ข้อมูลตามสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง สัญญาเช่าหรือรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือข้อตกลง
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ประเภทสัญญาจ้าง
ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

1 จ้างโครงการมหกรรมสีสันโคมไฟ 1,200,000.-

ราคากลาง

วิธีซอื้
หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

คัดเลือก หจก.โกออนเซอร์วิส

เบตง ประจาปี ๒๕๖๒

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

1,200,000.- หจก.โกออนเซอร์วิส

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

1,180,000.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 137/2562

นายอมรเทพ มุขยัฒน์

1,310,500.-

ลว 4 ก.พ.2562

นายอดุลยามัน ดาวอ

1,296,500.-

สัญญาจ้าง

1,196,000.- บริษทั อัครพันธุก์ ่อสร้าง จากัด 1,165,000.-

เลขที่ 142/2562

1,190,000.-

ลว 8 ก.พ.2562

2 จ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพารา 1,179,000.- 1,196,000.- คัดเลือก หจก.อาบาดีโยธากิจ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตลาดบาลอ

บริษทั อาร์ เอส ซีวลิ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

หมูท่ ี่ ๓-หมูท่ ี่ ๔ ตาบลบาลอ

บริษทั อัครพันธุก์ อ่ สร้าง จากัด 1,184,000.-

สัญญาจ้าง

อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
3 จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ

62,000.-

เฉพาะเจาะจง

หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์ 62,000.- หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

62,000.-

ทะเบียน 80-4224 ยล.

เลขที่ 138/2562

ลว 6 ก.พ.2562

ใบสัง่ จ้าง
4 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 136,000.กองช่าง

เฉพาะเจาะจง

ร้านไอทีซิสเต็ม

136,000.- ร้านไอทีซิสเต็ม

136,000.-

เลขที่ 140/2562
ลว 6 ก.พ.2562

ใบสัง่ จ้าง

-2ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

5 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ

1,031.37

ราคากลาง

วิธีซอื้
หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง บริษัทปัตตานีเจริญเทรดดิง้ (1972) จากัด สาขายะลา

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

1,031.37 บริษทั ปัตตานีเจริญเทรดดิง้ (1972) จากัด สาขายะลา 1,031.37

ทะเบียน กข-7902 ยล.จานวน 3

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

บันทึกข้อความ
ลว 11 ก.พ.2562

รายการ
6 จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซซู ุ

1,031.37

เฉพาะเจาะจง บริษัทปัตตานีเจริญเทรดดิง้ (1972) จากัด สาขายะลา

1,031.37 บริษทั ปัตตานีเจริญเทรดดิง้ (1972) จากัด สาขายะลา 1,031.37

หมายเลขทะเบียน กข-5830 ยล.

บันทึกข้อความ
ลว 11 ก.พ.2562

จานวน 2 รายการ
7 จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์

1,576.65

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา

1,576.65 บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา 1,576.65

ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน

บันทึกข้อความ
ลว 11 ก.พ.2562

กข-3333 ยล.รหัสประจาครุภัณฑ์

002-57-0022 จานวน 4 รายการ

8 จ้างบารุงรถยนต์กระบะ 2 ตอน
4 ประตู ทะเบียน กค-4944 ยล.

7,040.-

เฉพาะเจาะจง

อู่ชัยการช่าง

7,040.- อู่ชัยการช่าง

7,040.-

เลขที่ 155/2562
ลว 18 ก.พ.2562

ใบสัง่ จ้าง

-3ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

9 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพารา 9,940,000.-

ราคากลาง
9,231,234.86

วิธีซอื้
หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

คัดเลือก หจก.เหมมณีกิจโยธา

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

9,919,000.- หจก.เหมมณีกิจโยธา

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)
9,221,000.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 161/2562

แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต รหัสทางหลวง

บริษทั อาร์ เอส ซีวลิ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด 9,940,000.-

ลว 26 ก.พ.2562

ท้องถิ่น ยล.ถ.1-0031 บ้านธารโต-

บริษทั อัครพันธุก์ อ่ สร้าง จากัด 9,930,000.-

สัญญาจ้าง

บ้านศรีทา่ น้า-บ้านบือซู อาเภอธารโต

จังหวัดยะลา
10 จ้างก่อสร้างฝายน้าล้น หมูท่ ี่ 3

9,980,000.-

10,022,530.26

คัดเลือก ยะลาทักษิณวิศวกรรม

9,999,000.- หจก.ยะลา ว.วิจิตรก่อสร้าง

9,950,000.-

เลขที่ 165/2562

บ้านบันนังบูโย ตาบลถ้าทะลุ

หจก.ยะลา ว.วิจิตรก่อสร้าง 9,970,348.-

ลว 27 ก.พ.2562

อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หจก.อามันยะลาก่อสร้าง

สัญญาจ้าง

11 จ้างถ่ายเอกสารหนังสือแบบเรียน 16,250.-

เฉพาะเจาะจง

ร้านผังเมือง 2 ก๊อปปี้

9,989,000.-

16,250.- ร้านผังเมือง 2 ก๊อปปี้

16,250.-

เลขที่ 167/2562

กีรออาตีโครงการส่งเสริมการอ่าน

ลว 27 ก.พ.2562

อัลกุรอ่านระบบกีรออาตี

ใบสัง่ จ้าง

12 เช่าห้องประชุมสานักงานคณะกรรมการ 30,000.-

เฉพาะเจาะจง สานักงานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดยะลา

30,000.- สานักงานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดยะลา 30,000.-

เลขที่ 170/2562

อิสลามประจาจังหวัดยะลา

ลว 27 ก.พ.2562

(อาคารหลังเก่า) จานวน 5 รุ่น

ใบสัง่ จ้าง

20 วัน

-4ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

13 จ้างทาป้ายไวนิลโครงการส่งเสริม 15,650.-

ราคากลาง

วิธีซอื้
หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

หจก.ฟาฮัดดีไซน์ กรุ๊ป

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

15,650.- หจก.ฟาฮัดดีไซน์ กรุ๊ป

(โดยสรุป)

15,650.-

การอ่านอัลกุรอานระบบกีรออาตี
ประจาปี 2562 จานวน 4 ป้าย
14 จ้างเช่าเหมาเวทีพร้อมอุปกรณ์

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 171/2562
ลว 27 ก.พ.2562

ใบสัง่ จ้าง
70,000.-

เฉพาะเจาะจง

นางสาวจุติพร น่วมทอง

70,000.- นางสาวจุติพร น่วมทอง

70,000.-

เลขที่ 172/2562

และการติดตั้งระบบไฟ แสง สี เสียง

ลว 28 ก.พ.2562

โครงการเทศกาลอาหารสะอาด

ใบสัง่ จ้าง

รสชาติอร่อย (อาหารจานเด็ด)
ครั้งที่ ๑๙ ประจาปี ๒๕๖๒

