แบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ในรอบเดือน มกราคม 2560
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

1 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อม

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

2,500.-

ตกลงราคา

นายสมหวัง อ่อนโยนชัย

225,000.-

ตกลงราคา

หจก.ซาวมิวสิคซิสเต็ม

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

2,500.- นายสมหวัง อ่อนโยนชัย

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

2,500.-

ลว 5 ม.ค.2560

225,000.-

เลขที่113/2560

เครื่องดืม่ โครงการส่งเสริม
การแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน
และประชาชน
2 จ้างจัดงานโครงการรักนีใ้ ห้หนู

225,000.- หจก.ซาวมิวสิคซิสเต็ม

สูเ่ ด็กพิเศษ ประจาปี 2560

ลว 5 ม.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

3 จ้างทาป้ายไวนิลสาหรับใช้ใน

22,900.-

ตกลงราคา

พูก่ นั โฆษณา

22,900.- พูก่ นั โฆษณา

22,900.-

เลขที่116/2560

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเด็ก

ลว 6 ม.ค.2560

เยาวชน และประชาชน กิจกรรม

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

"การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
อบจ.ยะลา"

-2ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

4 จ้างจัดประกอบอาหารกล่องและ

16,300.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

นางนูไอนี เสนอภพ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

64,146.- นางนูไอนี เสนอภพ

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

64,146.-

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

เลขที่117/2560

อาหารว่างโครงการรักนีใ้ ห้หนูสู่

ลว 9 ม.ค.2560

เด็กพิเศษ ประจาปี 2560

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

5 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์พร้อม

2,180.-

ตกลงราคา

ร้านไอทีซิสเต็ม

15,600.-

ตกลงราคา

นายสมชัย แซ่ฮ่อ

2,180.- ร้านไอทีซิสเต็ม

2,180.-

ลว 10 ม.ค.2560

15,600.- นายสมชัย แซ่ฮ่อ

15,600.-

เลขที่118/2560

เครื่องปรินท์เตอร์
6 เช่าเครื่องเสียงสาหรับใช้ใน
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเด็ก

ลว 11 ม.ค.2560

เยาวชน และประชาชน กิจกรรม

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

"การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
อบจ.ยะลา"
7 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน

64,146.-

ตกลงราคา

หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

64,146.- หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

64,146.-

ตค-23 ยล.

เลขที1่ 22/2560
ลว 11 ม.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

8 จ้างประกอบอาหารพร้อมน้าดืม่
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์
"องค์พ่อหลวง"

67,500.-

ตกลงราคา

นางอายีซะ หะมะ

67,500.- นางอายีซะ หะมะ

67,500.-

เลขที1่ 25/2560
ลว 11 ม.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

-3ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

9 จ้างจัดประกอบอาหารว่าง

30,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

นางสาวรอกายะ แยแย

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

30,000.- นางสาวรอกายะ แยแย

(โดยสรุป)

30,000.-

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

เลขที1่ 27/2560

โครงการรักนีใ้ ห้หนูสเู่ ด็กพิเศษ

ลว 11 ม.ค.2560

ประจาปี 2560

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

10 จ้างทาป้ายไวนิลโครงการ

400.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

2,500.-

ตกลงราคา

นายดือเล๊าะ เจะแซ

7,500.-

ตกลงราคา

นายลาเตะ แวเต๊ะ

35,000.-

ตกลงราคา

น.ส.เดือนเพ็ญ รักษ์แก้ว

400.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

400.-

ลว 11 ม.ค.2560

2,500.- นายดือเล๊าะ เจะแซ

2,500.-

ลว 11 ม.ค.2560

7,500.- นายลาเตะ แวเต๊ะ

7,500.-

ลว 11 ม.ค.2560

35,000.-

เลขที1่ 30/2560

เทิดทูนพระมหากษัตริย์
"องค์พ่อหลวง"
11 จ้างบล็อกสายตะกร้า
จานวน 10 อัน
12 จ้างประกอบอาหารกลางวัน
พร้อมอาหารว่างและเครื่องดืม่
13 จ้างประกอบอาหารโครงการ

35,000.- น.ส.เดือนเพ็ญ รักษ์แก้ว

รักนีใ้ ห้หนูสเู่ ด็กพิเศษ

ลว 12 ม.ค.2560

จานวน 6 รายการ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

-4ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

14 จ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์

20,260.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา ร้านเบตง มีเดีย คริเอท แอนด์ เซฟดี้

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

20,260.- ร้านเบตง มีเดีย คริเอท แอนด์ เซฟดี้ 20,260.-

งานสีสนั โคมไฟเบตง

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

เลขที่131/2560
ลว 12 ม.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

15 จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ ทะเบียน

5,393.59

ตกลงราคา บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา

5,393.59 บริษัท พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา 5,393.59

ลว 12 ม.ค.2560

12,189.44

ตกลงราคา บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จากัด สาขายะลา

12,189.44 บริษทั ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จากัด สาขายะลา 12,189.44

เลขที1่ 33/2560

กข-1232 ยล.
16 จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน
กข-5830 ยล.

ลว 16 ม.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

17 จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน

1,573.97

ตกลงราคา บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จากัด สาขายะลา

1,573.97 บริษทั ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จากัด สาขายะลา 1,573.97

ลว 17 ม.ค.2560

กง-5129 ยล.
18 จ้างจัดงานโครงการมหกรรมสีสนั 800,000.-

ตกลงราคา

โคมไฟเบตง ประจาปี 2560

ร้านมีเดีย เอ้าท์
ร้าน GEN X GROUP

800,000.- ร้านมีเดีย เอ้าท์

800,000.-

ร้าน GEN X GROUP

เลขที1่ 37/2559
ลว 19 ม.ค.2560

สัญญาจ้าง
19 จ้างประกอบอาหารว่างเปิดอาคาร
อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น
บ้านเบอร์เส้ง ม.1 ต.สะเตงนอก

5,000.-

ตกลงราคา

นางวนิสา ละฮา

5,000.- นางวนิสา ละฮา

5,000.-

ลว 19 ม.ค.2560

-5ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

20 จ้างทาป้ายไวนิลเปิดอาคาร

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

2,500.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

2,500.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

2,500.-

ลว 19 ม.ค.2560

7,500.-

ตกลงราคา

นางวนิสา ละฮา

7,500.- นางวนิสา ละฮา

7,500.-

ลว 19 ม.ค.2560

2,500.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

2,500.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

2,500.-

ลว 19 ม.ค.2560

5,908.54

ตกลงราคา

อู่นอ้ ยบริการ

5,908.54

ลว 22 ม.ค.2560

4,100.-

ตกลงราคา

ร้าน เอ.เอ็น ออดิโอคาร์

4,100.- ร้าน เอ.เอ็น ออดิโอคาร์

4,100.-

ลว 25 ม.ค.2560

1,000.-

ตกลงราคา

ร้านเฉลิมศิลป์ประดับยนต์

1,000.- ร้านเฉลิมศิลป์ประดับยนต์

1,000.-

ลว 25 ม.ค.2560

อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น
บ้านเบอร์เส้ง ม.1 ต.สะเตงนอก
21 จ้างประกอบอาหารว่างเปิดอาคาร
อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้าน
กม.32 ม.2 ต.อัยเยอร์เวง
22 จ้างทาป้ายไวนิลเปิดอาคาร
อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้าน
กม.32 ม.2 ต.อัยเยอร์เวง
23 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน

5,908.54 อู่นอ้ ยบริการ

กจ-3720 ยล.
24 จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน
กค-2419 ยล.
25 จ้างซ่อมรถบดสันสะเทือน ทะเบียน
ถ-0042 ยล.

-6ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

26 จ้างซ่อมรถกระบะกู้ชพี -กู้ภัย ทะเบียน

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

5,850.-

ตกลงราคา

อู่ชัยการช่าง

5,850.- อู่ชัยการช่าง

5,850.-

ลว 25 ม.ค.2560

2,660.-

ตกลงราคา

อู่ชัยการช่าง

2,660.- อู่ชัยการช่าง

2,660.-

ลว 25 ม.ค.2560

2,732.78 บริษัท พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา 2,732.78

ลว 25 ม.ค.2560

นข-935 ยล.
27 จ้างซ่อมรถกระบะกู้ชพี -กู้ภัย ทะเบียน
กง-1122 ยล.
28 จ้างซ่อมรถกระบะกู้ชพี -กู้ภัย ทะเบียน 2,732.78

ตกลงราคา บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา

กจ-3271 ยล.
29 จ้างซ่อมรถกระบะกู้ชพี -กู้ภัย ทะเบียน

3,900.-

ตกลงราคา

ร้านนานาสือ่ สาร

3,900.- ร้านนานาสือ่ สาร

3,900.-

ลว 25 ม.ค.2560

3,970.-

ตกลงราคา

ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก

3,970.- ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก

3,970.-

ลว 25 ม.ค.2560

18,173.-

ตกลงราคา

หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

18,173.- หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

18,173.-

เลขที1่ 40/2560

นข-935 ยล.
30 จ้างทาตรายาง จานวน 15
รายการ
31 จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์
ทะเบียน นข-935 ยล.

ลว 26 ม.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

32 จ้างประกอบอาหารว่าง รปภ.
งานสีสนั โคมไฟเบตง

4,800.-

ตกลงราคา

นายไชยยศ แก้วห่อทอง

4,800.- นายไชยยศ แก้วห่อทอง

4,800.-

ลว 26 ม.ค.2560

-7ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

33 จ้างทาป้ายไวนิล จานวน 2 รายการ

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1,200.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

18,800.-

ตกลงราคา

นางสารวญ โทบุรี

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

1,200.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

1,200.-

ลว 30 ม.ค.2560

18,800.-

เลขที1่ 42/2560

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พิการ
ผู้ดอ้ ยโอกาส ผู้ยากไร้
34 เช่าเก้าอี้โต๊ะ

18,800.- นางสารวญ โทบุรี

ลว 31 ม.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

35 งานขุดลอกคลองชุมชนกาแป๊ะ

1,500,000.- 1,500,000.- วิธีพิเศษ หจก.กาดือแปวัสดุ

กาตอนอก-ใน เขตเทศบาลเบตง

ยดและ
1,510,000.- หจก.เซ้าท์เพลนติง้ คอร์เปเรชั้น 1,480,000.- -รายละเอี
เลขที่ 152/2560
เอกสารถูกต้อง

หจก.เซ้าท์เพลนติ้ง คอร์เปเรชั้น 1,507,000.-

ต.เบตง จ.ยะลา
36 งานขุดลอกคลองบ้านกาโสด

9,000,000.- 9,000,000.- วิธีพิเศษ

ม.5 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา
จ.ยะลา (ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2)
37 งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2,500,000.คสล.2 ชั้น บ้านบัวทอง ม.2
ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา

2,661,900.-

หจก.อามันยะลาก่อสร้าง

8,995,000.- หจก.อามันยะลาก่อสร้าง

หจก.ผลดีพาณิชย์

9,010,000.-

วิธีพิเศษ หจก.กาดือแป วัสดุ

2,528,000.- หจก.เอฟ.แอล.การก่อสร้าง

หจก.เอฟ.แอล.การก่อสร้าง 2,500,000.-

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว 6 ก.พ.2560

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

-รายละเอียดและ

8,985,000.- เอกสารถูกต้อง

เลขที่ 153/2560

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว 6 ก.พ.2560

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

ยดและ
2,480,000.- -รายละเอี
เลขที่ 175/2560
เอกสารถูกต้อง
ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว 17 ก.พ.2560

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

-8ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

38 งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2,500,000.คสล.2.ชั้น บ้านกะดูโด๊ะ หมูท่ ี่ 3
ต.สะเอะ อ.กรงปินงั จ.ยะลา

ราคากลาง
2,615,000.-

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีพิเศษ หจก.ยะลาอาค-คอนส์

หจก.อามันยะลาก่อสร้าง

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

2,615,000.- หจก.อามันยะลาก่อสร้าง
2,595,000.-

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

ยดและ
2,485,000.- -รายละเอี
เลขที่ 182/2560
เอกสารถูกต้อง
ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว 21 ก.พ.2560

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

