แบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน เมษายน 2560
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

1 จ้างทาพานพุ่ม จานวน 1 พาน

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

500.-

ตกลงราคา

ร้านราชาวดีฟรอรีส

2,500.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

7,500.-

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ตกลงซือ้ หรือจ้าง

500.- ร้านราชาวดีฟรอรีส

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

500.-

ลว 1 เม.ย.2560

2,500.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

2,500.-

ลว 1 เม.ย.2560

นางวณิตสา ละฮา

7,500.- นางวณิตสา ละฮา

7,500.-

ลว 1 เม.ย.2560

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

5,000.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

5,000.-

ลว 1 เม.ย.2560

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี
ราชพิธี
2 จ้างทาป้ายไวนิลเปิดอาคาร
อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น
บ้านกือลอง ม.2 ต.ตลิง่ ชัน
อ.บันนังสตา จ.ยะลา
3 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ เปิดอาคารอเนกประสงค์
คสล.2 ชั้น บ้านกือลอง ม.2 ต.ตลิง่ ชัน
4 จ้างทาป้ายไวนิล
โครงการณรงค์สร้างความปลอดภัย
ทางถนนในช่างเทศกาลสาคัญ

5,000.-

-2ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

5 จ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดืม่

2,500.-

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

นายสมาน เหมมัน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

2,500.- นายสมาน เหมมัน

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

2,500.-

ลว 3 เม.ย.2560

68,408.31 บริษัท สยามนิสสันปัตตานี (2000)จากัด 68,408.31

เลขที่260 /2560

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน
6 จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ 2 ตอน

68,408.31

ตกลงราคา บริษัท สยามนิสสันปัตตานี (2000)จากัด

ทะเบียน กค-8500 ยล.

ลว 3 เม.ย.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

7 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุง

54,200.-

ตกลงราคา

หจก.จักรนันต์มนั่ คงธุรกิจ

54,200.- หจก.จักรนันต์มนั่ คงธุรกิจ

54,200.-

เลขที่261 /2560

บ้านพักข้าราชการ อบจ.ยะลา

ลว 3 เม.ย.2560

จานวน 1 หลัง

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

8 เช่ารถโดยสารปรับอากาศ

52,000.-

ตกลงราคา

รุ่งจาลองทัวร์

52,000.- รุ่งจาลองทัวร์

52,000.-

เลขที2่ 63/2560

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

ลว 3 เม.ย.2560

ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบจ.

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

9 จ้างทาป้ายทาเนียบประธานสภาฯ 70,000.-

ตกลงราคา

ร้านบ่าวโฆษณา

70,000.- ร้านบ่าวโฆษณา

70,000.-

เลขที2่ 65/2560

จานวน 1 ป้าย และป้ายทาเนียบ

ลว 4 เม.ย.2560

สมาชิกสภา อบจ. จานวน 1 ป้าย

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

-3ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

10 จ้างซ่อมบารุงรักษารถยนต์

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

2,971.93

ตกลงราคา บริษทั ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จากัด

2,971.93 บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จากัด 2,971.93

ลว 5 เม.ย.2560

16,887.81

ตกลงราคา บริษัท พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา

16,887.81 บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา 16,887.81

เลขที่268 /2560

กระบะ 4 ประตู ทะเบียน
กค-4940 ยล.
11 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน กข-5152 ยล.

ลว 5 เม.ย.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

12 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์และเครื่อง

4,800-

ตกลงราคา

ร้านไอทีซิสเต็ม

4,800- ร้านไอทีซิสเต็ม

4,800-

ลว 7 เม.ย.2560

3,500-

ตกลงราคา

ร้านไอทีซิสเต็ม

3,500- ร้านไอทีซิสเต็ม

3,500-

ลว 7 เม.ย.2560

30,000.-

ตกลงราคา

หจก.ยะลาบริบูรณ์

30,000.- หจก.ยะลาบริบูรณ์

30,000.-

เลขที2่ 72/2560

คอมพิวเตอร์
13 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
จานว 2 เครื่อง
14 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
จานวน 1 เครื่อง

ลว 11 เม.ย.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

15 จ้างซ่อมเครื่องเจาะบ่อน้าตืน้
รหัสประจาครุภัณฑ์ 017-50-0014

46,252.-

ตกลงราคา

หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

46,252.- หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

46,252.-

เลขที2่ 73 /2560
ลว 11 เม.ย.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

-4ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

16 จ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดืม่ 16,800.-

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

นางวณิตสา ละฮา

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

16,800.- นางวณิตสา ละฮา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

16,800.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 274/2560

ตามโครงการรณรงค์สร้างความ

ลว 11 เม.ย.2560

ปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

สงกรานต์ ประจาปี 2560
ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2560

17 จ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดืม่

14,400.-

ตกลงราคา

นางสาวหะลีเม๊าะ ดาอุแม

14,400.- นางสาวหะลีเม๊าะ ดาอุแม

14,400.-

เลขที่ 275/2560

ตามโครงการรณรงค์สร้างความ

ลว 11 เม.ย.2560

ปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

สงกรานต์ ประจาปี 2560
ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2560

18 จ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดืม่

7,200.-

ตกลงราคา

นายไชยยศ แก้วห่อทอง

7,200.- นายไชยยศ แก้วห่อทอง

7,200.-

เลขที่ 276/2560

ตามโครงการรณรงค์สร้างความ

ลว 11 เม.ย.2560

ปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

สงกรานต์ ประจาปี 2560
ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2560

-5ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

19 จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ

15,943.-

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

บริษัท เอ กรุ๊ป ทรัด จากัด

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

15,943.- บริษัท เอ กรุ๊ป ทรัด จากัด

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

15,943.-

ทะเบียน 80-6455 ยล.

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 277/2560
ลว 11 เม.ย.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

20 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้ออีซซู ดุ แี ม็กซ์ 2,550.88

ตกลงราคา บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จากัด

ทะเบียน กข-6421 ยล.
21 จ้างซ่อมรถขุดเกรดเดอร์

สาขายะลา
137,709.-

ตกลงราคา

2,550.88 บริษทั ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จากัด 2,550.88

ลว 12 เม.ย.2560

สาขายะลา

หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์ 137,709.- หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

137,709.-

เลขที่282 /2560

ทะเบียน ตค-113 ยล. จานวน

ลว 19 เม.ย.2560

16 รายการ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

22 จ้างบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 38,100.-

ตกลงราคา

ร้านปกรณ์แอร์

38,100.- ร้านปกรณ์แอร์

38,100.-

จานวน 26 เครื่อง

เลขที่ 283/2560
ลว 20 เม.ย.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

23 เช่าเหมาเวทีในถนนคนเดิน

70,000.-

ตกลงราคา

ร้านออปแอมป์ 741

70,000.- ร้านออปแอมป์ 741

70,000.-

เลขที่ 284/2560

พร้อมหลังคา และระบบไฟ แสง

ลว 21 เม.ย.2560

สี เสียง จานวน 1 วัน

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

-6ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

24 จ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์

38,520.-

วงจรปิด จานวน 3 จุด

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เซ้าท์
พี.เค.อินเตอร์ กรุ๊ป

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

38,520.- ห้างหุน้ ส่วนจากัด เซ้าท์

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

38,520.-

พี.เค.อินเตอร์ กรุ๊ป

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 286/2560
ลว 25 เม.ย.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

25 จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ 2 ตอน
4 ประตู ทะเบียน กข-4290 ยล.

19,012.-

ตกลงราคา บริษัท ศรีบุตรคอปอเรชั่น จากัด

19,012.- บริษทั ศรีบตุ รคอปอเรชั่น จากัด 19,012.-

เลขที่ 287/2560
ลว 25 เม.ย.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

