แบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

1 ซ่อมรถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย (ศชภ.อบจ. 35,685.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

อู่ชัยการช่าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

35,685.- อู่ชัยการช่าง

(โดยสรุป)

35,685.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที2่ 91 /2560

ยะลาศูนย์ตลาดเก่า) จานวน

ลว 1 พ.ค.2560

8 รายการ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

2 เช่าเครื่องขยายเสียงชุดกลาง

8,500.-

ตกลงราคา

นายบัญชร ชัยชนะพาล

720.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

8,500.- นายบัญชร ชัยชนะพาล

8,500.-

ลว 1 พ.ค.2560

720.-

ลว 1 พ.ค.2560

พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในการอนุรักษ์ดิน
น้า และป่าไม้ จานวน 1 ชุด
3 จ้างทาป้ายไวนิล ขนาด
1.20X2.40 เมตร จานวน 1 ป้าย
เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว กิจกรรม
"Big Clening Day ศาลาดูดวง
จันทร์ยะหา" ประจาปี
งบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1
-2-

720.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

4 จ้างซ่อมบารุงรักษารถยนต์

15,947.28

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

กระบะ 4 ประตู ทะเบียน

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

บริษทั ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง 15,947.28 บริษทั ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง
(1972) จากัด สาขายะลา

(โดยสรุป)

15,947.28

(1972) จากัด สาขายะลา

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที2่ 95 /2560

ลว 2 พ.ค.2560

กค-4944 ยล. จานวน 16 รายการ
5 จ้างทาป้ายไวนิล จานวน 3

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

4,470.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

4,470.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

4,470.-

ลว 2 พ.ค.2560

15,092.35 บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา 15,092.35

เลขที3่ 06/2560

ป้าย และป้ายเวที 1 ป้าย
เพื่อใช้ในโครงการบริหารจัดการ
น้าในพื้นที่จังหวัดยะลา
"กิจกรรมการสร้างฝายประชารัฐ"
6 จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์

15,092.35

ตกลงราคา บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา

หมายเลขทะเบียน กค-2420 ยล.

ลว 3 พ.ค.2560

จานวน 20 รายการ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

7 จ้างซ่อมเก้าอี้ทางาน จานวน 13 ตัว

7,500.-

ตกลงราคา

หจก. บุญสินเฟอร์นิเจอร์

7,500.- หจก. บุญสินเฟอร์นิเจอร์

7,500.-

ลว 3 พ.ค.2560

-3ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

8 จ้างประกอบอาหารกลางวัน

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

7,500.-

ตกลงราคา

นายแวดาโอะ หะยีซาเม๊าะ

30,030.-

ตกลงราคา

ร้านนิบงก๊อปปี้

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

7,500.- นายแวดาโอะ หะยีซาเม๊าะ

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

7,500.-

ลว 4 พ.ค.2560

30,030.-

เลขที3่ 07/2560

และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
จานวน 100 ชุด เพือ่ ใช้ในโครงการ

อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์
เสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน

9 จ้างถ่ายเอกสารหนังสือแบบ

30,030.- ร้านนิบงก๊อปปี้

เรียนพร้อมเข้าเล่ม จานวน 4 รายการ

ลว 5 พ.ค.2560

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

การสอนอ่านภาษาสู่อาเซียน
10 จ้างทาป้ายไวนิล จานวน 1 ป้าย
สาหรับใช้ในโครงการส่งเสริม
การสอนอ่านภาษาอาเซี่ยน
กิจกรรม"อบรมกาารพัฒนา
ทักษะการเขียนอ่านภาษามลายู"

3,125.-

ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจากัด ฟาฮัดโฆษณายะลา

3,125.- ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟาฮัดโฆษณายะลา

3,125.-

ลว 9 พ.ค.2560

-4ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

11 เช่าห้องประชุมสานักงาน

9,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

คณะกรรมการอิสลามประจา

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

สานักงานคณะกรรมการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

9,000.- สานักงานคณะกรรมการ

อิสลามประจาจังหวัดยะลา

อิสลามประจาจังหวัดยะลา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

2,500.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

9,000.-

ลว 9 พ.ค.2560

2,500.-

ลว 9 พ.ค.2560

จังหวัดยะลา (หลังเก่า) จานวน 9 วัน
โครงการส่งเสริมการสอนอ่าน
ภาษาอาเซียน กิจกรรม"อบรม
การพัฒนาทักษะการเขียนอ่าน
ภาษามลายู" ประจาปี 2560
12 จ้างทาป้ายไวนิล ขนาด
2.00X5.00 เมตร จานวน 1 ผืน
เปิดอาคารอเนกประสงค์ คสล.2
ชั้น บ้านแบหอ ม.2 ต.ห้วยกระทิง
อ.บันนังสตา จ.ยะลา

2,500.-

ตกลงราคา

-5ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

13 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อม

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

5,000.-

ตกลงราคา

นางวณิตสา ละฮา

1,351.41

ตกลงราคา บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา

116,870.-

ตกลงราคา บริษทั เพฟไลน์ (ประเทศไทย) จากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

5,000.- นางวณิตสา ละฮา

5,000.-

ลว 8 พ.ค.2560

1,351.41 บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา

1,351.41

ลว 15 พ.ค.2560

116,870.- บริษัท เพฟไลน์ (ประเทศไทย) จากัด 116,870.-

เลขที่314/2560

เครื่องดื่ม จานวน 200 ชุด
เปิดอาคารอเนกประสงค์ คสล.2
ชั้น บ้านแบหอ ม.2 ต.ห้วยกระทิง
อ.บันนังสตา จ.ยะลา
14 จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ ทะเบียน
40-0195 ยล. จานวน 4 รายการ
15 จ้างซ่อมรถบารุงถนนและปูพื้น
ผิวทาง ทะเบียน 80-6534 ยล.

ลว 15 พ.ค.2560

จานวน 21 รายการ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

16 จ้างพิมพ์ปฏิทนิ เดือนรอมฎอน

70,000.-

ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจากัด ฟาฮัดโฆษณายะลา

70,000.- ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟาฮัดโฆษณายะลา 70,000.-

เลขที่ 318/2560

ประจาปี 2560 ขนาด 29X42

ลว 16 พ.ค.2560

เซนติเมตร พิมพ์ 4 สี กระดาษ

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

อาร์ตมัน 130 แกรม จานวน
10,000 ฉบับ

-6ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

17 จ้างประกอบอาหารกลางวัน

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

6,000.-

ตกลงราคา

นางสาววาสนา เจ๊ะดือเร๊ะ

6,000.- นางสาววาสนา เจ๊ะดือเร๊ะ

6,000.-

ลว 16 พ.ค.2560

8,500.-

ตกลงราคา

นายบัญชร ชัยชนะพาล

8,500.- นายบัญชร ชัยชนะพาล

8,500.-

ลว 18 พ.ค.2560

10,000.-

ตกลงราคา

นางวณิตสา ละฮา

10,000.- นางวณิตสา ละฮา

10,000.-

เลขที่ 320/2560

พร้อมน้าดื่ม จานวน 100 ชุด
โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์
การท่องเที่ยว "Big Cleaning Day
ศาลาดูดวงจันทร์ยะหา" ประจาปี 2560

18 เช่าเครื่องเสียงชุด กลาง 1 ชุด
เพื่อใช้ในพิธสี ่งมอบฝายมีชีวิต
ตัวที่ 412 สู่ชุมชน บ้านสลาแด
ม.3 ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา

19 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม จานวน 400 ชุด

ลว 19 พ.ค.2560

โครงการการจัดการทรัพยากร

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
20 จ้างซ่อมบารุงรักษารถยนต์
ตรวจการณ์ ทะเบียน กค-2419 ยล.

จานวน 13 รายการ

11,755.34

ตกลงราคา

บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด 11,755.34 บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด
สาขายะลา

สาขายะลา

11,755.34

เลขที่ 321/2560
ลว 19 พ.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

-7ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

21 จ้างทาป้ายไวนิล จานวน 3 รายการ 21,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

21,000.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

21,000.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 322/2560
ลว 19 พ.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

22 จ้างทาป้ายไวนิลหน้าเวที ขนาด

2,500.-

ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจากัด ฟาฮัดโฆษณายะลา

2,500.- ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟาฮัดโฆษณายะลา

2,500.-

ลว 22 พ.ค.2560

7,500.-

ตกลงราคา

นายแวดาโอะ หะยีซาเม๊าะ

7,500.- นายแวดาโอะ หะยีซาเม๊าะ

7,500.-

ลว 22 พ.ค.2560

60,788.-

ตกลงราคา

หสม. อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์ 60,788.- หสม. อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

60,788.-

เลขที่ 325/2560

2.00X5.00 เมตร จานวน 1 ผืน
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ 2560
23 จ้างประกอบอาหารกลางวัน
และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
จานวน 100 ชุด โครงการ อบจ.ยะลา

ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้าง
ความปรองดอง สมานฉันท์
เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
24 จ้างซ่อมรถเทรลเลอร์ 10 ล้อ
ทะเบียน 80-4223 ยล. จานวน

ลว 24 พ.ค.2560

4 รายการ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

-8ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

25 จ้างซ่อมเครื่องพิวเตอร์

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

500.-

ตกลงราคา

ร้านไอทีซิสเต็ม

500.- ร้านไอทีซิสเต็ม

500.-

ลว 24 พ.ค.2560

1,800.-

ตกลงราคา

ร้านนิบงก๊อปปี้

1,800.- ร้านนิบงก๊อปปี้

1,800.-

ลว 25 พ.ค.2560

960.-

ตกลงราคา

ร้านนิบงก๊อปปี้

960.- ร้านนิบงก๊อปปี้

960.-

ลว 25 พ.ค.2560

715.83

715.83

ลว 29 พ.ค.2560

จานวน 1 เครื่อง
26 จ้างเข้าเล่มเอกสารพร้อม
เคลือบปก จานวน 30 เล่ม
เพื่อเป็นกรอบปฏิบัติในการขับเคลื่อน

งานด้านการป้องกันการทุจริตฯ
ของอบจ.ยะลา
27 จ้างถ่ายเอกสาร จานวน 30 ชุด
เพื่อเป็นกรอบปฏิบัติในการขับเคลื่อน

งานด้านการป้องกันการทุจริตฯ
ของอบจ.ยะลา
28 จ้างซ่อมบารุงรักษารถยนต์
ทะเบียน 40-0189 ยล.

715.83

ตกลงราคา บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา

บริษัท พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา

