แบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

1 จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

4,387.-

ตกลงราคา

ร้านยะลาเครื่องเย็น

4,387.- ร้านยะลาเครื่องเย็น

4,387.-

ลว 1 ก.พ.2560

7,500.-

ตกลงราคา

นายแวดาโอะ หะยีซาเม๊าะ

7,500.- นายแวดาโอะ หะยีซาเม๊าะ

7,500.-

ลว 2 ก.พ.2560

4,580.-

ตกลงราคา

ร้านไอทีซิสเต็ม

4,580.- ร้านไอทีซิสเต็ม

4,580.-

ลว 2 ก.พ.2560

8,000.-

ตกลงราคา

ร้าน เอ ดิสโฆษณา

8,000.- ร้าน เอ ดิสโฆษณา

8,000.-

ลว 3 ก.พ.2559

937.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

937.-

ลว 6 ก.พ.2560

นข-935 ยล.
2 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมน้าดื่ม
โครงการ อบจ.ร่วมใจสานสัมพันธ์
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

3 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
จ้านวน 1 เครื่อง
4 เช่ารถแห่โครงการทดสอบ
การอ่านอัลกุรอ่านประจ้าปี 2560
5 จ้างท้าป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการ
พัฒนาส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บ
เสือผ้าสตรี ประจ้าปี 2560
จ้านวน 1 ผืน

937.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

-2ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

6 จ้างท้าป้ายไวนิลเพือ่ ใช้ในกิจกรรม

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

2,565.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

2,565.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

2,565.-

ลว 6 ก.พ.2560

3,930-

ตกลงราคา

อู่ชัยการช่าง

3,930- อู่ชัยการช่าง

3,930-

ลว 7 ก.พ.2560

10,000.- หจก.บ้านพักตากอากาศอามาน่า 10,000.-

เลขที่ 156/2560

ค่ายเยาวชน "วัยรุ่นวัยใส ฉลาดรัก

ฉลาดคิด รู้ทันเรื่องเพศ"
จ้านวน 2 รายการ
7 จ้างซ่อมรถกูช้ ีพ-กูภ้ ัย ทะเบียน
นข-936 ยล.จ้านวน 3 รายการ
8 เช่าห้องประชุมขนาดกลาง

10,000.-

ตกลงราคา หจก.บ้านพักตากอากาศอามาน่า

จ้านวน 3 วัน โครงการกลไกท้องถิ่น

ลว 7 ก.พ.2560

จัดการตนเองด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

9 จ้างท้าประกาศเกียรติบัตร

14,000.-

ตกลงราคา

ร้านพงศ์ศิลป์บล็อก

14,000.- ร้านพงศ์ศิลป์บล็อก

14,000.-

เลขที่ 160/2560

โครงการทดสอบการอ่านอัลกุรอ่าน

ลว 8 ก.พ.2560

ประจ้าปี 2560

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

10 จ้างเหมาตกแต่งสถานทีด่ ว้ ย

26,000.-

ตกลงราคา

นางวารุณี พรหมเทพ

26,000.- นางวารุณี พรหมเทพ

26,000.-

เลขที่ 159/2560

ดอกไม้สดและจัดท้าช่อดอกไม้สด

ลว 8 ก.พ.2560

โครงการทดสอบการอ่านอัลกุรอ่าน

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

ประจ้าปี 2560

-3ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

11 จ้างถ่ายเอกสารหนังสือแบบเรียน

16,250.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ร้านนิบงก็อปปี้

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

16,250.- ร้านนิบงก็อปปี้

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

16,250.-

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

เลขที่ 162/2560

กีรออาตี พร้อมเข้าเล่ม

ลว 8 ก.พ.2560

ประจ้าปี 2560 จ้านวน 500 เล่ม

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

12 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมน้าดื่ม

7,500.-

ตกลงราคา

นายแวดาโอะ หะยีซาเม๊าะ

7,500.- นายแวดาโอะ หะยีซาเม๊าะ

7,500.-

ลว 10 ก.พ.2560

21,000.- ส้านักงานคณะกรรมการอิสลาม 21,000.-

เลขที่ 164/2560

โครงการ อบจ.ร่วมใจสานสัมพันธ์
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

13 เช่าห้องประชุมฯ

21,000.-

ตกลงราคา ส้านักงานคณะกรรมการอิสลาม

ประจ้าจังหวัดยะลา

โครงการส่งเสริมการอ่านอัลกุรอ่าน

ประจ้าจังหวัดยะลา

ลว 14 ก.พ.2560

ระบบกีรออาตี
14 จ้างก่อสร้างก้าแพงป้องกัน
การกัดเซาะตลิง่ พร้อมคูระบายน้า

คศล.และท่อเหลืย่ ม คสล.
บ้านบือยอง ม.3 ต.กายูบอเกาะ
อ.รามัน จ.ยะลา

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

2,300,000.- 2,308,000.- วิธีพิเศษ

หจก.กาดือแป วัสดุ

2,300,000.- หจก.กาดือแป วัสดุ

หจก.อังกอร์ ยะลา

2,326,000.-

2,283,000.-

เลขที่ 168/2560
ลว 15 ก.พ.2560

สัญญาจ้าง

-4ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

15 จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อม

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

1,320,000.- 1,345,000.- วิธีพิเศษ หจก.เอฟ.แอล.การก่อสร้าง 1,345,000.- หจก.กาดือแป วัสดุ

คูระบายน้า สายบ้านปอเนาะ-

หจก.กาดือแป วัสดุ

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

1,310,000.-

1,330,000.-

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

เลขที่ 169/2560
ลว 15 ก.พ.2560

สัญญาจ้าง

บ้านจาเราะกาแนะ ม.1 ต.สะเตงนอก

อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
16 จ้างท้าป้ายประชาสัมพันธ์

76,000.-

ตกลงราคา

ร้าน เอ ดิสโฆษณา

76,000.- ร้าน เอ ดิสโฆษณา

76,000.-

เลขที่ 173/2560

โครงการทดสอบการอ่านอัลกุรอ่าน

ลว 15 ก.พ.2560

ประจ้าปี 2560

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

17 จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน

2,831.22

ตกลงราคา

กค-8500 ยล.
18 จ้างท้าของทีร่ ะลึก จ้านวน 5

บริษัท สยามนิสสันปัตตานี
(2000) จ้ากัดสาขายะลา

5,000.-

ตกลงราคา

ร้านมาหาหมัดกรอบรูป

450.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณายะลา

2,831.22 บริษัท สยามนิสสันปัตตานี

2,831.22

ลว 15 ก.พ.2560

5,000.-

ลว 15 ก.พ.2560

450.-

ลว 15 ก.พ.2560

2,831.22 บริษทั สยามนิสสัน จ้ากัด สาขายะลา 2,831.22

ลว 15 ก.พ.2560

2,710.31 บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิง

ลว 16 ก.พ.2560

(2000) จ้ากัดสาขายะลา
5,000.- ร้านมาหาหมัดกรอบรูป

ชิน
19 จ้างท้าป้ายไวนิล
20 จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน
กค-8500 ยล.

2,831.22

ตกลงราคา บริษทั สยามนิสสันปัตตานี จ้ากัด สาขายะลา

21 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน

2,710.31

ตกลงราคา

นข-1491 ยล.

บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิง
(1972) จ้ากัด สาขายะลา

450.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณายะลา

(1972) จ้ากัด สาขายะลา

2,710.31

-5ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

22 จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน

ราคากลาง

3,014.19

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

กข-5152 ยล.
23 จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน
กค-8500 ยล.
24 งานก่อสร้างถนน คสล.

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

บริษัท พิธานพาณิชย์

ตกลงราคา บริษัท สยามนิสสัน จ้ากัด สาขายะลา

4,520,000.- 4,608,000.- วิธีพิเศษ หจก.วีหนึง่ เอ็นจีเนียริ่ง

ตกลงซื้อหรือจ้าง

3,014.19 บริษัท พิธานพาณิชย์

จ้ากัด สาขายะลา
3,014.19

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่

(โดยสรุป)

ลว 17 ก.พ.2560

3,014.19

ลว 17 ก.พ.2560

4,500,000.-

เลขที่ 174/2560

จ้ากัด สาขายะลา
3,014.19 บริษทั สยามนิสสัน จ้ากัด สาขายะลา
4,520,000.- หจก.เอฟ.แอล.การก่อสร้าง

ลว 17 ก.พ.2560

ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

สัญญาจ้าง

25 งานก่อสร้างถนน คสล.สายกาโต๊ะ- 1,500,000.-

1,493,000.-

วิธีพิเศษ หจก.วีหนึง่ เอ็นจีเนียริ่ง

บ้านบือแนมาแจ ม.7 ต.ปะแต

1,493,000.- หจก.วีหนึง่ เอ็นจีเนียริ่ง

1,486,000.-

หจก.เอฟ.แอล.การก่อสร้าง 1,496,000.-

สัญญาจ้าง
2,200,000.- 2,203,000.- วิธีพิเศษ หจก.กาดือแป

หจก.อังกอร์ ยะลา

สายบ้านโต๊ะปาเก๊ะ ม.2 ต.วังพญา

2,200,000.- หจก.อังกอร์ ยะลา

2,180,000.-

2,195,000.-

เลขที่ 181/2560
ลว 21 ก.พ.2560

อ.รามัน จ.ยะลา
27 จ้างท้าตรายาง 4 รายการ

เลขที่ 180/2560
ลว 21 ก.พ.2560

อ.ยะหา จ.ยะลา
26 จ้างก่อสร้างสะพาน คสล.

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

3,014.19

หจก.เอฟ.แอล.การก่อสร้าง 4,519,000.-

สายบ้านสาคอ ม.4 - ซอยคลองสะ

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

สัญญาจ้าง
1,250.-

ตกลงราคา

ร้านพงษ์ศิลป์บล๊อก

1,250.- ร้านพงษ์ศิลป์บล๊อก

1,250.-

ลว 21 ก.พ.2560

-6ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

28 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง

17,120.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

บริษัท เอวีเอ็นมอเตอร์

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

17,120.- บริษัท เอวีเอ็นมอเตอร์

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

17,120.-

ทะเบียบ ตค-186 ยล.

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

เลขที่ 184/2560
ลว 22 ก.พ.2560
บันทึกข้อตกลงการซือขาย

29 จ้างซ่อมรถยนต์ กข-4943

15,383.39

ตกลงราคา

บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิง 15,383.39 บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิง
(1972) จ้ากัด สาขายะลา

15,383.39

(1972) จ้ากัด สาขายะลา

เลขที่ 185/2560
ลว 22 ก.พ.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

30 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์

1,200.-

ตกลงราคา

ร้านไอทีซิสเต็ม

1,200.- ร้านไอทีซิสเต็ม

1,200.-

ลว 22 ก.พ.2560

2,250.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

2,250.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

2,250.-

ลว 24 ก.พ.2560

35,000.-

ตกลงราคา

นายณัฐนันท์ นิยมเจริญ

35,000.-

เลขที่ 189/2560

รหัส 416-57-026
31 จ้างท้าป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียน
ประจ้าปี 2560
32 จ้างพิธีเปิดงานโครงการ

35,000.- นายณัฐนันท์ นิยมเจริญ

ทดสอบการอ่านอัลกุรอ่าน

ลว 27 ก.พ.2560

ประจ้าปี 2560

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

33 จ้างท้าป้ายไวนิลเวที

22,052.-

ตกลงราคา

ร้าน เอ ดิสโฆษณา

22,052.- ร้าน เอ ดิสโฆษณา

22,052.-

เลขที่ 188/2560

โครงการทดสอบการอ่านอัลกุรอ่าน

ลว 27 ก.พ.2560

ประจ้าปี 2560

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

-7ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

34 จ้างขับร้องอานาซีด จ้านวน 4 วง 20,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

นายดุลเราะมัน นาสาระกานา 20,000.- นายดุลเราะมัน นาสาระกานา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

20,000.-

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

เลขที่ 190/2560

โครงการทดสอบการอ่านอัลกุรอ่าน

ลว 27 ก.พ.2560

ประจ้าปี 2560

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

35 เช่าเครื่องเสียงพร้อมติดตัง

64,000.-

ตกลงราคา

นายณัฐนันท์ นิยมเจริญ

64,000.- นายณัฐนันท์ นิยมเจริญ

64,000.-

โครงการทดสอบการอ่านอัลกุรอ่าน

ประจ้าปี 2560
36 เช่าเหมาเวที พร้อมหลังคาและ

เลขที่ 191/2560
ลว 27 ก.พ.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

70,000.-

ตกลงราคา

หสม.ซาวด์มิวสิคซิสเต็ม

70,000.- หสม.ซาวด์มิวสิคซิสเต็ม

70,000.-

เลขที่ 192/2560

ไฟ แสง สี เสียง จ้านวน 1 วัน

ลว 28 ก.พ.2560

โครงการอาหารจานเด็ด ประจ้าปี 2560

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

37 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน

10,525.-

ตกลงราคา

อู่ชัยการช่าง

10,525.- อู่ชัยการช่าง

10,525.-

เลขที1่ 97/2560

กค-9130 ยล.รถยนต์ ทะเบียน

ลว 1 มี.ค.2560

บ-0511 ยล.

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

38 จ้างซ่อมรถยนต์กชู้ ีพ-กูภ้ ัย
ทะเบียน กค-9130 ยล.

21,500.-

ตกลงราคา

ร้านนานาสือ่ สาร

21,500.- ร้านนานาสือ่ สาร

21,500.-

เลขที่196/2560
ลว 1 มี.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

-8ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

39 จ้างก่อสร้างคูระบายน้า รอบสนาม 790,000.- 790,000.- วิธีพิเศษ บริษทั อาร์ เอส ซีวิล เอ็นจีเนียริ่ง 796,000.- หจก.เอ็น เอ็น พี บิลดิงกรุ๊ป
กีฬา ร.ร.ล้าพะยาประชานุเคราะห์

หจก.เอ็น เอ็น พี บิลดิงกรุ๊ป 790,000.-

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

782,000.-

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

เลขที่ 209/2560

ลว 8 มี.ค.2560

สัญญาจ้าง

