แบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ในรอบเดือน กรกฎาคม 2559
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

1 จ้างประกอบอาหารกล่อง 200 กล่อง10,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

นางอายีซะ หะมะ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

10,000.- นางอายีซะ หะมะ

(โดยสรุป)

10,000.-

กล่อง เพือ่ ใช้ในโครงการ

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

เลขที่ 129/59
ลว.1 ก.ค. 59

รอมฎอนสัมพันธ์
2 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกเทท้าย

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

65,558.-

ตกลงราคา

หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

65,558.- หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

65,558.-

เลขที่ 130/59

6 ล้อ ทะเบียน 80-4221

ลว.1 ก.ค.59

และรถบรรทุกติดตัง้ เครน

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

ทะเบียน 80-5173 ยล
3 จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน

47,988.-

ตกลงราคา

หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

47,988.- หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

47,988.-

ก-1122 ยล

เลขที่ 131/59
ลว.1 ก.ค.59
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

4 เช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ เพือ่ ใช้ใน
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
เด็กและเยาวชน

9,400.-

ตกลงราคา

นางสารวญ โทบุรี

9,400.- นางสารวญ โทบุรี

9,400.-

ลว.4 ก.ค.59

-2ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

5 จ้างประกอบอาหารกล่อง

2,500.-

ตกลงราคา

นางอายีซะ หะมะ

2,500.- นางอายีซะ หะมะ

2,500.-

ลว.5 ก.ค.59

6 จ้างทาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

16,515.-

ตกลงราคา

หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา

16,515.- หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา

16,515.-

เลขที่ 132/59

และป้ายประชาสัมพันธ์

ลว.5ก.ค.59
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

7 จ้างจัดงานโครงการตาดีกา

265,000.00

ตกลงราคา

สัมพันธ์ประจาปี 2559

หสม.ซาวด์มิวสิค ซิสเต็ม

269,051.50 หสม.ซาวด์มิวสิค ซิสเต็ม

ร้านยมโทรทัศน์

298,348.10

265,000.00

ลว.13ก.ค.59

หจก.เอ็มอี ไดนาสตี้ ซาวด์ซิสเต็ม 297,374.40

8 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน 12,968.40

ตกลงราคา

ร้านยะลาเครื่องเย็น

12,968.40 ร้านยะลาเครื่องเย็น

เลขที่ 133/59
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

12,968.40

ตค-168

เลขที่ 134/59
ลว.13ก.ค.59
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

9 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน

1,237.99

ตกลงราคา

บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิง้

1,237.99 บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิง้

1,237.99

ลว.14ก.ค.59

6,000.-

ตกลงราคา

นางอายีซะ หะมะ

6,000.- นางอายีซะ หะมะ

6,000.-

ลว.14ก.ค.59

11 จ้างเหมาปรับสนาม(ตัดหญ้า)และ 10,000.-

ตกลงราคา

นายดุลรอมัน มาสาระกามา

10,000.- นายดุลรอมัน มาสาระกามา

10,000.-

เลขที่ 135/59

กข-7902
10 จ้างประกอบอาหารว่าง

ตีเส้นสนามกีฬาตามโครงการตาดีกา-

ลว.15ก.ค.59

สัมพันธ์ ปี 2559

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

-3ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

12 จ้างเหมาปรับสนาม(ตัดหญ้า)และ 15,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

นายวโรฬาร สาแล๊ะ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

15,000.- นายวโรฬาร สาแล๊ะ

(โดยสรุป)

15,000.-

ตีเส้นสนามกีฬา ตามโครงการส่งเสริม

เลขที่ 136/59
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

40,000.-

ตกลงราคา

นายณัฐนันท์ นิยมเจริญ

40,000.- นายณัฐนันท์ นิยมเจริญ

40,000.-

แข่งขันกีฬาเยาวชนฯ กิจกรรม "การ

เลขที่ 137/59
ลว.15ก.ค.59

แข่งขันเซปัคตะกร้อฯ
14 จ้างประกอบอาหารกล่องและ

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

ลว.15ก.ค.59

การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนฯ
13 จ้างผู้ดาเนินการเปิด-ปิดงานการ

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

40,500.-

ตกลงราคา

นายณัฐนันท์ นิยมเจริญ

40,500.- นายณัฐนันท์ นิยมเจริญ

40,500.-

อาหารว่าง พร้อมน้าดืม่ ตามโครงการ

เลขที่ 138/59
ลว.15ก.ค.59

ตาดีกาสัมพันธ์ ปี 2559

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

15 ซื้อผ้าเยซี่

7,952.-

ตกลงราคา

ห้างผ้าศิริโชค

7,952.- ห้างผ้าศิริโชค

7,952.-

ลว.15ก.ค.59

16 จ้างทาป้ายยินดีตอ้ นรับผู้เข้าร่วม

15,460.-

ตกลงราคา

ร้าน Gen X กรุ๊ป

15,460.- ร้าน Gen X กรุ๊ป

15,460.-

เลขที่ 139/59

การประชุมโครงการส่งเสริม

ลว.15ก.ค.59

การท่องเทีย่ วฯ
17 เช่าเหมาเครื่องเสียง จานวน

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

42,000.-

3 รายการ โครงการส่งเสริม
การแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชน

ตกลงราคา

ร้าน เอ็ม ซาวด์ ยะลา

42,000.- ร้าน เอ็ม ซาวด์ ยะลา

42,000.-

เลขที่ 19/59
ลว.15ก.ค.59
บันทึกข้อตกลงการเช่า

-4ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

18 จ้างจัดนิทรรศการตามโครงการ

50,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ร้าน Gen X กรุ๊ป

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

50,000.- ร้าน Gen X กรุ๊ป

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

50,000.-

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

เลขที่ 140/59

ส่งเสริมการท่องเทีย่ วฯ

ลว.22ก.ค.59
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

1,500,000.- 1,500,000.- วิธีพิเศษ หจก.กาดือแป วัสดุ

หจก.นิบงธุรกิจ

สายบ้านจาเราะกาเซ็ม-บ้านพรุชะเมา

1,498,000.- หจก.กาดือแป วัสดุ

-รายละเอียดและ

1,485,000.- เอกสารถูกต้อง

1,500,000.-

ม.1 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา
20 จ้างซ่อมรถยนต์ตู้

3,268.85

ตกลงราคา

บ.พิธานพาณิชย์ฯ

4,183.-

ตกลงราคา

หจก.ฟาฮัดโฆษณา

5,000.-

ตกลงราคา

2,500.2,100.-

3,268.85 บ.พิธานพาณิชย์ฯ

เลขที่ 55/59

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว.25ก.ค.59

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

3,268.85

ลว.26ก.ค.59

4,183.- หจก.ฟาฮัดโฆษณา

4,183.-

ลว.27ก.ค.59

นางวณิตสา ละฮา

5,000.- นางวณิตสา ละฮา

5,000.-

ลว.27ก.ค.59

ตกลงราคา

หจก.ฟาฮัดโฆษณา

2,500.- หจก.ฟาฮัดโฆษณา

2,500.-

ลว.27ก.ค.59

ตกลงราคา

หจก.ฟาฮัดโฆษณา

2,100.- หจก.ฟาฮัดโฆษณา

2,100.-

ลว.27ก.ค.59

ทะเบียน 40-0849
21 จ้างทาภาพบรมฉายาลักษณ์สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
22 จ้างประกอบอาหารว่าง เพือ่ ใช้ใน
โครงการเปิดศูนย์บรรเทาฯ
23 จ้างทาป้ายไวนิล เพือ่ ใช้ใน
โครงการเปิดศูนย์บรรเทาฯ
24 จ้างทาป้ายถวายพระพร เนือ่ งใน
โอกาส 12 สิงหามหาราชินี

-5ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

25 จ้างเหมาปรับสนาม(ตัดหญ้า)และ 10,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

นายวโรฬาร สาแล๊ะ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

10,000.- นายวโรฬาร สาแล๊ะ

(โดยสรุป)

10,000.-

ตีเส้นสนามกีฬา ตามโครงการพัฒนา

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

เลขที่ 141/59
ลว.28ก.ค.59

ศักยภาพเด็กและเยาวชนฯ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

26 จ้างทาป้ายไวนิลโครงการพัฒนา- 17,199.-

ตกลงราคา

หจก.ฟาฮัดโฆษณา

17,199.- หจก.ฟาฮัดโฆษณา

17,199.-

ศักยภาพเด็กและเยาวชนฯ กิจกรรม

เลขที่ 142/59
ลว.28ก.ค.59

พัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลฯ
27 จ้างประกอบอาหารว่างและ

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

25,000.-

ตกลงราคา

นางสาวหะลีเม๊าะ ดาอุแม

25,000.- นางสาวหะลีเม๊าะ ดาอุแม

25,000.-

เลขที่ 143/59

เครื่องดืม่ เพือ่ รับรองแขกผู้มีเกียรติ

ลว.28ก.ค.59

ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมปัน่ จักรยานรวม

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

ใจผองไทยสุขภาพดี ประจาปี 2559

26 เช่าเครื่องเสียงเพือ่ ใช้ในกิจกรรม
พัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลฯ
และพัฒนาทักษะกีฬาตะกร้อ

14,000.-

ตกลงราคา

นายณัฐนันท์ นิยมเจริญ

14,000.- นายณัฐนันท์ นิยมเจริญ

14,000.-

เลขที่ 20/59
ลว.28ก.ค.59
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

