แบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ตกลงซือ้ หรือจ้าง

1 จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร 197,000.- 410,000.- ตกลงราคา หจก.เอ็น.เอ็น.พี.วิล ดิว้ กรุ๊ป 197,000.- หจก.เอ็น.เอ็น.พี.วิล ดิว้ กรุ๊ป

(โดยสรุป)

197,000.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 358/2560

ประกอบของโรงเรียนลาพะยา

ลว 29 มิ.ย.2560

ประชานุเคราะห์

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

2 จ้างทาป้ายไวนิล จานวน 2 ป้าย

1,680.-

ตกลงราคา

หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา

1,680.- หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา

1,680.-

ลว 6 ก.ค.2560

720.-

ตกลงราคา

หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา

720.- หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา

720.-

ลว 6 ก.ค.2560

6,750.-

ตกลงราคา

ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก

6,750.-

ลว 11 ก.ค.2560

เพื่อใช้ในโครงการเทิดทูนพระ
มหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง"
ของปวงชน
3 จ้างทาป้ายไวนิล จานวน 1 ป้าย
เพื่อใช้ในกิจการของ อบจ.ยะลา
4 จ้างพิมพ์เกียรติบัตร ขนาด A4
พร้อมกรอบไม้ขนาด 25x34 ซม.
จานวน 27 อัน

6,750.- ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก

-2ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

5 จ้างทาป้ายไวนิล ขนาด 1.10X3.00

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ตกลงซือ้ หรือจ้าง

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

825.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

825.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

825.-

ลว 12 ก.ค.2560

7,500.-

ตกลงราคา

นายแวดาโอะ หะยีซาเม๊าะ

7,500.- นายแวดาโอะ หะยีซาเม๊าะ

7,500.-

ลว 13 ก.ค.2560

เมตร จานวน 1 ผืน เพื่อใช้ใน
โครงการขับเคลือ่ นการพัฒนา
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ประจาปีงบประมาณ 2560
6 จ้างประกอบอาหารกลางวันและ
อาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่
จานวน 100 ชุด เพือ่ ใช้ในโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์
เพือ่ คืนความสุขสู่ชุมชน พ.ศ.2560

-3ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

7 จ้างทาซุม้ ประตูทางเข้าสาหรับใช้

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

9,800.-

ตกลงราคา

หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา

30,560.-

ตกลงราคา

อู่ชัยการช่าง

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

9,800.- หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

9,800.-

ลว 13 ก.ค.2560

30,560.-

เลขที3่ 68/2560

ในโครงการส่งเสริมการอ่าน
อัลกุรอานระบบกีรออาตี
ประจาปี 2560 กิจกรรม
คอตัมอัลกุรอาน
8 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้า 6 ล้อ
ทะเบียน 80-4227 ยล.,รถยนต์

30,560.- อู่ชัยการช่าง

ลว 13 ก.ค.2560

กูช้ ีพ-กูภ้ ัย ทะเบียน นข-935 ยล.

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

และรถยนต์กชู้ ีพ-กูภ้ ัย ทะเบียน
กจ-3271 ยล.
9 เช่าวัสดุอปุ กรณ์ จานวน 7 รายการ 70,940.-

ตกลงราคา

นางสารวญ โทบุรี

70,940.- นางสารวญ โทบุรี

70,940.-

เลขที3่ 71/2560

ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมภาคี

ลว 13 ก.ค.2560

เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

10 จ้างประกอบอาหารว่างและ

20,000.-

ตกลงราคา

นายอาแด ตีมุง

20,000.- นายอาแด ตีมุง

20,000.-

เลขที่ 377 /2560

เครื่องดืม่ จานวน 800 ชุด

ลว 14 ก.ค.2560

ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

-4ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

11 จ้างทาป้ายไวนิล จานวน 3 รายการ 13,670.-

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

13,670.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

13,670.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่378/2560

ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมภาคี

ลว 14 ก.ค.2560

เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

12 จ้างทาป้ายไวนิล จานวน 1 รายการ

1,125.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

1,125.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

1,125.-

ลว 14 ก.ค.2560

2,500.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

2,500.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

2,500.-

ลว 19 ก.ค.2560

เพื่อใช้ในโครงการกลไกลท้องถิน่
จัดการตนเอง "กิจกรรมพัฒนาเด็ก

เยาวชน พ่อแม่ และผู้ปกครอง"
13 จ้างป้ายไวนิล ขนาด 2.00x5.00
เมตร จานวน 1 ผืน
สาหรับใช้ในพิธเี ปิดอาคารอเนกประสงค์

คสล.2 ชั้น บ้านตาสา หมูท่ ี่ 3
ตาบลพร่อน อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา ในวันอังคารที่ 25
กรกฎาคม 2560

-5ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

14 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อม

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

6,250.-

ตกลงราคา

นางวนิสา ละฮา

6,250.- นางวนิสา ละฮา

6,250.-

ลว 19 ก.ค.2560

15 จ้างปรับเตรียมสนามแข่งขันสาหรับ 10,000.-

ตกลงราคา

นายอาบูฮาซัน ยาคอ

10,000.- นายอาบูฮาซัน ยาคอ

10,000.-

เลขที่ 384/2560

เครื่องดืม่ จานวน 250 ชุด
เพื่อเลีย้ งผู้เข้าร่วมพิธีเปิดอาคาร
อเนกประสงค์คสล.2 ชั้น บ้านตาสา
หมู่ที่ 3 ตาบลพร่อน อาเภอเมืองยะลา

จังหวัดยะลา
ใช้ในโครงการมหกรรมตาดีกา

ลว 19 ก.ค.2560

สัมพันธ์ ประจาปี 2560

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

16 จ้างซ่อมแอร์ของรถยนต์กระบะ
ทะเบียน กข-4291 ยล. จานวน 6
รายการ

4,400.-

ตกลงราคา

ร้านเกียรไกรแอร์

4,400.- ร้านเกียรไกรแอร์

4,400.-

ลว 19 ก.ค.2560

-6ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

17 จ้างประกอบอาหารกลางวัน

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 20 ก.ค.2560

2,800.-

ตกลงราคา

ร้านไอทีซิสเต็ม

2,800.- ร้านไอทีซิสเต็ม

2,800.-

ลว 25 ก.ค.2560

18,000.-

ตกลงราคา

หนังสือพิมพ์เอเซียทูเดย์

18,000.- หนังสือพิมพ์เอเซียทูเดย์

18,000.-

เลขที่ 391/2560

และอาหารว่างพร้อมเครื่อง
จานวน 100 ชุด เพื่อใช้ในโครงการ

อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ

ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
18 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์
FUJI XEROX DOCUPRINT P255
dw รหัสพัสดุ 416-57-0039
19 จ้างพิมพ์คาถวายพระพรใน
หนังสือพิมพ์เอเซียทูเดย์ ฉบับที่

ลว25 ก.ค.2560

32 ประจาเดือนกรกฎาคม 2560
20 จ้างพิมพ์คาถวายพระพรใน

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

18,000.-

ตกลงราคา

หนังสือพิมพ์เอเซียทูเดย์

18,000.- หนังสือพิมพ์เอเซียทูเดย์

18,000.-

เลขที่ 392/2560

หนังสือพิมพ์เอเซียทูเดย์ ฉบับที่

ลว 25 ก.ค.2560

33 ประจาเดือนสิงหาคม 2560

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

-7ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

21 จ้างทาป้ายไวนิล จานวน 2 ป้าย

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1,562.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

1,562.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

1,562.-

ลว 26 ก.ค.2560

9,130.-

ตกลงราคา

หกจ.ฟาฮัดโฆษณายะลา

9,130.- หกจ.ฟาฮัดโฆษณายะลา

9,130.-

ลว 26 ก.ค.2560

8,225.-

ตกลงราคา

อู่ชัยการช่าง

8,225.- อู่ชัยการช่าง

8,225.-

ลว 26 ก.ค.2560

ขนาด 1..50x 2.5 เมตร
และขนาด1.00X 2.50 เมตร
เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์เครื่องจักรกล และ
กิจกรรมร่วมพิธีปล่อยพันธุส์ ัตว์น้า

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
22 จ้างทาป้ายไวนิล จานวน 13 ป้าย
เพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างการ
เรียนรู้ความเป็นมาของธงชาติไทย

เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 100 ปี
ธงชาติไทย (ร้อยปีธงชาติไทย)
ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ)
23 จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน
40-0164 ยล. จานวน 6
รายการ

-8ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

24 จ้างซ่อมรถยนต์กชู้ ีพ-กูภ้ ัย

15,765.-

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

อู่ชัยการช่าง

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

15,765.- อู่ชัยการช่าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

15,765.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 395/2560

ทะเบียน กข-2605 ยล. จานวน

ลว 26ก.ค.2560

10 รายการ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

25 จ้างประกอบอาหารกลางวันอาหาร 7,500.-

ตกลงราคา

นายแวดาโอะ หะยีซาเม๊าะ

7,500.- นายแวดาโอะ หะยีซาเม๊าะ

7,500.-

ลว 26 ก.ค.2560

ตกลงราคา

ร้านโกไข่การไฟฟ้า

7,950.- ร้านโกไข่การไฟฟ้า

7,950.-

ลว 26 ก.ค.2560

ว่างพร้อมเครื่องดืม่ จานวน 100 ชุด

เพื่อใช้ในโครงการ อบจ.ยะลาร่วม

ใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืน
ความสุขสูช่ ุมชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
26 จ้างทาประดับประทีปโคมไฟฟ้า

7,950.-

และแสงสว่าง พระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
ขนาด 1.20x2.40 ม.

-9ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

27 จ้างจัดดอกไม้พลาสติก จานวน

9,200.-

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ร้านเอบีจี โอฬาร

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

9,200.- ร้านเอบีจี โอฬาร

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

9,200.-

ลว 27 ก.ค.2560

8,112.74 บริษัทพิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา 8,112.74

ลว 31 ก.ค.2560

2,800.- หจก. ยะลาบริบูรณ์

2,800.-

ลว 31 ก.ค.2560

34,230.-

เลขที่ 398/2560

3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ความเป็นมา
ของธงชาติไทย เนือ่ งในโอกาส
ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
(ร้อยปีธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ)
28 จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์

8,112.74

ตกลงราคา บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา

2,800.-

ตกลงราคา

หจก. ยะลาบริบูรณ์

34,230.-

ตกลงราคา

ร้านปกรณ์แอร์

ทะเบียน กจ-4030 ยล.
29 จ้างซ่อมเครื่องตัดกระดาษ
จานวน 1 เครื่อง
30 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
จานวน 2 เครื่อง

34,230.- ร้านปกรณ์แอร์

ลว 31 ก.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

