รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที� 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะ
ซื�อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

เลขที�และวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและราคาที�เสนอ

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือก
โดยสรุป
ราคา (บาท)
ราคาที�เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
เลขที�สัญญา วันที�สัญญา
9,130,000.00 ร้านสมบัติวัฒนาฟาร์มช็อบ
9,130,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 13/2561 26/09/2561
และพิจารณา
9,508,200.00
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

1 ซื�อวัสดุการเกษตร กิจกรรมขยายพื�นที�เพาะปลูก
มะพร้าวในพื�นที�อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
แผนพัฒนาเมืองมะพร้าวแห่งสามเหลี�ยมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (Coconut City) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที�โครงการ :
61097266131)

9,740,000.00 9,740,000.00

คัดเลือก

ผู้เสนอราคา
1. ร้านสมบัติวัฒนาฟาร์มช็อบ
2. พี.เจ ฟาร์ม

2 จ้างจัดงานนิทรรศการ แสดงและจําหน่ายสินค้า
ตลาดของดีชายแดนใต้สัญจร ของดี...จากห้างสู่ห้าง ณ
กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก (เลขที�โครงการ :
61097337060)

3,500,000.00 3,492,192.33

คัดเลือก

บริษัท ดี.โอ.เอ็น ครีเอชั�น จํากัด

3,400,000.00 บริษัท ดี.โอ.เอ็น ครีเอชั�น จํากัด

3,400,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 11/2561 17/09/2561
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

3 จ้างประดับตกแต่งสถานที�รับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธี
คัดเลือก (เลขที�โครงการ : 61087311171)

930,000.00

930,000.00

คัดเลือก

1. ร้านลิฟวิ�งรูม โฮมเมด คาเฟ่

930,000.00 ร้านลิฟวิ�งรูม โฮมเมด คาเฟ่

930,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

4/2561

24/09/2561

4 จ้างจัดจ้างปรับปรุงห้องรับเสด็จสม
เด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธี
คัดเลือก (เลขที�โครงการ : 61087624908)

730,000.00

730,000.00

คัดเลือก

1. นายอิสมัน สิเดะ
2. ร้านลิฟวิ�งรูม โฮมเมด คาเฟ่

800,000.00 ร้านลิฟวิ�งรูม โฮมเมด คาเฟ่
730,000.00

730,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

3/2561

19/09/2561

2,620,000.00 2,695,566.67

คัดเลือก

1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2,620,000.00 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2,620,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

8/2561

08/10/2561

คัดเลือก

1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.สินธร
คอนสตรัคชั�น

870,507.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.สินธร
คอนสตรัคชั�น

5 จ้างเหมาจัดการประชุมนานาชาติเพื�อขับเคลื�อน
ในหัวข้อ ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมด้วยมิตรภาพชายแดนใต้ ครั�งที� 1 โดย
วิธีคัดเลือก (เลขที�โครงการ : 61087023207)
6 ซื�อจัดซื�อวัสดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง
โดยวิธีคัดเลือก (เลขที�โครงการ : 61097083259)

870,507.00

870,507.00

870,507.00 เสนอราคาตํ�าสุด 04/2561 19/09/2561
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที� 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

7 จ้างจัดพิมพ์คําอธิบายหลักกฎหมายอิสลาม
ว่าด้วยครอบครัวและมรดก(ฉบับศาลยุติธรรม)เล่ม ๑
คําอธิบายหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว (ฉบับศาล
ยุติธรรม) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที�โครงการ : 61097272590)
8 ซื�อจัดซื�อวัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
โดยวิธีคัดเลือก (เลขที�โครงการ : 61097150158)

9 ซื�อซื�อเครื�องกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 1 เครื�อง
โดยวิธีคัดเลือก (เลขที�โครงการ : 61077248764)

วงเงินที�จะ
ซื�อหรือจ้าง
936,000.00

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและราคาที�เสนอ
ผู้เสนอราคา
1. สมิลัน เพรส

936,000.00

คัดเลือก

5,050,403.00 5,050,403.00

คัดเลือก

1. ช.ฟาร์มช๊อบ/ช.ปัตตานีการเกษตร/
นายเชล ติ�งคํา

คัดเลือก

1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.สินธร
คอนสตรัคชั�น
2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด วีเอช
เอ็นเตอร์ไพรส์
3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยะลา
วี.เอส. การโยธา

670,000.00

670,000.00

เลขที�และวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือก
โดยสรุป
ราคา (บาท)
ราคาที�เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
เลขที�สัญญา วันที�สัญญา
936,000.00 สมิลัน เพรส
936,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 88/2561 14/09/2561
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

5,034,903.00 ช.ฟาร์มช๊อบ/ช.ปัตตานี
การเกษตร/
นายเชล ติ�งคํา

5,034,903.00 เสนอราคาตํ�าสุด 03/2561 17/09/2561
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

885,000.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด วีเอช
เอ็นเตอร์ไพรส์
668,000.00

668,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 001/2561 14/09/2561
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

1,090,000.00

10 จ้างภาคเอกชนจัดงานแถลงข่าว 10 เดือน 10 ดี
10 เด่น เพื�อประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธี
คัดเลือก (เลขที�โครงการ : 61087431616)

1,297,000.00 1,297,000.00

คัดเลือก

1. บริษัท ชัยธนา 168 จํากัด
2. บริษัทคูลครีเอชั�น 2555 จํากัด
3. บริษัท โทนิกซ์ ออแกไนเซอร์ จํากัด
(สํานักงานใหญ่)

1,521,000.00 บริษัท โทนิกซ์ ออแกไนเซอร์
1,419,000.00 จํากัด (สํานักงานใหญ่)
1,297,000.00

11 จ้างทําโปรแกรม กิจกรรมสํารวจข้อมูลพื�นฐาน
ทางเศรษฐกิจในพื�นที�สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธี
คัดเลือก (เลขที�โครงการ : 61077434707)

870,000.00 1,101,666.67

คัดเลือก

1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอสดี
ไอทีเซ็นเตอร์
2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เกรท เกน
เอ็นเตอร์ไพรส์

860,000.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เกรท เกน
เอ็นเตอร์ไพรส์
1,135,000.00

1,297,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 01/2561 09/07/2561
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง
860,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

9/2561

21/08/2561

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที� 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

12 ซื�อกิจกรรมมหกรรมวอลเลย์บอลรวมพลัง
ศอ.บต.2018 โดยวิธีคัดเลือก (เลขที�โครงการ :
61087583587)

วงเงินที�จะ
ซื�อหรือจ้าง
601,148.00

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

เลขที�และวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและราคาที�เสนอ
ผู้เสนอราคา
1. ฮาซิมสปอร์ต

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือก
โดยสรุป
ราคา (บาท)
ราคาที�เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
เลขที�สัญญา วันที�สัญญา
601,148.00 ฮาซิมสปอร์ต
601,148.00 เสนอราคาตํ�าสุด 15/2561 29/08/2561
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

683,320.00

คัดเลือก

13 ซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 27 รายการ
โดยวิธีคัดเลือก (เลขที�โครงการ : 61087220719)

1,996,036.00 1,996,036.00

คัดเลือก

1. บริษัท ฟาต้า จํากัด
2. บริษัท เอสเทค เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
จํากัด
3. บริษัท ทีเอ็ม คอม อัลฟ่า จํากัด

1,996,036.00 บริษัท ฟาต้า จํากัด
2,016,960.00
2,038,040.00

1,996,036.00 เสนอราคาตํ�าสุด 275/2561 28/08/2561
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

14 จ้างกิจกรรมการผลิตและเผยแพร่สื�อโทรทัศน์
ที�นี�ชายแดนใต้ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที�โครงการ :
61087156851)

3,666,520.00 3,666,520.00

คัดเลือก

1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ช่วยกันคิด

3,666,520.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ช่วยกันคิด

3,666,520.00 เสนอราคาตํ�าสุด 72/2561 17/08/2561
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

15 จ้างจ้างเหมาเอกชนในการจัดงาน Southernmost
Technology and Innovation Festival โดยวิธีคัดเลือก
(เลขที�โครงการ : 61087268687)

935,050.00

935,050.00

คัดเลือก

1. บริษัท ดีพเซาท์ อินสไปเรชั�น จํากัด

935,050.00 บริษัท ดีพเซาท์ อินสไปเรชั�น จํากั 935,050.00 เสนอราคาตํ�าสุด 66/2561 17/08/2561
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

16 จ้างเหมาเอกชนในการจัดหาและติดตั�งระบบรักษา
ความปลอดภัยกล้องวงจรปิด CCTV ภายในศูนย์บริการ
แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (OSS) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที�
โครงการ : 61077553219)

534,000.00

534,000.00

คัดเลือก

1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส.เอ็น.ธุรกิจ
สัมพันธ์

534,000.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส.เอ็น.
ธุรกิจ สัมพันธ์

2,723,000.00 3,439,700.00

คัดเลือก

1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ครีเอทีฟ
ไดเร็คท์ แอนด์ พริ�นท์
2. บริษัท วินเทคซาวด์ จํากัด
3. บริษัท ฮับทีวี จํากัด

17 จ้างจัดงานแสดงและจําหน่ายสินค้าของดีชายแดน
ใต้ ศอ.บต. เทศกาลของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธี
คัดเลือก (เลขที�โครงการ : 61077264493)

2,470,000.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ครีเอทีฟ
ไดเร็คท์ แอนด์ พริ�นท์
2,411,700.00
2,659,800.00

534,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 65/2561 08/08/2561
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง
2,470,000.00 พิจารณาตาม
เงื�อนไขการ
จัดซื�อจัดจ้าง

07/2561 31/07/2561

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที� 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะ
ซื�อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

เลขที�และวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและราคาที�เสนอ
ผู้เสนอราคา
1. บริษัท แฮส ออเดอร์ จํากัด

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือก
โดยสรุป
ราคา (บาท)
ราคาที�เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
เลขที�สัญญา วันที�สัญญา
1,570,000.00 1. บริษัท แฮส ออเดอร์ จํากัด
1,570,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 1/2561 08/02/2561
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

18 จ้างจ้างเหมาเอกชนในการจัดทําแอพพลิเคชั�น
ท่องเที�ยวฮาลาล ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Halal
Application) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที�โครงการ :
61077463895)

1,570,000.00 1,570,000.00

คัดเลือก

19 จ้างเหมาเอกชนในการจัดกิจกรรมมหกรรมฮาลาล
เพื�อการท่องเที�ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั�ง 1 โดยวิธี
คัดเลือก (เลขที�โครงการ : 61077257953)

3,604,400.00 3,604,400.00

คัดเลือก

1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิวเวฟ มัลติมีเดีย
แอนด์ ออร์แกไนซ์

3,604,400.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิวเวฟ
มัลติมีเดีย แอนด์ ออร์แกไนซ์

3,604,400.00 เสนอราคาตํ�าสุด 61/2561 19/07/2561
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

20 จ้างกิจกรรมจัดงานแสดงและจําหน่ายสินค้าของดี
ชายแดนใต้ ศอ.บต. โดยวิธีคัดเลือก (เลขที�โครงการ :
61057486640)

3,000,000.00 3,922,533.00

คัดเลือก

1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ครีเอทีฟ ไดเร็คท์
แอนด์ พริ�นท์

2,865,000.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ครีเอทีฟ ได
เร็คท์ แอนด์ พริ�นท์

2,865,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

21 ซื�อวัสดุตอมพิวเตอร์ โดยวิธีคัดเลือก
(เลขที�โครงการ : 61057209601)

1,999,978.00 1,999,978.00

คัดเลือก

1. บริษัท ฟาต้า จํากัด
2. บริษัท เอสเทค เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
จํากัด
3. บริษัท ทีเอ็ม คอม อัลฟ่า จํากัด

1,999,978.00 บริษัท ฟาต้า จํากัด
2,008,000.00
2,030,542.00

1,999,978.00 เสนอราคาตํ�าสุด 191/2561 30/05/2561
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

22 ซื�อกิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื�อเสริมสร้าง
สันติสุขในพื�นที�จังหวัดชายแดนใต้ ครั�งที� 2 โดยวิธี
คัดเลือก (เลขที�โครงการ : 61047264177)

2,057,900.00 2,172,900.00

คัดเลือก

1. ฮาซิมสปอร์ต
2. เอ็ม เจ สปอร์ต
3. อิลยาส สปอร์ต

2,057,000.00 ฮาซิมสปอร์ต
2,144,560.00
2,252,800.00

2,057,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 12/2561 23/05/2561
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

23 จ้างกิจกรรม ผลิตรายการโทรทัศน์รายการรอมฎอน
การีม ประจําปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก (เลขที�โครงการ :
61047380307)

3,750,000.00 3,750,000.00

คัดเลือก

1. บริษัท แมบ มีเดียส์ จํากัด

3,750,000.00 บริษัท แมบ มีเดียส์ จํากัด

3,750,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 17/2561 05/09/2561
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

5/2561

14/06/2561

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที� 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

24 จ้างจัดนิทรรศการและแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าของดี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ กรุงโตเกียว ครั�งที� 19 (Thai
Festival 2018) ประเทศญี�ปุ่น โดยวิธีคัดเลือก (เลขที�
โครงการ : 61047107511)
25 จ้างจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศกิจกรรม
ส่งเสริมนักเรียนไทยมุสลิมในพื�นที� 5 จชต. โดยวิธี
คัดเลือก (เลขที�โครงการ : 61037309427)

วงเงินที�จะ
ซื�อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

1,680,000.00 1,779,167.00

รายชื�อผู้เสนอราคาและราคาที�เสนอ
ผู้เสนอราคา
1. บริษัท ซันสมายด์ บุ๊คกิ�ง แอนด์ แทร
เวิล
เซอร์วิส จํากัด
2. บริษัท ดรากอน ออน ทัวร์ จํากัด
3. บริษัท เอ็นจอย ทูเกทเธอร์ แอนด์
ทราเวล จํากัด
1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยะลาไอรีน ทราเวล
2. เอสพีทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต
(ไม่ผ่านการพิจารณา)

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือก
โดยสรุป
ราคา (บาท)
ราคาที�เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
เลขที�สัญญา วันที�สัญญา
1,850,000.00 บริษัท เอ็นจอย ทูเกทเธอร์
1,680,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 01/2561 24/04/2561
แอนด์ ทราเวล จํากัด
และพิจารณา
1,807,500.00
ตามเงื�อนไข
1,680,000.00
การจัดซื�อจัดจ้าง

588,000.00

คัดเลือก

26 จ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงอาคารที�ทําการ
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงแรม
ชางลี) พร้อมครุภัณฑ์ ระยะที� 2 โดยวิธีคัดเลือก (เลขที�
โครงการ : 61027424004)

57,420,000.00 57,460,000.00

คัดเลือก

1. ห้างหุ้นส่วนจํากัดรัตภูมิค้าไม้และ
วัสดุก่อสร้าง
2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยะลาก่อสร้าง
3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยะลาวัสดุภัณฑ์
และก่อสร้าง

57,300,000.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัดรัตภูมิค้าไม้และ 57,300,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 155/2561 29/03/2561
และพิจารณา
58,190,000.00
ตามเงื�อนไข
57,870,000.00
การจัดซื�อจัดจ้าง

27 จ้างกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์
แก่ผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื�องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ประจําปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที�
โครงการ : 61037365865)

13,374,000.00 13,500,000.00

คัดเลือก

1. บริษัท อาบู อัดลี ทราเวล จํากัด

13,373,000.00 บริษัท อาบู อัดลี ทราเวล จํากัด

คัดเลือก

1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็ม.สุไลมาน
วิศวกรรม
2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด มิน-บะห์ ทํานบ
3. หจก.คอลอกาเว วัสดุ

28 ซื�อซื�อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีคัดเลือก
(เลขที�โครงการ : 61037413699)

588,000.00

คัดเลือก

เลขที�และวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง

658,580.00

727,965.33

583,800.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยะลาไอรีน
609,000.00 ทราเวล

583,800.00 เสนอราคาตํ�าสุด 61/2561 22/03/2561
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

13,373,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 12/2561 27/03/2561
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

785,816.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด มิน-บะห์ ทํานบ 658,580.00 เสนอราคาตํ�าสุด
และพิจารณา
658,580.00
ตามเงื�อนไข
739,500.00
การจัดซื�อจัดจ้าง

9/2561

27/03/2561

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที� 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะ
ซื�อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

เลขที�และวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและราคาที�เสนอ
ผู้เสนอราคา
1. ปุญญานันท์เทรด
2. สหเทค
3. ร้านอ.การช่าง

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือก
โดยสรุป
ราคา (บาท)
ราคาที�เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
เลขที�สัญญา วันที�สัญญา
4,440,000.00 ร้านอ.การช่าง
4,440,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 8/2561 26/03/2561
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

29 ซื�ออุปกรณ์สนามเด็กเล่นพร้อมติดตั�ง
โดยวิธีคัดเลือก (เลขที�โครงการ : 61037226712)

4,440,000.00 4,978,041.66

คัดเลือก

30 จ้างกิจกรรมผลิตสื�อโทรทัศน์และรายการสด
มุมมองใหม่ ชายแดนใต้ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที�โครงการ :
61037173504)

4,000,000.00 4,000,000.00

คัดเลือก

1. บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั�น จํากัด 4,000,000.00 บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั�น จํา 4,000,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 70/2561 19/03/2561
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

31 จ้างเหมาเอกชนดําเนินการจัดงานสร้างภาพลักษณ์
และส่งเสริมการท่องเที�ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธี
คัดเลือก (เลขที�โครงการ : 61037075847)

1,500,000.00 1,500,000.00

คัดเลือก

1. บริษัท โทนิกซ์ ออแกไนเซอร์ จํากัด
(สํานักงานใหญ่)

600,000.00

คัดเลือก

1. บริษัท มาสเตอร์พีซ แอนด์ โครเชท์
จํากัด
2. บริษัท ดีเมเนจ มีเดีย มาร์เก็ตติ�ง จํากัด
(ไม่ผ่านการพิจารณา)
3. ขวัญใจงานพิมพ์ (ไม่ผ่านการพิจารณา)

33 จ้างทําของ/จ้างเหมาบริการจัดจ้างผลิตและ
4,999,040.00 4,999,040.00
เผยแพร่ภาพยนต์สั�นเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
ชุด ปักธงรัก ปักษ์ใต้เรา จํานวน 1 เรื�อง ความยาว 30 นาที
โดยวิธีคัดเลือก (เลขที�โครงการ : 61027303691)

คัดเลือก

1. บริษัท แมบ มีเดียส์ จํากัด

32 จ้างทําของ/จ้างเหมาบริการจ้างตัดชุดวอร์ม (เสื�อ)
พร้อมปักโลโก้ ศอ.บต. และตัวอักษร ทสปช.
โดยวิธีคัดเลือก (เลขที�โครงการ : 61027091884)

600,000.00

1,500,000.00 บริษัท โทนิกซ์ ออแกไนเซอร์
จํากัด (สํานักงานใหญ่)

1,500,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 69/2562 03/08/2561
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

597685.00 บริษัท มาสเตอร์พีซ แอนด์ โครเช 597,685.00 เสนอราคาตํ�าสุด
และพิจารณา
630,000.00
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง
640,000.00
4,999,040.00 บริษัท แมบ มีเดียส์ จํากัด

2/2561

22/02/2561

4,999,040.00 เสนอราคาตํ�าสุด 68/2561 28/02/2561
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที� 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะ
ซื�อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและราคาที�เสนอ
ผู้เสนอราคา

34 จ้างทําของ/จ้างเหมาบริการจัดทําหนังสือ
มองมุมใหม่ ก้าวไปกับ ศอ.บต. ขนาด A๓ จํานวน ๘๐
หน้ารวมปก เนื�อในพิมพ์ ๔ สี พิมพ์หน้าหลัง กระดาษ
อาร์ตมัน ๑๓๐ แกรม (ปกพิมพ์ ๔ สี ใช้กระดาษ ๒๖๐ แก
รม + ๑ PVC มัน) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที�โครงการ :
61017414030)
35 ซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 97 รายการ
โดยวิธีคัดเลือก (เลขที�โครงการ : 61017270398)

36 ซื�อซื�อวัสดุเครื�องแต่งกายผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธี
คัดเลือก (เลขที�โครงการ : 61017270062)

860,000.00

860,000.00

คัดเลือก

1. ร้านซัมซัม
2. ร้านแฟมิลี� เอ็น เลิฟดีไซด์
3. ร้านพีเอ็ม แอ็ด

2,483,678.00 2,483,678.00

คัดเลือก

1. บริษัท ฟาต้า จํากัด
2. บริษัท เอสเทค เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
จํากัด
3. บริษัท ทีเอ็ม คอม อัลฟ่า จํากัด

คัดเลือก

697,500.00

697,500.00

เลขที�และวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือก
โดยสรุป
ราคา (บาท)
ราคาที�เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
เลขที�สัญญา วันที�สัญญา
900,000.00 ร้านแฟมิลี� เอ็น เลิฟดีไซด์
860,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 67/2561 15/02/2561
และพิจารณา
860,000.00
ตามเงื�อนไข
887,500.00
การจัดซื�อจัดจ้าง

2,483,678.00 บริษัท ฟาต้า จํากัด
2,497,153.00
2,506,723.00

2,483,678.00 เสนอราคาตํ�าสุด 116/2561 14/02/2561
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

1. บริษัท ฟาต้า จํากัด
2. นายเสรี จิตนาธรรม/ร้าน เอส แอล.
มาร์เก็ตติ�ง
3. ร้านปัตตานีออฟฟิศ แอนด์ อิเลคโทร
นิค ซัพพลาย

697,500.00 บริษัท ฟาต้า จํากัด
729,000.00

697,500.00 เสนอราคาตํ�าสุด 01/2561 31/01/2561
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

751,500.00

37 จ้างทําของ/จ้างเหมาบริการสื�อประชาสัมพันธ์
ศอ.บต โดยวิธีคัดเลือก
(เลขที�โครงการ : 60127416474)

735,000.00

735,000.00

คัดเลือก

1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ท่าซักเซอร์วิส
2. บริษัท บลูอิมเมจ จํากัด
3. เอสพริ�นท์ (2004) จํากัด

786,000.00 บริษัท บลูอิมเมจ จํากัด
730,000.00
750,000.00

730,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 88/2561 01/11/2561
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

38 ซื�อจัดซื�อเก้าอี�ห้องประชุม โดยวิธีคัดเลือก
(เลขที�โครงการ : 61017050146)

540,000.00

540,000.00

คัดเลือก

1. บริษัท สยามนครินทร์ จํากัด
2. บริษัท เอสเทค เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
จํากัด
3. บริษัท ทีเอ็ม คอม อัลฟ่า จํากัด

540,000.00 บริษัท สยามนครินทร์ จํากัด
601,500.00
606,000.00

540,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 90/2561 15/01/2561
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที� 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะ
ซื�อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

เลขที�และวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและราคาที�เสนอ
ผู้เสนอราคา
1. หจก. ดับเบิ�ลคลิ�ก คอมพิวเตอร์
2. ห้างหุ้ยส่วนจํากัด วี พลัส ดีเวลลอป
เมนท์
3. ร้านแสงฟ้า

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือก
โดยสรุป
ราคา (บาท)
ราคาที�เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
เลขที�สัญญา วันที�สัญญา
15,000,000.00 หจก. ดับเบิ�ลคลิ�ก คอมพิวเตอร์ 15,000,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 02/2561 01/10/2561
และพิจารณา
17,247,335.00
ตามเงื�อนไข
17,817,140.00
การจัดซื�อจัดจ้าง

39 จ้างทําของ/จ้างเหมาบริการติดตั�งระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ และการ
เชื�อมโยงสัญญาณ ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา โดยวิธีคัดเลือก (เลขที�โครงการ : 60127066563)

15,000,000.00 15,000,000.00

คัดเลือก

40 จ้างก่อสร้างการติดตั�งเสาไฟส่องสว่าง (ไฮเมท)
เพื�อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
โดยวิธีคัดเลือก (เลขที�โครงการ : 60117081647)

39,216,000.00 39,216,000.00

คัดเลือก

1. หจก.นันวัฒนะไชย การก่อสร้าง
39,216,000.00 หจก.นันวัฒนะไชย การก่อสร้าง 39,216,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 01/2561 29/12/2560
2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด วีหนึ�ง เอ็นจิเนียริ�ง 39,836,000.00
และพิจารณา
3. หจก.ศรีเมือง ซัพพลาย
ตามเงื�อนไข
39,639,000.00
การจัดซื�อจัดจ้าง

คัดเลือก

1. เอสเทค เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
2. บริษัท โปร เอวี จํากัด
3. นายเสรี จิตนาธรรม/ร้าน เอส แอล.
มาร์เก็ตติ�ง
4. พงษ์พรการค้า

41 ซื�อจัดซื�อเครื�องกรองนํ�า จํานวน 12 เครื�อง
โดยวิธีคัดเลือก (เลขที�โครงการ : 60127101564)

42 จ้างทําของ/จ้างเหมาบริการจ้างเหมาเอกชนบริการ
นําคณะผู้บริหาร ศอ.บต. และเจ้าหน้าที� ร่วมกิจกรรมสาน
สัมพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้และสาธารณรัฐประชาชน
จีน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือก (เลขที�
โครงการ : 60127183811)
43 ซื�อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน ๕ รายการ
(รายละเอียดเอกสารแนบ) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที�
โครงการ : 60117227093)

558,000.00

672,000.00

558,000.00

658,626.66

คัดเลือก

1. นายสุคิน แก้วก่อเกื�อ

5,220,180.00 5,220,180.00

คัดเลือก

1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น.เอ.เซอร์เวย์
2. บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จํากัด
3. บริษัท ยะลา คอมพิวเตอร์ จํากัด

576,000.00
575,400.00
562,800.00

พงษ์พรการค้า

558,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 68/2561 25/12/2560
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

558,000.00
624,000.00 นายสุคิน แก้วก่อเกื�อ

5,220,180.00 บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จํากัด
2,245,720.00
5,374,380.00

624,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

2/2561

19/12/2560

5,220,180.00 เสนอราคาตํ�าสุด 54/2561 25/12/2560
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที� 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะ
ซื�อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

เลขที�และวันที�ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและราคาที�เสนอ
ผู้เสนอราคา
1. ฮาซิมสปอร์ต
2. อิลยาส สปอร์ต
3. เอ็ม เจ สปอร์ต

44 ซื�อกิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื�อเสริมสร้าง
สันติสุขในพื�นที�จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั�งที� 1 โดยวิธี
คัดเลือก (เลขที�โครงการ : 60127275399)

2,057,900.00 2,144,555.33

คัดเลือก

45 จ้างทําของ/จ้างเหมาบริการผลิตและเผยแพร่
สารคดีเชิงข่าว ยิ�มชายแดนใต้ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที�
โครงการ : 60127013643)

4,999,800.00 4,999,800.00

คัดเลือก

1. บริษัท เอ็นเซเว่น คอร์ปอร์เรชั�น
จํากัด

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือก
โดยสรุป
ราคา (บาท)
ราคาที�เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
เลขที�สัญญา วันที�สัญญา
2,057,900.00 ฮาซิมสปอร์ต
2,057,900.00 เสนอราคาตํ�าสุด 1/2561 26/12/2560
และพิจารณา
2,125,310.00
ตามเงื�อนไข
2,193,840.00
การจัดซื�อจัดจ้าง

4,999,800.00 บริษัท เอ็นเซเว่น คอร์ปอร์เรชั�น 4,999,800.00 เสนอราคาตํ�าสุด 64/2561 25/12/2560
จํากัด
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

46 จ้างทําของ/จ้างเหมาบริการจ้างจัดทําสื�อสิ�งพิมพ์
องค์ความรู้เกี�ยวกับกิจการฮัจญ์ ประจําปี 2561 โดยวิธี
คัดเลือก (เลขที�โครงการ : 60127250345)

804,000.00

827,667.00

คัดเลือก

1. สลาตัน การพิมพ์ (ไม่ผ่านการ
พิจารณา)
2. สมิลัน เพรส
3. โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง (

831,000.00 สมิลัน เพรส
804,000.00
834,000.00

804,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

47 ซื�อครุภัณฑ์สํานักงาน รายการเครื�องทําลาย
เอกสาร จํานวน ๒๕ เครื�อง โดยวิธีคัดเลือก (เลขที�
โครงการ : 60117175180)

800,000.00

800,000.00

คัดเลือก

1. หจก.โกออน เซอร์วิส
2. ร้านเกียร์คอม
3. ไซเบอร์คอมพิวเตอร์

795,000.00 หจก.โกออน เซอร์วิส
800,000.00
800,000.00

795,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 51/2561 18/12/2560
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

48 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จํานวน ๒ รายการ
(รายละเอียดเอกสารแนบ) (เลขที�โครงการ : 60117313273)

199,000.00

199,000.00

คัดเลือก

1. บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จํากัด

199,000.00 บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จํากัด

199,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด 44/2561 12/06/2560
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

49 จ้างทําของ/จ้างเหมาบริการจ้างจัดงานแสดงและ
3,000,000.00 2,981,127.33
จําหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ 80
พรรษา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย
วิธีคัดเลือก (เลขที�โครงการ : 60117393220)

คัดเลือก

1. บริษัท ดี.โอ.เอ็น ครีเอชั�น จํากัด

2,700,000.00 บริษัท ดี.โอ.เอ็น ครีเอชั�น จํากัด 2,700,000.00 เสนอราคาตํ�าสุด
และพิจารณา
ตามเงื�อนไข
การจัดซื�อจัดจ้าง

6/2561

1/2560

20/12/2560

30/11/2560

