แบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1 จัดหาผู้จัดงานโครงการมหกรรม 2,000,000.- 1,780,000.- วิธพี ิเศษ หสม.ซาวด์มิวสิค ซิสเต็ม

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

1,781,229.- หสม.ซาวด์มิวสิค ซิสเต็ม

1,775,000.-

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

-รายละเอียดและ
เอกสารถูกต้อง

เลขที่ 30 /2559

รวมพลังคนรักษ์รถ รักยะลา

หจก.เอ็มดีไดนาสตี้ ซาว์ดซิสเต็ม 1,888,960.88

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว. 16 มี.ค.2559

ประจาปี 2559

ร้านยมโทรทัศน์

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

2 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

17,350.-

ตกลงราคา

1,921,662.22

ร้านปกรณ์แอร์

17,350.- ร้านปกรณ์แอร์

17,350.-

รหัส 420-48-0011

เลขที่ 114/2559
ลว. 3 พ.ค.2559
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

3 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน

1,234.78

ตกลงราคา บริษทั ปัตตานีเจริญเทรดดิง้ จากัด

1,234.78 บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จากัด 1,234.78

ลว. 3 พ.ค.2559

ก-4019 ยล.
4 จ้างทาป้ายไวนิลสาหรับเปิดอาคาร

2,500.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

2,500.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

2,500.-

ลว. 4 พ.ค.2559

5 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7,500.-

ตกลงราคา

นางวณิตสา ละฮา

7,500.- นางวณิตสา ละฮา

7,500.-

ลว. 4 พ.ค.2559

อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านซีเซะ
บ้านซีเซะ ม.5 ต.บาโร๊ะ

-2-

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

6 จ้างทาป้ายทาเนียบผู้บริหาร

67,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ร้านบ่าวโฆษณา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

67,000.- ร้านบ่าวโฆษณา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

67,000.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 115/2559
ลว. 4 พ.ค.2559
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

7 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

2,900.-

ตกลงราคา

ร้านปกรณ์แอร์

2,900.- ร้านปกรณ์แอร์

2,900.-

ลว. 11 พ.ค.2559

7,500.-

ตกลงราคา

นายกอเดย์ กามะ

7,500.- นายกอเดย์ กามะ

7,500.-

ลว. 13 พ.ค.2559

9 จ้างทาป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้อัด 56,260.-

ตกลงราคา

หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา

56,260.-

เลขที่ 116/2559

รหัส 420-48-0009
8 จ้างประกอบอาหารวันศุกร์
โครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสาน
สัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันฑ์เพื่อคืนความสุข
56,260.- หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา

ยินดีต้อนรับสู่เดือนรอมฎอน

ลว. 17 พ.ค.2559
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

10 จ้างทาปฏิทนิ เดือนรอมฎอน
จานวน 10,000 ฉบับ

90,000.-

ตกลงราคา

หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา

90,000.- หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา

90,000.-

เลขที่ 117/2559
ลว. 19 พ.ค.2559
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

-3ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

11 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกเทท้าย

59,159.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หสม.อู่วัฒน์ยนต์เทรคเตอร์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

59,159.- หสม.อู่วัฒน์ยนต์เทรคเตอร์

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

59,159.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 118/2559

6 ล้อ ทะเบียน 80-4224 ยล

ลว. 23 พ.ค.2559

.ทะเบียน 80-5185 ยล.

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

ทะเบียน ตค-228 ยล.
12 จ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 18,450.-

ตกลงราคา

หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา

18,450.- หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา

18,450.-

เลขที่ 119/2559

ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน

ลว. 23 พ.ค.2559

และประชาชน กิจกรรม "การแข่งขัน

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

เซปักตะกร้อสมานฉันฑ์ฯ)
13 จ้างทาป้ายไวนิลโครงการมุสลิมะฮ์

3,000.-

ตกลงราคา

หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา

3,000.- หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา

3,000.-

ลว. 23 พ.ค.2559

14 จ้างทาป้ายไวนิลสาหรับเปิดอาคาร

2,500.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

2,500.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

2,500.-

ลว. 24 พ.ค.2559

7,500.-

ตกลงราคา

นางวณิตสา ละฮา

7,500.- นางวณิตสา ละฮา

7,500.-

ลว. 24 พ.ค.2559

1,700.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

1,700.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

1,700.-

ลว. 24 พ.ค.2559

อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านกือยา
15 จ้างประกอบอาหารว่างและ
เครื่องดื่มบ้านกือยา ม.3 ต.ละแอ
16 จ้างทาป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์
แผนภูมิ

-4ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

17 จ้างซ่อมบารุงรักษารถยนต์ 2 ตอน 2,886.86

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

2,886.86 บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

2,886.86

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ลว. 24 พ.ค.2559

ยีห่ ้อโตโยต้า ทะเบียน กข-5152 ยล.
18 จ้างงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2,500,000.-

2,566,000.-

วิธพี ิเศษ หจก.กาชัยการโยธา

คสล.2 ชั้น บ้าน กม.32 ม.2

2,520,000.- หจก.ประเสร็ฐเบตงการโยธา

-รายละเอียดและ

2,490,000.- เอกสารถูกต้อง

หจก.ประเสร็ฐเบตงการโยธา 2,510,000.-

ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
19 จ้างประกอบอาหารวันศุกร์

เลขที่ 41/2559

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว 25 พ.ค..2559

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

7,500.-

ตกลงราคา

นายแวดาโอะ หะยีซาเม๊าะ

7,500.- นายแวดาโอะ หะยีซาเม๊าะ

7,500.-

ลว. 26 พ.ค.2559

1,500.-

ตกลงราคา

หจก.ยะลาบริบรุ ณ์

1,500.- หจก.ยะลาบริบรุ ณ์

1,500.-

ลว. 26 พ.ค.2559

โครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสาน
สัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันฑ์เพื่อคืนความสุข
20 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

21 จ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้าร้อน 1,200,000.- 1,200,000.- วิธพี ิเศษ หจก.กาชัยการโยธา
ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา

หจก.อ.การช่างเบตง

1,200,000.- หจก.กาชัยการโยธา
1,500,000.-

-รายละเอียดและ

1,185,000.- เอกสารถูกต้อง

เลขที่ 42/2559

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว 26 พ.ค..2559

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

-5ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

22 จ้างงานขุดลอกบึงตะโล๊ะ ม.2

ราคากลาง

3,000,000.- 3,000,000.-

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

วิธพี ิเศษ หจก.อามันยะลาก่อสร้าง

ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา
23 จ้างขุดลอกคลองจือริ ม.3-4

หจก.อังกอร์ ยะลา
4,500,000.- 4,500,000.- วิธพ
ี ิเศษ หจก.อามันยะลาก่อสร้าง

ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
24 เช่าหอประชุมมูลนิธมิ ะทา

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หจก.อังกอร์ ยะลา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

3,003,900.- หจก.อามันยะลาก่อสร้าง

2,980,000.-

3,007,000.-

4,502,000.- หจก.อามันยะลาก่อสร้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

-รายละเอียดและ
เอกสารถูกต้อง

เลขที่ 43/2559

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว 26 พ.ค..2559

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

-รายละเอียดและ

เลขที่ 44/2559

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว 26 พ.ค..2559

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

4,480,000.- เอกสารถูกต้อง

4,506,000.- ราคาที่จ้าง 4,480,000.-บาท

3,000.-

ตกลงราคา

มูลนิธมิ ะทา

3,000.- มูลนิธมิ ะทา

3,000.-

ลว. 27 พ.ค.2559

2,000.-

ตกลงราคา

หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา

2,000.- หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา

2,000.-

ลว. 30 พ.ค.2559

26 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สานักงาน

3,530.-

ตกลงราคา

ร้านไอทีซิสเต็ม

3,530.- ร้านไอทีซิสเต็ม

3,530.-

ลว. 30 พ.ค.2559

27 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สานักงานเครื่อง

2,650.-

ตกลงราคา

หจก.ยะลาบริบรุ ณ์

2,650.- หจก.ยะลาบริบรุ ณ์

2,650.-

ลว. 30 พ.ค.2559

จานวน 1 วัน
25 จ้างทาป้ายเวทีโครงการ
รอมฎอนสัมพันธ์

พิมพ์ดีด 414-37-0005

-6-

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

28 งานก่อสร้างรั้วกาแพงสุสาน บ้านบลูกา 1,500,000.-

ราคากลาง
1,497,000.-

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธพี ิเศษ หจก.บิบงธุรกิจ

ม.5 ต.ลาใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา

หจก.อาบาดีโยธากิจ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

1,502,000.- หจก.บิบงธุรกิจ

ตกลงราคา

นายสุรศักดิ์ มูดอ

1,506,000.-

7,500.- นายสุรศักดิ์ มูดอ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

-รายละเอียดและ

เลขที่ 46/2559

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว. 30 พ.ค.2559

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

1,487,000.- เอกสารถูกต้อง

ม.1 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

29 จ้างประกอบอาหารวันศุกร์ โครงการ 7,500.-

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

7,500.-

ลว. 31 พ.ค.2559

โครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสาน
สัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันฑ์เพื่อคืนความสุข
30 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านกาแป๊ะกอตอใน

1,500,000.- 1,534,000.- วิธพ
ี ิเศษ หจก.กาดือแป วัสดุ

-รายละเอียดและ

1,522,000.- บจ.เซ้าท์แพลนติง้ คอร์ปอเรชั่น จากัด 1,485,000.- เอกสารถูกต้อง

บจ.เซ้าท์แพลนติ้งคอร์ปอเรชัน่ จากัด 1,510,000.-

เขตเทศบาลเบตง บ้านบาแตตูแง

เลขที่ 48/2559

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว 2 มิ.ย..2559

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

ม.2 ต.ธารน้าทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านไอซาบง ม.2 ต.กอตอตือร๊ะ -

บ้านบูเกะแยระ ม.7 ต.วังพญา
อ.รามัน จ.ยะลา

1,500,000.- 1,516,000.- วิธพ
ี ิเศษ หจก.นิบงธุรกิจ

หจก.กาดือแป วัสดุ

1,508,000.- หจก.กาดือแป วัสดุ
1,500,000.- ราคาที่จ้าง 1,485,000.-บาท

-รายละเอียดและ

1,485,000.- เอกสารถูกต้อง

เลขที่ 50/2559

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว 6 มิ.ย..2559

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

-7ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

32 โครงการงานปรัปรุงอาคารสานักงาน 1,000,000.- 1,000,000.- วิธพี ิเศษ หจก.เอฟ.แอล การก่อสร้าง 997,000.- หจก.เอฟ.แอล การก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

หจก.กาดือแป วัสดุ

1,000,000.-

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

-รายละเอียดและ

990,000.- เอกสารถูกต้อง เลขที่ 51/2559
ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว 8 มิ.ย..2559

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

