แบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ในรอบเดือน มิถุนายน 2560
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

1 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และ

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

3,100.-

ตกลงราคา

ร้านไอทีซิสเต็ม

33,656.-

ตกลงราคา

หสม.อู่วฒ
ั น์ยนต์แทรคเตอร์

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

3,100.- ร้านไอทีซิสเต็ม

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

3,100.-

ลว 1 มิ.ย.2560

33,656.-

เลขที3่ 30/2560

เครื่องปริ้นเตอร์ จานวน 2 รายการ
เพือ่ ให้เครื่องคอมพิวเตอร์
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0015
และเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข
416-46-0009
2 จ้างซ่อมฟาร์มแทรคเตอร์

33,656.- หสม.อู่วฒ
ั น์ยนต์แทรคเตอร์

ทะเบียน ตค-228 ยล.และ

ลว 1 มิ.ย.2560

รถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ ทะเบียน

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

80-4492 ยล. จานวน 4 รายการ
3 จ้างซ่อมบารุงรักษารถยนต์เก๋ง

5,277.78

ตกลงราคา บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา

5,277.78 บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา 5,277.78

ลว 5 มิ.ย.2560

ทะเบียน กข-5151 ยล. จานวน
7 รายการ
-2ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ

ราคากลาง

วิธีซื้อ

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

ซื้อหรือจ้าง

4 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้าน

ราคากลาง

85,000.- 86,000.-

หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หจก.จักรพรรดิ 2014

ตกลงซื้อหรือจ้าง

85,000.- หจก.จักรพรรดิ 2014

(โดยสรุป)

85,000.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที3่ 33/2560

พักองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลว 6 มิ.ย.2560

บ้านพัก เลที่ 2/18 ถนนเอกราช

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา
5 จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดทาความร้อน

4,500.-

ตกลงราคา

ร้านไอทีซิสเต็ม

4,500.- ร้านไอทีซิสเต็ม

ตกลงราคา

หจก.จักรพรรดิ 2014

4,500.-

ลว 6 มิ.ย.2560

147,000.-

เลขที3่ 34/2560

จานวน 1 ชุด เพือ่ ให้เครื่องปริ้นเตอร์
รหัส ครุภัณฑ์ 416-57-0048
6 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้าน

147,000.- 148,000.-

147,000.- หจก.จักรพรรดิ 2014

พักองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลว 7 มิ.ย.2560

บ้านพัก เลที่ 2/3 ถนนเอกราช

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา

-3ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

7 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของ

35,900.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ร้านผังเมือง 4 แอร์

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

35,900.- ร้านผังเมือง 4 แอร์

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

35,900.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที3่ 35/2560

โรงเรียนลาพะยาประชานุเคราะห์

ลว 9 มิ.ย.2560

จานวน 13 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

420-50-0031 ถึง 420-50-0040
และหมายเลขครุภัณฑฺ์ 420-54-0047
ถึง 420-54-0050
8 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 104,000.- 13,000.-

ตกลงราคา

แฟมิลี่สมหวังทัวร์

104,000.- แฟมิลี่สมหวังทัวร์

104,000.-

เลขที3่ 37/2560

จานวน 2 คัน ประกอบด้วยรถ

ลว 13 มิ.ย.2560

ทะเบียน 30-0508 ยล.และ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

ทะเบียน 31-7212 กทม
ระหว่างวันที่ 20 -23 มิ.ย 60
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์
"องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย
เสด็จสู่สวรรคาลัย

-4ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

9 จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย

ราคากลาง

205,465.-

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

อู่ชัยการช่าง

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

205,465.- อู่ชัยการช่าง

(โดยสรุป)

205,465.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที3่ 38/2560

ทะเบียน 80-4493 ยล.

ลว 13 มิ.ย.2560

จานวน 41 รายการ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

10 จ้างทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

3,975.-

250.-

ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟาฮัดโฆษณายะลา

3,975.- ห้างหุน้ ส่วนจากัด ฟาฮัดโฆษณายะลา

3,975.-

ลว 13 มิ.ย.2560

34,000.-

เลขที่ 344/2560

จานวน 3 รายการ เพือ่ ใช้ใน
กิจกรรมดูดวงจันทร์ และป้ายหน้า
เวทีสาหรับกิจกรรมอบรมจริยธรรม
และเอี๊ยะติกาฟ
11 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

34,000.-

ตกลงราคา

ร้านไอทีซิสเต็ม

34,000.- ร้านไอทีซิสเต็ม

รหัส 416-60-0014 และ

ลว 14 มิ.ย.2560

416-52-0022 จานวน 2

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

รายการ
12 จ้างอัดภาพ ขนาด 4 6 นิ้ว
จานน 94 ภาพ

470.-

ตกลงราคา บริษัท 07 ดิจิตอลเซอร์วิสเซ็นเตอร์

470.- บริษทั 07 ดิจิตอลเซอร์วิสเซ็นเตอร์

470.-

ลว 15 มิ.ย.2560

-5ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

13 จ้างทาป้ายไวนิล ขนาด1.50X3.0

1,125.-

ราคากลาง

250.-

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมิเดียโฆษณา

1,125.- หสม.กราฟิคมิเดียโฆษณา

1,125.-

ลว 16 มิ.ย.2560

ตกลงราคา

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

30,000.- มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

30,000.-

ลว 16 มิ.ย.2560

ตกลงราคา

หสม.กราฟิกมีเดียโฆษณา

1,125.- หสม.กราฟิกมีเดียโฆษณา

1,125.-

ลว 16 มิ.ย.2560

เมตร จานวน 1 ป้าย เพือ่ ใช้ใน
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
คุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ กิจกรรม
สูงวัยอย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ
14 จ้างที่ปรึกษาสารวจความพึงพอใจ 30,000.ของผู้รับบริการทีม่ ีต่อการให้บริการ
ของอบจ.ยะลา ประจาปี
2560
15 จ้างทาป้ายไวนิล ขนาด 1.50X3.00
เมตร จานวน 1 ป้าย เพือ่ ใช้ใน
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
คุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ กิจกรรม
สูงวัยอย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ

1,125.-

250.-

-6ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

16 จ้างประกอบอาหารกล่อง จานวน 10,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

นายอาแต ตีมง

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

10,000.- นายอาแต ตีมง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

10,000.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 348/2560

200 กล่อง ในวันที่ 24 มิถุนายน

ลว 16 มิ.ย.2560

2560 ณ ศาลาดูดวงจันทร์

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

ต.ยะหา อ.ยะลา จ.ยะลา
17 จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์

63,825.50

ตกลงราคา บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา

63,825.50 บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา 63,825.50

เลขที่ 350/2560

ทะเบียน กค-2420 ยล. จานวน

ลว 19 มิ.ย.2560

8 รายการ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

18 จ้างเหมาแรงงานเพือ่ ก่อสร้างบ้าน 59,000.-

ตกลงราคา

หจก.กาดือแปวัสดุ

59,000.- หจก.กาดือแปวัสดุ

59,000.-

เลขที่ 351/2560

จานวน 1 หลัง ณ บ้านเลขที่

ลว 19 มิ.ย.2560

70/2 ม.2 ต.ยะลา อ.เมืองยะลา

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

จ.ยะลา
19 จ้างทาตราดุลโรงเรียยลาพะยา

3,500.-

ตกลงราคา

ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก

ประชานุเคราะห์ จานวน 1 ชุด

-7-

3,500.- ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก

3,500.-

ลว 22 มิ.ย.2560

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

20 จ้างซ่อมรถยนต์นั่งแบบตรวจการณ์ 43,020.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

อู่ชัยการช่าง

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

43,020.- อู่ชัยการช่าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

43,020.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที3่ 55/2560

5 ประตู ทะเบียน นก-760 ยล.

ลว 28 มิ.ย.2560

,รถกระบะ ทะเบียน บ-0511 ยล.

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

และรถกระบะ ทะเบียน ก-1122 ยล.
21 จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ อบจ.ยะลา

16,000.-

ตกลงราคา

บริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จากัด 16,000.- บริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จากัด

16,000.-

เลขที3่ 56/2560
ลว 28 มิ.ย.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

22 จ้างซ่อมรถกู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน

1,450.-

ตกลงราคา

ร้านเกรียงไกรแอร์

1,450.- ร้านเกรียงไกรแอร์

1,450.-

ลว 28 มิ.ย.2560

7,080.-

ตกลงราคา

ร้านปกรณ์แอร์

7,080.- ร้านปกรณ์แอร์

7,080.-

ลว 28 มิ.ย.2560

กข-2608 ยล.จานวน 1 รายการ
23 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
จานวน 1 เครื่อง

-8ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

24 จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ

ราคากลาง

191,179.-

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

หสม. อู่วฒ
ั น์ยนต์แทรคเตอร์ 191,179.- หสม. อู่วฒ
ั น์ยนต์แทรคเตอร์

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

191,179.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที3่ 57/2560

ทะเบียน 80-4224 ยล.

ลว 29 มิ.ย.2560

จานวน 30 รายการ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

25 จ้างซ่อมแซมอาคารเรียน

197,000.- 200,000.-

ตกลงราคา

หจก.เอ็น.เอ็น.พี.บิลดิ้งกรุ๊ป 197,000.- หจก.เอ็น.เอ็น.พี.บิลดิ้งกรุ๊ป

197,000.-

เลขที่358 /2560

และอาคารประกอบของโรงเรียน

ลว 29 มิ.ย.2560

ลาพะยาประชานุเคราะห์

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

26 จ้างซ่อมรถขุดตีตะขาบ

82,950.-

ตกลงราคา

หสม. อู่วฒ
ั น์ยนต์แทรคเตอร์ 82,950.- หสม. อู่วฒ
ั น์ยนต์แทรคเตอร์

82,950.-

ทะเบียน ตค-231 ยล. จานวน

ลว 29 มิ.ย.2560

8 รายการ
27 จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง

เลขที3่ 59/2560

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

55,096.-

ตกลงราคา

หสม. อู่วฒ
ั น์ยนต์แทรคเตอร์ 55,096.- หสม. อู่วฒ
ั น์ยนต์แทรคเตอร์

55,096.-

เลขที3่ 60/2560

ทะเบียน ตค-65 ยล.และ

ลว 29 มิ.ย.2560

รถตักดินล้อยาง ทะเบียน

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

ตค-120 ยล.
28 จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ
ทะเบียน 80-6001 ยล.
จานวน 1 รายการ

1,400.-

ตกลงราคา

ร้านเกรียงไกรแอร์

1,400.- ร้านเกรียงไกรแอร์

1,400.-

ลว29 มิ.ย.2560

-9ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

29 จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 2,700,000.คสล.2 ชั้น บ้านบือแนนากอ
หมูท่ ี่ 3 ต.บาลอ อ.รามัน
จ.ยะลา

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

2,700,000.- ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

บจก.ดับบลิว แอนด์ เอ็ม ดีไซน์ 2,709,400.- บจก.ดับบลิว แอนด์ เอ็ม ดีไซน์ 2,689,000.-

เลขที3่ 46/2560

หจก.กาดือแป วัสดุ

ลว 15 มิ.ย.2560

2,826,000.-

สัญญาจ้าง

