แบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ในรอบเดือน ตุลาคม 2559
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

1 จ้างดูแลภูมิทัศน์รอบอาคาร
สานักงานองค์การบริหารส่วน

ราคากลาง

118,800.-

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีพิเศษ นายจิรศักดิ์ เฉิดฉิม้

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

118,800.- นายจิรศักดิ์ เฉิดฉิม้

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

118,800.- รายเดียว เลขที่ 1/2559
ลว 3 ต.ค.2559

จังหวัดยะลา ประจาปี 2560
2 จ้างดูแลภูมิทัศน์รอบอาคาร
สานักงานองค์การบริหารส่วน

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

สัญญาจ้าง
118,800.-

วิธีพิเศษ นายวิทยา มลิชู

118,800.- นายวิทยา มลิชู

118,800.- รายเดียว เลขที่ 2/2559
ลว 3 ต.ค.2559

จังหวัดยะลา ประจาปี 2560
3 จ้างเหมาทาความสะอาดสถานที่ 4,500,600.บ่อน้าร้อน เบตง

สัญญาจ้าง
4,500,600.-

วิธีพิเศษ ร้านทูคอนเนอร์

414,600.- ร้านทูคอนเนอร์

414,600.- รายเดียว เลขที่ 3/2559
ลว 3 ต.ค.2559

สัญญาจ้าง
4 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 690,000.เพือ่ ดูแลความสะอาดอาคารสานักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

กรณีพิเศษ

รายละเอียดและ
เอกสารถูกต้อง

ร้านก้าวใหม่

732,000.- ร้านสันติภาพ

ร้านภูมิภัณฑ์

705,000.-

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว 3 ต.ค.2559

ร้านสันติภาพ

690,000.-

เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

690,000.-

เลขที่ 4/2560

-2ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

5 จ้างเหมาบริการเวรยามรักษา
ความปลอดภัยบริเวณอาคาร

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

2,052,000.- 2,052,000.- กรณีพิเศษ องค์การสงเคราะห์ทหาร

ผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

2,052,000.- องค์การสงเคราะห์ทหาร

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

2,052,000.- รายเดียว เลขที่ 31/2560

ผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

ลว 3 ต.ค.2559

สานักงาน อบจ.ยะลา และ

สัญญาจ้าง

บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.ยะลา
6 จ้างต่ออายุโดเมนเนม

8,000.-

ตกลงราคา

บริษัท เอ็มเน็ตโซลูชั้น จากัด

8,000.- บริษัท เอ็มเน็ตโซลูชั้น จากัด

8,000.-

ลว 4 ต.ค.2559

7 จ้างประกอบอาหารว่างเปิดอาคาร
อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้าน

7,500.-

ตกลงราคา

นางวนิสา ละฮา

7,500.- นางวนิสา ละฮา

7,500.-

ลว 5 ต.ค.2559

2,500.-

กรณีพิเศษ

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

2,500.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

2,500.-

ลว 5 ต.ค.2559

7,500.-

ตกลงราคา

นายแวดาโอะ หะยีซาเม๊าะ

7,500.- นายแวดาโอะ หะยีซาเม๊าะ

7,500.-

ลว 5 ต.ค.2559

มาแฮ
8 จ้างทาป้ายไวนิลเปิดอาคาร
อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้าน
มาแฮ
9 จ้างประกอบอาหารกลางวัน
และอาหารว่างสาหรับคน 100 คน

เพือ่ ใช้ในโครงการ อบจ.ยะลา
ร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความ

ปรองดอง

-3ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

10 จ้างทาตรายาง จานวน 3 รายการ

1,800.-

ตกลงราคา

ร้านพงศ์ศิลป์บล๊อก

11 จ้างซ่อมบารุงรักษารถยนต์
กระบะ ทะเบียน กค-8500 ยล.

2,831.22

ตกลงราคา

บริษัท สยามนิสสันปัตตานี

12 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

95,000.-

(2000)
ตกลงราคา

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

นางสาวรพีพรณ เบ็ญโล๊ะ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

1,800.- ร้านพงศ์ศิลป์บล๊อก
2,831.22 บริษัท สยามนิสสันปัตตานี

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

1,800.-

ลว 6 ต.ค.2559

2,831.22

ลว 10 ต.ค.2559

95,000.-

เลขที่ 15/2560

(2000)
95,000.- นางสาวรพีพรณ เบ็ญโล๊ะ

"ชุมชนต้นแบบแห่งความดี"

ลว 11 ต.ค.2559

ภาคใต้ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สมเด็จพระนางเจ้า" พระบรมราชินีนาถ

และพระบรมวงศานุวงศ์
13 เช่าเวลาเพือ่ จัดรายการประชา

258,940.-

กรณีพิเศษ

สัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง 258,940.- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดยะลา

258,940.-

ประเทศไทย จังหวัดยะลา

เลขที่ 14/2560
ลว 11 ต.ค.2559

เพือ่ เผยแพร่ข่าวสารผลงานโครงการ

สัญญาเช่า

ต่างๆของ อบจ.ยะลา ศรีญาลอ
14 จ้างดูแลลิฟท์ จานวน 1 ปี

27,600.-

กรณีพิเศษ

บริษัท ชุมทางเซอร์วิส

27,600.- บริษัท ชุมทางเซอร์วิส

27,600.-

เลขที่ 25/2560
ลว 12 ต.ค.2559
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

-4ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

15 จ้างกาจัดปลวกบริเวณพืน้ ที่

12,900.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
กรณีพิเศษ

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หกจ.ที.แคร์ กรุ๊ป เซอร์วิส

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

12,900.- หกจ.ที.แคร์ กรุ๊ป เซอร์วิส

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

12,900.-

สานักงาน อบจ.ยะลา

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

เลขที่ 26/2560
ลว 13 ต.ค.2559
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

16 จ้างจัดรายการประชาสัมพันธ์

1,284,000.- 1,284,000.- กรณีพิเศษ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 1,284,000.- สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 1,284,000.- รายเดียว เลขที่ 30/2560

เพือ่ เผยแพร่ข่าวสาร ผลงาน

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

ลว 13 ต.ค.2559

โครงการต่างๆ ของอบจ.ยะลา

สัญญาจ้าง

ก้าวหน้าก้าวไกล ไปกับ อบจ.ยะลา
17 จ้างทาพวงมาลา เนือ่ งในวัน

1,000.-

ตกลงราคา

ร้านราชาวดีฟรอรีส

1,000.- ร้านราชาวดีฟรอรีส

1,000.-

ลว 21 ต.ค.2559

5,281.52 บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิง้ 1972 5,281.52

ลว 21 ต.ค.2559

47,888.- นางสารวญ โทบุรี

เลขที่ 32/2560

พระปิยมหาราช วันที่ 23 ต.ค.2559
18 จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ

5,281.52

ตกลงราคา บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง 1972

47,888.-

ตกลงราคา

ทะเบียน กข-7901 ยล.
19 เช่าเต็นท์โต๊ะ และเก้าอี้

นางสารวญ โทบุรี

47,888.-

ลว 25 ต.ค.2559
บันทึกข้อตกลงการเช่า

-5ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

20 จ้างทาวารสารเพือ่ ประชาสัมพันธ์ 1,980,000.- 1980,000.-

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
กรณีพิเศษ

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

บริษัท บลูอิมเมจ จากัด

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

1,980,000.- บริษัท บลูอิมเมจ จากัด

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

1,980,000.- รายเดียว เลขที่ 34/2560

และเผยแพร่ผลงานขององค์การ

ลว 26 ต.ค.2559

บริหารส่วนจังหวัดยะลา

สัญญาจ้าง

ประจาปี 2560
21 จ้างทาปฏิทิน ประจาปี 2560

750,000.- 750,000.- วิธีพิเศษ บ.เอสบริ้นท์ (2000) จากัด 760,000.- บ.บลูอิมเมจ จากัด
บ.บลูอิมเมจ จากัด

22 จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน 13,664.97
กง-3711 ยล. จานวน 6 รายการ

ตกลงราคา บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง 1972

-รายละเอียดและ

736,000.- เอกสารถูกต้อง เลขที่ 36/2560

750,000.13,664.97 บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิง้ 1972 13,664.97

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว 26 ต.ค.2559

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 106/2560
ลว 28 ธ.ค.2559
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

