แบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ในรอบเดือน กันยายน 2559
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

1 จ้างซ่อมบารุง รถยนต์กระบะ

22,165.05

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หจก.เอ.เอ.เอส มอเตอร์

22,165.05

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

หจก.เอ.เอ.เอส มอเตอร์

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

22,165.05

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

เลขที่ 166/59
ลว.1ก.ย.59

ทะเบียน กข-5458

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

ตกลงราคา

นายแวดาโอ๊ะ หะยีซาเม๊าะ

7,500.-

ลว. 2ก.ย.59

3,711.83

ตกลงราคา

บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จากัด 3,711.83 บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิง้ จากัด 3,711.83

ลว. 4ก.ย.59

47,500.-

ตกลงราคา

2 จ้างประกอบอาหารตามโครงการ 7,500.-

7,500.-

นายแวดาโอ๊ะ หะยีซาเม๊าะ

อบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์ฯ
3 จ้างซ่อมรถ 6 ล้อ
ทะเบียน 40-0164
4 จ้างซ่อมแซมบารุงรักษาลิฟท์

ร้านชุมทองเซอร์วิส

47,500.-

ร้านชุมทองเซอร์วิส

47,500.-

เลขที่ 167/59
ลว.2ก.ย.59
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

5 จ้างซ่อมรถแวนตรวจการณ์
ทะเบียน ม-0894

2,217.04

ตกลงราคา

บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จากัด 2,217.04 บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิง้ จากัด 2,217.04

ลว. 2ก.ย.59

-2ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

6 จ้างซ่อมรถยนต์ตู้

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1,289.35

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

บ.พิธานพาณิชย์ จากัด

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

1,289.35

ลว. 2ก.ย.59

3,674.-

ลว. 4ก.ย.59

1,289.35

ตกลงราคา

บ.พิธานพาณิชย์ จากัด

3,674.-

ตกลงราคา

หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

5,600.-

ตกลงราคา

ร้านไอทีซิสเต็ม

5,600.-

ร้านไอทีซิสเต็ม

5,600.-

ลว. 4ก.ย.59

7,200.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

7,200.-

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

7,200.-

ลว. 4ก.ย.59

685.-

ตกลงราคา

บริษัท ยะลา 07 ดิจิตอล

685.-

บริษัท ยะลา 07 ดิจิตอล

685.-

ลว. 6ก.ย.59

ตกลงราคา

ร้านไอทีซิสเต็ม

812.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

17,190.-

ตกลงราคา

ร้านไอทีซิสเต็ม

ทะเบียน 40-0194
7 จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ

3,674.- หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

ทะเบียน 80-4220
8 จ้างซ่อม Switch 24 port ของ
โรงเรียนลาพะยาประชานุเคราะห์
9 จ้างทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
10 จ้างอัดภาพกิจกรรมของกอง
การศึกษาฯ
11 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

400.-

400.-

ร้านไอทีซิสเต็ม

400.-

ลว. 6ก.ย.59

812.-

ลว. 6ก.ย.59

17,190.-

เลขที่ 168/59

416-52-0022
12 จ้างทาป้ายไวนิล
13 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สานักงาน

812.17,190.-

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา
ร้านไอทีซิสเต็ม

ลว.5ก.ย.59
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

-3ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

14 จ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์

60,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หจก.บารุงกิจโยธา

60,000.-

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

หจก.บารุงกิจโยธา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

60,000.-

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

เลขที่ 169/59
ลว.8ก.ย.59

ขนาด 2.00 x 24.00 เมตร

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

15 จ้างทาป้ายไวนิลต้อนรับ

812.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

812.-

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

812.-

ลว. 08ก.ย.59

715.83

ตกลงราคา

บ.พิธานพาณิชย์ จากัด

715.83

บ.พิธานพาณิชย์ จากัด

715.83

ลว. 08ก.ย.59

4,561.41

ตกลงราคา

บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จากัด 4,561.41 บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิง้ จากัด 4,561.41

ลว. 08ก.ย.59

ตกลงราคา

หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

5,824.-

ลว. 9ก.ย.59

บ.พิธานพาณิชย์ จากัด

6,479.92

ลว. 9ก.ย.59

บ.สยามนิสสันปัตตานีฯ จากัด 3,029.17 บ.สยามนิสสันปัตตานีฯ จากัด 3,029.17

ลว. 9ก.ย.59

อบจ.สตูล
16 จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์
ทะเบียน กค-2419
17 จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน
กข-3711
18 จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ

5,824.-

5,824.- หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

ทะเบียน 80-4224
19 จ้างซ่อมรถยนต์

6,479.92

ตกลงราคา

20 จ้างซ่อมรถยนต์กชู้ ีพฯ ทะเบียน

3,029.17

ตกลงราคา

กจ-770

6,479.92

บ.พิธานพาณิชย์ จากัด

-4ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

21 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ของกอง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

9,830.- ร้านเวิลด์เทคคอมพิวเตอร์

9,830.-

ลว. 10ก.ย.59

6,250.-

6,250.-

ลว. 14ก.ย.59

บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จากัด 1,038.97 บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิง้ จากัด 1,038.97

ลว. 14ก.ย.59

9,830.-

ตกลงราคา

ร้านเวิลด์เทคคอมพิวเตอร์

6,250.-

ตกลงราคา

ร้านไอทีซิสเต็ม

การศึกษาฯ
22 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และ

ร้านไอทีซิสเต็ม

เครื่องปริ้น
23 จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน

1,038.97

ตกลงราคา

34,030.-

ตกลงราคา

กข-5830
24 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

ร้านปกรณ์แอร์

34,030.-

ร้านปกรณ์แอร์

34,030.-

เลขที่ 170/59
ลว.13ก.ย.59

จานวน 9 เครื่อง

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

25 จ้างซ่อมรถยนต์กระบะอีซูซุ

20,090.-

ตกลงราคา

อู่ชัยการช่าง

20,090.-

อู่ชัยการช่าง

20,090.-

เลขที่ 171/59
ลว.13ก.ย.59

ทะเบียน บ-3127

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

26 จ้างซ่อมแอร์ของโรงเรียน
ลาพะยาฯ

9,100.-

ตกลงราคา

ร้านปกรณ์แอร์

9,100.-

ร้านปกรณ์แอร์

9,100.-

ลว. 14ก.ย.59

-5ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

27 โครงการก่อสร้างอาคาร

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

2,485,000.- 2,503,000.- วิธีพิเศษ

อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หจก.กาดือแป วัสดุ

2,500,000.-

หจก.เคพาณิชย์

2,580,000.-

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

หจก.กาดือแป วัสดุ

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)
-รายละเอียดและ

2,485,000.- เอกสารถูกต้อง

บ้านจือแรจือเบาะ ม4

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

เลขที่ 64/59

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว.15ก.ย.59

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
28 จ้างประกอบอาหารว่าง

7,500.-

ตกลงราคา

นางวณิตสา ละฮา

7,500.-

นางวณิตสา ละฮา

7,500.-

ลว. 15ก.ย.59

1,389.35

ตกลงราคา

บ.พิธานพาณิชย์ จากัด

1,389.35

บ.พิธานพาณิชย์ จากัด

1,389.35

ลว. 15ก.ย.59

2,500.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

2,500.-

ลว. 16ก.ย.59

27,058.-

ตกลงราคา

อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

27,058.-

เลขที่ 172/59

พร้อมเครื่องดืม่ บ้านจาเราะปะไตย
29 จ้างซ่อมรถยนต์กชู้ ีพ-กูภ้ ัย
ทะเบียน กจ-4325
30 จ้างทาป้ายไวนิล 1 ผืน
31 จ้างซ่อมเครื่องขุดเจาะบ่อน้าตืน้

2,500.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา
27,058.-

อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

ลว.16ก.ย.59

ทะเบียน 80-5185

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

32 จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ 2

ตอน 4 ประตู ทะเบียน กข-4291

9,770.-

ตกลงราคา

อู่ชัยการช่าง

9,770.-

อู่ชัยการช่าง

9,770.-

ลว.17ก.ย.59

-6ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

33 จ้างซ่อมรถยนต์กชู้ ีพ-กูภ้ ัย

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

1,856.45

ตกลงราคา

บ.พิธานพาณิชย์ จากัด

1,856.45

บ.พิธานพาณิชย์ จากัด

1,856.45

ลว. 17ก.ย.59

8,966.60

ตกลงราคา

บ.พิธานพาณิชย์ จากัด

8,966.60

บ.พิธานพาณิชย์ จากัด

8,966.60

ลว. 17ก.ย.59

6,045.50

ตกลงราคา

ร้านยะลาเครื่องเย็น

6,045.50

ร้านยะลาเครื่องเย็น

6,045.50

ลว. 18ก.ย.59

ตกลงราคา

ร้านนานาสือ่ สาร

28,000.-

ร้านนานาสือ่ สาร

28,000.-

เลขที่ 173/59

ทะเบียน กจ-3271
34 จ้างซ่อมรถยนต์กชู้ ีพ-กูภ้ ัย

ทะเบียน กง-2605
35 จ้างซ่อมระบบแอร์รถกูช้ ีพฯ

ทะเบียน กจ-3271
36 จ้างซ่อมเปลีย่ นไฟไซเรนหลังคา

28,000.-

ลว.19ก.ย.59

และอุปกรณ์ชุดล๊อคประตูกระบะหลัง

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

37 ซ่อมรถยนต์กชู้ ีพ-กูภ้ ัย ทะเบียน 25,507.73

ตกลงราคา

หจก.เอ.เอ.เอส มอเตอร์

25,507.73

หจก.เอ.เอ.เอส มอเตอร์

25,507.73

เลขที่ 174/59
ลว.20ก.ย.59

นข-936 ยล.

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

38 จ้างตัดสติก๊ เกอร์ ขั้นตอน
การทางานฝ่ายนิตกิ ารฯ

1,200.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

1,200.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

1,200.-

ลว.20ก.ย.59

-7ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

39 จ้างซ่อมแซมอาคารสานักงาน

100,800.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หจก.กาดือแปวัสดุ

100,800.-

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

หจก.กาดือแปวัสดุ

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

เลขที่ 65/59

100,800.-

(ประตู+อุปกรณ์, หลังคาและเพดาน

ลว.21ก.ย.59

ห้องตรวจสอบภายใน)

สัญญาจ้าง

40 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น

2,477,000.- 2,487,000.- วิธีพิเศษ

หจก.กาดือแป วัสดุ

2,485,000.-

หจก.มุซิกรรมวิศวการโยธา 2,580,000.-

บ้านเกียรติ ม.6 ต.เนินงาม

หจก.กาดือแป วัสดุ

-รายละเอียดและ

2,477,000.- เอกสารถูกต้อง

เลขที่ 66/59

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว.21ก.ย.59

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

-รายละเอียดและ

เลขที่ 67/59

อ.รามัน จ.ยะลา
41 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น

2,490,000.- 2,580,000.- วิธีพิเศษ หจก.มุซิกรรมวิศวการโยธา 2,570,000.- หจก.มุซิกรรมวิศวการโยธา 2,490,000.- เอกสารถูกต้อง

หจก.วีหนึง่ เอ็นจิเนียริ่ง

2,588,000.-

บ้านกือลอง ม.2 ต.ตลิง่ ชัน

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว.21ก.ย.59

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

-รายละเอียดและ

เลขที่ 68/59

อ.บันนังสตา จ.ยะลา
42 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น
บ้านแปแจง ม.5 ต.สะเอะ
อ.กรงปินงั จ.ยะลา

2,490,000.- 2,580,000.- วิธีพิเศษ หจก.มุซิกรรมวิศวการโยธา 2,570,000.- หจก.มุซิกรรมวิศวการโยธา 2,490,000.- เอกสารถูกต้อง

หจก.วีหนึง่ เอ็นจิเนียริ่ง

2,588,000.-

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว.22ก.ย.59

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

-8ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

43 จ้างเข้าปกเย็บเล่มข้อบัญญัตฯิ

13,800.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หจก.ยะลาการพิมพ์

13,800.-

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

หจก.ยะลาการพิมพ์

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

เลขที่ 175/59

13,800.-

ลว.22ก.ย.59

ประจาปี 2560

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

44 จ้างซ่อมรถยนต์กชู้ ีพ-กูภ้ ัย

11,487.52

ตกลงราคา

เลขที่ 176/59

บ.สยามนิสสันปัตตานี (2000) 11,487.52 บ.สยามนิสสันปัตตานี (2000) 11,487.52

ลว.22ก.ย.59

ทะเบียน กค-9131

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

45 จ้างซ่อมอุปกกรณ์ไฟไซเรน

25,000.-

ตกลงราคา

ร้านนานาสือ่ สาร

25,000.-

ร้านนานาสือ่ สาร

เลขที่ 177/59

25,000.-

ลว.22ก.ย.59

และวิทยุรับ-ส่งของรถกูช้ ีพฯ
ทะเบียน กง-2606
46 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น
บ้านละแอ ม.5 ต.บาลอ
อ.รามัน จ.ยะลา

2,490,000.- 2,496,000.- วิธีพิเศษ หจก.อามันยะลาก่อสร้าง 2,495,000.-

หจก.ยะลาอาค-คอนส์

2,500,000.-

หจก.อามันยะลาก่อสร้าง

-รายละเอียดและ

2,490,000.- เอกสารถูกต้อง

เลขที่ 69/59

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว.23ก.ย.59

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

-9ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

47 จ้างก่อสร้างอาคาร

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

2,480,000.- 2,494,000.- วิธีพิเศษ

อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หจก.ยะลาอาค-คอนส์

2,491,000.-

หจก.ฟีรดา

2,500,000.-

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

หจก.ยะลาอาค-คอนส์

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)
-รายละเอียดและ

2,480,000.- เอกสารถูกต้อง

บ้านกือเต ม.9 ต.ยะหา

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

เลขที่ 70/59

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว.26ก.ย.59

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

อ.ยะหา จ.ยะลา
48 จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง

57,094.-

ตกลงราคา

หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์ 57,094.- หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

เลขที่ 178/59

57,094.-

ลว.27ก.ย.59

ทะเบียน ตค-186 ยล

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

49 จ้างทาแบบพิมพ์

15,000.-

ตกลงราคา

ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก

15,000.-

ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก

เลขที่ 179/59

15,000.-

ลว.27ก.ย.59
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

50 โครงการงานปรับปรุงระบบ
ระบายน้าบ้านมลายูบางกอก
ม.2 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา

2,235,000.- 2,248,000.- วิธีพิเศษ

หจก.กาดือแป วัสดุ

2,252,000.-

หจก.ยะลาอาค-คอนส์

2,255,000.-

หจก.กาดือแป วัสดุ

-รายละเอียดและ

2,235,000.- เอกสารถูกต้อง

เลขที่ 71/59

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว.28ก.ย.59

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

