แบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

1 จ้างทาป้ายไวนิล จานวน 1 ป้าย

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

4,350.-

ตกลงราคา

หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา

29,625.-

ตกลงราคา

นางสารวญ โทบุรี

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

4,350.- หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

4,350.-

ลว 7 พ.ย.2559

29,625.-

เลขที่ 43/2560

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
พบปะยามเช้า
2 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการ

29,625.- นางสารวญ โทบุรี

เทิดทูนพระมหากษัตริย์

ลว 8 พ.ย.2559

"องค์พ่อหลวง"

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

3 จ้างทาป้ายไวนิล จานวน 6 ผืน

360.-

ตกลงราคา

หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา

47,888.-

ตกลงราคา

นางสารวญ โทบุรี

360.- หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา

360.-

ลว 7 พ.ย.2559

47,888.-

เลขที่ 44/2560

โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์
"องค์พ่อหลวง"
4 เช่าเต็นท์โดมโต๊ะพร้อมผ้าปูเก้าอี้

47,888.- นางสารวญ โทบุรี

พลาสติกโครงการ อบจ.ยะลา

ลว 8 พ.ย.2559

พบปะหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชน

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

-2ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

5 จ้างประกอบอาหารพร้อมน้าดื่ม 285,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ร้านครัวไลลา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

285,000.- ร้านครัวไลลา

(โดยสรุป)

285,000.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 45/2560

โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์

ลว 8 พ.ย.2559

"องค์พ่อหลวง"

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

6 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน

8,242.21

ตกลงราคา บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา

8,242.21 บริษัท พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา 8,242.21

ลว 8 พ.ย.2559

2,768.09

ตกลงราคา บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา

2,768.09 บริษัท พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา 2,768.09

ลว 8 พ.ย.2559

กค -2420 ยล.
7 จ้างซ่อมรถยนต์เก๋ง
ทะเบียน กข-5151 ยล.
8 เช่าเครื่องเสียงโครงการ

8,000.-

ตกลงราคา

นายณัฐนันท์ นิยมเจริญ

22,750.-

ตกลงราคา

นางฟาดีล๊ะ อัสมะแอ

8,000.- นายณัฐนันท์ นิยมเจริญ

8,000.-

ลว 9 พ.ย.2559

22,750.-

เลขที่ 46/2560

อบจ.ยะลาพบปะหัวหน้าส่วน
ราชการและสื่อมวลชน
9 จ้างประกอบอาหารโครงการ

22,750.- นางฟาดีล๊ะ อัสมะแอ

อบจ.ยะลาพบปะหัวหน้าส่วน

ลว 10 พ.ย.2559

ราชการและสื่อมวลชน

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

10 จ้างทาพานพุ่ม จานวน 1 พาน
เพื่อใช้ในกิจกรรม วันพระบิดา
แห่งฝนหลวง

500.-

ตกลงราคา

นายณัฐนันท์

500.- นายณัฐนันท์

500.-

ลว 10 พ.ย.2559

-3ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

11 จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ 2 ตอน

5,945.99

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

4 ประตู ทะเบียน กค-4944 ยล.

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา

ตกลงซื้อหรือจ้าง

บริษทั ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง 5,945.99 บริษทั ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง
1972 จากัด สาขายะลา

12 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ตค-228 ยล. 55,875.-

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

5,945.99

ลว 10 พ.ย.2559

55,875.-

เลขที่ 68/2560

1972 จากัด สาขายะลา
55,875.- หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 80-4224 ยล.

ลว 30 พ.ย.2559

ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 80-5173 ยล.

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

13 จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน
บ-2207 ยล.

1,460.-

ตกลงราคา

อู่ชัยการช่าง

1,460.- อู่ชัยการช่าง

1,460.-

ลว 16 พ.ย.2559

14 จ้างจัดดอกไม้สดสีขาว จานวน 5 พาน

2,500.-

ตกลงราคา

ร้านราชาวดีฟรอรีส

2,500.- ร้านราชาวดีฟรอรีส

2,500.-

ลว 16 พ.ย.2559

9,125.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

9,125.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

9,125.-

ลว 16 พ.ย.2559

เพื่อใช้ในโครงการรวมพลังอาสาสมัคร

กู้ชีพ-กู้ภัย คชภ.อบจ.ยะลา และ
เครือข่ายจิตอาสาร่วมใจทาความดี
และแสดงไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
15 จ้างทาป้ายไวนิล จานวน 3 ป้าย

-4ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

16 จ้างทาโปรแกรมระบบฐานข้อมูล 200,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

วีธพี ิเศษ ร้านไอทีโซลูชั่น

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

200,000.- ร้านไอทีโซลูชั่น

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

200,000.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 50/2560

บุคลากรสังกัด อบจ.ยะลา

ลว 16 พ.ย.2559

จานวน 1 โปรแกรม

สัญญาจ้าง

17 จ้างซ่อมสร้างผิวลาดยางพารา

9,214,000.- 9,214,000.- วีธพ
ี ิเศษ หจก.อาบาดีโยธากิจ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย

หกจ.ชินวรยะลาก่อสร้าง

9,214,000.- หจก.อาบาดีโยธากิจ

9,160,000.-

เลขที่ 53/2560
ลว 17 พ.ย.2559

9,353,000.-

บ้านเนียง อ.เมืองยะลา -บ้านกือยา

สัญญาจ้าง

จ.ยะลา ช่วงที่ 4
18 จ้างประกอบอาหารโครงการ

30,500.-

ตกลงราคา

น.ส.ฮาปือเสาะ คอมอลอ

30,500.- น.ส.ฮาปือเสาะ คอมอลอ

30,500.-

เลขที่ 56/2560

พัฒนาศักยภาพ ศชภ.อบจ.ยะลา

ลว 17 พ.ย.2559

และภาคีเครือข่าย อปพร.

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

19 จ้างซ่อมรถยนต์เก๋ง

59,077.91

ตกลงราคา บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา

59,077.91 บริษัท พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา 59,077.91

ทะเบียน กข-5151 ยล.

เลขที่ 64/2560
ลว 23 พ.ย.2559
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

20 จ้างซ่อมรถรถยนต์แวนตรวจการณ์
ทะเบียน ม-0895 ยล.

1,347.13

ตกลงราคา บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา

1,347.13 บริษัท พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา 1,347.13

ลว 28 พ.ย.2559

-5ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

21 จัดจ้างทาเอกสารรายงาน

ราคากลาง

590,700.-

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

แสดงผลการปฏิบตั ิงาน ประจาปี

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

บริษทั บลูอิมเมจ จากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

590,700.- บริษทั บลูอิมเมจ จากัด

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

580,000.-

เลขที่ 89/2560

บริษัท เอสปริ้นท์ (2004) จากัด 600,700.-

ลว 19 ธ.ค.2559

2559 ของ อบจ.ยะลา
22 จ้างงานก่อสร้างถนน คสล.

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สัญญาจ้าง
2,200,000.- 2,224,000.- วิธพ
ี ิเศษ หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง

เลขที่ 98/2560

2,190,000.-

หจก.เอฟ.แอล.การก่อสร้าง 2,224,000.-

สายปีแยะ-สนามกีฬา ม.6 ต.บือมัง

อ.รามัน จ.ยะลา
23 งานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน 2,500,000.-

2,222,000.- หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง

2,490,000.-

ปอเอาะ หมู่ที่ 6 ต.เขื่อนบางลาง

วิธพี ิเศษ หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง
หจก.ซายูตี การโยธา

2,489,000.- หจก.ซายูตี การโยธา
2,488,000.-

อ.บันนังสตา -บ้านบัวทอง

ลว 23 ธ.ค.2559
ยดและ
2,480,000.- -รายละเอี
เอกสารถูกต้อง

สัญญาจ้าง
เลขที่ 97/2559

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว 23 ธ.ค.2559

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหร อ.ธารโต
จ.ยะลา
24 งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2,550,000.คสล.2 ชั้น บ้านฮูยงบาโร๊ะ ม.5
ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา

2,623,800.-

วิธพี ิเศษ หจก.เคพาณิชย์
หจก.กาดือแป วัสดุ

2,560,000.- หจก.กาดือแป วัสดุ
2,548,000.-

ยดและ
2,535,000.- -รายละเอี
เลขที่ 100/2560
เอกสารถูกต้อง
ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว 26 ธ.ค.2559

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

