แบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ในรอบเดือน ธันวาคม 2559
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

1 จ้างทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

13,500.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

13,500.- หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

13,500.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 70/2560

โครงการรักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษ

ลว 2 ธ.ค.2559

ประจาปี 2560

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

2 จ้างลงนามถวายความอาลัย

14,000.-

ตกลงราคา

หนังสือพิมพ์เอเชีย ทูเดย์

14,000.- หนังสือพิมพ์เอเชีย ทูเดย์

14,000.-

เลขที่ 73/2560

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ลว 7 ธ.ค.2559

ภูมิพลอดุลยเดช

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

3 จ้างลงนามความอาลัย

10,000.-

ตกลงราคา

หนังสือพิมพ์ทักษิณไทม์

10,000.- หนังสือพิมพ์ทักษิณไทม์

10,000.-

เลขที่74/2560

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ลว 7 ธ.ค.2559

ภูมิพลอดุลยเดช

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

4 จ้างทาป้ายไวนิลโครงการเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง"

3,250.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

3,250.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

3,250.-

ลว 9 ธ.ค.2559

-2ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

5 จ้างเข้าปกเย็บเล่มแผนพัฒนา

20,700.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หจก.ยะลาการพิมพ์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

20,700.- หจก.ยะลาการพิมพ์

(โดยสรุป)

20,700.-

ท้องถิ่น สี่ปี พ.ศ.2560-2564

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่77/2560
ลว 9 ธ.ค.2559
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

6 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

4,164.-

ตกลงราคา

ร้านปกรณ์แอร์

4,164.- ร้านปกรณ์แอร์

4,164.-

ลว 9 ธ.ค.2559

7,644.08 บริษัท พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา 7,644.08

ลว 13 ธ.ค.2559

จานวน 4 รายการ รหัส 420-50-0025

7 จ้างซ่อมรถตรวจการณ์ ทะเบียน

7,644.08

ตกลงราคา บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา

กจ-4030 ยล.
8 จ้างท้าป้ายไวนิล สาหรับใช้ใน

900.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

56,500.-

ตกลงราคา

หจก.ยะลาบริบูรณ์

900.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

900.-

ลว 13 ธ.ค.2559

56,500.-

เลขที่80/2560

การจัดตัง้ ศูนย์อานวยการเฉพาะกิจ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
และดินโคลนถล่ม
9 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

56,500.- หจก.ยะลาบริบูรณ์

รหัส 417-56-0003

ลว 13 ธ.ค.2559
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

10 จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน
กข-5830 ยล.

2,423.55

ตกลงราคา บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จากัด สาขายะลา

2,423.55 บริษทั ปัตตานีเจริญเทรดดิง้ จากัด สาขายะลา 2,423.55

ลว 14 ธ.ค.2559

-3ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

11 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และ

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

8,700.-

ตกลงราคา

ร้านไอทีซิสเต็ม

8,700.- ร้านไอทีซิสเต็ม

8,700.-

ลว 15 ธ.ค.2559

7,500.-

ตกลงราคา

นางวนิสา ละฮา

7,500.- นางวนิสา ละฮา

7,500.-

ลว 15 ธ.ค.2559

8,618.50

ตกลงราคา

บริษัท พิธานพาณิชย์ จากัด

8,618.50

ลว 15 ธ.ค.2559

7,500.-

ลว 15 ธ.ค.2559

เครื่องปริ้นท์และเครื่องสารองไฟฟ้า

จานวน 9 รายการ
12 จ้างประกอบอาหารว่างเปิดอาคาร
อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น
บ้านบาตง ม.2 ต.ตาเซะ
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
13 จ้างซ่อมรถกระบะกู้ชีพ-กู้ภัย
ทะเบียน กง-2604 ยล.
14 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อม
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 100 ชุด เพื่อใช้ในโครงการ

อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์
เสริมสร้างความปรองดอง

สาขายะลา
7,500.-

ตกลงราคา

นายแวดาโอะ หะยีสาเมาะ

8,618.50 บริษัท พิธานพาณิชย์ จากัด
สาขายะลา
7,500.- นายแวดาโอะ หะยีสาเมาะ

-4ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

15 จ้างซ่อมรถกระบะกู้ชีพ-กู้ภัย

12,859.26

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
กรณีพิเศษ

ทะเบียน กค-9131 ยล.

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

บริษทั นิสสันปัตตานี (2000) 12,859.26 บริษัท นิสสันปัตตานี (2000) 12,859.26

เลขที่82/2560

จากัด สาขายะลา

ลว 15 ธ.ค.2559

จากัด สาขายะลา

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

16 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

21,550.-

ตกลงราคา

หจก.ยะลาบริบูรณ์

21,550.- หจก.ยะลาบริบูรณ์

21,550.-

เลขที่83/2560

รหัสพัสดุ 417-51-0004 และ

ลว 16 ธ.ค.2559

417-55-0005

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

17 จ้างทาป้ายไวนิลเปิดอาคาร

2,500.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

2,500.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

18 จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ 12,214.05

ตกลงราคา

บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง 12,214.05 บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง

2,500.-

ลว 16 ธ.ค.2559

12,214.05

เลขที่84/2560

อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น
บ้านบาตง ม.2 ต.ตาเซะ
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา จานวน 1 ป้าย

ทะเบียน 80-6001 ยล.

จากัด สาขายะลา

จากัด สาขายะลา

ลว 16 ธ.ค.2559
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

-5ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

19 งานขุดลอกคลองกาปงบารู

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

3,000,000.- 3,000,000.- วิธีพิเศษ

ม.9 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา
จ.ยะลา
20 งานก่อสร้างสะพาน คสล.

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

หจก.กาดือแป วัสดุ

3,057,000.- หจก.อาลันก่อสร้าง

หจก.อาลันก่อสร้าง

3,000,000.-

(โดยสรุป)

ยดและ
2,980,000.- -รายละเอี
เลขที่86/2560
เอกสารถูกต้อง
ตามที่ อบจ.กาหนด

-เสนอราคาต่าสุด

1,898,000.- 1,885,000.- วีธีพิเศษ หจก.อาลันก่อสร้าง

สายบ้านลูโบ๊ะกาโล ม.4 ต.ปูโรง

หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง

1,885,000.- หจก.อาลันก่อสร้าง

ยดและ
1,870,000.- -รายละเอี
เอกสารถูกต้อง

1,894,000.-

อ.กรงปินงั จ.ยะลา
21 จ้างทาป้ายไวนิล ขนาด 1.2X2.4 ม.

720.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

89,582.-

ตกลงราคา

หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

720.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ลว 19 ธ.ค.2559

สัญญาจ้าง
เลขที่87/2560

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว 19 ธ.ค.2559

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

720.-

ลว 19 ธ.ค.2559

89,582.-

เลขที่92/2560

จานวน 1 ผืน กิจกรรม
Big Cleaing Day
22 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน

89,582.- หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

ตค-65 ยล. รถยนต์ ทะเบียน ตค-87 ยล.

ลว 21 ธ.ค.2559

รถยนต์ ทะเบียน 80-4219 ยล.

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

23 จ้างซ่อมรถยนต์กระบะช่วงยาว
ทะเบียน นข-1087 ยล.

14,230.-

ตกลงราคา

อู่ชัยการช่าง

14,230.- อู่ชัยการช่าง

14,230.-

เลขที่91/2560
ลว 21 ธ.ค.2559
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

-6ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

24 งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2,500,000.-

ราคากลาง
2,658,000.-

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

วิธีพิเศษ หจก.เค พาณิชย์

หจก.กาดือแป วัสดุ

คสล.2 ชั้น บ้านทานบ ม.4 ต.กาลอ

อ.รามัน จ.ยะลา
25 งานปรับปรุงและขุดลอกคู

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

2,500,000.- หจก.เค พาณิชย์

(โดยสรุป)
-รายละเอียดและ

2,487,000.- เอกสารถูกต้อง

2,530,000.-

ตามที่ อบจ.กาหนด

-เสนอราคาต่าสุด

2,000,000.- 2,000,000.- วิธีพิเศษ หจก.เอฟ.แอล.การก่อสร้าง 2,000,000.- หจก.เอฟ.แอล.การก่อสร้าง

ระบายน้าเพื่อป้องกันน้าท่วมใน

หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง

1,996,000.-

2,020,000.-

เขตชุมชน ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา

จ.ยะลา
26 งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2,537,000.- 2,607,000.- วิธีพิเศษ หจก.กาดือแป วัสดุ
คสล.2 ชั้น บ้านพงยือไร ม.3

หจก.อาลันก่อสร้าง

2,537,000.- หจก.กาดือแป วัสดุ

5,000.-

สร้างความปลอดภัยทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสาคัญ
28 จ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 2,077,000.ม.5 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา
จ.ยะลา

ตกลงราคา

2,077,000.-

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

2,547,600.-

วิธีพิเศษ หจก.ผลดีพาณิชย์

หจก.ยะลาอาค-คอนส์

5,000.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

2,077,000.- หจก.ผลดีพาณิชย์
2,082,600.-

-รายละเอียดและ
เอกสารถูกต้อง

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่95/2560
ลว 23 ธ.ค.2559

สัญญาจ้าง
เลขที่96/2560

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว 23 ธ.ค.2559

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

ยดและ
2,525,000.- -รายละเอี
เลขที่101/2559
เอกสารถูกต้อง

ต.เนินงาน อ.รามัน จ.ยะลา
27 จ้างทาป้ายไวนิลโครงการณรงค์

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว 26 ธ.ค.2559

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

5,000.-

ลว 26 ธ.ค.2559

-รายละเอียดและ

2,077,000.- เอกสารถูกต้อง

เลขที่102/2559

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว 27 ธ.ค.2559

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

-7ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

29 เช่าเหมารถยต์โดยสาร

864,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีพิเศษ แฟมิลสี มหวังทัวร์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

864,000.- แฟมิลสี มหวังทัวร์

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ยดและ
864,000.- -รายละเอี
เลขที่ 78/2560
เอกสารถูกต้อง

ปรับอากาศ 2 ชัน้ เพือ่ ใช้ในโครงการ

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว 9 ธ.ค.2559

เทิดทูนพระมหากษัตริย์ฯ จานวน 16 คัน

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

30 จ้างซ่อมรถยนต์กุ้ชีพ-กู้ภัย

1,950.-

ตกลงราคา

ร้านนานาสื่อสาร

1,950.- ร้านนานาสื่อสาร

1,950.-

ลว 27 ธ.ค.2559

115,770.- บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลล์ จากัด 115,770.-

เลขที่ 103/2560

(ศชภ.อบจ.ยะลาศูนย์ อบต.พร้อน
ยีห่ ้อโตโยต้า ทะเบียน กง-2604 ยล.

31 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ

115,770.-

4,830,000.- ตกลงราคา บริษทั บางกอกโคมัตสุเซลล์ จากัด

ทะเบียน ตค-231 ยล.

ลว 27 ธ.ค.2559
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

32 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน

13,664.91

ตกลงราคา บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จากัด สาขายะลา

13,664.91 บริษทั ปัตตานีเจริญเทรดดิง้ จากัด สาขายะลา 13,664.91

กค-3711 ยล.

เลขที่ 106/2560
ลว 28 ธ.ค.2559
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

33 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน
กค-2419 ยล.

2,372.19

ตกลราคา บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา

2,372.19 บริษัท พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา 2,372.19

ลว 28 ธ.ค.2559

-8ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

34 จ้างประกอบอาหารพร้อม

29,400.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

นางวณิสา ละฮา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

29,400.- นางวณิสา ละฮา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

29,400.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 108/2559

เครื่องดื่มโครงการรณรงค์สร้าง

ลว 29 ธ.ค.2559

ความปลอดภัยทางถนนในช่วง

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

เทศกาลสาคัญ
35 จ้างประกอบอาหารพร้อม

25,200.-

ตกลงราคา

นางสาวหะลีเมาะ ดาอุแม

25,200.- นางสาวหะลีเมาะ ดาอุแม

25,200.-

เลขที่ 109/2560

เครื่องดื่มโครงการรณรงค์สร้าง

ลว 29 ธ.ค.2559

ความปลอดภัยทางถนนในช่วง

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

เทศกาลสาคัญ
36 จ้างประกอบอาหารพร้อม

12,600.-

ตกลงราคา

นายไชยยศ แก้วห่อทอง

12,600.- นายไชยยศ แก้วห่อทอง

12,600.-

เลขที่ 110/2560

เครื่องดื่มโครงการรณรงค์สร้าง

ลว 29 ธ.ค.2559

ความปลอดภัยทางถนนในช่วง

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

เทศกาลสาคัญ

