แบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน มิถุนายน 2559
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

1 งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 600,000.- 600,000.- วิธพี ิเศษ หจก.โต๊ะปาเก๊ะการก่อสร้าง 620,000.- หจก.โต๊ะปาเก๊ะการก่อสร้าง
บ้านรามัน ม.1 ต.กายูบอเกาะ

หจก.กาดือแป วัสดุ

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

595,000.-

638,000.-

อ.รามัน จ.ยะลา
2 จ้างงานก่อสร้างถนน คสล.

1,100,000.- 1,133,000.- วิธพ
ี ิเศษ หจก.เอฟ.แอล.การก่อสร้าง 1,128,000.- หจก.เอฟ.แอล.การก่อสร้าง

หจก.อามันยะลาก่อสร้าง

สายบ้านกูแบแนะลี-บ้านกาปงตือเงาะ

1,131,000.-

1,500,000.- 1,532,000.- วิธพ
ี ิเศษ หจก.โต๊ะปาเก๊ะการก่อสร้าง 1,524,000.- หจก.โต๊ะปาเก๊ะการก่อสร้าง

สายบ้านอูเปาะม.4 ต.วังพญา-

หจก.กาดือแป วัสดุ

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 35 /2559

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว. 11 เม.ย.2559

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

-รายละเอียดและ

เลขที่ 45 /2559

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว. 27 พ.ค.2559

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

1,090,000.- เอกสารถูกต้อง

ม.1 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

3 จ้างงานก่อสร้างถนน คสล.

(โดยสรุป)
-รายละเอียดและ
เอกสารถูกต้อง

-รายละเอียดและ

เลขที่ 47 /2559

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว. 31 พ.ค.2559

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

1,499,000.- เอกสารถูกต้อง

1,532,000.-

บ้านบาตะตีงี ม.2ต.กอตอตือร๊ะ
อ.รามัน จ.ยะลา
4 จ้างทาป้ายไวนิลโครงการส่งเสริม

720.-

ตกลงราคา

หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา

720.- หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา

720.-

ลว. 1 มิ.ย.2559

2,880.-

ตกลงราคา

หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา

2,880.- หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา

2,880.-

ลว. 1 มิ.ย.2559

ภาพลักษณ์การท้องเที่ยว
5 จ้างทาป้ายไวนิล

-2-

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

6 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

400.-

ตกลงราคา

ร้านไอทีซิสเต็ม

44,415.-

ตกลงราคา

หจก.ฟาฮัดยะลาโฆษณา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

400.- ร้านไอทีซิสเต็ม

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

400.-

ลว. 6 มิ.ย.2559

44,415.-

เลขที่ 121 /2559

รหัส 416-49-0177
7 จ้างทาป้ายไวนิลโครงการส่งเสริม

44,415.- หจก.ฟาฮัดยะลาโฆษณา

การแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน

ลว. 7 มิ.ย.2559

และประชาชน

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

8 จ้างซ่อมบารุงรักษารถยนต์

1,819.-

ตกลงราคา

บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด

850.-

ตกลงราคา

นางอรทัย ไหมคง

10,000.-

ตกลงราคา

นางอรทัย ไหมคง

1,819.- บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด

1,819.-

ลว. 7 มิ.ย.2559

850.- นางอรทัย ไหมคง

850.-

ลว. 7 มิ.ย.2559

10,000.- นางอรทัย ไหมคง

10,000.-

เลขที่ 122 /2559

ทะเบียน กข-5152 ยล.
9 จ้างทากรวยดอกไม้สดโครงการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวสมเด็จพระบรม
ราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงค์
10 จ้างทาคอกล้อมต้นไม้โครงการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

ลว. 7 มิ.ย.2559

พระเจ้าอยูห่ ัวสมเด็จพระบรม

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

ราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงค์

-3ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

11 จ้างเข้าปกเย็บเล่มแผนพัฒนาสามปี 20,700.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หจก.ยะลาการพิมพ์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

20,700.- หจก.ยะลาการพิมพ์

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

20,700.-

พ.ศ.2560-2562

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 123 /2559
ลว. 8 มิ.ย.2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

12 จ้างทาป้ายไวนิลโครงการเฉลิม

24,320.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคโฆษณา

24,320.- หสม.กราฟิคโฆษณา

24,320.-

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า

เลขที่ 124 /2559
ลว. 8 มิ.ย.2559

อยูห่ ัวสม เด็จพระบรมราชินีนาถและ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

พระบรมวงศานุวงค์
13 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อม

2,500.-

ตกลงราคา

นายสายสุนี นือเร้ง

3,098.72

ตกลงราคา

บริษทั สยามนิสสัน ปัตตานี

28,400.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

2,500.- นายสายสุนี นือเร้ง

2,500.-

ลว. 8 มิ.ย.2559

3,098.72 บริษทั สยามนิสสัน ปัตตานี

3,098.72

ลว. 8 มิ.ย.2559

28,400.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

28,400.-

เลขที่ 125 /2559

เครื่องดื่มโครงการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงค์
14 จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน
กค-8500 ยล.
15 จ้างจัดซุ้มนิทรรศการโครงการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ลว. 14 มิ.ย.2559
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

-4ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

16 จ้างซ่อมบารุงรักษารถยนต์

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1,289.35

ตกลงราคา

บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด

750.-

ตกลงราคา

หจก.ฟาฮัดยะลาโฆษณา

6,490.-

ตกลงราคา

อู่ชัยการช่าง

2,768.09

ตกลงราคา

บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด

2,075.80

ตกลงราคา

ร้านยะลาเครื่องเย็น

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

1,289.35 บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1,289.35

ลว. 15 มิ.ย.2559

750.-

ลว. 16 มิ.ย.2559

6,490.-

ลว. 16 มิ.ย.2559

2,768.09 บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด

2,768.09

ลว. 20 มิ.ย.2559

2,075.80 ร้านยะลาเครื่องเย็น

2,075.80

ลว. 20 มิ.ย.2559

ตรวจการณ์ ทะเบียน กจ-4030 ยล.

17 จ้างทาป้ายไวนิลโครงการส่งเสริม

750.- หจก.ฟาฮัดยะลาโฆษณา

กิจกรรมทานุบารุงศาสนา
18 จ้างรถยนต์ ทะเบียน กข-4291 ยล.
19 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน

6,490.- อู่ชัยการช่าง

กค-2420 ยล.
20 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ
ทะเบียน ตค-151 ยล.
21 งานก่อสร้างท่อเหลี่ยม

650,000.- 655,000.- วิธพี ิเศษ บริษทั อัครพันธ์ก่อสร้าง จากัด 655,000.- บริษทั อัครพันธ์ก่อสร้าง จากัด 648,000.-

-รายละเอียดและ
เอกสารถูกต้อง

เลขที่ 52 /2559

บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 2 ต.เนินงาม

บริษัท อาร์ เอส ซีวิสเอ็เมจิเนียริ่ง จากัด

662,000.-

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว. 20 มิ.ย.2559

อ.รามัน จ.ยะลา

หจก.ยะลาไพบูลย์กิจ

660,000.-

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

22 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

21,500.-

ตกลงราคา

หจก.ยะลาบริบรู ณ์

21,500.- หจก.ยะลาบริบรู ณ์

21,500.-

เลขที่ 126 /2559
ลว. 21 มิ.ย.2559
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

23 จ้างถ่ายเอกสาร

2,355.-

ตกลงราคา

ร้านนิบงก๊อปปี้

2,355.- ร้านนิบงก๊อปปี้

2,355.-

ลว. 21 มิ.ย.2561

-5ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

24 จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ทะเบียน 93,661.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

93,661.- หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

93,661.-

80-6001

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 127 /2559
ลว. 22 มิ.ย.2559
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

25 จ้างซ่อมเครื่องเจาะบ่อบาดาล

71,228.-

ตกลงราคา

หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

71,228.- หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

71,228.-

รหัส 055-37-0037

เลขที่ 128 /2559
ลว. 23 มิ.ย.2559
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

26 จ้างทาป้ายไวนิลโครงการ

3,375.-

ตกลงราคา

หจก.ฟาฮัดยะลาโฆษณา

3,375.- หจก.ฟาฮัดยะลาโฆษณา

3,375.-

ลว. 23 มิ.ย.2559

27 จ้างซ่อมแอร์ รหัส 420-47-0005

1,300.-

ตกลงราคา

ร้านปกรณ์แอร์

1,300.- ร้านปกรณ์แอร์

1,300.-

ลว. 23 มิ.ย.2559

28 จ้างทาตรายาง จานวน 12 รายการ

7,600.-

ตกลงราคา

ร้านพงค์ศิลปบล็อก

7,600.- ร้านพงค์ศิลปบล็อก

7,600.-

ลว. 28 มิ.ย.2559

29 จ้างประกอบอาหารวันศุกร์

4,000.-

ตกลงราคา

นายสุรศักดิ์ มูดอ

4,000.- นายสุรศักดิ์ มูดอ

4,000.-

ลว. 30 มิ.ย.2559

รอมฎอนสัมพันธ์

โครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสาน
สัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อคืนความสุข

-6-

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

30 จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2,500,000.-

ราคากลาง
2,500,000.-

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธพี ิเศษ บริษทั ริสดีกรุ๊ป จากัด
หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง

คสล. 2 ชัน บ้านบาโงยซิแน หมู่ที่

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

2,469,000.- บริษท
ั ริสดีกรุ๊ป จากัด

2,474,000.-

1 ต.บาโงยซีแน อ.ยะหา จ.ยะลา
31 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คสล.2 ชั้น บ้านตาสา ม.3

2,500,000.- 2,500,000.-

วิธพี ิเศษ หจก.จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ 2,505,000.- หจก.จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ
หจก.ยะลา ว.วิจิตรก่อสร้าง 2,558,000.-

ต.พร่อน อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
32 งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2,610,000.- 2,610,000.- วิธพี ิเศษ หจก.จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ 3,350,000.- หจก.บารุงโยธากิจ
คสล.ชั้นเดียว ชุมชนพิทยนิโรธ
ต.สะเตง อ.เมื่องยะลา จังหวัดยะลา

หจก.บารุงโยธากิจ

2,630,000.-

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

-รายละเอียดและ

เลขที่ 39 /2559

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว. 16 พ.ค.2559

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

2,454,500.- เอกสารถูกต้อง

-รายละเอียดและ

2,490,000.- เอกสารถูกต้อง

ตามที่ อบจ.กาหนด

-เสนอราคาต่าสุด
-รายละเอียดและ

2,604,000.- เอกสารถูกต้อง

เลขที่ 49/2559
ลว. 3 มิ.ย.2559

สัญญาจ้าง
เลขที่ 54 /2559

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว. 25 ก.ค.2559

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

