอบอุมเราะห์

460,000
40,000

460,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท บลูอิมเมจ จํากัด
40,000 เฉพาะเจาะจง 999 ปริ�น แอนด์ ดีไซน์

460,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 174/61 04/06/61
40,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 15/61 22/06/61

27 จ้างเหมาเอกชนจัดงานแถลงข่าวและแก้ไขปัญหาผลไม้
28 ค่าเช่าห้องประชุมพร้อมเครื�องเสียง
29 ซื�อของที�ระลึก
30 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ
31 จ้างเหมารถตู้
32 จ้างซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ
33 ซื�อวัสดุสํานักงาน
34 ซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น
35 เช่าส่วนเกินค่าเครื�องถ่ายเอกสาร
36 จ้างเผยแพร่ออกอากาศ
37 ซื�อของที�ระลึก
38 จ้างทําเอกสารแผ่นพับ
39 จ้างเหมาเอกชนจัดหาวัสดุ
40 จัดซื�อผ้าปูละหมาด
41 ซื�อชุดสังฆทาน
42 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์
43 จ้างทําป้ายไวนิล
44 นํ�ามันเชื�อเพลิง โครงพระราชดําริ

75,000
4,000
5,000.00
42,000
10,500
77,567.51
488,070
236,160.0
8,074.50
363,800
10,000

75,000 เฉพาะเจาะจง
4,000 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
42,000 เฉพาะเจาะจง
10,500 เฉพาะเจาะจง
77,567.51 เฉพาะเจาะจง
488,070 เฉพาะเจาะจง
236,160 เฉพาะเจาะจง
8,074.50 เฉพาะเจาะจง
363,800 เฉพาะเจาะจง
10,000 เฉพาะเจาะจง

17,000
126,110
100,000
60,000
40,000
250,000
214,400

17,000 เฉพาะเจาะจง
126,110.00 เฉพาะเจาะจง
100,000 เฉพาะเจาะจง
60,000 เฉพาะเจาะจง
40,000 เฉพาะเจาะจง
250,000 เฉพาะเจาะจง
214,400 เฉพาะเจาะจง

นางรอฮีหม๊ะ ซิกาลี
สนง.คณะกรรมการอิสลาม
รอยัล เบญจรงค์
บริษัทท่องไทยทั�วทิศจํากัด
นางสาวนิฟัลดา สะเตาะ
บจก.พิธานพาณิชย์ สาขายะลา
หจก.โกออน
หจก.สหพันธ์แก๊ส
หจก.ก้าวมั�นวัฒนกิจ
สถานีวิทยุกองทัพบก
นส.จิตสถา

75,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 86/2561 18/06/61
4,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 60/61 04/05/61
5,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 19/61 17/04/61
42,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 49/61 22/06/61
10,500.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 48/61 22/06/61
77,567.51 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 218/2561, 21/6/61
488,070.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 215/2561, 20/6/61
236,160.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 231/61, 20/6/61
8,074.50 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 214/2561, 4/6/61
363,800.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 171/2561, 15/6/61
10,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 87/2561, 18/6/61

ร้านไอย์ดา โฆษณา
ไชยาเฟอร์นิเจอร์ ปาลัส
วิสาหกิจชุมชนชาวสวน สกย.บ้านบาละ
เอกศิลปย์(เจ๊หงษ์)
บจก.พิธานพาณิชย์ สาขายะลา
หจก.มาร์ซีร็อค
ห้างหุ้นส่วนจํากัด วุฒิจันทร์ทัวร์

17,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 88/2561, 18/6/61
126,110.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 48/2561, 19/6/61
100,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 173/2561, 4/6/61
60,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 115/61 25/05/61
40,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 218/61 21/06/61
250,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 38/61 14/06/61
214,400.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 60/61 13/02/61

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบ สขร.1

เดือน มิถุนายน 2561
ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

45 ซื�อของที�ระลึก
46 ซื�อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว
47 จ้างซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ
48 จ้างทําเอกสารประกอบการประชุม
49 จ้างจัดสถานที�
50 ซื�อวัสดุอุปกรณ์
51 จ้างทําเอกสาร
52 จ้างทําเอกสารสรุปผลการเปรียบเทียบ
53 เช่าห้องประชุมพร้อมเครื�องเสียง
54 จ้างทําเอกสารประกอบการประชุม
55 ซื�อกระเป๋าใส่เอกสาร
56 จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์
57 ซื�อวัสดุแข่งขันทักษะ
58 เช่าห้องประชุมพร้อมเครื�องเสียง
59 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
60 ซื�อวัสดุสํานักงาน
61 จ้างเหมาเอกชนในการทําสื�อประชาสัมพันธ์
62 จ้างผลิตสปอร์ตโทรทัศน์
63 เช่าห้องประชุมพร้อมเครื�องเสียง
64 จ้างเหมาเอกชนในการออกแบบ
65 เช่าห้องประชุมพร้อมเครื�องเสียง
66 จ้างสํารวจและประเมินผลตัวชี�วัด

วงเงินที�จะซื�อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคา

ผู้ที�ได้รับการ เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
คัดเลือก
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื�อ
และราคาที�ตกลงซื�อ
หรือจ้าง

4,500
250,018

4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านมาหาหมัดกรอบรูป
250,018 เฉพาะเจาะจง นางแวนะ มะสารี /นุ การไฟฟ้า

4,500.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 59.2/61 13/02/61
250,018.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 31/61 04/05/61

42,418
22,500

42,418 เฉพาะเจาะจง บจก.พิธานพาณิชย์ สาขายะลา
22,500 เฉพาะเจาะจง หจก.ก้าวมั�นวัฒนกิจ

42,418.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 211/2561, 13/6/61
22,500.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 57/61 31/05/61

10,000
6,830
54,000
54,000
2,000
3,500
24,000
4,583
52,000
15,000
181,500
5,000
10,000
30,000
2,000
5,000
2,000
118,200

10,000 เฉพาะเจาะจง
6,830 เฉพาะเจาะจง
54,000 เฉพาะเจาะจง
54,000 เฉพาะเจาะจง
2,000 เฉพาะเจาะจง
3,500 เฉพาะเจาะจง
24,000 เฉพาะเจาะจง
4,583 เฉพาะเจาะจง
52,000 เฉพาะเจาะจง
15,000 เฉพาะเจาะจง
181,500 เฉพาะเจาะจง

นางรอฮีหม๊ะ ชิกาลี
หจก.ก้าวมั�นวัฒนกิจ
ร้านมาร์ค ซีร๊อก
ร้านมาร์ค ซีร๊อก
สนง.คณะกรรมการอิสลามจ.สตูล
ร้านมาร์ค ซีร๊อก
บริษัทมาสเตอร์พีช
ร้านสะเตง โฆษณา
นูเรีย การไฟฟ้า
วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์ จุฬาภรณ์ ๙
บริษัท ไมโครเน็ตซัพพลาย จํากัด

10,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 104/61 07/05/61
6,830.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 34/61 31/05/61
54,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 47/61 28/05/61
54,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 47/61 28/05/61
2,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 60/61 04/05/61
3,500.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 46/61 25/05/61
24,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 32/61 01/06/61
4,583.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 58/61 04/06/61
52,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 33/61 03/05/61
15,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 36/61 30/03/61
181,500.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 159/61 08/06/61

5,000 เฉพาะเจาะจง
10,000 เฉพาะเจาะจง
30,000 เฉพาะเจาะจง
2,000 เฉพาะเจาะจง
5,000 เฉพาะเจาะจง
2,000 เฉพาะเจาะจง
118,200 เฉพาะเจาะจง

อันดาการค้า
ร้านลันกราฟิกยะลา
บริษัท แมบ มีเดียส์ จํากัด
สนง.กรรมการอิสลามประจําจ.ปัตตานี
สมิลัน เพรส
สนง.กรรมการอิสลามประจําจ.ปต.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 14/61 21/02/61
10,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 47/61 28/05/61
30,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 172/61 08/05/61
2,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 56/61 26/04/61
5,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 46/61 28/05/61
2,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 56/61 26/04/61
118,200.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 61/61 07/06/61

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบ สขร.1

เดือน มิถุนายน 2561
ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคา

ผู้ที�ได้รับการ เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
คัดเลือก
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื�อ
และราคาที�ตกลงซื�อ
หรือจ้าง

67 เช่าห้องประชุมพร้อมเครื�องเสียง
68 ซื�อเตียงสปาสําหรับสาธิตวิธีนวดสปาฮาลาล

2,000
16,000

2,000 เฉพาะเจาะจง สนง.กรรมการอิสลามประจําจ.นธ
16,000 เฉพาะเจาะจง พงษ์พร การค้า

2,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 55/61 18/04/61
16,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 72/61 23/04/61

69 จัดทําเอกสารประกอบการประชุม
70 จ้างทําเอกสารประกอบการประชุม

15,000
4,950

15,000 เฉพาะเจาะจง โอ.เค. คอมพิวเตอร์
4,950 เฉพาะเจาะจง นายสุกรี ชูชาติ

15,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 56/61 04/06/61
4,950.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 33/61 24/01/61

71 จ้างทํากระเป๋าเป้สะพายหลัง
72 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ
73 จ้างทําประกาศนียบัตรพร้อมปกอย่างดี
74 ซื�อรถจักรยาน
75 จ้างเหมาบริการรถตู้และรถบัสปรับอากาศ
76 เช่าส่วนเกินค่าเครื�องถ่ายเอกสาร
77 ซื�อวัสดุสํานักงาน
78 ซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น
79 จ้างก่อสร้างอาคารห้องเก็บเครื�องกําเนิดไฟฟ้า
80 จ้างซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ
81 จ้างทําเอกสารประกอบการประเมินคุณธรรม
รวม 81 รายการ/กิจกรรม

16,000
180,000
13,000
12,000
38,500
7,761.50
44,265
272,160
55,000
48,657
185,000

16,000 เฉพาะเจาะจง
180,000 เฉพาะเจาะจง
13,000 เฉพาะเจาะจง
12,000 เฉพาะเจาะจง
38,500 เฉพาะเจาะจง
7,761.50 เฉพาะเจาะจง
44,265 เฉพาะเจาะจง
272,160 เฉพาะเจาะจง
55,000 เฉพาะเจาะจง
48,657.18 เฉพาะเจาะจง
185,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท มาสเตอร์พีช
แอร์ ลีน่า ทราเวล
โอ.เค. คอมพิวเตอร์
ชัยวัฒน์
แอร์ ลีน่า ทราเวล
หจก.ก้าวมั�นวัฒนกิจ
วิน
หจก.สหพันธ์แก๊ส
หจก.วีเอช เอ็นเตอร์ไพรส์
บจก.พิธานพาณิชย์ สาขายะลา
ร้านหน้าเรียน
รวมจํานวนเงิน

16,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 44/61 25/04/61
180,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 56/61 08/05/61
13,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 59/61 05/06/61
12,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 29/61 10/01/61
38,500.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 55/61 05/04/61
7,761.50 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 208/2561, 3/5/61
44,265.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 128/61 04/06/61
276,160.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 207/2561, 5/6/61
55,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 25/61 27/04/61
48,657.18 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 206/2561, 4/6/61
185,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด 021/61 28/05/61
6,148,997.69 บาท

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง
จ้างทําป้ายไวนิล
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ
จ้างทําเอกสารประกอบการประชุม
จ้างจัดสถานที� กิจกรรมต้อนรับ
ซื�อวัสดุครุภัณฑ์เพื�อใช้งานในศูนย์
ซื�อวัสดุอุปโภคบริโภค
จ้างทําเอกสารประกอบการประชุม
จ้างออกแบบและติดตั�งพร้อมรื�อถอนป้ายไวนิล
ซื�อของที�ระลึกกิจกรรมเดินทางไปราชการ
ซื�อวัสดุประชุมสําหรับกิจกรรมเสริมสร้างอาชีพ
จ้างเหมาบริการเอกชนเก็บขยะ
ซื�อวัสดุ/สื�อการฝึกอบรมและการจัดค่าย
ซื�อวัสดุ/สื�อการฝึกอบรมและการจัดค่าย
จ้างโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณภาพ
ซื�อวัสดุอุปกรณ์เสริมการตัดเย็บ
จ้างทําป้ายไวนิล
ซื�อวัสดุอุปกรณ์เพื�อใช้ในการจัดกิจกรรม
จ้างทําเอกสารประกอบการอบรม
ซื�อกระเป๋าใส่เอกสาร
จ้างทําเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
จ้างทําวุฒิบัตรพร้อมปก
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนกรกฏาคม 2561
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
รายชื�อผู้เสนอราคา
วงเงินที�จะ
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
และราคาที�ตกลง
และราคาที�เสนอ
ซื�อหรือจ้าง
ซื�อหรือจ้าง
3,750.00
3,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสีสัน ศิลป์
3,750.00
405,000.00 405,000.00 เฉพาะเจาะจง นูรฟาร์ติน เทรเวล
405,000.00
36,805.00
36,805.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก
36,805.00
5,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรอฮีหม๊ะ ซิกาลี
5,000.00
190,695.00 190,695.00 เฉพาะเจาะจง ไชยาเฟอร์นิเจอร์
190,695.00
405,600.00 405,600.00 เฉพาะเจาะจง อุสตาซเลาะห์
405,600.00
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก
6,000.00
200,143.00 200,143.00 เฉพาะเจาะจง ส.สื�อสงขลา
200,143.00
22,500.00
22,500.00 เฉพาะเจาะจง รอยัล เบญจรงค์
22,500.00
4,900.00
4,900.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม แอนด์ เอ็ม
4,900.00
96,000.00
96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรภาส ทองฉิม
96,000.00
10,000.00
10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟดี ก๊อปปี�
10,000.00
10,000.00
10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟดี ก๊อปปี�
10,000.00
2,402,700.00 2,402,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินตันเอกซ์
2,402,700.00
150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรีณี การค้า
150,000.00
เฉพาะเจาะจง ฟาฮัดโฆษณ
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,000.00
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือคลังวิทยา
5,000.00
16,000.00
16,000.00 เฉพาะเจาะจง โอ.เคคอมพิวเตอร์
16,000.00
16,000.00
16,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า
16,000.00
23,400.00
23,400.00 เฉพาะเจาะจง โอ.เคคอมพิวเตอร์
23,400.00
35,820.00
35,820.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า
35,820.00
13,200.00
13,200.00 เฉพาะเจาะจง นายฮารงค์ ยะหริ�ง
13,200.00

แบบ สขร.1

เหตุผลที�คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที�หรือวันที�ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง

เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด นร.5203.1 ลว.24/07/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 88.1/2561 ลว.26/06/61
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 53/2561 ลว.03/07/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 82/2561 ลว.21/05/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 57/2561 ลว.18/07/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 108/2561 ลว.15/05/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 13/2561 ลว.22/03/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 21/2561 ลว.13/07/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 21/2561 ลว.05/06/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 85.1/2561 ลว.11/06/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 20/2561 ลว.11/07/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 133/2561 ลว.05/07/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 138/2561 ลว.12/07/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด ๑๘/๒๕๖๑ ลว.20/07/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 49/2561 ลว.19/06/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 189/256 ลว.11/07/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 73/2561 ลว.24/07/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 72/2561 ลว.24/07/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 71/2561 ลว.24/07/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 67/2561 ลว.23/07/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 68/2561 ลว.20/07/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 25/2561 ลว.23/07/2561

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

23 ซื�อวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ
24 ซือ� วัสดุครุภัณฑ์สํานักงาน
25 จ้างทําเอกสารหลักสูตรอบรมผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบ สขร.1
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนกรกฏาคม 2561
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
รายชื�อผู้เสนอราคา
วงเงินที�จะ
เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญาหรือ
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
และราคาที�ตกลง
และราคาที�เสนอ
ซื�อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง
ซื�อหรือจ้าง
28,500.00
28,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โอ.เอส.เซลล์และเซอร์วิส
28,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 188/2561 ลว.09/07/2561
268,040.00 268,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนครินทร์ จํากัด
268,040.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 238/2561 ลว.16/07/2561
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง 999 ปริ�น แอนด์ ดีไซน์
6,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 19/2561 ลว.07/03/2561

26 เช่าชุดเครื�องเสียง เครื�องดนตรี เวที
27 ซื�อวัสดุสําหรับกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เครือข่าย
วิสาหกิจในสถานศึกษา

141,400.00
4,900.00

28 จ้างทําเอกสาร (ร่าง) พิมพ์เขียวและแผนปฏิบัติการ

39,000.00

39,000.00 เฉพาะเจาะจง เอสพริ�นท์ (2004) จํากัด

39,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 95/2561 ลว.09/07/2561

29 ซื�อกระเป๋าเอกสาร กิจกรรมค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นํา

75,000.00

75,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

75,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 137/2561 ลว.11/07/2561

30 จ้างจัดทําเอกสารและป้ายไวนิล
31 ซือ� วัสดุสื�อโสตทัศนูปกรณ์
32 ซือ� วัสดุสํานักงาน เพื�อใช้ในกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

27,600.00
87,859.00
8,000.00

27,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า
87,859.00 เฉพาะเจาะจง อิสร๊อพ
8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

27,600.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 46/2561 ลว.20/07/2561
87,859.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 181/2561 ลว.09/07/2561
8,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 47/2561 ลว.20/07/2561

33 ซื�อวัสดุ อุปกรณ์ ที�ใช้ในการประชุมฯ
34 จ้างเหมาบริการรถตู้
35 ซื�อกระเป๋าสําหรับใส่เอกสาร

5,000.00
10,500.00
36,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก
10,500.00 เฉพาะเจาะจง แอร์ ลีน่า ทราเวล
36,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.มาสเตอร์พีช แอนด์
63,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์์ ค มีเดีย กิจการค้า

5,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 148/2561 ลว.11/07/2561
10,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 66/2561 ลว.28/06/2561
36,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 146/2561 ลว.11/07/2561

36
37
38
39
40
41

จ้างทําเกียรติบัตรและจัดทําเอกสาร
จ้างทําเอกสารประกอบการประชุมฯ
ซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น
จ้างทําเอกสารประกอบการประชุม
จ้างถ่ายเอกสารสีสําหรับการประชุม
จ้างจัดทํากระเป๋าสําหรับใส่เอกสารพร้อมสกรีน

63,000.00
14,400.00
265,860.00
13,800.00
3,400.00
20,700.00

141,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุธี สนธยาวัฒน์
4,900.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม แอนด์ เอ็ม

14,400.00
265,860.00
13,800.00
3,400.00
20,700.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้านมาร์ค ซีร๊อก
หจก.ยะลาสหพันธ์แก๊ส
ร้านไอย์ดา โฆษณา
ร้านโชคดีก๊อปปี�
ร้านอันดา การค้า

141,400.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 187/2561 ลว.11/07/2561
4,900.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 94.1/2561 ลว.03/07/2561

63,000.00
14,400.00
265,860.00
13,800.00
3,400.00
20,700.00

เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 136/2561 ลว.11/07/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 147/2561 ลว.11/07/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 245/2561 ลว.19/07/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 24/2561 ลว.19/07/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 90/2561 ลว.03/07/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 23/2561 ลว.19/07/2561

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

42 จ้างจัดทําเอกสารประกอบการอบรม ปกครอง
43
44
45
46

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบ สขร.1
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนกรกฏาคม 2561
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
รายชื�อผู้เสนอราคา
วงเงินที�จะ
เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญาหรือ
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
และราคาที�ตกลง
และราคาที�เสนอ
ซื�อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง
ซื�อหรือจ้าง
25,600.00
25,600.00 เฉพาะเจาะจง โอ.เค. คอมพิวเตอร์ แอนด์
25,600.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 68/2561 ลว.19/07/2561
เซอร์วิส
36,000.00
10,800.00
30,000.00
72,000.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

เอส.เค.การ์เม้นท์
ร้านอันดา การค้า
ร้านอันดา การค้า
เอฟดี ก็อปปี�

36,000.00
10,800.00
30,000.00
72,000.00

เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 13/2561 ลว.16/07/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 179/2561 ลว.19/06/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 177/2561 ลว.19/06/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 45/2561 ลว.18/07/2561

ซื�อเสื�อที�ใช้ในการแข่งขันกีฬา
จ้างทําเอกสารประกอบการอบรม ขนาด A๔
ซื�อกระเป๋าเอกสารพร้อมสกรีนโลโก้ ศอ.บต.
ซื�อวัสดุสํานักงาน เพื�อใชประกอบกิจกรรมเวทีระดม
ความคิดปัญญาชน

36,000.00
10,800.00
30,000.00
72,000.00

47 จ้างจัดทําป้ายไวนิล จัดทําสติกเกอร์
48 จ้างเหมาบริการการสํารวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ศอ.บต.

188,000.00
225,000.00

188,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า
225,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

188,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 44/2561 ลว.18/07/2561
225,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 180/2561 ลว.17/07/2561

49 ซื�อวัสดุสิ�นเปลืองและสินค้าบริโภค
50 ซือ� กระเช้าเยี�ยม ตามกิจกรรมลงพื�นที�เพื�อช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบ

15,015.00
102,400.00

15,015.00 เฉพาะเจาะจง แฟมิลี� ไฮเปอร์มาร์ท
102,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีสมัยค้าส่ง จํากัด

15,015.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 70/2561 ลว.17/07/2561
102,400.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 69/2561 ลว.16/07/2561

51
52
53
54

จ้างเช่าเหมารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ
ซื�อวัสดุอุปกรณ์
จ้างจัดทําเอกสารประกอบการประชุมฯ
เช่าห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

27,000.00
31,400.00
38,300.00
20,000.00

27,000.00
31,400.00
38,300.00
20,000.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

นายไฟศอล หะยีเย๊าะ
นายประสิทธิ� ทองใส
นายสุกรี ชูชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

27,000.00
31,400.00
38,300.00
20,000.00

เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 20/2561 ลว.11/07/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 233/2561 ลว.05/07/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 36/2561 ลว.02/07/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 43/2561 ลว.12/07/2561

55
56
57
58

ซื�อวัสดุสํานักงาน
ซื�อกระเป๋าใส่เอกสาร
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ
จ้างจัดทําคู่มือเอกสารประกอบการอบรม

12,150.00
24,000.00
28,000.00
17,840.00

12,150.00
24,000.00
28,000.00
17,840.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยะลาบริบูรณ์
นายเรืองโรจน์ พยนต์รัตน์
หจก. บริรักษ์ ทรานสปอร์ต
ร้านอันดา การค้า

12,150.00
24,000.00
28,000.00
17,840.00

เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 67/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 66/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 65/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 42/2561

ลว.16/07/2561
ลว.16/07/2561
ลว.16/07/2561
ลว.12/07/2561

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

59 ซื�อวัสดุสํานักงาน เพื�อใช้ในการอบรมบันทึกข้อมูล
ระบบสารสนเทศ

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบ สขร.1
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนกรกฏาคม 2561
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
รายชื�อผู้เสนอราคา
วงเงินที�จะ
เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญาหรือ
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
และราคาที�ตกลง
และราคาที�เสนอ
ซื�อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง
ซื�อหรือจ้าง
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า
6,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 41/2561 ลว.12/07/2561

60 เช่าส่วนเกินค่าเช่าเครื�องถ่ายเอกสาร
61 จ้างจัดทําเอกสารประกอบการฝึกปฏิบัติ
62 จ้างจัดหาวัสดุสํานักงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรม

6,286.25
2,400.00
5,000.00

6,286.25 เฉพาะเจาะจง หจก. ก้าวมั�นวัฒนกิจ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

6,286.25 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 239/2561 ลว.03/07/2561
2,400.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 55/2561 ลว.04/06/2561
5,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 54/2561 ลว.04/06/2561

63 จ้างติดตามและนิเทศนักศึกษาอินโดนีเซียที�ปฏิบัติ
หน้าที�ผู้ช่วยผู้สอนใน จชต

7,500.00

7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มดี มีเดีย

7,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 19/2561 ลว.06/02/2561

64 ซื�อของที�ระลึก กิจกรรมละศีลอดสัมพันธ์ ฮิจเราะห์
ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

20,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 116/2561 ลว.01/06/2561

65
66
67
68
69

42,628.80
49,000.00
6,917.55
37,500.00
15,000.00

42,628.80
49,000.00
6,917.55
37,500.00
15,000.00

ซื�อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จ้างรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ�ามันเชื�อเพลิง
จ้างซ่อมเครื�องโทรสาร
จ้างจัดทําเอกสารประกอบการประชุมฯ
จ้างต้อนรับคณะผู้แทนสมาชิกองค์การความร่วมมือ
อิสลาม (OIC)

70 จ้างป้ายพลาสติกคล้องคอ กิจกรรม เปิดโลกการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และธรรมชาติ
71 จ้างซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
72 จ้างเหมาเอกชนในการออกแบบ จัดทําและตกแต่ง
พร้อมรื�อถอนนิทรรศการ Halal Pavillion
73 จ้างรถบัสปรับอากาศ ๒ ชั�น ขนาด ๔๕ ที�นั�ง

7,200.00
67,221.68
247,100.00
84,000.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้านจงกลณีการไฟฟ้า
ฮารงค์ ยะหริ�ง
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด
ร้านวิน
ร้านอามีช๊อป

7,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า
67,221.68 เฉพาะเจาะจง บ.พิธานพาณิชย์ จํากัด สาขายะลา
247,100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิวเวฟ
มัลติมีเดีย แอนด์ ออร์แกไนซ์
84,000.00 เฉพาะเจาะจง มาย-ซัน การท่องเที�ยว

42,628.80
49,000.00
6,917.55
37,500.00
15,000.00

เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 237/2561 ลว.12/07/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 65/2561 ลว.19/04/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 221/2561 ลว.11/07/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 14/2561 ลว.13/03/2561
เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 18/2561 ลว.20/02/2561

7,200.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 122.1/2561 ลว.14/06/2561
67,221.68 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 235/2561 ลว.14/06/2561
247,100.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 53/2561 ลว.09/07/2561
84,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 136/2561 ลว.27/06/2561

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

74 จ้างผลิตรายการโทรทัศน์และดําเนินการถ่ายทอดสด
เที�ยวบินปฐมฤกษ์

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบ สขร.1
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนกรกฏาคม 2561
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
รายชื�อผู้เสนอราคา
วงเงินที�จะ
เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญาหรือ
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
และราคาที�ตกลง
และราคาที�เสนอ
ซื�อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง
ซื�อหรือจ้าง
169,916.00 169,916.00 เฉพาะเจาะจง สํานักประชาสัมพันธ์ เขต 6
169,916.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 17/2561 ลว.05/07/2561
สงขลา

75 จ้างจัดทําเครื�องหมายลูกเสือสันติสุข รุ่นที� ๒
76 จ้างจัดทําเครื�องหมายลูกเสือสันติสุข ระบวนการ
ลูกเสือสันติสุข

80,000.00
80,000.00

80,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า
80,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

80,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 126/2561 ลว.19/06/2561
80,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 121/2561 ลว.14/06/2561

77 จ้างทําเสื�อคอกลมและหมวกพร้อมสกรีนโลโก้ ศอ.บต.
78 ซือ� วัสดุสํานักงาน
79 จ้างเช่าเหมารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ (ในต่างประเทศ)

37,500.00
1,000.00
9,000.00

37,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโปโลซุปเปอร์ทีน
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยะลาบริบูรณ์
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไฟศอล หะยีเย๊าะ

37,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 44/2561 ลว.23/05/2561
1,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 63/2561 ลว.26/06/2561
9,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 16/2561 ลว.27/04/2561

80 จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั�นดําเนินงาน
ทุนการศึกษา(ทุน ซีพี ออลล์)

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายซาการียา ตง

28,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 109.1/2561 ลว.17/05/2561

81 จ้างเก็บตัวอย่างและตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมบุคคล
ที�ไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน

2,914,000.00 2,914,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

82 ซื�อของที�ระลึก(อินทผาลัม) ประจําปีฮิจเราะห์ศักราช
๑๔๓๙

39,200.00

83 จ้างทําเอกสารเพื�อประกอบการประชุม
84 ซือ� ข้าวสารชนิดข้าวขาว 15%กิจกรรมประชารัฐร่วมใจ
รอมฎอนสันติสุข

33,000.00
240,000.00

85 จ้างทําป้ายไวนิลดําเนินการคัดเลือกและสรรหาโควต้า
ที�นั�งเรียนและทุน สกอ.)

6,000.00

86 จ้างเหมาเรือโดยสาร
87 จ้างทําป้ายไวนิลคัดเลือกและสรรหาเยาวชนเข้ารับ
ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

9,600.00
264,000.00

39,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า
33,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริวรรณ
240,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัตตานีมาสเตอร์ จํากัด
6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มดี มีเดีย
9,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปราณี แก้วสถิตย์
264,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด มาร์ค มีเดีย
กิจการค้า

2,914,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 64/2561 ลว.06/07/2561
39,200.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 103/2561 ลว.09/05/2561
33,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 63/2561 ลว.18/06/2561
240,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 106/2561 ลว.15/05/2561
6,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 117/2561 ลว.05/06/2561
9,600.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 51/2561 ลว.22/06/2561
264,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 118/2561 ลว.8/06/2561

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

88 ซื�อวัสดุอุปโภคบริโภค
89 จ้างเช่าเหมารถตู้พร้อมพนักงานขับรถรับคณะนัก
ธุรกิจจาก ซาอุดิอาระเบีย
90 ซื�อวัสดุเชื�อเลิงและหล่อลื�น (ดีเซล)
91 จ้างชุดละศีลอดสู่เดือนรอมฎอนสันติสุข
ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบ สขร.1
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนกรกฏาคม 2561
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
รายชื�อผู้เสนอราคา
วงเงินที�จะ
เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญาหรือ
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
และราคาที�ตกลง
และราคาที�เสนอ
ซื�อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง
ซื�อหรือจ้าง
7,000.00
7,000.00 เฉพาะเจาะจง เอกศิลปย์(เจ๊หงษ์)
7,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 126/2561 ลว.01/06/2561
10,500.00
10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไฟศอล หะยีเย๊าะ
10,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 17/2561 ลว.01/06/2561
263,160.00
175,000.00

92 จ้างทําป้ายไวนิลจัดเก็บตัวอย่างและตรวจพิสูจน์สาร
พันธุกรรม (DNA)

3,750.00

93 ซื�อวัสดุสํานักงานเจัดกิจกรรมการจัดเก็บตัวอย่างและ
ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมฯ

10,000.00

94 ซื�อวัสดุสํานักงาน จํานวน 10 รายการ
95 จ้างรถบัสปรับอากาศพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
พระราชดําริ

30,490.00
117,000.00

96 จ้างจัดทําเอกสารประกอบปรับปรุงอาคาร(ชางลี)

19,940.00

97 จ้างจัดรายการโทรทัศน์สายสัมพันธ์ฮัจญ์พิธีเปิด
เที�ยวบินปฐมกฤษ์จังหวัดยะลา

361,125.00

98 จ้างทําเอกสารประจําเดือน พฤษภาคม 2561
99 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ
100 จ้างผลิตนํ�าซัมซัมบรรจุขวดพร้อมขวดแก้ว กิจกรรม
สู่เดือนรอมฏอนสันติสุข

9,350.00
28,000.00
19,200.00

263,160.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ยะลาสหพันธ์แก๊ส
175,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอลิฟการค้า
3,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสะเตง โฆษณา
10,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยะลาบริบูรณ์
30,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิมิลัน เซอร์วิส
117,000.00 เฉพาะเจาะจง มาย-ซัน การท่องเที�ยว
19,940.00 เฉพาะเจาะจง โอ.เค. คอมพิวเตอร์ แอนด์
เซอร์วิส
361,125.00 เฉพาะเจาะจง สํานักประชาสัมพันธ์ 6 สงขลา
9,350.00 เฉพาะเจาะจง โอ.เค. คอมพิวเตอร์ แอนด์
เซอร์วิส
28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ จีนขม
19,200.00 เฉพาะเจาะจง สมิลัน เพรส

263,160.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 227/2561 ลว.05/07/2561
175,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 105/2561 ลว.11/05/2561
3,750.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 63/2561 ลว.03/07/2561
10,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 62/2561 ลว.03/07/2561
30,490.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 178/2561 ลว.04/06/2561
117,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 123/2561 ลว.15/06/2561
19,940.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 226/2561 ลว.04/07/2561
361,125.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 16/2561 ลว.02/07/2561
9,350.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 61/2561 ลว.03/07/2561
28,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 143/2561 ลว.03/07/2561
19,200.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 111/2561 ลว.17/07/2561

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

101 ซื�อวัสดุอุปกรณ์เพื�อประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบ สขร.1
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนกรกฏาคม 2561
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือก
รายชื�อผู้เสนอราคา
วงเงินที�จะ
เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญาหรือ
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
และราคาที�ตกลง
และราคาที�เสนอ
ซื�อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง
ซื�อหรือจ้าง
30,000.00
30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอร์พีช แอนด์
30,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 35/2561 ลว.18/06/2561
โครเชท์ จํากัด

102 จ้างซ่อมแซมอุปกรณฺ์ด้านระบบเสียง

14,500.00

14,500.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม เจ อีเลคทรอนิคส์ แอนด์
เซอร์วิส

14,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด /2561 ลว.29/06/2561

103 จ้างพิมพ์สติ�กเกอร์ติดกล่องอินทผาลัมถุงข้าวสารป็น
สติ�กเกอร์กระดาษมัน พิม4สี

64,000.00

64,000.00 เฉพาะเจาะจง สมิลัน เพรส

64,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 110/2561 ลว.17/05/2561

104 ซื�อวัสดุอุปโภคบริโภค
105 จ้างออกแบบป้ายไวนิลสารอวยพรของนายกรัฐมนตรี
และเลขาธิการ ศอ.บต.

200,000.00
79,800.00

200,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า
79,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปัตตานีมาสเตอรจํากัด

200,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 141/2561 ลว.02/07/2561
79,800.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 109/2561 ลว.16/05/2561

106 จ้างซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
107 ซือ� วัสดุครุภัณฑ์สํานักงาน (เครื�องโทรสาร)
(เครื�องสแกนเนอร์)

20,800.00
160,500.00

20,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
160,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ริโก้ (ประเทศไทย)

20,800.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด 225/2561 ลว.03/07/2561
160,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตํ�าสุด นร5211.3 ลว.25/06/2561

รวม 107 รายการ/กิจกรรม

รวมจํานวนเงิน

8,270,969.28 บาท

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนสิงหาคม 2561
ลําดับ
ที�

วงเงินที�จะซื�อ
งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

1
2

ซื�อของที�ระลึก
ซื�อกระเป๋าเอกสาร

3
4

ซื�อวัสดุอุปโภคบริโภค

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ราคากลาง

วิธีซื�อหรือจ้าง

หรือจ้าง

แบบ สขร.1

รายชื�อผู้เสนอราคา

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ

เหตุผลที�คัดเลือก

เลขที�หรือวันที�ของสัญญา

และราคาที�เสนอ

ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง

2,500.00
75,000.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง
75,000.00 เฉพาะเจาะจง

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง

เอกศิลป์(เจ๊หงส์)

จ้างทําเกียรติบัตร
จ้างซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
จ้างรถยนต์ปรับอากาศ
ซื�อของที�ระลึก
จ้างทําแผ่นพับ
จ้างรถยนต์ปรับอากาศ
จ้างจัดบูธแสดงสินค้า

63,000.00
62,135.44
91,000.00
10,000.00
58,000.00
91,000.00
50,000.00

63,000.00 เฉพาะเจาะจง
62,135.44 เฉพาะเจาะจง
91,000.00 เฉพาะเจาะจง
10,000.00 เฉพาะเจาะจง
58,000.00 เฉพาะเจาะจง
91,000.00 เฉพาะเจาะจง
50,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.มาร์ค ซีร็อค
บ.พิธานพาณิชย์
มาย-ซัน ท่องเที�ยว
ร้านอามี�ซ๊อป
สมิลันเพรส
มาย-ซัน ท่องเที�ยว
นายปิยะ ปิยทัพภ์

63,000.00
62,135.44
91,000.00
10,000.00
58,000.00
91,000.00
50,000.00

ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

181/2561, 23/8/61
276/2561, 28/8/61
187/2561, 27/61
33/2561, 23/7/61
73/2561, 23/8/61
172/2561, 14/8/61
109/2561, 9/8/61

จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ
จ้างเหมารถตู้
จ้างทําเอกสาร
ซื�อของที�ระลึก
จ้างทํากระเป๋าใส่เอกสาร

10,500.00
5,000.00
8,040.00
12,500.00
48,000.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
8,040.00 เฉพาะเจาะจง
12,500.00 เฉพาะเจาะจง
48,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายวรพล ทองศรี
อาร์เอ็มเซอร์วิส
ร้านหน้าเรียน
คูณเจริญการค้า

10,500.00
5,000.00
8,040.00
12,500.00

ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

181/2561, 29/8/61
72/2561, 25/7/61
20/2561, 3/5/61
71/2561, 20/7/61

26,742.00
10,440.00
10,000.00
75,000.00
63,000.00
16,000.00
114,276.00

26,742.00 เฉพาะเจาะจง
10,440.00 เฉพาะเจาะจง
10,000.00 เฉพาะเจาะจง
75,000.00 เฉพาะเจาะจง
63,000.00 เฉพาะเจาะจง
16,000.00 เฉพาะเจาะจง
114,276.00 เฉพาะเจาะจง

48,000.00
26,742.00
10,440.00
10,000.00
75,000.00
63,000.00
16,000.00
114,276.00

ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

26/2561, 9/4/61
180/2561, 29/8/61
180/2561, 29/8/61
170/2561, 10/8/61
169/2561, 9/8/61
167/2561, 9/8/61
25/2561, 19/2/61
266/2561, 17/8/61

ซื�อวัสดุอุปกรณ์
จ้างทําเอกสารการประกอบประชุม
ซื�อวัสดุ
ซื�อกระเป๋าใส่เอกสาร
จ้างทําเกียรติบัตร
จ้างทํากระเป๋าผ้า
จ้างซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ

นายนพดล หะยียาม
หจก.มาร์ค ซีร็อค

ร้านอามี�ซ๊อป
บ้านซีร็อกยะลา
บ้านซีร็อกยะลา
ร้านเอฟดี�ก๊อปปี�
หจก.มาร์ค ซีร็อค
หจก.มาร์ค ซีร็อค
ร้านอามี�ซ๊อป
บจก.ปรีชาถาวรอุตสาหกรรม

2,500.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
75,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

100/2561, 23/07/61
182/2561, 23/8/61

7,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

159/2561, 31/7/61

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนสิงหาคม 2561
ลําดับ

วงเงินที�จะซื�อ
งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

ที�

ราคากลาง

วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคา

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ

เหตุผลที�คัดเลือก

เลขที�หรือวันที�ของสัญญา

และราคาที�เสนอ

ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

โดยสรุป

23
24

เช่าสถานที�ในการจัดอบรม
เช่าห้องประชุม

4,000.00
12,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง
12,000.00 เฉพาะเจาะจง

นส.ศศิธร แสนปินตา
บ.ศรีวัฒนมงคล

4,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
12,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
67/2561, 6/8/61
79.2/2561, 23/4/61

25
26

เช่าห้องประชุม

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ.ศรีวัฒนมงคล

12,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

80/2561, 18/4/61

จ้างทําป้ายไวนิล
จ้างจัดทําเอกสาร
จ้างเหมารถตู้
ซื�อวัสดุอปกรณ์
จ้างทําเครื�องหมายลูกเสือ
จ้างทําเครื�องหมายลูกเสือ
ซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น

13,000.00
17,500.00
52,500.00
206,214.00
80,000.00
80,000.00
269,460.00

13,000.00 เฉพาะเจาะจง
17,500.00 เฉพาะเจาะจง
52,500.00 เฉพาะเจาะจง
206,214.00 เฉพาะเจาะจง
80,000.00 เฉพาะเจาะจง
80,000.00 เฉพาะเจาะจง
269,460.00 เฉพาะเจาะจง

วัฒนา แสงสีดํา
คูณเจริญการค้า
คุณานนท์ กุณามา
ฮาซิมสปอร์ต
หจก.มาร์ค ซีร็อค
หจก.มาร์ค ซีร็อค
หจก.สหพันธ์แก๊ส

13,000.00
17,500.00
52,500.00
206,214.00
80,000.00
80,000.00
269,460.00

ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

274/2561, 8/8/61
63/2561, 4/7/61
93/2561, 2/7/61
14/2561, 16/8/61
160/2561, 2/8/61
166/2561 8/8/61
270/2561, 27/8/61

ซื�อวัสดุอุปกรณ์
ซื�อวัสดุเครื�องอุปโภคบริโภค
จ้างทําเอกสาร
จ้างเหมารถตู้
เช่าติดตั�งพร้อมรื�อถอน(เต็นท์)

31,500.00
150,000.00
5,400.00
84,000.00

31,500.00 เฉพาะเจาะจง
150,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,400.00 เฉพาะเจาะจง
84,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านปรีดาเครื�องเขียน
นายสุกรี ชูชาติ
ร้านโอ.เค.คอมพิวเตอร์
แอร์ลีน่าทราแวล์

31,500.00
150,000.00
5,400.00
84,000.00

ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

168/2561, 9/8/61
38/2561, 14/8/61
74/2561, 24/8/61
73/2561, 24/8/61

108,000.00
54,400.00
12,000.00
91,000.00
91,000.00
91,000.00
33,600.00
91,000.00

108,000.00 เฉพาะเจาะจง
54,400.00 เฉพาะเจาะจง
12,000.00 เฉพาะเจาะจง
91,000.00 เฉพาะเจาะจง
91,000.00 เฉพาะเจาะจง
91,000.00 เฉพาะเจาะจง
33,600.00 เฉพาะเจาะจง
91,000.00 เฉพาะเจาะจง

ปุญญาดาผ้าใบ
กฤดา ว่องทิพประเสริฐ
นายวัลลภ เหมวัชรสุววรณ
มาย-ซัน ท่องเที�ยว
มาย-ซัน ท่องเที�ยว
มาย-ซัน ท่องเที�ยว
แอร์ลีน่าทราแวล์
มาย-ซัน ท่องเที�ยว

108,000.00
54,400.00
12,000.00
91,000.00
91,000.00
91,000.00
33,600.00
91,000.00

ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

7/2561, 15/8/61
11/2561, 17/8/61
255/2561, 31/7/61
172/2561, 14/8/61
153.1/61, 31/7/61
149/2561, 20/7/61
331/2561, 23/8/61
136.1/61, 11/7/61

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

จ้างทําเข็มรางวัล
จ้างเหมาตัดต้นไม้
จ้างรถยนต์ปรับอากาศ
จ้างรถยนต์ปรับอากาศ
จ้างรถยนต์ปรับอากาศ
จ้างเหมารถตู้
จ้างรถยนต์ปรับอากาศ

หรือจ้าง

แบบ สขร.1

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนสิงหาคม 2561
ลําดับ
ที�

วงเงินที�จะซื�อ
งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคา

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ

เหตุผลที�คัดเลือก

เลขที�หรือวันที�ของสัญญา

และราคาที�เสนอ

ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

โดยสรุป

45
46

เช่าเครื�องเสียงและเวที
ซื�อวัสดุสํานักงาน

10,000.00
19,600.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง
19,600.00 เฉพาะเจาะจง

นายรอซะ ลูมากานิง
อามี�ช๊อป

10,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
19,600.00 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด

หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
191/2561, 10/8/61
153.2/61, 26/7/61

47
48

จ้างรถยนต์ปรับอากาศ

91,000.00

91,000.00 เฉพาะเจาะจง

มาย-ซัน ท่องเที�ยว

91,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

131/2561, 3/7/61

จ้างทําเอกสาร
จัดซื�อกระเป๋าใส่เอกสาร
ซื�อกระเป๋าใส่เอกสาร
จ้างจัดทําแฟ้มเอกสาร
ซื�อถุงผ้าพร้อมสกรีน
จ้างทําบรรจุภัณฑ์
จ้างทําป้ายชื�อเคลือบอย่างดี

163,200.00
163,200.00
18,000.00
138,000.00
25,160.00
250,000.00
5,180.00

163,200.00 เฉพาะเจาะจง
163,200.00 เฉพาะเจาะจง
18,000.00 เฉพาะเจาะจง
138,000.00 เฉพาะเจาะจง
25,160.00 เฉพาะเจาะจง
243,425.00 เฉพาะเจาะจง
5,180.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอฟดี�ก๊อปปี�
หจก.มาร์ค ซีร็อค
บ.มาสเตอร์พีช
หจก.ก้าวมั�นวัฒนกิจ
ร้านพจนา 2
บ.กราฟฟิกเน็กซ์
ซิตตี�ปริ�นท์

163,200.00
163,200.00
18,000.00
138,000.00
25,160.00
243,425.00
5,180.00

ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

153.1/61, 26/7/61
153/61, 26/7/61
37/2561, 21/8/61
72/2561, 21/8/61
329/2561, 20/8/61
101/2561, 25/7/61
327/2561, 20/8/61

ซื�อวัสดุอปกรณ์
ซื�อกระเป๋าเอกสาร
จ้างทําเกียรติบัตร
จ้างทําผลการดําเนินงาน
จ้างซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ

11,610.00
75,000.00
63,000.00
300,000.00
477,530.00

11,610.00 เฉพาะเจาะจง
75,000.00 เฉพาะเจาะจง
63,000.00 เฉพาะเจาะจง
300,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านพจนา 2
หจก.มาร์ค ซีร็อค
หจก.มาร์ค ซีร็อค
ร้านซาบิกุน การพิมพ์

11,610.00
75,000.00
63,000.00
300,000.00

ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

328/2561, 20/8/61
164/2561, 8/8/61
163/2561, 8/8/61
75/2561, 14/8/61

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์
จ้างเหมารถตู้
ซื�อวัสดุประกอบอาชีพ
จ้างทําเกียรติบัตร
ซื�อกระเป๋าเอกสาร
ซื�ออินทผาลัม

144,000.00
391,920.00
7,000.00
44,200.00
63,000.00
75,000.00
472,000.00

477,530.00 เฉพาะเจาะจง
144,000.00 เฉพาะเจาะจง
391,920.00 เฉพาะเจาะจง
7,000.00 เฉพาะเจาะจง
44,200.00 เฉพาะเจาะจง
63,000.00 เฉพาะเจาะจง
75,000.00 เฉพาะเจาะจง
472,000.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.ปรีชาถาวรอุตสาหกรรม
หจก.ยะลาว.วิจิตรก่อสร้าง
ร้านรอปีอะห์การ์เด้นท์
นายวรพล ทองศรี
นายธนากร แซ่โก้
หจก.มาร์ค ซีร็อค
หจก.มาร์ค ซีร็อค
อาสานะห์การค้า

477,530.00
144,000.00
391,920.00
7,000.00
44,200.00
63,000.00
75,000.00
472,000.00

ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

240/2561, 13/7/61
241/2561, 19/7/61
10/2561, 10/8/61
157/2561, 31/7/61
110/2561, 10/8/61
156/2561, 1/8/61
155/2561, 1/8/61
107/2561, 15/5/61

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

หรือจ้าง

แบบ สขร.1

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนสิงหาคม 2561
ลําดับ

วงเงินที�จะซื�อ
งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

ที�

ราคากลาง

วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคา

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ

เหตุผลที�คัดเลือก

เลขที�หรือวันที�ของสัญญา

และราคาที�เสนอ

ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

โดยสรุป

67
68

จ้างทําป้ายไวนิล
จ้างทําเอกสาร

50,250.00
38,586.00

50,250.00 เฉพาะเจาะจง
38,586.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมาร์คซีร็อค
ชัยธัช ก๊อปปี�

50,250.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
38,586.00 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด

หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
126/2561, 17/8/61
71/61,01/08/61

69
70

ซื�อวัสดุสํานักงาน

41,200.00

41,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอันดา การค้า

41,200.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

125/61,17/08/61

จ้างทําเอกสาร
ซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น
ซื�อวัสดุสํานักงาน
จ้างทํา Rollup
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ
ซื�อวัสดุอุปกรณ์
จ้างทําเอกสาร

10,725.00
265,860.00
52,350.00
2,000.00
126,000.00
7,850.00
17,600.00

10,725.00 เฉพาะเจาะจง
265,860.00 เฉพาะเจาะจง
52,350.00 เฉพาะเจาะจง
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
126,000.00 เฉพาะเจาะจง
7,850.00 เฉพาะเจาะจง
17,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอามี ช๊อป
หจก.สหพันธ์แก๊ส
พงษ์พร การค้า
ร้านสีสัน
หจก.บริรักษ์ ทรานสปอร์ต
ร้านคูณเจริญ การค้า
คูณเจริญการค้า

10,725.00
265,860.00
52,350.00
2,000.00
126,000.00
7,850.00
17,600.00

ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

151/61,23/07/61
264/61,14/08/61
265/61,14/08/61
62/91,04/07/61
79/2561,16/08/2561
249/61,20/07/61
78/61,14/08/61

จ้างเหมาเอกชนในการซ่อมแซม
ซื�อวัสดุสํานักงาน
จ้างทํากระเป๋าใส่เอกสาร
จ้างทําถุงผ้าพร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์
ซื�อวัสดุอุปกรณ์

499,000.00
5,000.00
33,150.00
29,920.00
10,000.00

499,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
33,150.00 เฉพาะเจาะจง
29,920.00 เฉพาะเจาะจง
10,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เอส.เอ็น.ธุรกิจ สัมพันธ์
คูณเจริญการค้า
ร้านอามีช๊อป
คูณเจริญการค้า

499,000.00
5,000.00
33,150.00
29,920.00

ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

58/61,19/07/61
77/61,14/08/91
150/61,20/07/61
76/61,14/08/61

จ้างจัดสถานที�
จ้างทําเอกสารคู่มือและประกาศนียบัตร
ซื�อวัสดุอุปกรณ์
ซื�อของที�ระลึก
จ้างทําใบประกาศนียบัตร
จ้างทําเอกสารประกอบการประชุม
จ้างทําเอกสารประชาสัมพันธ์

251,750.00
14,060.00
10,000.00
2,500.00
6,500.00
15,000.00
66,500.00

251,750.00 เฉพาะเจาะจง
14,060.00 เฉพาะเจาะจง
10,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,500.00 เฉพาะเจาะจง
6,500.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
66,500.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.มาร์ค มีเดีย กิจการค้า
ร้านจีเนียส ออแกไนซ์
ร้านมาดีนะห์
ร้านอันดา การค้า
นครเครื�องเงิน
ร้านจีเนียส ออแกไนซ์
ร้านจีเนียส ออแกไนซ์
ร้านมาดีนะห์

10,000.00
251,750.00
14,060.00
10,000.00
2,500.00
6,500.00
15,000.00
66,500.00

ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

169/61,03/08/61
168/61,03/08/61
48/60,09/08/61
165/61,03/08/61
102/61,25/07/61
168/61, 03/08/61
168/61, 03/08/61
48/60, 09/08/61

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

หรือจ้าง

แบบ สขร.1

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนสิงหาคม 2561
ลําดับ

วงเงินที�จะซื�อ
งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

ที�

ราคากลาง

วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคา

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ

เหตุผลที�คัดเลือก

เลขที�หรือวันที�ของสัญญา

และราคาที�เสนอ

ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

โดยสรุป

89
90

จ้างจัดสถานที�
ซื�อวัสดุอุปกรณ์

10,000.00
10,800.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง
10,800.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอันดา การค้า
ร้านปรีดาเครื�องเขียน

10,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
10,800.00 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด

หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
165/61, 03/08/61
148/61, 20/07/61

91
92

จ้างปรับปรุงระบบเครื�องปรับอากาศ

99,580.00

99,580.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านปารีสแอร์

99,580.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

257/61, 03/08/61

26,000.00
80,360.75
57,400.00
75,757.00
340,000.00
146,000.00
3,000.00

26,000.00 เฉพาะเจาะจง
80,360.75 เฉพาะเจาะจง
57,400.00 เฉพาะเจาะจง
75,757.00 เฉพาะเจาะจง
340,000.00 เฉพาะเจาะจง
146,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทักษิณ
บริษัท พิธานพาณิชย์
หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
หจก.มาร์ค ซีร็อค
ปุญญาดา ผ้าใบ
บริษัท สมูธ เเพค จํากัด
ร้าน โอ.เค.ก๊อปปี�เซ็นเตอร์

26,000.00
80,360.75
57,400.00
75,757.00
340,000.00
146,000.00
3,000.00

ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

31/61, 09/07/61
262/61, 09/08/61
260/61 09/08/61
164/61, 08/08/61
6/2561,13/7/2561
66/61, 08/08/61
60/61, 03/08/61

5,000.00
150,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
150,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมาร์ค ซีร๊อก
บริษัท ทีโอที จํากัด

5,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
150,000.00 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด

85/61, 10/04/61
244/61, 11/07/61

ซื�อวัสดุสํานักงาน
จ้างซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
จ้างซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ซื�อวัสดุสํานักงาน
เช่าเต๊นท์ผ้าใบพร้อมติดตั�ง
จ้างออกแบบ
จ้างทําเอกสาร

93
94
95
96
97
98
99 ซื�อวัสดุอุปกรณ์
100 เช่าพื�นที�ศูนย์ข้อมูลสํารอง

หรือจ้าง

แบบ สขร.1

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนสิงหาคม 2561
ลําดับ
ที�

วงเงินที�จะซื�อ
งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

101 จ้างทําเอกสาร
102 ซือ� กระเป๋ายาและยาสามัญประจําบ้าน
101 ซื�อของที�ระลึก

ราคากลาง

วิธีซื�อหรือจ้าง

หรือจ้าง

แบบ สขร.1

รายชื�อผู้เสนอราคา

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ

เหตุผลที�คัดเลือก

เลขที�หรือวันที�ของสัญญา

และราคาที�เสนอ

ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
94/61, 04/07/61
135/61, 11/07/61

4,500.00
40,000.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง
40,000.00 เฉพาะเจาะจง

โชคดีก๊อปปี
หจก.มาร์ค ซีร็อค

4,500.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
40,000.00 ผูเ้ สนอราคาตํ�าสุด

133,000.00

133,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.มาร์ค ซีร็อค

133,000.00 ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

102 ซื�อกระเป๋าใส่เอกสาร
103 ซื�อเครื�องหมายลูกเสือพยาบาลและเครื�องหมายลูกเสือ
104 ซื�อกระเป๋าเอกสาร
105 ซื�อวัสดุ
106 จ้างทําเกียรติบัตร
107 ซื�อกระเป๋าใส่เอกสาร
108 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ

37,500.00
40,000.00
75,000.00
10,000.00
63,000.00
9,900.00
96,000.00

37,500.00 เฉพาะเจาะจง
40,000.00 เฉพาะเจาะจง
75,000.00 เฉพาะเจาะจง
10,000.00 เฉพาะเจาะจง
63,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,900.00 เฉพาะเจาะจง
96,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท มาสเตอร์พีช
บริษัท มาสเตอร์พีช
บริษัท มาสเตอร์พีช
หจก.มาร์ค ซีร็อค
หจก.มาร์ค ซีร็อค
ร้านอามี�ซ๊อป
แอร์ลีน่าทราแวล์

37,500.00
40,000.00
75,000.00
10,000.00
63,000.00
9,900.00
96,000.00

ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

161/61, 03/08/61
161/61, 03/08/61
160/61, 03/08/61
134/61, 11/07/61
145/61, 20/07/61
36/61, 02/08/61
70/61, 03/08/61

109
110
111
112
113

ซื�อวัสดุอุปโภคบริโภค
จ้างเหมารถตู้
จ้างซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ซื�ออาหาร
จ้างผลิตเอกสารประกอบ

5,000.00
21,000.00
8,453.00
54,000.00
7,380.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
21,000.00 เฉพาะเจาะจง
8,453.00 เฉพาะเจาะจง
54,000.00 เฉพาะเจาะจง
7,380.00 เฉพาะเจาะจง

เอกศิลปย์(เจ๊หงษ์)
นายวชิระ แป้นถนอม
ร้านเพาเวอร์เทคนิค
นายธนันท์รัฐ อุดมธันยรัตน์

5,000.00
21,000.00
8,453.00
54,000.00

ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด

144/61, 05/07/61
154/61, 18/07/61
258/61, 02/08/61
229/61, 28/02/61

114
115
116
117
118

จ้างทําวารสารปริทรรศน์
ซื�อนํ�าดื�ม
จ้างเหมาผลิตสื�อ
เช่าเต๊นท์ผ้าใบพร้อมติดตั�ง
ซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น
รวม 118 รายการ

486,000.00
9,120.00
27,500.00
108,680.00
261,360.00

486,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,120.00 เฉพาะเจาะจง
27,500.00 เฉพาะเจาะจง
108,680.00 เฉพาะเจาะจง
261,360.00 เฉพาะเจาะจง

7,380.00
486,000.00
9,120.00
27,500.00
108,680.00
261,360.00
9,556,824.19

ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
ผู้เสนอราคาตํ�าสุด
บาท

254/61, 20/07/61
62/61, 27/03/61
144/61, 24/07/61
69/61, 01/08/61
143/61, 24/07/61
252/61, 01/08/61

ร้าน โอ.เค.ก๊อปปี�เซ็นเตอร์
ม.วิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร้านยอดมงคล เซอร์วิส
นาย อัมรันต์ อูมาร์
ร้านยอดมงคล เซอร์วิส
หจก.สหพันธ์แก๊ส
รวมจํานวนเงิน

135/61, 11/07/61

ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบ สขร.1
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนกันยายน 2561
วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
และราคาที�เสนอ
หรือจ้าง
319,000.00
319,000.00 เฉพาะเจาะจง อัพเกรดคอมพิวเตอร์
319,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 18/2561,18/09/2561

1

จ้างซ่อมบํารุงและจัดหาอุปกรณ์เครื�องมือสื�อสาร
และระบบไฟฟ้า

2
3
4

จ้างปรับปรุงต่อเติมโรงเก็บพัสดุ
จ้างเหมารื�อถอนพร้อมติดตั�งพรมปูพื�น
จ้าง(เช่า) รถตู้ปรับอากาศ ตามกิจกรรมการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(มาตรา 44)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

470,000.00
70,000.00
84,000.00

470,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โกออน เซอร์วิส
63,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมูฮําหมัดเฟาซี ซาและ
84,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ สาระนะ

470,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 326/2561,28/9/2561
63,000.00 เสนอราคาตํา� สุด 24/2561,19/9/2561
84,000.00 เสนอราคาตํา� สุด 29/2561,7/9/2561

5
6
7

ซื�ออาหาร (ไก่เบตง)
เช่าส่วนเกินค่าเช่าเครื�องถ่ายเอกสาร ประจําเดือน ก.ย. 2561
จ้างจ้างปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
ภายใน ศอ.บต.

60,000.00
7,190.00
99,100.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายหัสดี แซ่เยี�ยง
7,190.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ก้าวมั�นวัฒนกิจ
99,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเวิลด์เทค คอมพิวเตอร์
เน็ตเวิร์ก

60,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 324/2561,26/9/2561
7,190.00 เสนอราคาตํา� สุด 325/2561,28/9/2561
99,100.00 เสนอราคาตํ�าสุด 420/2561,20/9/2561

8

ซื�อเครื�องมือและอุปกรณ์ที�ใช้สําหรับงานบํารุงรักษาไฟฟ้า
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

270,000.00

270,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไมโครเน็ตซัพพลาย จํากัด

270,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 419/2561,18/9/2561

9

ซื�ออุปกรณ์กีฬา+ของที�ระลึก กิจกรรมฯ ศอ.บต. สัมพันธ์
สัญจร ครั�งที� ๕

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง พงศ์ภัทร สปอร์ต

15,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 204/2561,2/5/2561

35,100.00

35,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

35,100.00 เสนอราคาตํ�าสุด 182/2561,19/9/2561

10 ซื�ออุปกรณ์ประกอบการฝึกปฎิบัติฯ เพื�อใช้ในกิจกรรมการ
สรุปผลถอดบทเรียนเพื�อเรียนรู้นวัตกรรมการจัดตั�งกลุ่มผู้
ร่วมสร้างสันติสุขระดับอําเภอ

ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

11 จ้างทําเอกสารและจัดทําป้ายไวนิล เพื�อใช้ในกิจกรรม
สรุปผลถอดบทเรียนเพื�อเรียนรู้นวัตกรรมตามโครงการ
จัดตั�งกลุ่มผู้ร่วมสร้างสันติสุขระดับอําเภอ

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบ สขร.1
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนกันยายน 2561
วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
และราคาที�เสนอ
หรือจ้าง
45,575.00
45,575.00 เฉพาะเจาะจง เอฟดี ก็อปปี�
45,575.00 เสนอราคาตํ�าสุด 179/2561,19/09/2561

12 จ้างจัดทําเอกสารประกอบการอบรมฯ เพื�อใช้ในกิจกรรม
การติดตามประเมินผลโครงการจัดตั�งกลุ่ม ผู้ร่วมสร้าง
สันติสุขระดับอําเภอ (ในระดับพื�นที� ๑๒ อําเภอ) ระหว่าง
วันที� 25 - 30 กันยายน 2561

41,600.00

41,600.00 เฉพาะเจาะจง เอฟดี ก็อปปี�

41,600.00 เสนอราคาตํ�าสุด 183/2561,21/09/2561

13 จ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ งานจัดแสดงและจําหน่าย
สินค้าของดีชายแดนใต้ เทศกาลของดีชายแดนใต้ ศอ.บต.
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่

277,000.00

277,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหน้าเรียน

277,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 319/2561,24/09/2561

14 เช่าเช่าเครื�องเสียงพร้อมอุปกรณ์ฯ เพื�อใช้ในกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลโครงการจัดตั�งกลุ่มผู้ร่วมสร้างสันติสุข
ระดับอําเภอ (ในระดับพื�นที� 12 อําเภอ) ระหว่างวันที� 25 -30
กันยายน 2561

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวซารีปะห์ ปาแว

60,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 187/2561,24/9/2561

15 จ้างออกแบบ พร้อมผลิตสูจิบัตร กิจกรรมจัดทํานิทรรศการ
แสดงผลงานของพระบรมวงศสนุวงศ์จักรี (รัชกาลที� ๕-๑๐)
ในโครงการหอเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
กับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

95,000.00

95,000.00 เฉพาะเจาะจง เอสเอ็มดีไซน์แอนด์สตูดีโอ

95,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 126/2561,18/9/2561

16 ซื�อวัสดุสํานักงานฯ
17 จ้างทําเอกสารประกอบกิจกรรมฯ

5,000.00
27,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคูณเจริญการค้า
27,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหน้าเรียน

5,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 318/2561,24/09/2561
27,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 319/2561 , 24/9/2561

ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

18 จ้างเช่าเหมารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ (ในต่างประเทศ)
เพื�อใช้ในกิจกรรมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระหว่าง
วันที� 26 - 27 กันยายน 2561

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบ สขร.1
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนกันยายน 2561
วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
และราคาที�เสนอ
หรือจ้าง
9,000.00
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไฟศอล หะยีเย๊าะ
9,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 47/2561,24/9/2561

19 ซื�อวัสดุและอุปกรณ์การเกษตร เพื�อใช้ในโครงการ
ปรับปรุงและเพิ�มประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้ชุมชนเกษตรฮา
ลาล ณ พื�นที�ส่งเสริมอุตสาหกรรม ตําบลบ้านนํ�าบ่อ อําเภอ
ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

246,281.00

246,281.00 เฉพาะเจาะจง ช.ฟาร์มช๊อบ/ ช.ปัตตานี
การเกษตร// นายเชล ติ�งคํา

246,281.00 เสนอราคาตํ�าสุด 186/2561,20/9/2561

20
21
22
23
24
25

310,690.00
25,580.00
32,500.00
15,000.00
68,000.00
10,500.00

310,690.00
25,580.00
32,500.00
15,000.00
68,000.00
10,500.00

310,690.00
25,580.00
32,500.00
15,000.00
68,000.00
10,500.00

68,160.00
162,578.00
63,900.00

68,160.00 เฉพาะเจาะจง บ. ทักษิณ อินโฟเทค จํากัด
162,578.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาเล็ม ดีไซน์
63,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนครินทร์ จํากัด

ซื�อวัสดุอุปกรณ์
จ้างทําป้ายไวนิลพร้อมติดตั�ง
จ้างเหมาทําความสะอาดพื�น
จ้างซ่อมแซมศาลา
จ้างทําป้ายไวนิล
จ้างเช่าเหมารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ ตามกิจกรรม
เดินทางไปราชการเพื�ออํานวยความสะดวกแก่คณะธุรกิจ
จากซาอุดิอาระเบียที�เดินทางเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้
ระหว่างวันที� 22 - 24 กันยายน 2561 )

26 ซื�อเครื�องปริ�นเตอร์ HP Laserjet Pro M102a
27 จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์
28 ซื�อตู้เอกสารบานเลื�อนกระจก15 ตู้ และตู้เอกสารชนิด 3
ลิ�นชัก 2 ตู้

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

จ.การพิมพ์
ร้านลันกราฟิกยะลา
นางรอฮีหม๊ะ ซิกาลี
นางรอฮีหม๊ะ ซิกาลี
ร้านลันกราฟิกยะลา
นายไฟศอล หะยีเย๊าะ

เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด

9/2561,24/9/2561
25/2561 ,24/9/2561
26/2561,24/9/2561
322/2561,24/09/2561
27/2561,24/9/2561
46/2561 ,21/9/2561

68,160.00 เสนอราคาตํ�าสุด 321/2561 ,25/9/2561
162,578.00 เสนอราคาตํา� สุด 19/2561,18/09/2561
63,900.00 เสนอราคาตํา� สุด 315/2561,25/9/2561

ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

29 ซื�อวัสดุสํานักงาน
30 จ้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบอุทยาน
แห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จัดจ้างออแกไนซ์ พิธีเปิดกิจกรรมรวมพลคนบูโด

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบ สขร.1
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนกันยายน 2561
วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
และราคาที�เสนอ
หรือจ้าง
44,400.00
44,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาต้า จํากัด
44,400.00 เสนอราคาตํ�าสุด 317/2561 ,24/9/2561
186,650.00
186,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจีเนียส ออแกไนซ์ โดย
186,650.00 เสนอราคาตํ�าสุด 66/2561 ,13/9/2561
นายเอกสิทธิ� เทพเฉลิม

31 จ้างไถ่ดิน จํานวน 10 ไร่ ตามโครงการปรับปรุง
และเพิ�มประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้ชุมชนเกษตรฮาลาล ณ
พื�นที�ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล ตําบลบ้านนํ�าบ่อ อําเภอ
ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ช.ฟาร์มช๊อบ/ ช.ปัตตานี
การเกษตร// นายเชล ติ�งคํา

15,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 185/2561 ,20/9/2561

32 จ้างจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื�อใช้ในกิจกรรม
การสร้างบรรยากาศในพื�นที�ให้เอื�ออํานวยต่อกระบวนการ
พูดคุยสันติสุขเพื�อสนับสนุนการจัดตั�งพื�นที�ปลอดภัย

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็มเซอร์วิส

14,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 184/2561 ,7/9/2561

33 ซื�อวัดสุชุดเครื�องอุปโภค
34 ซื�อครุภัณฑ์การเกษตร กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาหมู่บ้านปศุสัตว์ต้นแบบสนับสนุนการ
ขับเคลื�อนนโยบาย เมืองปศุสัตว์ ในพื�นที�จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (เสริมสร้างความเข้มแข็งอาชีพเลี�ยงวัว)

90,000.00
445,000.00

90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุกรี ชูชาติ
353,100.00 เฉพาะเจาะจง อมรอิเล็คทริค

90,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 35/2561 ,15/05/2561
353,100.00 เสนอราคาตํา� สุด 12/2561 ,24/09/2561

35 จ้างเหมาเอกชนดําเนินการจัดพิธีพระราชทานรถโมบาย
เคลื�อนที� สิริเวชยาน ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื�องานสาธารณสุขเชิง
รุกในพื�นที�จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที� 10 กันยายน

496,500.00

496,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ดี.โอ.เอ็น ครีเอชั�น

496,500.00 เสนอราคาตํ�าสุด 124/2561 ,7/9/2561

ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

36 จ้างเหมารถตู้ พร้อมนํ�ามันเชื�อเพลิงและคนขับ กิจกรรม
ปั�นดาว ชายแดนใต้ สู่การยกระดับเศรษฐกิจอย่างยั�งยืน
37 ซื�ออุปกรณ์การสร้างรั�วสําเร็จรูป (ตะแกรงอาร์ค)
กิจกรรมธุรกิจชุมชนประมงพื�นบ้านต้นแบบระยะที� 2

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบ สขร.1
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนกันยายน 2561
วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
และราคาที�เสนอ
หรือจ้าง
21,000.00
21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยยันต์ โรจนเมธากุล
21,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 109.1/2561 ,6/8/2561
499,825.89

38 จ้างเหมาบริการเช่าพร้อมติดตั�ง รื�อถอน เต็นท์ผ้าใบ
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและทักษะการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการลูกเสือสันติสุข

11,200.00

39 จ้างทําไวนิลพร้อมรูปภาพประกอบ ตามกิจกรรมให้ความรู้
และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและ
ได้รับผลกระทบตามระเบียบ กพต.
40 จ้างสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
ของ ศอ.บต. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

6,560.00

41
42
43
44
45
46
47
48
49

226,550.00

เช่าห้อมประชุมพร้อมเครื�องเสียง
2,000.00
ซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น จํานวน 9,000 ลิตร
180,240.00
จ้างประชาสัมพันธ์เชิงรุก
60,000.00
จ้างเหมาบริการตกเเต่งสถานที� กิจกรรม มหกรรมรวมพลังภา 40,000.00
ซื�อป้ายชื�อเคลือบอย่างดีและถุงผ้าพิมพ์สัญสักษณ์ ศอ.บต. เพื�อ
7,800.00
จ้างทําเอกสารสรุปรายงานเอกสารผลการดําเนินงาน กิจกรรม 16,000.00
จ้างทําตรายาง จํานวน 72 อัน
23,000.00
ซื�อของที�ระลึกและพวงมาลัยข้อพระกร
42,500.00
จ้างจัดทําเอกสารประกอบการประชุมฯ เพื�อใช้ในกิจกรรม เพิ
5,800.00

499,572.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยะลาค้าเหล็ก จํากัด
11,200.00 เฉพาะเจาะจง นายนพสิทธิ� มะ
หมัดเบ็ญแสละ
6,560.00 เฉพาะเจาะจง นายเทอดศักดิ� พุ่มทอง/ร้าน
โลตัสสติ�กเกอร์

499,572.30 เสนอราคาตํ�าสุด 130/2561 ,21/9/2561
11,200.00 เสนอราคาตํ�าสุด 184/2561 ,27/8/2561

6,560.00 เสนอราคาตํ�าสุด 98/2561 ,5/9/2561

226,550.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

226,550.00 เสนอราคาตํ�าสุด 1/2561 ,14/09/2561

2,000.00
180,240.00
60,000.00
40,000.00
7,800.00
16,000.00
23,000.00
42,500.00
5,800.00

2,000.00
180,240.00
60,000.00
40,000.00
7,800.00
16,000.00
23,000.00
42,500.00
5,800.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

สํานักงานคณะกรรมการ
หจก. ยะลาสหพันธ์แก๊ส
อามีช๊อป
ซิตตี� ปริ�นท์
ร้านอันดา การค้า
หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า
ร้านพงษ์ศิลป์บล๊อก
น.ส. ฟารีดา เดะแอ
ร้านอันดา การค้า

เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด

97/2561 ,10/9/2561
310/2561 ,21/9/2561
14/2561 ,21/9/251
172/2561 ,17/9/2561
181/2561 ,19/9/2561
128/2561 ,20/09/2561
307/2561 ,17/9/2561
8/2561 ,20/9/2561
180/2561 ,19/9/2561

ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

50 จ้างเหมาทําวีดีทัศน์
51 เหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ
52 ซือ� ของที�ระลึกสําหรับผู้เข้าร่วม เเขกผู้มีเกียรติเเละ
สื�อมวลชน กิจกรรม มหกรรมรวมพลังภาคประชาสังคม
และภาคประชาชนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบ สขร.1
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนกันยายน 2561
วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
และราคาที�เสนอ
หรือจ้าง
80,000.00
80,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสื�อ สตูดิโอ
80,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 18/2561 ,18/09/2561
24,000.00
24,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บริรักษ์ ทรานสปอร์ต
24,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 23/2561 ,19/9/2561
185,000.00
185,000.00 เฉพาะเจาะจง สนา กรุ๊ป
185,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 173/2561,17/9/2561

53 จ้างจัดนิทรรศการ กิจกรรม มหกรรมรวมพลังภาคประชา
สังคมและภาคประชาชนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.
ในวันที� 24 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา อ.เมือง จ. ยะลา

134,550.00

134,550.00 เฉพาะเจาะจง ซิตตี� ปริ�นท์

134,550.00 เสนอราคาตํ�าสุด 175/2561 ,17/9/2561

54 ซื�อของที�ระลึก โครงการเสวนาการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพื�อความมั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยืน

13,648.00

13,648.00 เฉพาะเจาะจง นายมูหามะสุกรี มะสะนิง

13,648.00 เสนอราคาตํ�าสุด 82.1/2561 ,1/6/2561

55 จ้างเหมาถ่ายภาพพร้อมอัดภาพ

120,000.00

120,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟิล์มคัลเลอร์แล็บ โดย
นายสมโชติ เสาร์ศรีอ่อน

120,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 22/2561 ,19/9/2561

56 จ้างออกแบบและจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์งานรวมพล
พร้อมติดตั�งและรื�อถอน

168,750.00

168,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออแกน โฟกัส จํากัด

168,750.00 เสนอราคาตํ�าสุด 63/2561 ,12/9/2561

57 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม
58 ซือ� วัสดุสํานักงาน เพื�อใช้ในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับนโยบายภาครัฐฯ ให้กับ
เครือข่ายไทยพุทธในพื�นที� 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

3,900.00
5,200.00

3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า
5,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

3,900.00 เสนอราคาตํ�าสุด 70/2561 ,11/9/2561
5,200.00 เสนอราคาตํา� สุด 178/2561 ,19/9/2561

59 จ้างทําป้ายไวนิล

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

1,500.00 เสนอราคาตํ�าสุด 70/2561 ,11/9/2561

ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

60 ซื�อถุงผ้า ผ้าโพลีเอสเตอร์ฯ ประกอบการอบรม เพื�อใช้ใน
กิจกรรมติดตาม ประเมินผล การจัดการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมสร้างพลังขับเคลื�อนนโยบายการพูดคุยไปส่◌ูการ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประจําปี 2561
61 จ้างจัดทําเอกสารประกอบการอบรมฯ เพื�อใช้ในกิจกรรม
ติดตาม ประเมินผล การจัดการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
สร้างพลังขับเคลื�อนนโยบายการพูดคุยไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม ประจําปี 2561

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบ สขร.1
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนกันยายน 2561
วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
และราคาที�เสนอ
หรือจ้าง
10,400.00
10,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด มาร์ค
10,400.00 เสนอราคาตํ�าสุด 177/2561 ,18/9/2561
มีเดีย กิจการค้า

7,200.00

7,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

7,200.00 เสนอราคาตํ�าสุด 176/2561 ,18/9/2561

62 จ้างจัดทําเอกสารการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(มาตรา 44)
ประจําปี พ.ศ.2561

38,000.00

38,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟดี ก๊อปปี�

38,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 31/2561 ,17/09/2561

63 จ้างทําเอกสารประกอบกาารขับเคลื�อนตัวชี�วัดการ
ประเมินผลการแก้ไขปัญหาจังหวัดภาคใต้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561

13,500.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟดี ก๊อปปี�

13,500.00 เสนอราคาตํ�าสุด 30/2561 ,17/9/2561

64 ซื�อวัสดุสํานักงาน
65 จ้างเช่าเต็นท์และเก้าอี�
66 จ้างทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงานศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสารสายด่วนอุ่นใจ 1880

4,900.00
98,240.00
15,000.00

4,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า
98,240.00 เฉพาะเจาะจง โสราญา เล๊าะปาแต
15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอามีซอ๊ ป

4,900.00 เสนอราคาตํ�าสุด 57/2561 ,11/09/2561
98,240.00 เสนอราคาตํา� สุด 21/2561 ,18/9/2561
15,000.00 เสนอราคาตํา� สุด 15/2561 ,17/9/2561

ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

67 จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศพร้อมนํ�ามัน จํานวน 1 คัน
กิจกรรม มหกรรมรวมพลังภาคประชาสังคมและภาค
ประชาชนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.วันที� 24
กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.
เมือง จ. ยะลา
68 ซื�อวัสดุสํานักงาน ใช้ในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และการ
สื�อสาร ประจําปี 2561

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบ สขร.1
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนกันยายน 2561
วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
และราคาที�เสนอ
หรือจ้าง
2,800.00
2,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอร์ ลีน่า
2,800.00 เสนอราคาตํ�าสุด 171/2561 ,17/9/2561
ทราเวล

4,855.00

4,855.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

4,855.00 เสนอราคาตํ�าสุด 203/2561 ,4/9/2561

69 จ้างทําเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

226,000.00

226,000.00 เฉพาะเจาะจง โอ.เค. คอมพิวเตอร์ แอนด์
เซอร์วิส

226,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 81/2561 ,18/9/2561

70 จ้างเช่าจอแสดงภาพพร้อมติดตั�ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(เลขที�โครงการ : 61097414736)

221,480.00

210,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจีเนียส ออแกไนซ์ โดย นา

210,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 17/2561 ,18/9/2561

71 จ้างเช่าบูธจัดนิทรรศการและตกแต่ง พร้อมป้ายชื�อ จํานวน
๑ งานกิจกรรมมหกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทย
ในต่างแดน ๒๕๖๑

160,000.00

160,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิวเวฟ
มัลติมีเดีย แอนด์ ออร์แกไนซ์

160,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 30/2561 ,10/9/2561

72 จ้างจัดทําสื�อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม มหกรรมรวมพลัง
ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนร่วมแก้ไขปัญหาและ
พัฒนา จชต.

63,000.00

73 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ๒ ชั�น รุ่นที� ๒ กิจกรรม
อบรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมและ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

187,500.00

63,000.00 เฉพาะเจาะจง ออโต้พริ�นท์

187,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด 360 นรา
เทรเวล

63,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 174/2561 ,17/9/2561

187,500.00 เสนอราคาตํ�าสุด 210/2561 ,18/9/2561

ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

74 จ้างเหมาผูกผ้า
75 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์เครื�องเสียงประจําห้องประชุมน้อม
เกล้า
76 จ้างซ่อมแซมพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที� 9

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบ สขร.1
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนกันยายน 2561
วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
และราคาที�เสนอ
หรือจ้าง
42,700.00
42,700.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ฟารีดา เดะแอ
42,700.00 เสนอราคาตํ�าสุด 20/2561 ,18/9/2561
119,000.00
119,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเวิลด์เทค คอมพิวเตอร์
119,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 16/2561 ,3/9/2561
เน็ตเวิร์ก
38,200.00

38,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลันกราฟิกยะลา
187,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด 360 นรา
เทรเวล

38,200.00 เสนอราคาตํ�าสุด 309/2561 ,17/9/2561

77 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ รุ่นที� ๑ กิจกรรมอบรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมและเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง

187,500.00

78 ซื�อของที�ระลึก (แก้วกาแฟลายหยดเทียน สีชมพูครึ�งลาย
พร้อมกล่องผ้าไหม)

2,500.00

79 เช่ากิจกรรมพัฒนาผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประจําปี 2561 (เช่าห้องประชุมสํานักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส)

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัด
นราธิวาส

10,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 4/2561 ,11/4/2561

80 จ้างจัดทําเอกสารประกอบการประชุมฯ กิจกรรมประชุม
เชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงานของนัก
ประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน ประจําปี 2561

11,840.00

11,840.00 เฉพาะเจาะจง ออโต้พริ�นท์

11,840.00 เสนอราคาตํ�าสุด 330/2561 ,23/8/2561

81 เช่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมประกวดเมโลเดียนชิงแชมป์
จังหวัดชายแดนภาคใต้

75,240.00

75,240.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง บุญทิน

75,240.00 เสนอราคาตํ�าสุด 17/2561 ,18/9/2561

82 จ้างซ่อมชุดเครื�องตรวจรักษาความปลอดภัยบริเวณประตู
ทางเข้า

46,500.00

46,500.00 เฉพาะเจาะจง อัพเกรดคอมพิวเตอร์

46,500.00 เสนอราคาตํ�าสุด 305/2561 ,17/9/2561

83 จ้างผลการปฏิบัติงานของ ศอ.บต. ประจําเดือน มิถุนายน
2561

6,710.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอามีช๊อป

6,710.00 เฉพาะเจาะจง โอ.เค. คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอ

187,500.00 เสนอราคาตํ�าสุด 209/2561 ,18/9/2561

2,500.00 เสนอราคาตํ�าสุด 202/2561 ,5/9/2561

6,710.00 เสนอราคาตํ�าสุด 68/2561 ,25/7/2561

ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

84 จ้างทําผลิตสื�อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการจัดเสวนา
เรื�อง การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนว
พระราชดําริ จาก ผา-ป่า-นา-เล สู่การพัฒนา เพื�อความมั�นคง
ั� ื
85 จ้าั� งทํั� าเอกสารประกอบการประชุ
ม ตามกิจกรรมประชุม

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบ สขร.1
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนกันยายน 2561
วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
และราคาที�เสนอ
หรือจ้าง
21,800.00
21,800.00 เฉพาะเจาะจง ชัยธัช ก๊อปปี�
21,800.00 เสนอราคาตํ�าสุด 80/2561 ,18/5/2561

37,200.00

37,200.00 เฉพาะเจาะจง โอ.เค. คอมพิวเตอร์ แอนด์
เซอร์วิส

120,000.00

120,000.00 เฉพาะเจาะจง โอ.เค. คอมพิวเตอร์ แอนด์
เซอร์วิส

87 จ้างจัดทําเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ตามกิจกรรมสัมมนาเพื�อ
ส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและปัญหาการใช้
กฏหมายอิสลาม

15,200.00

15,200.00 เฉพาะเจาะจง โอ.เค. คอมพิวเตอร์ แอนด์
เซอร์วิส

15,200.00 เสนอราคาตํ�าสุด 95/2561 ,04/09/2561

88 เช่าห้องประชุม ตามกิจกรรมประชุมติดตามการแก้ไข
ปัญหาที�ดินวากัฟ (บริจาค) จังหวัดสงขลา

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดสงขลา

10,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 96/2561 ,03/09/2561

2,500.00
6,450.00

2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงแรมเซาท์วิว จํากัด
6,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

2,500.00 เสนอราคาตํ�าสุด 79/2561 ,28/06/2561
6,450.00 เสนอราคาตํ�าสุด 39/2561 ,4/7/2561

เชิงปฏิบัติการแนวทางการพิจารณากฎหมายให้มีความ
เหมาะสมต่อการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจํา
(อสรจ.)
86 จ้างทําเอกสารสรุปสถานการณ์พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (เลขที�โครงการ : 61097416848)

89 เช่าห้องประชุม
90 จ้างค่าจัดทําเอกสารประกอบการอบรมภาษาอินโดนีเซีย
(นักศึกษา 23 คนและวิทยากร 2 คน)ตามกิจกรรมอบรม
ภาษาอินโดนีเซียหลักสูตรเข้มข้นแก่นักศึกษาที�ได้รับทุน
ระหว่างวันที� 10 ก.ค. - 18 ส.ค. 2561

37,200.00 เสนอราคาตํ�าสุด 15/2561 ,10/09/2561

120,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 80/2561 ,18/9/2561

ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

91 จ้างล่ามแปลภาษา กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และสาธารณรัฐประชาชนจีน สู่การค้าการ
ลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบ สขร.1
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนกันยายน 2561
วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
และราคาที�เสนอ
หรือจ้าง
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคมกฤษณ์ แซ่ย้ง
6,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 77/2561,23/4/2561

92 จ้างทํากระเป๋าใส่เอกสารประกอบการอบรมภาษา
อินโดนีเซีย กิจกรรมอบรมภาษาอินโดนีเซีย ระหว่างวันที�
10 ก.ค. - 18 ส.ค. 2561

5,750.00

5,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอามี ช๊อป

5,750.00 เสนอราคาตํ�าสุด 38/2561,4/7/2561

93 ซื�อของที�ระลึก (โถเบญจรงค์พร้อมกล่องผ้าไหมคู่)กิจกรรม
การส่งนักศึกษาทุนองค์กรอิสลามมูฮัมมาดียะห์
Muhammadiyah รุ่นที� 10 ปีการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย

22,500.00

22,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอามี ช๊อป

22,500.00 เสนอราคาตํ�าสุด 37/2561,22/8/2561

94
95
96
97
98
99

ซื�อวัสดุอุปกรณ์
จ้างทําตรายาง จํานวน 84 อัน
จ้างทําเกียรติบัตรพร้อมปกผ้า
จ้างผลิตหนังสือเผยแพร่ผลงานและเป็นที�ระลึก
จ้างทําไวนิล ขนาด ๒ x ๔ เมตร จํานวน ๑ ป้าย
จ้างทําเอกสารประกอบการอบมรม ขนาด A๔ พิมพ์เนื�อใน
ขาวดํา ๘๐ แกรม จํานวน ๘๐ หน้า ปกกระดาษสี ๑๒๐ แก
รมพิมพ์ขาวดํา พร้อมเข้าเล่มสันรูด จํานวน ๕๖ เล่มๆ ละ
๖๕ บาท

100 จ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมนํ�าเชื�อเพลิง

87,800.00
27,750.00
23,800.00
190,000.00
2,000.00
3,640.00

15,000.00

87,800.00
27,750.00
23,800.00
190,000.00
2,000.00
3,640.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้านคูณเจริญ การค้า
ร้านพงษ์ศิลป์บล๊อก
เอสพริ�นท์ (2004) จํากัด
เอสพริ�นท์ (2004) จํากัด
ร้านเอ็มดี มีเดีย
ร้านมาร์ค ซีร๊อก

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยสิทธิ� สุวรรณปาล

87,800.00
27,750.00
23,800.00
190,000.00
2,000.00
3,640.00

เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด

283/2561,20/08/2561
306/2561,14/9/2561
16/2561,12/9/2561
15/2561,11/9/2561
201/2561,4/9/2561
200/2561,4/9/2561

15,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 62/2561,13/09/2561

ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

101 เช่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเตะดีพี�เลือก ฝันให้ไกล
ไปให้ถึง
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

ซื�อของที�ระลึก
จ้างทําป้ายไวนิล
จ้างถ่ายเอกสาร
ซื�อวัสดุบริโภค
จ้างทําป้ายประกาศ
จ้างพิมพ์สมุดบันทึก
จ้างวิเคราะห์ข้อมูล
จ้างทําเอกสาร
จ้างถ่ายเอกสาร
ซื�อวัสดุสํานักงาน
จ้างซ่อมและล้างทําความสะอาดระบบเครื�องปรับอากาศ
ซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น
จ้างการจ้างงาน
เช่าเต็นท์
จ้างทําป้ายไวนิล

117 จ้างเช่าเหมารถตู้
118 ซือ� ของที�ระลึก
119 จ้างออกแบบป้ายไวนิล พร้อมติดตั�งและรื�อถอน

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบ สขร.1
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนกันยายน 2561
วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
และราคาที�เสนอ
หรือจ้าง
43,000.00
43,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง บุญทิน
43,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 71/2561 13/9/2561
1,040.00
1,260.00
1,440.00
16,710.00
17,590.00
135,000.00
41,781.00
62,000.00
1,400.00
4,900.00
52,925.00
273,060.00
37,500.00
159,000.00
21,200.00

1,040.00 เฉพาะเจาะจง
1,260.00 เฉพาะเจาะจง
1,440.00 เฉพาะเจาะจง
16,710.00 เฉพาะเจาะจง
17,590.00 เฉพาะเจาะจง
135,000.00 เฉพาะเจาะจง
41,781.00 เฉพาะเจาะจง
62,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,400.00 เฉพาะเจาะจง
4,900.00 เฉพาะเจาะจง
52,925.00 เฉพาะเจาะจง
273,060.00 เฉพาะเจาะจง
37,500.00 เฉพาะเจาะจง
159,000.00 เฉพาะเจาะจง
21,200.00 เฉพาะเจาะจง

ไอย์ดา โฆษณา
ไอย์ดา โฆษณา
ไอย์ดา โฆษณา
โรงนํ�าแข็งเจริญสิน
เอสเอ็มดีไซน์แอนด์สตูดี
เอสเอ็มดีไซน์แอนด์
นายอัดดินัน เจ๊ะมิง
คูณเจริญการค้า
ร้านอามี ช็อป
อามี ช็อป
ร้านปารีสแอร์ แอนด์ เซอร์วิส
หจก. ยะลาสหพันธ์แก๊ส
ร้านสุไกหย๊ะการค้า
หจก. ปุญญาดา ผ้าใบ
หสม.กราฟฟิคมีเดียโฆษณา
โดยวีระศักดิ� คงคืน

9,000.00
110,000.00
32,500.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไฟศอล หะยีเย๊าะ
110,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรณา อาลีตระกูล
32,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

1,040.00
1,260.00
1,440.00
16,710.00
17,590.00
135,000.00
41,781.00
62,000.00
1,400.00
4,900.00
52,925.00
273,060.00
37,500.00
159,000.00
21,200.00

เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด

92/2561 02/07/2561
91/2561 02/07/2561
93.1/2561 04/07/2561
299/2561 04/09/2561
115/2561 24/08/2561
125/2561 07/09/2561
67/2561 02/07/2561
22/2561 02/07/2561
56/2561 06/07/2561
35/2561 06/07/2561
300/2561 14/09/2561
295/2561 11/09/2561
69/2561 22/05/2561
9/2561 04/09/2561
188/2561 10/09/2561

9,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 36/2561 08/09/2561
110,000.00 เสนอราคาตํา� สุด 35/2561 10/09/2561
32,500.00 เสนอราคาตํา� สุด 35/2561 10/09/2561

ลําดับ
ที�
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบ สขร.1
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนกันยายน 2561
วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
งานที�จัดซื�อจัดจ้าง
ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
และราคาที�เสนอ
หรือจ้าง
จ้างจัดทําดอกไม้ตกแต่งสถานที�
25,000.00
25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัฐพล บูรณรักษ์
25,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 31/2561 10/09/2561
จ้างจัดทําเอกสาร
450,000.00
450,000.00 เฉพาะเจาะจง เอฟดี ก็อปปี�
450,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 34/2561 10/09/2561
ซื�อวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน
38,996.00
38,996.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ก้าวมั�นวัฒนกิจ
38,996.00 เสนอราคาตํ�าสุด 43/2561 14/09/2561
ซื�ออุปกรณ์
7,000.00
7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า
7,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 42/2561 11/09/2561
จ้างจัดทําเอกสาร
7,000.00
7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก
7,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 370/2561 14/09/2561
จ้างจัดทําไวนิล
2,000.00
2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มดี มีเดีย
2,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 59/2561 11/09/2561
ซื�อวัสดุสํานักงาน
20,000.00
20,000.00 เฉพาะเจาะจง เอฟดี ก็อปปี�
20,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 170/2561 13/09/2561
จ้างทําประกาศนียบัตร จ้างทําป้ายไวนิล และจัดทําเอกสาร
65,350.00
65,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า
65,350.00 เสนอราคาตํ�าสุด 169/2561 13/09/2561
ซื�อกระเป๋าฝึกอบรม
78,400.00
78,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บี วี เอส บิสสิเนส
78,400.00 เสนอราคาตํ�าสุด 168/2561 13/09/2561
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ
130,000.00
130,000.00 เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็มเซอร์วิส
130,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 167/2561 13/09/2561
ซื�อกระเป๋า
18,000.00
18,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มาร์ค มีเดีย กิจการค้า
18,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 10/2561 03/09/2561
จ้างทําเอกสาร
27,000.00
27,000.00 เฉพาะเจาะจง เอฟดี ก็อปปี�
27,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 09/2561 03/09/2561
ซื�อค่าวัสดุและเอกสารประกอบการอบรม
13,280.00
13,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟดี ก๊อปปี�
13,280.00 เสนอราคาตํ�าสุด 185/2561 28/08/2561
จ้างสถาบันทางวิชาการอบรม
4,972,100.00 4,972,100.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4,972,100.00 เสนอราคาตํ�าสุด 9/2561 20/08/2561
จ้างไถปรับหน้าดิน
56,000.00
56,000.00 เฉพาะเจาะจง นายต่วนยุซรี เจะมะ
56,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 65/2561 13/09/2561
จ้างไถปรับพื�นที�
22,500.00
22,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอาซีซัน มะสาแม
22,500.00 เสนอราคาตํ�าสุด 64/2561 13/09/2561
จ้างค่าซ่อมบํารุงระบบหม้อแปลงไฟฟ้า
44,940.00
44,940.00 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
44,940.00 เสนอราคาตํ�าสุด 297/2561 11/09/2561
จ้างซ่อมและล้างทําความสะอาดระบบเครื�องปรับอากาศ
122,830.00
122,830.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปารีสแอร์ แอนด์ เซอร์วิส
122,830.00 เสนอราคาตํ�าสุด 298/2561 13/09/2561
จ้างทําป้ายไวนิลพร้อมออกแบบ
500.00
500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มดี มีเดีย
500.00 เสนอราคาตํ�าสุด 199/2561 03/09/2561
จ้างทําเอกสาร ขนาด A4 พิมพ์เนื�อใน 4 สี 80 แกรม 50 หน้า
6,030.00
6,030.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อามีช๊อป
6,030.00 เสนอราคาตํ�าสุด 193/2561 03/09/2561
จ้างทําเอกสารประกอบการประชุม
17,800.00
17,800.00 เฉพาะเจาะจง เอฟดี ก็อปปี�
17,800.00 เสนอราคาตํ�าสุด 78/2561 31/08/2561

ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

141 ซื�อวัสดุสํานักงาน กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินโครงการ
สานใจไทย สู่ใจใต้ ปี ๒๕๖๑
142
143
144
145
146

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบ สขร.1
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนกันยายน 2561
วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
และราคาที�เสนอ
หรือจ้าง
10,000.00
10,000.00 เฉพาะเจาะจง อามีช๊อป
10,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 200/2561 11/09/2561

จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ
จ้างทําเอกสารประกอบการประชุม
ซื�อวัสดุจัดประชุม
จ้างออกแบและจัดทําเอกสาร
จ้างออกแบบและจัดทําคู่มือศาสตร์พระราชาและการ
ส่งเสริมอาชีพฯ

21,000.00
10,500.00
4,900.00
14,240.00
106,800.00

147 ซื�อของที�ระลึก สําหรับโครงการวิสาหกิจสถานศึกษา
ระยะที� 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

3,000.00

148 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที�นั�ง

98,000.00

149 ซื�อโครงการปฏิบัติการจิตวิทยามวลชน
150 จ้างจัดทําเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
151
152
153
154
155
156

ซื�อกระเป๋าใส่เอกสาร
ซื�อกระเป๋าใส่เอกสารพร้อมสกรีนข้ความและโลโก้ ศอ.บต.
จ้างทํากระเป๋าถุงผ้าใส่เอกสารพร้อมติดโลโก้ ศอ.บต.
ซื�อวัสดุอุปกรณ์เพื�อประกอบการประชุม
ซื�อพวงหรีดดอกไม้สด
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั�น

21,000.00
10,500.00
4,900.00
14,240.00
106,800.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

อาร์เอ็มเซอร์วิส
คูณเจริญ การค้า
เอ็ม แอนด์ เอ็ม
สมิลัน เพรส
สมิลัน เพรส

3,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม แอนด์ เอ็ม
98,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วุฒิจันทร์ทัวร์

21,000.00
10,500.00
4,900.00
14,240.00
106,800.00

เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด

151/2561 26/07/2561
56/2561 12/09/2561
104/2561 01/08/2561
61/2561 11/09/2561
62/2561 12/09/2561

3,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 105/2561 01/08/2561
98,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 108/2561 03/08/2561

237,800.00

237,800.00 เฉพาะเจาะจง ช.ฟาร์มช๊อบ/ช.ปัตตานี
การเกษตร//นายเชล ติ�งคํา

237,800.00 เสนอราคาตํ�าสุด 38/2561 12/09/2561

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง โอ.เค. คอมพิวเตอร์ แอนด์
เซอร์วิส

16,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 84/2561 20/08/2561

11,390.00
16,000.00
151,300.00
6,830.00
5,000.00
117,000.00

11,390.00
16,000.00
151,300.00
6,830.00
5,000.00
117,000.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้านอามีช๊อป
ร้านอันดา การค้า
เอส อาร์ ซี คอลเลคชั�น
ร้านอันดา การค้า
ร้านอโศก (ใจดี)
มาย-ซัน การท่องเที�ยว

11,390.00
16,000.00
151,300.00
6,830.00
5,000.00
117,000.00

เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด

197/2561 04/09/2561
91/2561 20/08/2561
60/2561 12/09/2561
41/2561 31/08/2561
177/2561 29/08/2561
198/2561 04/09/2561

ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

157 จ้างจัดทําคู่มือที�ดินวากัฟ
158 วัสดุอุปโภคบริโภค
159 จ้างเหมารถตู้ พร้อมคนขับและนํ�ามันเชื�อเพลิง
160 จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั�น
161 จ้างตกแต่งสถานที�และจัดทําบูทนิทรรศการผลงาน
กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ สานใจไทย สู่
ใจใต้ ประจําปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที�
โครงการ : 61097276702)

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบ สขร.1
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนกันยายน 2561
วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
และราคาที�เสนอ
หรือจ้าง
3,240.00
3,240.00 เฉพาะเจาะจง นาย มูฮําหมัดยูซุฟ ดาชาแม
3,240.00 เสนอราคาตํ�าสุด 95/2561 05/09/2561
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง เอกศิลปย์(เจ๊หงษ์)
6,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 176/2561 29/08/2561
7,000.00
7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิพงษ์ ถนอมศักดิ�
7,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 107/2561 03/08/2561
78,000.00

78,000.00 เฉพาะเจาะจง มาย-ซัน การท่องเที�ยว

78,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 197/2561 04/09/2561

110,000.00

110,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

110,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 196/2561 04/09/2561

162 ซื�อวัสดุสํานักงาน
163 ซือ� วัสดุสํานักงาน
164 ซือ� วัสดุและเวชภัณฑ์สําหรับการเลี�ยงไก่

5,000.00
8,000.00
88,800.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง อามีช๊อป
8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า
88,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว กาญจนา เจ๊ะมะ /
ร้านซูลต่าน ฟาร์ม

5,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 195/2561 04/09/2561
8,000.00 เสนอราคาตํา� สุด 159/2561 29/08/2561
88,800.00 เสนอราคาตํ�าสุด 165/2561 10/05/2561

165
166
167
168
169
170
171
172

18,600.00
93,780.00
64,620.00
5,000.00
15,000.00
23,255.00
50,000.00
15,000.00

18,600.00
93,780.00
64,620.00
5,000.00
15,000.00
23,255.00
50,000.00
15,000.00

18,600.00
93,780.00
64,620.00
5,000.00
15,000.00
23,255.00
50,000.00
15,000.00

จ้างจัดทําเอกสารและป้ายไวนิล
ซื�อถุงผ้าโปลีเอสเตอร์
จ้างจัดทําเอกสารและจัดทําป้ายไวนิล
ซื�อวัสดุสํานักงาน
ซื�อวัสดุสํานักงาน
ซื�อวัสดุสํานักงาน
ซื�อวัสดุสํานักงาน
จ้างจัดจ้างทําเอกสาร

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้านมาร์ค ซีร๊อก
สนา กรุ๊ป
เอฟดี ก็อปปี�
นาย มูฮําหมัดยูซุฟ ดาชาแม
ร้านอันดา การค้า
ร้าน โอ.เอส.เซลล์และ
R-Mee Shop
ร้านมาร์ค ซีร๊อก

เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด

160/2561 29/08/2561
161/2561 07/09/2561
162/2561 07/09/2561
94/2561 06/09/2561
57/2561 11/09/2561
194/2561 03/09/2561
163/2561 07/09/2561
58/2561 11/09/2561

ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

173 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน ศอ.บต.

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบ สขร.1
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนกันยายน 2561
วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
และราคาที�เสนอ
หรือจ้าง
65,000.00
65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.พี. เซาท์เทิร์น
65,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 296/2561 11/09/2561
เซ็นทรัลเอ็นจิเนียริ�ง จํากัด

174 ซื�อวัสดุสื�อโสตทัศนูปกรณ์สําหรับใช้ในสถานีวิทยุซัวรอกี
ตอ ศอ.บต.

92,141.00

92,141.00 เฉพาะเจาะจง อิสร๊อพ

92,141.00 เสนอราคาตํ�าสุด 195/2561 04/09/2561

175 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ
176 ซือ� กระเป๋าใส่เอกสาร

10,500.00
24,000.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ จีนขม
24,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. มาสเตอร์พีช แอนด์
โครเชท์

10,500.00 เสนอราคาตํ�าสุด 187/2561 07/09/2561
24,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 40/2561 31/08/2561

177 ซื�อวัสดุอุปกรณ์
178 จ้างทําเอกสารสรุปรูปเล่ม
179 จ้างจ้างติดตั�งมิเตอร์ไฟฟ้าย่อย จํานวน 3 จุด

14,800.00
499,000.00
42,614.89

14,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาต้า จํากัด
499,000.00 เฉพาะเจาะจง เอฟดี ก็อปปี�
42,614.89 เฉพาะเจาะจง นายมูฮาหมัดซูลกีฟลี บุหลง/
ร้านลี การไฟฟ้า

14,800.00 เสนอราคาตํ�าสุด 291/2561 07/09/2561
499,000.00 เสนอราคาตํา� สุด 156/2561 05/09/2561
42,614.89 เสนอราคาตํ�าสุด 157/2561 10/09/2561

180
181
182
183

จ้างจัดทําเอกสาร
ซื�อกระเป๋าใส่เอกสาร
จ้างทําเอกสารจัดทําข้อมูล
เช่ากิจกรรมพัฒนาผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์

20,400.00
9,520.00
472,700.00
6,000.00

20,400.00
9,520.00
472,700.00
6,000.00

20,400.00
9,520.00
472,700.00
6,000.00

184 เช่ากิจกรรมพัฒนาผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์)

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดยะลา

10,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 5/2561 20/04/2561

185 จ้างพิมพ์คู่มือ
186 เช่าส่วนเกินค่าเช่าเครื�องถ่ายเอกสาร

39,000.00
5,121.50

39,000.00 เฉพาะเจาะจง เอสพริ�นท์ (2004) จํากัด
5,121.50 เฉพาะเจาะจง หจก. ก้าวมั�นวัฒนกิจ

39,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 111/2561 14/08/2561
5,121.50 เสนอราคาตํา� สุด 293/2561 03/09/2561

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

999 ปริ�น แอนด์ ดีไซน์
ร้านอันดา การค้า
สมิลัน เพรส
สํานักงานคณะกรรมการ
อิสลามจังหวัดสตูล

เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด

25/2561 10/09/2561
196/2561 04/09/2561
27/2561 31/08/2561
1/2561 30/03/2561

ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

187 เช่ากิจกรรมพัฒนาผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

จ้างทําตรายาง จํานวน 16 อัน
ซื�อวัสดุสํานักงาน
ซื�อวัสดุอุปกรณ์
จ้างทําป้ายไวนิล
จ้างถ่ายเอกสาร
ซื�อจัดซื�อกระเป๋าแฟ้มใส่เอกสาร
จ้างถ่ายเอกสาร
วัสดุสํานักงาน
จ้างการจ้างงาน
จ้างการจ้างงาน
จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์
จ้างเหมารถตู้พร้อมนํ�ามันเชื�อเพลิง
จ้างถ่ายเอกสาร
ซื�อวัสดุสํานักงาน เพื�อใช้ในการจัดกิจกรรมสัมมนาการ
ส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและปัญหาการใช้
กฎหมายอิสลาม

202 จ้างเหมาเอกชนในการฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารฮาลาล
203 ซือ� สินค้าบริโภคและวัสดุ ตามกิจกรรมบริการประชาชน
ที�มายื�นขอรับการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบ กพต.ฯ

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบ สขร.1
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนกันยายน 2561
วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
และราคาที�เสนอ
หรือจ้าง
10,000.00
10,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการ
10,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 3/2561 05/04/2561
อิสลามประจําจังหวัดสงขลา
5,700.00
5,000.00
44,750.00
32,500.00
29,200.00
22,440.00
6,200.00
45,300.00
13,200.00
190,000.00
85,000.00
140,000.00
20,901.00
10,000.00

5,700.00
5,000.00
44,750.00
32,500.00
29,200.00
22,440.00
6,200.00
45,300.00
13,200.00
190,000.00
85,000.00
140,000.00
20,901.00
10,000.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

พงษ์ศิลป์บล๊อก
ร้านอามี ช๊อป
เอฟดี ก็อปปี�
หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า
เพชรเอกสารสี
ร้านสุไกหย๊ะการค้า
ร้านมาร์ค ซีร๊อก
ร้านสุไกหย๊ะการค้า
นายสุกรี ชูชาติ
นายสุกรี ชูชาติ
หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า
ศรีรายา ทราเวล จํากัด
ร้านมาร์ค ซีร๊อก
ศูนย์หนังสือคลังวิทยา

6,040.00
21,031.00

6,040.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร แสนปินตา
21,031.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีสมัยค้าส่ง จํากัด

5,700.00
5,000.00
44,750.00
32,500.00
29,200.00
22,440.00
6,200.00
45,300.00
13,200.00
190,000.00
85,000.00
140,000.00
20,901.00
10,000.00

เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด

288/2561 10/09/2561
34/2561 07/09/2561
357/2561 05/09/2561
33/2561 07/09/2561
84/2561 08/06/2561
36/2561 20/08/2561
96/2561 09/07/2561
35/2561 20/08/2561
57/2561 20/08/2561
56/2561 14/08/2561
111/2561 14/08/2561
75/2561 31/08/2561
139/2561,02/07/2561
90/2561,20/9/2561

6,040.00 เสนอราคาตํ�าสุด 69/2561,6/8/2561
21,031.00 เสนอราคาตํา� สุด 89/2561,3/9/2561

ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

204 จ้างจัดทําเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ ขนาด A๔
กิจกรรมเสริมทักษะการสร้างนวัตกรรมและสื�อเพื�อเพิ�ม
การอ่านออกเขียนได้ภาษาไทย (ครูระดับช่วงชั�นที� ๑)
จํานวน ๕๕ แห่ง

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบ สขร.1
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนกันยายน 2561
วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
และราคาที�เสนอ
หรือจ้าง
7,200.00
7,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก
7,200.00 เสนอราคาตํ�าสุด 169.1/2561
10/08/2561

205 จ้างผลิตเอกสาร
206 จ้างเหมาจัดทําโล่ประกาศเกียรติคุณมอบแก่เยาวชนและครู
พี�เลี�ยงดีเด่นด้านจิตอาสา กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ ประจําปี ๒๕๖๑

13,500.00
30,000.00

13,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก
30,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด มาร์ค
มีเดีย กิจการค้า

13,500.00 เสนอราคาตํ�าสุด 12/2561,27/8/2561
30,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 194/2561,4/9/2561

207 จ้างผลิตกระเป๋าสําหรับใส่เอกสาร
208 ซือ� ของสมนาคุณสําหรับผู้ร่วมรายการ ตามกิจกรรมการจัด
รายการโทรทัศน์ สายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. ประจําปี 2561
และพิธีเปิดเที�ยวบินปฐมฤกษ์ฯ

27,000.00
58,800.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า
58,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัณชญา

27,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 13/2561,27/08/2561
58,800.00 เสนอราคาตํา� สุด 4/2561,10/08/2561

209 จ้างเหมาบริการเครื�องเสียง ชุดเล็ก, เต็นท์โดม, เก้าอี,� เวที,
ประดับตกแต่งเวที กิจกรรม ส่งเสริม ครูดี ศรี จชต.
ประจําปี ๒๕๖๑ วันที� 5 กันยายน 2561 ณ ศูนย์อํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

79,640.00

79,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยอดมงคล เซอร์วิส

79,640.00 เสนอราคาตํ�าสุด 186/2561,28/8/2561

210 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ
211 จ้างทําตรายาง จํานวน 16 อัน
212 จ้างซ่อมแซ่มระบบประปาภายใน ศอ.บต.
213 จ้างถ่ายเอกสาร

104,000.00
8,000.00
48,900.00
19,602.00

104,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อิสระกาญจน์
ทรานเซอร์วิส
8,000.00 เฉพาะเจาะจง พงษ์ศิลป์บล๊อก
48,900.00 เฉพาะเจาะจง คิงเพาเวร์ วอเตอร์ซิสเต็มช์
19,602.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาร์ค ซีร๊อก

104,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 14/2561,27/08/2561
8,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 285/2561,7/9/2561
48,900.00 เสนอราคาตํา� สุด 282/2561,4/9/2561
19,602.00 เสนอราคาตํา� สุด 192/2561,15/08/2561

ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

214 จ้างทําป้ายไวนิล แสดงการจัดกิจกรรม ขนาด 6x12 เมตร
ตารางเมตรละ 250 บาท (รวมค่าออกแบบและติดตั�ง)
กิจกรรม ส่งเสริม ครูดี ศรี จชต.ประจําปี ๒๕๖๑ วันที� 5
กันยายน 2561 ณ ศอ.บต.

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบ สขร.1
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนกันยายน 2561
วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
และราคาที�เสนอ
หรือจ้าง
18,000.00
18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยอดมงคล เซอร์วิส
18,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 190.1/2561,28/8/2561

215 ซื�อกระเป๋าใส่เอกสาร ตามกิจกรรมสัมมนาการส่งเสริมการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและปัญหาการใช้กฎหมาย
อิสลาม

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

16,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 83/2561,4/9/2561

216 ซื�อถุงผ้าโพลีเอสเตอร์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกร
ภาครัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปี 2561 หลักสูตร
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ

25,500.00

25,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า

25,500.00 เสนอราคาตํ�าสุด 356/2561,5/9/2561

217 จ้างจัดทําเอกสารประกอบการอบรม โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลกรภาครัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปี
2561 หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการกีฬา
และนันทนาการ

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง เอฟดี ก็อปปี�

10,500.00 เสนอราคาตํ�าสุด 355/25615/9/2561

218 ซื�อซื�อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๕๔ รายการ

488,874.00

488,874.00 เฉพาะเจาะจง นายเสรี จิตนาธรรม/ร้าน เอส
แอล.มาร์เก็ตติ�ง

488,874.00 เสนอราคาตํ�าสุด 287/2561,7/9/2561

219 จ้างจัดทําป้ายไวนิลพร้อมรูปภาพประกอบ ตามกิจกรรม
สัมนาเพื�อส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและ
ปัญหาการใช้กฎหมายอิสลาม

3,750.00

3,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสะเตง โฆษณา

3,750.00 เสนอราคาตํ�าสุด 85/2561,4/9/2561

220 ซื�อวัสดุสํานักงาน เพื�อใช้ในกิจกรรม แลกเปลี�ยนเรียนรู้ฯ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

5,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 155/2561,27/8/2561

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบ สขร.1
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนกันยายน 2561
ลําดับ
วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
งานที�จัดซื�อจัดจ้าง
ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื�อ
ที�
หรือจ้าง
และราคาที�เสนอ
หรือจ้าง
221 จ้างจัดทําป้ายไวนิลแลจัดทําเอกสาร เพื�อใช้ในกิจกรระม จัด
22,750.00
22,750.00 เฉพาะเจาะจง เอฟดี ก็อปปี�
22,750.00 เสนอราคาตํ�าสุด 154/2561,27/8/2561
เวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้ฯ
222 จ้างจัดทําป้ายไวนิลและจัดทําเอกสาร เพื�อใช้ในกิจกรรม จัด
เวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้และประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนา
ศักยภาพระหว่างหน่วยงานองค์กรในพื�นที�กับองค์กรทุก
ภาคส่วนและสนับสนุนการขับเคลื�อนชุมชนสันติสุขฯ

29,250.00

29,250.00 เฉพาะเจาะจง เอฟดี ก็อปปี�

223 จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมบูรณาการพัฒนาพื�นที�
เกษตรฐานราก จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

144,500.00

144,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด มาร์ค
มีเดีย กิจการค้า

224 จ้างโล่รางวัล แบบอะคริลิค ยิงเลเซอร์พร้อมลงสี ขนาดสูง
16.5 ซม. จากฐานพร้อมกล่อง, ขนาด 14.5 ซม. , ขนาดสูง
13 ซม. จากฐานพร้อมกล่อง กิจกรรม ส่งเสริม ครูดี ศรี
จชต. ประจําปี ๒๕๖๑ วันที� 5 กันยายน 2561 ณ ศอ.บต.

58,500.00

58,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยอดมงคล เซอร์วิส

225
226
227
228

จ้างนักออกแบบและพัฒนาเว็ปไซต์ จํานวน 1 คน
จ้างค่าซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
จ้างออกแบบและจัดทําชั�นวางสินค้า (ชั�นเหล็ก)
ซื�อวัสดุสํานักงาน เพื�อใช้ในกิจกรรม จัดเวทีแลกเปลี�ยน
เรียนร้◌ูและประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพระหว่าง
หน่วยงานองค์กรในพื�นที�กับองค์กรทุกภาคส่วนและ
สนับสนุนการขับเคลื�อนชุมชนสันติสุขฯ

229 ซื�อวัสดุอุปกรณ์

170,000.00
20,800.00
252,750.00
5,000.00

12,800.00

170,000.00
20,800.00
252,750.00
5,000.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

นายซัยฟุดดิน แวหะมะ
หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
บริษัท ดี เมคเกอร์ จํากัด
ร้านอันดา การค้า

12,800.00 เฉพาะเจาะจง จ.การพิมพ์

29,250.00 เสนอราคาตํ�าสุด 153/2561,27/8/2561

144,500.00 เสนอราคาตํ�าสุด 112/2561,14/8/2561
58,500.00 เสนอราคาตํ�าสุด 187.1/2561,28/8/2561

170,000.00
20,800.00
252,750.00
5,000.00

เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด
เสนอราคาตํ�าสุด

12/2561,03/01/2561
286/2561,6/9/2561
76/2561,07/09/2561
152/2561,27/08/2561

12,800.00 เสนอราคาตํ�าสุด 268/2561,10/8/2561

ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

230 จ้างออกแบบและจัดทําถุงพลาสติกหูหิ�ว

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบ สขร.1
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนกันยายน 2561
วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
และราคาที�เสนอ
หรือจ้าง
26,775.00
26,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเวิลด์ แพคเกจจิ�ง
26,775.00 เสนอราคาตํ�าสุด 75/2561,6/9/2561
จํากัด

231 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายใน ศอ.บต.
232 ซือ� วัสดุอุปกรณ์
233 ซือ� ค่าเครื�องไทยธรรมให้แก่พระสงฆ์ กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติพระสงฆ์ที�จําพรรษายาวนานที�สุด

299,250.00
54,410.00
75,000.00

234 จ้างค่าซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
235 จ้างโล่รางวัลคริสตัล ขนาดสูง ๑๙ ซม. จากฐานพร้อมกล่อง
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติพระสงฆ์ที�จําพรรษายาวนาน
ที�สุดในพื�นที�จังหวัดชายแดนภาคใต้

81,399.18
22,500.00

236 จ้างจัดทําโล่รางวัลคริสตัล ขนาดสูง ๑๗ ซม. จากฐาน
พร้อมกล่อง กิจกรรมส่งเสริมสังคมการเรียนรู้ รู้รักสามัคคี
บนพื�นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างยั�งยืน

6,000.00

237 จ้างออกแบบและติดตั�งพร้อมรื�อถอนป้ายไวนิลโครงสองชั�น
238 จ้างทําเกียรติบัตร ขนาด A๔ พร้อมแฟ้มปกแข็ง กิจกรรม
ส่งเสริม ครูดี ศรี จชต. ประจําปี ๒๕๖๑
239 จ้างทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์

16,000.00
211,100.00
12,000.00

299,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลันกราฟิกยะลา
54,410.00 เฉพาะเจาะจง จ.การพิมพ์
75,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยอดมงคล เซอร์วิส
81,399.18 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิธานพาณิชย์ จํากัด
22,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยอดมงคล เซอร์วิส

6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยอดมงคล เซอร์วิส

16,000.00 เฉพาะเจาะจง ส สื�อสงขลา
211,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ค มีเดีย กิจการค้า
12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลันกราฟิกยะลา

299,250.00 เสนอราคาตํ�าสุด 246/2561,19/7/2561
54,410.00 เสนอราคาตํา� สุด 248/2561,20/7/2561
75,000.00 เสนอราคาตํา� สุด 193.1/2561,31/8/2561
81,399.18 เสนอราคาตํ�าสุด 284/2561,5/9/2561
22,500.00 เสนอราคาตํา� สุด 192/2561,30/8/2561

6,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 191/2561,30/8/2561

16,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 22/2561,18/7/2561
211,100.00 เสนอราคาตํ�าสุด 188/2561,28/8/2561
12,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 186/2561,6/9/2561

ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

240 จ้างเหมาบริการเอกชนเก็บขยะและดูแลความสะอาด
กิจกรรมต้อนรับผู้เดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัจญ์ ณ
ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ประจําปี 2561
241 จ้างทําโล่รางวัลคริสตัล ขนาดสูง ๑๙ ซม. จากฐานพร้อม
กล่อง กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติอิหม่ามผู้ปฏิบัติหน้าที�
ยาวนานที�สุดในพื�นที�จังหวัดชายแดนภาคใต้
242 จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์
243 จ้างเหมาบริการจัดทําบูธแสดงผลการดําเนินงานของ
โรงเรียนพระราชดําริ ขนาดพื�นที� ๘x๘ เมตร กิจกรรม
นิทรรศการและแสดงผลงานของนักเรียนโรงเรียน
พระราชดําริฯ ในงาน ของดีเมืองนราฯ ปี ๒๕๖๑

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบ สขร.1
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนกันยายน 2561
วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
และราคาที�เสนอ
หรือจ้าง
96,000.00
96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรภาส ทองฉิม
96,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 23/2561,24/8/2561

22,500.00

22,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยอดมงคล เซอร์วิส

22,500.00 เสนอราคาตํ�าสุด 190/2561,30/8/2561

9,860.00

9,860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเอ็มเอ มีเดีย แอน์
ปริ�นติ�ง 2017

9,860.00 เสนอราคาตํ�าสุด 49/2561,3/9/2561

397,600.00

397,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฮมเซอร์วิส

397,600.00 เสนอราคาตํ�าสุด 193/2561,4/9/2561

244 จ้างดูแลบํารุงรักษาลิฟท์ ยี�ห้อฮิตาชิ จํานวน 1 ตัว

54,208.00

54,208.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม ฮิตาชิ
เอลลิเวเตอร์ จํากัด

54,208.00 เสนอราคาตํ�าสุด 1/2561,27/10/2560

245 จ้างค่าซ่อมบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
246 จ้างผลิตอุปกรณ์ช่วยคนพิการ (รองเท้าสําหรับผู้พิการ)
กิจกรรมสาธารณสุขเชิงรุก

50,000.00
29,960.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟุตแคร์ จํากัด

50,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 281/2561,4/9/2561
29,960.00 เสนอราคาตํา� สุด 114/2561,21/8/2561

247 ซื�อวัสดุสํานักงาน

93,940.00

93,940.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ก้าวมั�น
วัฒนกิจ

93,940.00 เสนอราคาตํ�าสุด 182/2561,3/9/2561

ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

248 จ้างทําไวนิล พร้อมรูปภาพประกอบตามกิจกรรมตรวจ
ติดตามการปฏิบัติงานเครือข่าย ศอ.บต. ในพื�นที�จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบ สขร.1
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนกันยายน 2561
วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
และราคาที�เสนอ
หรือจ้าง
3,200.00
3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเทอดศักดิ� พุ่มทอง/ร้าน
3,200.00 เสนอราคาตํ�าสุด 87/2561,9/7/2561
โลตัสสติ�กเกอร์

249 ซื�อวัสดุอุปกรณ์เพื�อสํานักงาน
250 จ้างจัดทําวุฒิบัตร พร้อมแฟ้มแข็ง ขนาด A๔ พับ ๒ สองสี
กิจกรรมเสริมทักษะการสร้างนวัตกรรมและสื�อเพื�อเพิ�ม
การอ่านออกเขียนได้ภาษาไทย (ครูระดับช่วงชั�นที� ๑)
จํานวน ๕๕ แห่ง

72,550.00
9,000.00

72,550.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ก้าวมั�นวัฒนกิจ
9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอันดา การค้า

72,550.00 เสนอราคาตํ�าสุด 37/2561,3/9/2561
9,000.00 เสนอราคาตํา� สุด 168.1/2561,10/8/2561

251 ซื�อวัสดุสํานักงาน เพื�อใช้ในกิจกรรมจัดเก็บตัวอย่างและ
ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม(DNA) เพื�อแก้ไขปัญหาบุคคล
ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไร้สัญชาติในพื�นที�
จังหวัดชายแดนภาคใต้

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ยะลาบริบูรณ์

5,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 86/2561,04/09/2561

252 จ้างจัดทําสรุปผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรมประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื�อขับเคลื�อนแผนงานโครงการขยายผล
พัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง มั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยืน ประจําปี
งบประมาณ 2561

45,200.00

45,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์

253 ซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น (ดีเซล)
254 จ้างจัดทํานิทรรศการภาพนิ�ง
255 เช่าเต็นท์ผ้าใบโครงสูงพร้อมการติดตั�งรื�อถอน และดูแล
ซ่อมบํารุง กิจกรรมต้อนรับผู้เดินทางกลับจากการประกอบ
พิธีฮัจญ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

270,360.00
300,000.00
371,000.00

270,360.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ยะลาสหพันธ์แก๊ส
300,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร์ ชินวรโกมล
371,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ปุญญาดา ผ้าใบ

45,200.00 เสนอราคาตํ�าสุด 354/2561,4/9/2561

270,360.00 เสนอราคาตํ�าสุด 280/2561,04/09/2561
300,000.00 เสนอราคาตํา� สุด 52/2561,10/07/2561
371,000.00 เสนอราคาตํา� สุด 8/2561,27/08/2561

ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

256 จ้างเหมาเอกชนในการดําเนินกิจกรรมนักท่องเที�ยวอาลาล
และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั�งในและต่างประเทศสัญจร
งานมหกรรมการท่องเที�ยวฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้
ครั�งที� 1
257 ซื�อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9 รายการ
258 เช่าส่วนเกินค่าเช่าเครื�องถ่ายเอกสาร ประจําเดือน ก.ค. 2561
259 จ้างดําเนินการสอบแข่งขันเพื�อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั�วไป
260 จ้างจัดทําชุดนิทรรศการฮัจญ์เคลื�อนที� ตามกิจกรรมจัดทํา
สื�อสิ�งพิมพ์องค์ความรู้เกี�ยวกับกิจการฮัจญ์ ประจําปี 2561
(เพิ�มเติม)

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบ สขร.1
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนกันยายน 2561
วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
และราคาที�เสนอ
หรือจ้าง
334,000.00
334,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปทูโก จํากัด
334,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 74/2561,29/8/2561

54,848.20
6,531.25
457,996.00
81,400.00

54,848.20 เฉพาะเจาะจง ร้านจงกลณีการไฟฟ้า
6,531.25 เฉพาะเจาะจง หจก. ก้าวมั�นวัฒนกิจ
457,996.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
81,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสะเตง โฆษณา

54,848.20 เสนอราคาตํ�าสุด 273/2561,3/9/2561
6,531.25 เสนอราคาตํา� สุด 279/2561,9/8/2561
457,996.00 เสนอราคาตํา� สุด 2/2561,20/8/2561
81,400.00 เสนอราคาตํ�าสุด 24/2561,4/5/2561

261 จ้างจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์

9,860.00

9,860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเอ็มเอ มีเดีย แอนด์
ปริ�นติ�ง 2017

9,860.00 เสนอราคาตํ�าสุด 50/2561,31/8/2561

262 จ้างทําคู่มือที�ดินวากัฟ
263 จ้างเหมารถตู้ VIP สําหรับต้อนรับเอกอัครราชทูตพิเศษผู้มี
อํานาจเต็มของจากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
ประจําประเทศไทย ในการเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้

7,890.00
8,000.00

7,890.00 เฉพาะเจาะจง นาย มูฮําหมัดยูซุฟ ดาชาแม
8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานิจ ดารี

7,890.00 เสนอราคาตํ�าสุด 81/2561,29/8/2561
8,000.00 เสนอราคาตํา� สุด 100.1/2561,23/7/2561

264 จ้างจัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน กิจกรรมประชุม
เชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงานของนัก
ประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน ประจําปี 2561

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์นําผล

8,500.00 เสนอราคาตํ�าสุด 340/2561,30/8/2561

265 ซื�อวัสดุสํานักงาน

4,812.00

4,812.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ยะลาบริบูรณ์

4,812.00 เสนอราคาตํ�าสุด 34/2561,30/8/2561

ลําดับ
ที�

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

266 จ้างผลิตเอกสารเผยแพร่ เจตจํานง 10 ประการจาก OIC ต่อ
รัฐบาลไทยแด่พี�น้องมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบ สขร.1
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนกันยายน 2561
วงเงินที�จะซื�อ ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา
ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�หรือวันที�ของสัญญา
ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื�อ
หรือจ้าง
และราคาที�เสนอ
หรือจ้าง
100,000.00
100,000.00 เฉพาะเจาะจง สมิลัน เพรส
100,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 22/2561,24/08/2561

267 จ้างทําเอกสารประกอบการประชุมฯ
268 เช่าสถานที�อบรม กิจกรรมส่งเสริมการทําเกษตรผสมผสาน
พัฒนาสวนยาง สู่ฟาร์มเกษตร

2,220.00
15,000.00

2,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอามีช็อป
15,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2,220.00 เสนอราคาตํ�าสุด 55/2561,30/8/2561
15,000.00 เสนอราคาตํา� สุด 84/2561,26/06/2561

269 ซื�อวัสดุการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการทําเกษตร
ผสมผสาน พัฒนาสวนยาง สู่ฟาร์มเกษตร

56,000.00

56,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

56,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 83/2561,8/6/2561

รวม 269 รายการ/กิจกรรม

รวมจํานวนเงิน

8,213,182.00 บาท

