แบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน สิงหาคม 2560
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

1 จ้างประกอบอาหารว่างและ
อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดืม่

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

7,500.-

ตกลงราคา

นายแวดาโอะ หะยีซาเม๊าะ

7,500.- นายแวดาโอะ หะยีซาเม๊าะ

7,500.-

ลว 3 ส.ค.2560

16,048.-

ตกลงราคา

หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

16,048.- หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

16,048.-

เลขที่ 402/2560

จานวน 100 ชุด
เพื่อใช้ในโครงการ อบจ.ยะลา
ร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้าง
ความปรองดอง สมานฉันท์ฯ
2 ซ่อมรถบารุงทางลาดยาง
ทะเบียน 80-6534

ลว 4 ส.ค.2560

และรถบรรทุกติกตัว้ เครน

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

-2ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

3 จ้างทาป้ายไวนิล ขนาด 2.00X5.00 ม.

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ตกลงซือ้ หรือจ้าง

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

7,000.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

7,000.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

7,000.-

ลว 4 ส.ค.2560

750.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

750.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

750.-

ลว 4 ส.ค.2560

7,500.-

ตกลงราคา

นางวณิตสา ละฮา

7,500.-

ลว 7 ส.ค.2560

จานวน 1 ชุด พร้อมติดตัง้ โครงไม้
สาหรับใช้ในพิธีเปิดอาคาร
อเนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว
ชุมชนพิทยนิโรธ ต.สะเตง
อ.เมือง จ.ยะลา
4 จ้างทาป้ายไวนิล ขนาด 1.2X2.5 เมตร
จานวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในกิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทัศน์สานักงานอบจ.ยะลา

ปลูกต้นดาวเรือง รวมใจภักดิ์
ถวายเป็นราชสักการะ
5 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม จานวน 300 คน ในวันที่
8 สิงหาคม 2560 เพื่อสาหรับเลี้ยง
ผุ้เข้าร่วมพิธเี ปิดอาคารอเนกประสงค์

คสล.ชั้นเดียว ชุมชนพิทยนิโรธ
ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

7,500.- นางวณิตสา ละฮา

-3ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

6 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดืม่

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

2,500.-

ตกลงราคา

นายมาหะมะ บุตะเด็ง

2,500.- นายมาหะมะ บุตะเด็ง

2,500.-

ลว 8 ส.ค.2560

3,000.-

ตกลงราคา

นางนฤมล รัตนเหม

3,000.- นางนฤมล รัตนเหม

3,000.-

ลว 8 ส.ค.2560

จานวน 100 ชุด ในวันที่ 17 และ
31 สิงหาคม 2560
เพื่อใช้ในพิธีเปิด-ปิด สาหรับ
โครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์

กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส

อบจ.ยะลา หน่วยงานสัมพันธ์
ประจาปี 2560
7 เช่าเครื่องขยายเสียง จานวน
1 ชุด เพื่อใช้ในพิธีเปิดอาคาร
อเนกประสงค์ คสล.ชั้นเดียว
ชุมชนพิทยนิโรธ ต.สะเตง อ.เมือง
จ.ยะลา

-4ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

8 จ้างทาดอกไม้ประดิษฐ์ประกอบ

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

3,000.-

ตกลงราคา

ร้านราชาวดีฟลอรีสท์

3,000.- ร้านราชาวดีฟลอรีสท์

3,000.-

ลว 8 ส.ค.2560

10,000.-

ตกลงราคา

นายอาหามะ ฮะโรโย

10,000.- นายอาหามะ ฮะโรโย

10,000.-

เลขที่ 410/2560

เชิงเทียน จานวน 2 ชุด
สาหรับใช้ในการตกแต่งสถานที่
ประกอบพิธเี ปิดอาคารอเนกประสงค์

รวมทั้งใช้ในการตกแต่งสถานที่
จัดกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองช่าง
9 เตรียมสนามแข่งขัน สาหรับใช้ใน
โครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์

ลว 8 ส.ค.2560

กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

อบจ.ยะลา ประจาปี 2560
ระหว่างวันที่ 17-31 สิงหาคม 2560

ณ ที่ว่าการอาเภอรามัน อ.รามัน
จ.ยะลา

-5ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

10 เช่าเหมาเครื่องเสียงพร้อมโต๊ะ

32,500.-

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

นายมูฮามัด แวนาแว

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

32,500.- นายมูฮามัด แวนาแว

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

32,500.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 406/2560

และเก้าอี้ประจาสนาม ระหว่างวันที่

ลว 8 ส.ค.2560

17-31 สิงหาคม 2560

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

ณ สนามหน้าที่ว่าการอาเภอรามัน

อ.รามัน จ.ยะลา
11 ทาป้ายไวนิลติดตัง้ พร้อมโครง

27,960.-

ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟาฮัดโฆษณายะลา

27,960.- ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟาฮัดโฆษณายะลา 27,960.-

เลขที่ 414/2560

จานวน 2 รายการ

ลว 10 ส.ค.2560

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

แข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน

12 จ้างทาป้ายไวนิล จานวน 4

10,320.-

ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟาฮัดโฆษณายะลา

10,320.- ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟาฮัดโฆษณายะลา 10,320.-

เลขที่ 417/2560

รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขัน

ลว 10 ส.ค.2560

กีฬาหน่วยงานสัมพันธ์

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

13 จ้างเตรียมปรับสนามแข่งขัน

11,000.-

ตกลงราคา

นายลุมัน หะยีดอเล๊าะ

11,000.- นายลุมัน หะยีดอเล๊าะ

11,000.-

เลขที่ 423/2560

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขัน

ลว 11 ส.ค.2560

กีฬาหน่วยงานสัมพันธ์

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

-6ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

14 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อม

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

3,750.-

ตกลงราคา

นางซูวายารีย๊ะ บินยูโซ๊ะ

3,750.- นางซูวายารีย๊ะ บินยูโซ๊ะ

3,750.-

ลว 11 ส.ค.2560

3,000.-

ตกลงราคา

ร้านสีสัน

3,000.- ร้านสีสัน

3,000.-

ลว 13 ส.ค.2560

8,000.-

ตกลงราคา

นายตนัย หนูชู

8,000.- นายตนัย หนูชู

8,000.-

ลว 13 ส.ค.2560

เครื่องดืม่ จานวน 150 ชุด
เพื่อใช้ในพิธีเปิด-ปิด ในโครงการ
แข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน

15 จ้างทาป้ายไวนิล จานวน 1 ป้าย
จัดทาป้ายไวนิล โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน
กิจกรรม "พัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอล

16 เช่าเหมาแป้นบาสเกตบอล ขนาด
ความสูงจากพื้นถึงห่วง 2.75 ม.
เคลือนย้ายได้ จานวน 1 ชุด"
สาหรับใช้ในโครงการส่งเสริม
การแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน
และประชาชน กิจกรรม
"พัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอล"

-7ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

17 จ้างทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

23,600.-

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟาฮัดโฆษณายะลา

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

23,600.- ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟาฮัดโฆษณายะลา 23,600.-

จานวน 4 ป้าย

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 425/2560
ลว 15 ส.ค.2560

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

ด้านการส่งเสริมอาชีพ การมีงานทา

และพัฒนาคุณภาพชีวิต
18 จ้างจัดซุม้ นิทรรศการศูนย์

43,500.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

43,500.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

43,500.-

เลขที่ 426/2560

โครงการค่าใช้จ่ายโครงการ

ลว 15 ส.ค.2560

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

และสิง่ แวดล้อม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยะลา
19 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จานวน 37,160.-

ตกลงราคา

ร้านปกรณ์แอร์

37,160.- ร้านปกรณ์แอร์

37,160.-

เลขที่ 429/2560

7 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 420-48-

ลว 15 ส.ค.2560

0009 ถึง 00115 จานวน 12 รายการ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

20 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของ

23,330.-

ตกลงราคา

ร้านปกรณ์แอร์

23,330.- ร้านปกรณ์แอร์

23,330.-

เลขที่ 430/2560

กองแผนและงบประมาณ

ลว 15 ส.ค.2560

จานวน 5 เครื่อง

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

-8ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

21 เช่าหอประชุมมูลนิธิมะทาในวัน

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

5,000.-

ตกลงราคา

มูลนิธิมะทา

5,000.- มูลนิธิมะทา

5,000.-

ลว 15 ส.ค.2560

6,850.-

ตกลงราคา

นางสารวญ โทบุรี

6,850.- นางสารวญ โทบุรี

6,850.-

ลว 15 ส.ค.2560

เสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560
จานวน 1 วัน เพื่อใช้ดาเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
(มุสลิมะฮ์) เพื่อการพัฒนา
ท้องถิน่ ประจาปี 2560
22 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สาหรับ
ใช่ในโครงการแข่งขัน กีฬาเด็ก
เยาวชน และประชาชน ระหว่าง
วันที่ 19-21 สิงหาคม 2560
ณ ที่ว่าการอาเภอยะหา อาเภอยะหา

จังหวัดยะลา

-9ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

23 จ้างพิมพ์เกียรติบัตร ขนาด A4

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

4,500.-

ตกลงราคา

ร้านมีเดีย เฮ้าส์

15,000.-

ตกลงราคา

นายณัฐนันท์ นิยมเจริญ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

4,500.- ร้านมีเดีย เฮ้าส์

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

4,500.-

ลว 16 ส.ค.2560

15,000.-

เลขที่ 434/2560

พร้อมกรอบไม้ จานวน 18 อัน
เพื่อเป็นรางวัลให้แก่ผู้ชนะ
การประกวด โครงการส่งเสริม
การอนุรักษ์ทุเรียนและไม้ผล
พื้นบ้านจังหวัดยะลา ประจาปี
งบประมาณ 2560
24 เช่าเครื่องขยายเสียง ขนาดกลาง

15,000.- นายณัฐนันท์ นิยมเจริญ

จานวน 1 ชุด วันละ 5,000 บาท

ลว 16 ส.ค.2560

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

เด็กและเยาวชน
25 จ้างทาสูจิบตั ร จานวน 1,000 ฉบับ
เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทุเรียนและไม้ผลพื้นบ้าน
จังหวัดยะลา ประจาปีงบประมาณ 2560

8,000.-

ตกลงราคา

ร้านมีเดีย เฮ้าส์

8,000.- ร้านมีเดีย เฮ้าส์

8,000.-

ลว 17 ส.ค.2560

-10ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

26 จ้างทาตูใ้ ส่ขยะ ขนาด

364,000.-

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟาฮัดโฆษณายะลา

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

364,000.- ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟาฮัดโฆษณายะลา 364,000.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 437/2560

0.50X50X1.50 เมตร จานวน 60 ชุด

ลว 17 ส.ค.2560

กล่องใส่ขยะ ขนาด 1.26X0.37

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

จานวน 100 ใบ กล่องขยะแยก
ประเภท 1.20X0.90X1.20X1.27
จานวน 10 ชุด
27 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก

50,000.-

ตกลงราคา

หจก. จักรพรรดิ์ 2014

50,000.- หจก. จักรพรรดิ์ 2014

50,000.-

เลขที่ 438/2560

ข้าราชการองค์การบริหารส่วน

ลว 17 ส.ค.2560

จังหวัดยะลา จานวน 1 หลัง

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

28 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ และอาหารกลางวัน
จานวน 100 ชุด เพือ่ ใช้ในโครงการ

อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ

7,500.-

ตกลงราคา

นายแวดาโอะ หะยีซาเม๊าะ

7,500.- นายแวดาโอะ หะยีซาเม๊าะ

7,500.-

ลว 17 ส.ค.2560

-11ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

29 จ้างประกอบอาหารกลางวัน

18,000.-

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ร้านบังดุลโอดิบ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

18,000.- ร้านบังดุลโอดิบ

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

18,000.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 444/2560

พร้อมน้าดืม่ จานวน 2 วันๆละ

ลว 18 ส.ค.2560

150 ชุด ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

ศักยภาพด้านการส่งเสริมอาชีพ
การมีงานทา และพัฒนาคุณภาพชีวติ

30 จ้างเหมารื้อถอนและย้ายเสาไฟฟ้า

79,100.-

ตกลงราคา

ร้านสันเจริญ การไฟฟ้า

79,100.- ร้านสันเจริญ การไฟฟ้า

79,100.-

เลขที่ 445/2560
ลว 18 ส.ค.2560

ณ บริเวณ ตลาดกลางสินค้าการเกษตร

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

31 จ้างขนของเสียอันตรายชุมชน

86,035.-

ตกลงราคา บริษัท สิง่ แวดล้อมภาคใต้ จากัด

86,035.- บริษทั สิง่ แวดล้อมภาคใต้ จากัด 86,035.-

เลขที่ 446/2560

จานวน 3 รายการ

ลว 18 ส.ค.2560

ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

32 เช่าเต็นท์ ขนาด 3.00X3.00 เมตร 30,000.-

ตกลงราคา

ร้าน Gen x group

30,000.- ร้าน Gen x group

30,000.-

เลขที่ 447/2560

จานวน 30 หลัง ณ บ้านปิยะมิตร 1

ลว 18 ส.ค.2560

ตาบลตาเนาะแมเราะ อาเภอเบตง

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว

-12ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

33 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อม

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ตกลงซือ้ หรือจ้าง

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

2,000.-

ตกลงราคา

นายอนุกูล ประเทืองวิจิตรกุล

2,000.- นายอนุกูล ประเทืองวิจิตรกุล

2,000.-

ลว 21 ส.ค.2560

21,760.-

ตกลงราคา

ร้านสีสัน

21,760.- ร้านสีสัน

21,760.-

เลขที่ 449/2560

เครื่องดืม่ จานวน 80 ชุด
เพื่อใช้ในพิธีเปิด-ปิด สาหรับใช้
ในโครงการส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน
กิจกรรม "การแข่งขันบาสเกตบอล

อบจ.ยะลา
34 จ้างทาป้ายไวนิลมีโครงพร้อม
ติดตั้งและรื้อถอน จานวน 6 รายการ

ลว 21 ส.ค.2560

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

การแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน

35 จ้างทาป้ายไวนิล ขนาด
1.20X040 เมตร จานวน 1 ผืน
เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมทานุบารุงศาสนา

720.-

ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟาฮัดโฆษณายะลา

720.- ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟาฮัดโฆษณายะลา

720.-

ลว 21 ส.ค.2560

-13ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

36 จ้างจัดนิทรรศการมีชีวิตเสริมสร้าง 124,000.-

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ร้าน Gen x group

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

124,000.- ร้าน Gen x group

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

124,000.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 450/2560

อาชีพเกี่ยวกับผลไม้และจ้างจัดขบวน

ลว 21 ส.ค.2560

พาเหรดรถผลไม้และของดีเมืองยะลา

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

37 จ้างเหมาจัดงานตามโครงการส่งเสริม 167,000.-

ตกลงราคา

หสม. ซาวด์มิวสิคซิสเต็ม

167,000.- หสม. ซาวด์มิวสิคซิสเต็ม

167,000.-

เลขที่ 454/2560

การอนุรักษ์ทุเรียนและไม้ผลพื้นบ้าน

ลว 21 ส.ค.2560

จังหวัดยะลา ประจาปี งบประมาณ 2560

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการส่งเสริมอาชีพ การมีงานทา

และพัฒนาคุณภาพชีวิต
38 เช่าเหมารถปรับอากาศ จานวน

78,000.-

ตกลงราคา

นางอาพร แกล้วณรงค์

78,000.- นางอาพร แกล้วณรงค์

78,000.-

เลขที่ 456/2560

2 คัน ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา

ลว 21 ส.ค.2560

ศักยภาพการบริหารจัดการศาสนสถาน

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

39 จ้างทาซุ้มโครงการตลาดนัดพร้อม 94,100.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

94,100.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

94,100.-

เลขที่ 459/2560

ป้ายนิทรรศการสาหรับใช้ใน

ลว 21 ส.ค.2560

โครงการตลาดนัดสิง่ แวดล้อม

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

-14ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

40 เช่าสถานที่โรงยิมส์อเนกประสงค์ 12,500.-

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ตกลงซือ้ หรือจ้าง

12,500.- มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

(โดยสรุป)

12,500.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 460/2560

มหาวิทยลัยราชภัฎยะลาและ

ลว 21 ส.ค.2560

อุปกรณ์โต๊ะกรรมการ จานวน 5 วัน

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
การแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน

41 จ้างทาป้ายไวนิล ขนาด

750.-

ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟาฮัดโฆษณายะลา

750.- ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟาฮัดโฆษณายะลา

750.-

ลว 21 ส.ค.2560

40,000.-

เลขที่ 464/2560

3.00 1.00 ม. จานวน 1 ผืน
เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพ

การบริหารจัดการศาสนสถาน
42 เช่าเต้นท์ขนาด 16.00X30.00 ม.

40,000.-

ตกลงราคา

นางสารวญ โทบุรี

40,000.- นางสารวญ โทบุรี

จานวน 1 หลัง

ลว 21 ส.ค.2560

ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

43 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สาเนาระบบ

12,650.-

ตกลงราคา

หจก. ยะลาบริบูรณ์

12,650.- หจก. ยะลาบริบูรณ์

12,650.-

เลขที่ 465/2560

ดิจิตอล RIZO EZ 220 จานวน

ลว 21 ส.ค.2560

1 เครื่อง

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

-15ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

44 จ้างซ่อมรถเกลีย่ ดินทะเบียน

66,946.-

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

หสม. อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์ 66,946.- หสม. อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

66,946.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 466/2560

ต-0192 ยล. จานวน 4 รายการ,

ลว 21 ส.ค.2560

รถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค-73ท ยล.

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

จานวน 1 รายการ ,รถเทรลเลอร์
18 ล้อ ทะเบียน 80-4670-4671 ยล.

จานวน 4 รายการ
45 เช่าเครื่องเสียง ขนาดกลาง

7,000.-

ตกลงราคา

นายณัฐนันท์ นิยมเจริญ

7,000.- นายณัฐนันท์ นิยมเจริญ

7,000.-

ลว 21 ส.ค.2560

8,250.-

ตกลงราคา

ร้านเกรียงไกรแอร์

8,250.- ร้านเกรียงไกรแอร์

8,250.-

ลว 21 ส.ค.2560

สาหรับอาคาร 2 ชั้น จานวน 1 ชุด
พื่อใช้ในการดาเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพสตรี (มุสลิมะฮ์)
เพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี 2560

46 จ้างซ่อมบารุงรักษารถยนต์ตรวจ
การณ์ ทะเบียน ม-0895 ยล.
จานวน 5 รายการ

-16ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

47 จ้างทาป้ายไวนิล

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

750.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

29,875.-

ตกลงราคา

อู่ชัยการช่าง

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ตกลงซือ้ หรือจ้าง

750.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

750.-

ลว 21 ส.ค.2560

29,875.-

เลขที่ 468/2560

1.50X2.00 ม. จานวน 1 ผืน
สาหรับใช้ในพิธีส่งมอบขยะ
ของเสียอันตรายชุมชน ณ
สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

48 จ้างซ่อมรถยนต์กชู้ ีพ-กูภ้ ัย

29,875.- อู่ชัยการช่าง

ทะเบียน กง-2604 ยล.จานวน 5 รายการ,

ลว 21 ส.ค.2560

รถยนต์กระบะ มาสด้า ทะเบียน

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

กข4290 ยล.,รถกระบะอีซุซุ
ทะเบียน ก-3468 ยล. จานวน 21 รายการ

49 จ้างซ่อมเครื่องทาน้าเย็น จานวน
2 เครื่อง สาหรับใช้ในการปฏิบัติ
ราชการของโรงเรียนลาพะยาประชานุเคราะห์

6,580.-

ตกลงราคา

เมย์แฟร์รุ่งโรจน์

6,580.- เมย์แฟร์รุ่งโรจน์

6,580.-

ลว 21 ส.ค.2560

-17ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

50 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อม

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

2,500.-

ตกลงราคา

นางวณิตสา ละฮา

2,500.- นางวณิตสา ละฮา

2,500.-

ลว 21 ส.ค.2560

2,500.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

2,500.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

2,500.-

ลว 22 ส.ค.2560

42,663.-

ตกลงราคา

หสม. อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์ 42,663.- หสม. อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

42,663.-

เลขที่ 469/2560

เครื่องดืม่ จานวน 100 ชุด
เพื่อเลีย้ งผู้เข้าร่วมพิธีส่งมอบ
ขยะและของเสียอันตรายชุมชน
51 จ้างทาป้ายไวนิล ขนาด
2.00X5.00 เมตร จานวน 1 ผืน
สาหรับใช้ในพิธีเปิดอาคาร
อเนกประสงค์คสล.2 ชั้น ม.9
ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
ในวันที่ 21 กันยายน 2560
52 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ
ทะเบียน ตค-151 ยล.จานวน 2 รายการ

ลว 21 ส.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

-18ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

53 จ้างประกอบอาหารกลางวันและ

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

7,500.-

ตกลงราคา

นายแวดาโอะ หะยีซาเม๊าะ

2,140.-

ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟาฮัดโฆษณายะลา

2,604.-

ตกลงราคา

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

7,500.- นายแวดาโอะ หะยีซาเม๊าะ

7,500.-

ลว 22 ส.ค.2560

2,140.- ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟาฮัดโฆษณายะลา

2,140.-

ลว 22 ส.ค.2560

2,604.- ร้านนิบงก๊อปปี้

2,604.-

ลว 22 ส.ค.2560

และอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่
จานวน 100 ชุด เพือ่ ใช้ในโครงการ

อบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

เพือ่ คืนความสุขสู่ชุมชน ประจาปีง

งบประมาณ พ.ศ.2560
54 จ้างทาป้าย จานวน 2 รายการ
เพือ่ ใช้ในโครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์

"องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย

เสด็จสูส่ วรรคาลัยฯ
55 จ้างถ่ายเอกสารเย็บเล่ม
หนังสือ จานวน 12 เล่ม

ร้านนิบงก๊อปปี้

-19ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

56 จ้างซ่อมรถกูช้ ีพ-กูภ้ ัย ทะเบียน

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

2,430.-

ตกลงราคา

ร้านเกรียงไกรแอร์

2,430.- ร้านเกรียงไกรแอร์

2,430.-

ลว 22 ส.ค.2560

9,900.-

ตกลงราคา

อู่ชัยการช่าง

9,900.- อู่ชัยการช่าง

9,900.-

ลว 22 ส.ค.2560

3,065.55

ตกลงราคา

ร้านจงกลณีการไฟฟ้า

3,065.55

ลว 22 ส.ค.2560

กข-2605 ยล. จานวน 3 รายการ
57 จ้างซ่อมรถ ทะเบียน บ-0895 ยล.
ทะเบียน กข-8500 ยล. ทะเบียน
กข-5830 ยล.
58 จ้างปรับปรุงภูทมิทัศน์สานักงาน
อบจ.ยะลา ตามโครงการเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง"
ของปวงชนชาวไทยเสด็จสูส่ วรรคาลัย

"กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สานักงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ปลูกต้นดาวเรือง

3,065.55 ร้านจงกลณีการไฟฟ้า

-20ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

59 จ้างประกอบอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ จานวน 250 ชุด
เพื่อเลีย้ งผู้เข้าร่วมพิธีเปิดอาคาร
อเนกประสงค์คสล.2 ชั้น บ้านกือเต

ม.9 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
ในวันที่ 21 กันยายน 2560

6,250.-

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

นางวณิตสา ละฮา

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

6,250.- นางวณิตสา ละฮา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

6,250.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ลว 29 ส.ค.2560

