แบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน กันยายน 2560
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

2 จ้างประกอบอาหารกลางวัน

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

4,500.-

ตกลงราคา

นายแวดาโอะ หะยีซาเม๊าะ

4,500.- นายแวดาโอะ หะยีซาเม๊าะ

4,500.-

ลว 8 ก.ย.2560

6,750.-

ตกลงราคา

ร้านมีเดีย เฮ้าส์

6,750.- ร้านมีเดีย เฮ้าส์

6,750.-

ลว 8 ก.ย.2560

83,000.-

ตกลงราคา

บริษัท ยะลา เจ.พี.เค จากัด 83,000.- บริษัท ยะลา เจ.พี.เค จากัด

83,000.-

เลขที่ 485/2560

จานวน 90 ชุด
เพื่อใช้ในโครงการ อบจ.ยะลา
ร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์
เพือคืนความสุขสูช่ ุมชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
4 จ้างพิมพ์เกียรติบัตร ขนาด A4
พร้อมกรอบไม้ จานวน 27 อัน
เพื่อใช้ในโครงการกลไกท้องถิน่
จัดการตนเองด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ประจาปี 2560
2 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อม
เครื่องดิม่ และอาหารกลางวัน

ลว 8 ก.ย.2560

จานวน 2 รายการ เพื่อใช้ใน

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

โครงการกลไกท้องถิน่ จัดการตนเองฯ
ในวันที่ 11 กันยายน 2562
3 จ้างทาป้ายไวนิล จานวน 2 รายการ

1,425.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

18,000.-

ตกลงราคา

ร้านบังดุลโอดิบ

1,425.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

1,425.-

ลว 9 ก.ย.2560

18,000.-

เลขที่ 488/2560

เพื่อใช้ในการดาเนินโครงการ
ไฮโดรโปรนิกส์ พลิกชีวิตคนพิการ

ประจาปี 2560
4 จ้างประกอบอาหารกลางวัน

18,000.- ร้านบังดุลโอดิบ

จานวน 200 คน

ลว 15 ก.ย.2560

เพื่อใช้เป็นอาหารกลางวัน

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

สาหรับผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนา

ศักยภาพอาสาสมัครประจา
ศูนยฺ์ช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบตั ิ

5 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อม

10,000.-

ตกลงราคา

นางวณิตสา ละฮา

10,000.- นางวณิตสา ละฮา

10,000.-

เลขที่ 489/2560

เครื่องดืม่ จานวน 400 ชุด

ลว 15 ก.ย.2560

สาหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

พัฒนาศักพอาสาสมัครประจาศูนย์

ช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติ
ในวันที่ 18 กันยายน 2560
6 จ้างซ่อมบารุงรักษารถยนต์กระบะ

2,130.-

ตกลงราคา

อู่ชัยการช่าง

2,130.- อู่ชัยการช่าง

2,130.-

ลว 15 ก.ย.2560

2 ตอน ทะเบียน กข-5458 ยล
จานวน 2 รายการ
5 เช่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับสาธิตและ 22,500.-

ตกลงราคา

ร้าน ส.สมบูรณ์เคมีภัณฑ์

22,500.- ร้าน ส.สมบูรณ์เคมีภัณฑ์

22,500.-

ฝึกปฏิบัติ จานวน 3 รายการ

เลขที่ 491/2560
ลว 15 ก.ย.2560

เพื่อใช้สาหรับในการฝึกอบรม

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ประจาศูนย์ชว่ ยเหลือและบรรเทาภัยพิบตั ิ

7 เช่าเชือกกูภ้ ัย ชนิดลอยนา ยาว

1,500.-

ตกลงราคา

ร้าน ส.สมบูรณ์เคมีภัณฑ์

1,500.- ร้าน ส.สมบูรณ์เคมีภัณฑ์

1,500.-

ลว 16 ก.ย.2560

1,500.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

1,500.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

1,500.-

ลว 16 ก.ย.2560

2,900.-

ตกลงราคา

ร้านเกรียงไกรแอร์

2,900.- ร้านเกรียงไกรแอร์

2,900.-

ลว 18 ก.ย.2560

2 เมตร จานวน 10 เส้น
เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครีประจาศูนย์ช่วยเหลือ
บรรเทาภัยพิบัติ
7 จ้างทาป้ายไวนิล ขนาด 1.00X2.00
เมตร จานวน 3 ป้าย
เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครประจาศูนย์ช่วยเหลือ
และบรรเทาภัยพิบัติ
7 จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน
กค-4943 ยล.จานวน 2 รายการ

8 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 12,000.-

ตกลงราคา

นางสาวคอรีเย๊าะ ตาเฮ

12,000.- นางสาวคอรีเย๊าะ ตาเฮ

12,000.-

เลขที่ 499/2560

จานวน 480 ชุด ชุด ล ะ 25.- บาท

ลว 18 ก.ย.2560

เพือ่ ใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพ

บันทึกข้อตกลงการซือ

อาสาสมัครประจา ศชภ.อบจ.ยะลา

8 เช่าเรือนแพ จานวน 3 ลา

30,000.-

ตกลงราคา

นายดุลพาต๊ะ ดือราแม

30,000.- นายดุลพาต๊ะ ดือราแม

30,000.-

ในวันที่ 20-22 กันยายน 2560
ค่าใช้จ่ายในโครงการ

เลขที่ 497/2560
ลว 18 ก.ย.2560
บันทึกข้อตกลงการซือ

พัฒนาศักยภาพ ศชภ. อบจ.
ยะลา และภาคีเครือข่าย
อปพร.องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา
25 จ้างซ่อมบารุงรักษาและซ่อมแซม 5,789.77

ตกลงราคา บริษัท พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา

5,789.77 บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา 5,789.77

ลว 18 ก.ย.2560

รถยนต์ตู้ ทะเบียน 40-0189 ยล
25 จ้างทาพานดอกไม้ จานวน 6 พาน

4,500.-

ตกลงราคา

ร้าน เอ บี จี โอฬาร

4,500.- ร้าน เอ บี จี โอฬาร

4,500.-

ลว 20 ก.ย.2560

4,500.-

ตกลงราคา

นายแวดาโอะ หะยีซาเม๊าะ

4,500.- นายแวดาโอะ หะยีซาเม๊าะ

4,500.-

ลว 20 ก.ย.2560

เพื่อใช้เตรียมการรับเสด็จสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในวันที่ 20 - 21
กันยายน พ.ศ.2560
25

จ้างประกอบอาหารกลางวัน จานวน 90 ชุด

เพื่อใช้ในโครงการ อบจ.ยะลา
ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสูช่ มุ ชน

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560
9 จ้างประกอบอาหารกลางวัน

4,500.-

ตกลงราคา

นายแวดาโอะ หะยีซาเม๊าะ

4,500.- นายแวดาโอะ หะยีซาเม๊าะ

4,500.-

ลว 20 ก.ย.2560

13,500.-

ตกลงราคา

หจก.ยะลาการพิมพ์ (1992

13,500.- หจก.ยะลาการพิมพ์ (1992

13,500.-

เลขที่ 522/2560

จานวน 90 ชุด เพื่อใช้ในโครงการ

อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

เพื่อคืนความสุขสูช่ ุมชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560
จ้างเข้าเล่ม และพิมพ์ปกย้อมอัดทอง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ลว 22 ก.ย.2560

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

บันทึกข้อตกลงการซือ

10 จ้างทาป้ายไวนิล ขนาด 2.00x5.00 เมตร
จานวน 1 ผืน เพื่อใช้ในพิธีเปิด
อาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชัน
บ้านนิบง ม.2 ต.กาบัง อ.กาบัง

2,500.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

2,500.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

2,500.-

ลว 28 ก.ย.2560

จ.ยะลา ในวันที่ 28 กันยายน 2560

11 จ้างทาอาหารว่างพร้อมเครือ่ งดืม่

6,250.-

ตกลงราคา

นางวณิตสา ละฮา

6,250.- นางวณิตสา ละฮา

2,500,000.-

ตกลงราคา

หจก.มุซิกรรมวิศวการโยธา 2,498,000.- หจก.มุชิกรรมวิศวการโยธา

6,250.-

ลว 28 ก.ย.2560

2,488,000.-

เลขที่ 500/2560

จานวน 250 ชุด สาหรับใช้ในพิธเี ปิด

อาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชัน
บ้านนิบง ม.2 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา

12 จ้างก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านเขานาตก-บ้านสายต้นม่วง

หจก.เอฟ แอล การก่อสร้าง 2,510,000.-

ลว 19 ก.ย.2560

ม.7 ต.ตลิง่ ชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา

หจก.วีหนึง่ เอ็นจิเนียริ่ง

สัญญาจ้าง

13 จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2,500,000.- 2,509,700.- ตกลงราคา หจก.อาลันก่อสร้าง
คสล.2 ชัน บ้านพรุ ม.3 ต.ท่าธง

หจก.กาดือปแ วัสดุ

2,500,000.2,490,000.- หจก.อาลันก่อสร้าง

2,480,000.-

2,516,000.-

ลว 16 ส.ค.2560

อ.รามัน จ.ยะลา
14 จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อม

เลขที่ 432/2560

สัญญาจ้าง
2,040,000.- 2,046,000.- ตกลงราคา หจก.กาดือแป วัสดุ

2,041,000.-

คูระบายนา สาย ซ.สุททรอุทิศ

หจก.อามันยะลาก่อสร้าง

เขตเทศลาลนครยะลา-

หจก.มุซิกรรมวิศวการโยธา 2,049,000.-

2,030,000.-

เลขที่ 433/2560
ลว 16 ส.ค.2560

2,046,000.-

สัญญาจ้าง

บ้านกาปงตือเงาะ ม.1 ต.สะเตงนอก

อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
21 จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2,500,000.-

หจก.กาชัยการโยธา

2,500,000.- หจก.กาชัยการโยธา

คสล.2ชัน บ้านนาข่อย ม.1 ต.ยะรม

หจก.อ.การช่างเบตง

3,000,000.-

อ.เบตง จ.ยะลา

หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา 2,800,000.-

2,500,600.- ตกลงราคา

22 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน 1,500,000.- 1,505,000.- ตกลงราคา หจก.อาบาดีโยธากิจ

1,510,000.- หจก.มุสลิมการโยธา

2,485,000.-

เลขที่ 494/2560
ลว 18 ก.ย.2560

สัญญาจ้าง
1,490,000.-

เลขที่ 493/2560

ตาเปาะ ม.2-บ้านกูแบรายอ ม.4
ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา
23 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สาย

หจก.มุสลิมการโยธา

1,504,000.-

ลว 18 ก.ย.2560

สัญญาจ้าง
2,500,000.- 2,495,000.- ตกลงราคา หจก.อามันยะลาก่อสร้าง

2,500,000.- หจก.วีหนึง่ เอ็นจิเนียริ่ง

เลขที่ 512/2560

2,475,000.-

บ้านฉัตรมงคล 2 ม.6 ต.บือมัง

หจก.เอฟ.แอล.การก่อสร้าง 2,505,000.-

ลว 21 ก.ย.2560

อ.รามัน - บ้านกาสังใน ม.6

หจก.วีหนึง่ เอ็นจิเนียริ่ง

สัญญาจ้าง

2,490,100.-

ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา
จ.ยะลา
25 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย

1,990,000.- 1,992,000.- ตกลงราคา หจก.กาดือแป วัสดุ

1,992,000.- หจก.วีหนึง่ เอ็นจิเนียริ่ง

เลขที่ 511/2560

1,975,000.-

บ้านนาเตย หมูท่ ี่ 3 ตาบลโกตาบารู-

หจก.เอฟ.แอล.การก่อสร้าง 1,997,000.-

ลว 21 ก.ย.2560

บ้านปาแล หมูท่ ี่ 4 ตาบลย๊ะต๊ะ

หจก.วีหนึง่ เอ็นจิเนียริ่ง

สัญญาจ้าง

1,985,000.-

อ.รามัน จ.ยะลา
27 จ้างก่อสร้างสะพาน คสล.

2,180,000.- 2,279,000.- ตกลงราคา หจก.อาลันก่อสร้าง

2,300,000.- หจก.ซีซัน การก่อสร้าง

เลขที่ 514/2560

2,180,000.-

บ้านลาเตาะ ม.5 ต.กาบัง

หจก.ดามูซอโยธากิจ

2,290,000.-

ลว 22 ก.ย.2560

อ.กาบัง จ.ยะลา

หจก.ซีซัน การก่อสร้าง

2,260,000.-

สัญญาจ้าง

35 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย

2,000,000.- 2,000,000.- วิธีพเิ ศษ หจก.กาดือแป วัสดุ

2,300,000.- หกจงยะลาอาค-คอนส์

-รายละเอียดและ

1,987,000.- เอกสารถูกต้อง เลขที่436/2560

บ้านคลองชิง หมูท่ ี่ 8 - บ้านคลองปุด

หกจงยะลาอาค-คอนส์

2,008,000.-

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว 17 ส.ค.2560

หมุท่ ี่ 7 ตาบลบาละ อาเภอกาบัง

หจก.อามันยะลหาก่อสร้าง 2,100,000.-

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

จังหวัดยะลา

36 จ้างปรับปรุงตลาดนัดอาเภอยะหา 2,060,000.- 2,060,000.- วิธีพเิ ศษ หกจ.อาล้นก่อสร้าง
จังหวัดยะลา ของ อบจ.ยะลา

หจก.กาดือแป วัสดุ

2,060,000.- หจก.กาดือแป วัสดุ

2,039,000.-

2,049,000.-

ประกอบด้วยงานหลังคางานรือ

-รายละเอียดและ
เอกสารถูกต้อง

เลขที่ 508/2560

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว 21 ก.ย.2560

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

สวนนาพุและงานซ่อมแซมต่างๆ
40 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย

3,500,000.- 3,500,000.- วิธีพเิ ศษ หจก.ยะลาอาค-คอนส์

บ้านดีแยตีกอบาแต ม.1-บ้านบียอ

หจก.อามันยะลาก่อสร้าง

3,520,000.- หกจ.อามันยะลาก่อสร้าง

3,485,000.-

3,499,000.-

ม.4 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
41 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย

2,500,000.- 2,514,900.- วิธีพเิ ศษ หจก.ซายูตี การโยธา

2,508,000.- หจก.ซายูตี การโยธา

2,485,000.-

-รายละเอียดและ
เอกสารถูกต้อง

เลขที5่ 25/2560

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว 22 ก.ย.2560

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

-รายละเอียดและ
เอกสารถูกต้อง

เลขที่ 510/2560

บ้านดาแลแป- บ้านปอเอาะ

หจก.อามันยะลาก่อสร้าง

2,511,000.-

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว 21 ก.ย.2560

หมูท่ ี่ 6 ตาบลเขื่อนบางลาง

หจก.วีหนึง่ เอ็นจิเนียริ่ง

2,522,000.-

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
42 จ้างงานก่อสร้างถนน คสล.สาย 2,000,000.- 1,994,000.- วิธีพเิ ศษ หจก.อาลันก่อสร้าง

1,985,000.- หจก.อาลันก่อสร้าง

บ้านกาโสด หมุท่ ี่ 5 ตาบล บันนังสตา-

หกจ.วีหนึง่ เอ็นจิเนียริ่ง

1,994,000.-

บ้านสนามบินบางลาง หมูท่ ี่ 1

หกจ.กาดือแป วัสดุ

1,992,000.-

1,975,000.-

-รายละเอียดและ
เอกสารถูกต้อง
ตามที่ อบจ.กาหนด

เลขที่ 451/2560
ลว21 ส.ค.2560

สัญญาจ้าง

ตาบลเขือ่ นบางลาง อาเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา
21 ค่าเสริมผิวลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC)

2,920,000.- 2,890,000.- ตกลงราคา บจก.อัครพันธุ์ก่อสร้าง

หกจ.เหมมณีกิจโยธา

2,999,000.- หจก.เหมมณีกิจโยธา
2,890,000.-

2,882,000.-

เลขที่ 517/2560
ลว 22 ก.ย.2560

ถนนสาย ยล.ถ. 1-0017 บ้านเนินงาน-

สัญญาจ้าง

ตาบลเนินงาม-บ้านบือดอง
ตาบลกอตอตือร๊ะ อาเภอรามัน
จังหวัดยะลา
22 จ้างขุดลอกคลองบ้านตือระ

3,000,000.- 3,000,000.- ตกลงราคา หจก.กาดือแป วัสดุ

หมูท่ ี่ 8 ตาบลบันนังสตา

3,0012,000.- บ.เซาท์แพลนติงคอร์ปอเรชัน่ จากัด 2,980,000.-

เลขที่ 520/2560
ลว 22 ก.ย.2560

บ.เซาท์แพลนติงคอร์ปอเรชั่น จากัด 3,005,000.-

อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

สัญญาจ้าง

(ช่วงที่ 2)
23 จ้างค่าซ่อมสร้างผิวลาดยางพารา 5,960,000.- 5,879,000.- ตกลงราคา บจก.อัครพันธุ์ก่อสร้าง

5,890,000.- หจก.ยะลาไฮเวย์

5,860,000.-

เลขที่ 501/2560

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC)

หจก.ยะลาไฮเวย์

5,879,000.-

ลว 19 ก.ย.2560

ถนนสาย ยล.ถ. 1-0007

หจก.ชินวรยะลาก่อสร้าง

5,900,000.-

สัญญาจ้าง

บ้านนิบงบารู หมูท่ ี่ 7 ตาบลสะเตงนอก
อาเภอเมืองยะลา จ.ยะลาบ้านบูเก๊ะจือฆา หมูท่ ี่ 5 ตาบลวังพญา
อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
23 จ้างเสริมผิวลาดยางพารา

6,130,000.- 6,065,000.- ตกลงราคา บจก.อัครพันธุ์ก่อสร้าง

6,060,000.- บจก.อัครพันธุ์ก่อสร้าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC)

หจก.อาบาดีโยธากิจ

ถนนสาย ยล.ถ. 1-0014

บจก.อาร์ เอส ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง 6,070,000.-

บ้านวังพญา ตาบลวังพญาบ้านซาเมาะ ต.ท่าธง อ.รามัน

6,075,000.-

6,045,000.-

เลขที่ 504/2560
ลว 26 ก.ย.2560

สัญญาจ้าง

จ.ยะลา
26 จ้างเสริมผิวลาดยางพารา

7,530,000.- 7,450,000.- ตกลงราคา บจก.อัครพันธุ์ก่อสร้าง

7,525,000.- บจก.อัครพันธุ์ก่อสร้าง

7,505,000.-

เลขที่ 507/2560

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC)

บจก.อาร์ เอส ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง 7,530,000.-

ลว 19 ก.ย.2560

ถนนสาย ยล.ถ. 1-0015

หจก.อาบาดีโยธากิจ

7,535,000.-

สัญญาจ้าง

หจก.กาชัยการโยธา

4,159,672.73

หจก.เอ.การช่างเบตง

4,084,772.80

บ้านบาลูกา ตาบลกาลูปังบ้านอูเป๊าะ ต.วังพญา อ.รามัน
จ.ยะลา
29 ก่อสร้างผนังกันดิน ชนิด Gabion 4,000,000.กม.7 หมุท่ ี่ 4 ตาบลตาเนาะแมเราะ

4,000,000.- ตกลงราคา

หจก.อ.การช่างเบตง

3,982,000.-

ลว 22 ก.ย.2560

อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
29 จ้างซ่อมสร้างผิวลาดยางพารา

เลขที่ 515/2560

สัญญาจ้าง
6,770,000.- 6,378,000.- ตกลงราคา หจก.เหมมณีกิจโยธา

6,770,000.- หจก.วินวรยะลาก่อสร้าง

6,360000.-

เลขที่ 513/2560

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC)

หจก.วินวรยะลาก่อสร้าง

6,375,000.-

ลว 22 ก.ย.2560

ถนนสาย ยล.ถ. 1-0071 แยก

หจก.ยะลาไฮเวย์

6,400,000.-

สัญญาจ้าง

ทล.4062 ตาบลตาเนาะแมเราะบ้านมาลา ตาบลยะรม อาเภอเบตง
จังหวัดยะลา
25 จ้างเสริมผิวลาดยางพารา

8,370,000.- 8,281,000.- ตกลงราคา บริษัท อาร์.เอส.ซีวิล เอ็นจิเนียริง่ จากัด 8,281,000.- บริษัท อาร์.เอส.ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จากัด 8,260,000.-

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC)
ถนนสาย ยล.ถ. 1-0028 บ้านยีราปัน
ตาบลตลิง่ ชัน - บ้านคอลอกาเอ

หจก.ยะลาไฮเวย์

8,285,000.-

เลขที่ 503/2560
ลว 19 ก.ย.2560

สัญญาจ้าง

ตาบลเขื่อนบางลาง อาเภอบันนังสตา
จังหวัดยะลา
25 จ้างซ่อมสร้างผิวลาดยางพารา

7,290,000.- 7,212,000.- ตกลงราคา หจก.อาบาดีโยธากิจ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC)

หจก.ชินวรยะลาก่อสร้าง

7,210,000.- ห้างหุน้ ส่วนจากัด อาบาดีโยธากิจ 7,200,000.-

เลขที่ 502/2560

7,216,000.-

ลว 19 ก.ย.2560

ถนนสาย ยล.ถ.1-0049

สัญญาจ้าง

บ้านตันหยง-บ้านเตียง
ตาบลบาโร๊ะ อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
30 จ้างขุดลอกคลองซูงัยมาติ ม.5

2,200,000.- 2,200,000.- ตกลงราคา หจก.มุซิกรรมวิศวการโยธา 2,200,000.- หจก.บันนังทอง

ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

หจก.บันนังทอง

2,185,000.-

2,199,000.-

เลขที่ 521/2560
ลว 22 ก.ย.2560

สัญญาจ้าง
30 จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 1,200,000.-

1,213,000.- ตกลงราคา

คสล.ชันเดียว บ้านมาลา หมูท่ ี่ 3

หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา 1,208,000.- หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา 1,188,000.-

เลขที่ 518/2560

หจก.กาชัยการโยธา

ลว 22 ก.ย.2560

1,213,000.-

ตาบลตาเนาะแมเราะ อาเภอเบตง

สัญญาจ้าง

จังหวัดยะลา
30 จ้างขุดลอกคลองกาโสดพร้อม

5,000,000.- 4,900,000.- ตกลงราคา หจก.วีหนึง่ เอ็นจิเนียริ่ง

ก่อสร้างผนังกันดินชนิด Gabion

หจก.อามันยะลาก่อสร้าง

4,900,000.- หจก.อามันยะลาก่อสร้าง

4,875,000.-

เลขที่ 524/2560
ลว 22 ก.ย.2560

4,890,000.-

(ช่วงที่ 3) บ้านกาโสด ม.5

สัญญาจ้าง

ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
30 จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2,500,000.คสล.2ชัน บ้านกอตอตือร๊ะ ม.1

2,565,000.- ตกลงราคา

หจก.วีหนึง่ เอ็นจิเนียริ่ง

2,550,000.- หจก.กาดือแป วัสดุ

หจก.กาดือแป วัสดุ

2,500,000.-

2,490,000.-

เลขที่ 509/2560
ลว 21 ก.ย.2560

ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา

สัญญาจ้าง

30 จ้างปรับปรุงบอนาร้อน ต.ตาเนาะแม 1,500,000.- 1,511,000.- ตกลงราคา หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา 1,510,000.- หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา 1,490,000.อาเภอเบตง จังหวัดยะลา

หจก.กาชัยการโยธา

1,514,000.-

เลขที่ 519/2560
ลว 22 ก.ย.2560

สัญญาจ้าง
30 จ้างเปลีย่ นพรมปูพืนในห้องต่างๆ 1,200,000.- 1,200,000.- ตกลงราคา หจก.เอ็น.เอ็น.พี บิวดิงกรุ๊ป 1,198,000.- หจก.เอ็น.เอ็น.พี บิวดิงกรุ๊ป
ในสานักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา

บ อาร์ เอส ซีวลิ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด 1,200,000.-

1,200,000.-

เลขที่ 506/2560
ลว 19 ก.ย.2560

สัญญาจ้าง

