แบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน สิงหาคม 2559
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

1 จ้างถ่ายเอกสาร จานวน 3 รายการ 10,020.-

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ร้านนิบงก๊อปปี้

10,020.-

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

ร้านนิบงก๊อปปี้

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 144/59

10,020.-

ลว.1 ส.ค.59

เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

2 จ้างประกอบอาหาร ตามโครงการ

7,500.-

ตกลงราคา

นายแวดาโอ๊ะ หะยีซาเมาะ

7,500.- นายแวดาโอ๊ะ หะยีซาเมาะ

7,500.-

ลว. 2ส.ค.59

6,412.51

ตกลงราคา

บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด

6,412.51 บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด

6,412.51

ลว. 3ส.ค.59

6,250.-

ตกลงราคา

ร้านไอทีซิสเต็ม

6,250.-

6,250.-

ลว. 3ส.ค.59

วิธพี ิเศษ

บริษทั ริสกี กรุ๊ป จากัด

1,520,000.-

หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง

1,536,000.-

อบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์ฯ
3 ซ่อมรถกู้ชีพฯ กง-2606
(ศูนย์บา้ นแหร)
4 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
5 งานก่อสร้างถนน คสล.สายกูโบร์เทศบาลต.ยะหา - บ้านพงกูแม ม.2

1,490,000.- 1,546,000.-

ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา

-2-

ร้านไอทีซิสเต็ม
บริษทั ริสกี กรุ๊ป จากัด

1,490,000.-

-รายละเอียดและ
เอกสารถูกต้อง

เลขที่ 56/59

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว. 4ส.ค.59

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

6 งานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน-

ราคากลาง

1,985,000.- 2,034,000.-

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธพี ิเศษ หจก.แอฟ เอล การก่อสร้าง

ตะโล๊ะซูแม - บ้านจาเราะบีงะ ม.2

หจก.กาดือแป วัสดุ

2,030,000.-

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

หจก.แอฟ เอล การก่อสร้าง

(โดยสรุป)
1,985,000.-

2,040,000.-

ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
7 งานปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้าน- 1,490,000.-

1,546,000.-

วิธพี ิเศษ

เจาะลีมัส - บ้านกามูติง ม.4

หจก.กาดือแป วัสดุ

1,550,000.-

บ.เซาท์แพลนติ้งคอปอเรชั่นฯ

1,555,000.-

หจก.กาดือแป วัสดุ

1,490,000.-

ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา
8 จ้างจัดงานโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์420,000.-

ตกลงราคา

หสม.ซาวด์มิวสิคซิสเต็ม

420,000.-

หสม.ซาวด์มิวสิคซิสเต็ม

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

420,000.-

-รายละเอียดและ
เอกสารถูกต้อง

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 57/59

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว. 5ส.ค.59

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

-รายละเอียดและ
เอกสารถูกต้อง

เลขที่ 58/59

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว. 5ส.ค.59

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

เลขที่ 145/59
ลว.5ส.ค.59

ทุเรียนและผลไม้พื้นเมือง ประจาปี 59

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

9 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้าดื1่ม5,000.00

ตกลงราคา

ร้านบังดุลโอดิบ

15,000.00

ร้านบังดุลโอดิบ

15,000.00

ลว.5ส.ค.59

โครงการพัมนาและส่งเสริมศักยภาพ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

แกนนาเครือข่ายสุขภาพ
10 จ้างทาป้ายไวนิลวันแม่

เลขที่ 146/59

4,720.-

ตกลงราคา

หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา

4,720.-

หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา

4,720.-

ลว. 5ส.ค.59

-3ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ

ราคากลาง

วิธีซื้อ

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

11 จ้างพิมพ์คาถวายพระพร สมเด็จพระ-18,000.-

หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หนังสือพิมพ์เอเชียทูเดย์

18,000.-

ตกลงซื้อหรือจ้าง

หนังสือพิมพ์เอเชียทูเดย์

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 147/59

18,000.-

ลว.8ส.ค.59

นางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

12 จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ ยีห่ ้อโตโยต้า

1,759.08

ตกลงราคา

ลว. 8ส.ค.59

บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด 1,759.08 บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด 1,759.08

ทะเบียน นข-1232 ยล
13 งานปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านปอเนาะ985,000.-

1,032,000.-

วิธพี ิเศษ หจก.โต๊ะปาเก๊ะการก่อสร้าง

ถึงบ้านตะโล๊ะ ม.3 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน

หจก.อามันยะลาก่อสร้าง

1,000,000.-

หจก.โต๊ะปาเก๊ะการก่อสร้าง

985,000.-

1,015,000.-

จ.ยะลา
14 จ้างทาป้ายไวนิล

2,000.-

15 จ้างจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียติ 44,000.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

ตกลงราคา

หสม.ซาวด์มิวสิคซิสเต็ม

2,000.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา
44,000.-

หสม.ซาวด์มิวสิคซิสเต็ม

2,000.44,000.-

-รายละเอียดและ
เอกสารถูกต้อง

เลขที่ 59/59

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว. 8ส.ค.59

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

ลว. 9ส.ค.59
เลขที่ 148/59

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวฯ และ

ลว.10ส.ค.59

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

16 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม5,000.-

ตกลงราคา

น.ส.สายสุนี นือเร็ง

5,000.-

น.ส.สายสุนี นือเร็ง

5,000.-

ลว. 10ส.ค.59

-4ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

17 จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ ทะเบียน 40-01951,770.85
18 งานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลีจิง 1,990,000.-

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

2,014,000.-

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

(โดยสรุป)

หจก. กาดือแป วัสดุ

2,012,000.-

หจก.อามันยะลาก่อสร้าง

1,990,000.-

2,015,000.-

อ.บันนังสตา จ.ยะลา

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ลว. 11ส.ค.59

บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด 1,770.85 บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด 1,770.85

วิธพี ิเศษ หจก.อามันยะลาก่อสร้าง

ม.10 - บ้านลาตอซูแก ม.12 ต.ตลิ่งชัน

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

-รายละเอียดและ
เอกสารถูกต้อง

เลขที่ 60/59

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว. 11ส.ค.59

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

ตกลงราคา

บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด 2,807.68 บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด 2,807.68

ลว. 15ส.ค.59

9,361.43

ตกลงราคา

บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้งฯ 9,361.43 บริษทั ปัตตานีเจริญเทรดดิ้งฯ 9,361.43

ลว. 15ส.ค.59

400.-

ตกลงราคา

ร้านนพดลโทรทัศน์

ตกลงราคา

หจก.จักรพรรดิ 2014

19 จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน2,807.68
กค-2419
20 จ้างซ่อมรถยนต์แวนตรวจการณ์
ทะเบียน ม-0895 ยล
21 จ้างซ่อมลาโพงหูหิ้ว

22 จ้างซ่อมแซมบ้านพัก อบจ. เลขที่ 7 99,000.-

400.99,000.-

ร้านนพดลโทรทัศน์
หจก.จักรพรรดิ 2015

400.99,000.-

เลขที่ 149/59
ลว.16ส.ค.59

ม.1 ถ.ปรีชาวิธี ต.กายูบอเกาะ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

อ.รามัน จ.ยะลา
23 จ้างทาป้ายไวนิล

ลว. 15ส.ค.59

625.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

625.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

625.-

ลว. 16ส.ค.59

-5ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

24 งานซ่อมสร้างผิวลาดยางพารา-

ราคากลาง

6,470,000.- 6,708,000.-

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธพี ิเศษ หจก.ชินวรยะลาก่อสร้าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ยล.ถ.1-0049
บ้านตันหยง - บ้านเตียง อ.ยะหา

6,720,000.-

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

หจก.ชินวรยะลาก่อสร้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)
6,470,000.-

-รายละเอียดและ
เอกสารถูกต้อง

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 61/59

บ.อัครพันธุก์ ่อสร้าง จากัด

6,733,000.-

ตามที่ อบจ.กาหนด

ลว. 18ส.ค.59

หจก.ยะลาไฮเวย์

6,742,000.-

-เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

-รายละเอียดและ
เอกสารถูกต้อง

เลขที่ 62/59

จ.ยะลา
25 งานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลต์ต8,990,000.ิก
9,320,000.- วิธพ
ี ิเศษ บ.อัครพันธุก์ ่อสร้าง จากัด

9,320,000.-

บ.อัครพันธุก์ ่อสร้าง จากัด

8,990,000.-

คอนกรีต สายยล.ถ.1-0007

หจก.ชินวรยะลาก่อสร้าง

9,325,000.-

ตามที่ อบจ.กาหนด

บ้านนิบงบารู อ.เมืองยะลา ถึง

หจก.ผลดีพาณิชย์

9,330,000.-

-เสนอราคาต่าสุด

ลว. 18ส.ค.59
สัญญาจ้าง

บ้านบูเก๊ะจือฆา อ.รามัน จ.ยะลา
26 จ้างซ่อมรถบดล้อเหล็ก ชนิด 2 ล้อ 74,456.-

ตกลงราคา

หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์ 74,456.-

หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

74,456.-

ลว.18ส.ค.59

3 ตัน ทะเบียน สข-47 และรถฟาร์ม-

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

แทรคเตอร์ ตค-228
27 จ้างจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่เพื่อใช้ใน8,500.-

เลขที่ 150/59

ตกลงราคา

ร้านเอ พี จี โอฬาร

ตกลงราคา

นายอาหามะ สะโรโย

8,500.-

ร้านเอ พี จี โอฬาร

8,500.-

ลว. 19ส.ค.59

โครงการประชาสัมพันธ์การศึกษา
28 จ้างเหมาเตรียมสนามสาหรับใช้ใน 10,000.โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ฯ

10,000.-

นายอาหามะ สะโรโย

10,000.-

เลขที่ 151/59
ลว.19/8/59
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

-6ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

29 จ้างทาป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้เพื่อใช้29,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หสม.กราฟฟิคมีเดียโฆษณา 29,000.-

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

หสม.กราฟฟิคมีเดียโฆษณา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)
29,000.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 152/59
ลว.19ส.ค.60

ในโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการ-

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

ศึกษา
2,500.-

ตกลงราคา

นางวณิตสา ละฮา

2,500.-

นางวณิตสา ละฮา

2,500.-

ลว. 19ส.ค.59

31 จ้างทาป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการ 5,750.-

ตกลงราคา

หจก.ฟาฮัดโฆษณา

5,750.-

หจก.ฟาฮัดโฆษณา

5,750.-

ลว. 19ส.ค.60

ตกลงราคา

หจก.ฟาฮัดโฆษณา

23,150.-

หจก.ฟาฮัดโฆษณา

23,150.-

เลขที่ 153/59

30 จ้างประกอบอาหารว่างเพื่อใช้ใน
โครงการกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์
กีฬาหน่วยงานสัมพันธ์

32 จ้างทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สาหรั23,150.บ

ลว.19ส.ค.60

โครงการอนุรักษ์ทเุ รียนผลไม้พื้นบ้านฯ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

33 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของรถขุด61,144.-

ตกลงราคา

หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์ 61,144.-

หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

61,144.-

เลขที่ 155/59
ลว.19ส.ค./59

ตีนตะขาบ ตค-87 ยล.

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

34 เช่าเครื่องเสียงพร้อมโต๊ะและเก้าอี้ 32,500.-

ตกลงราคา

นายมูฮามัด แวนาแว

32,500.-

นายมูฮามัด แวนาแว

32,500.-

เลขที่ 155/59
ลว.19ส.ค.59
บันทึกข้อตกลงการเช่า

-7ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

35 จ้างทาป้ายไวนิลเป็นกาลังใจให้ผู้ที่จะ69,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หจก.ฟาฮัดโฆษณา

69,000.-

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

หจก.ฟาฮัดโฆษณา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)
69,000.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 156/59
ลว.22ส.ค.59

เดินทางไปประกอบพิธฮี ัจญ์

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

36 ซ่อมรถยนต์เครื่องจักร 6 ล้อ

5,864.-

ตกลงราคา

อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

5,864.-

500.-

ตกลงราคา

หจก.ฟาฮัดโฆษณา

500.-

38 จ้างจัดหาผู้ดาเนินการจัดขบวนพาเหรด
57,000.-

ตกลงราคา

นายสุริยา โต๊ะเฮง

57,000.-

5,864.-

ลว. 23ส.ค.59

หจก.ฟาฮัดโฆษณา

500.-

ลว. 23ส.ค.59

นายสุริยา โต๊ะเฮง

57,000.-

เลขที่ 157/59

อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

ทะเบียน 80-4495
37 จ้างทาป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการ

ยาเสพติด
ลว.25ส.ค.59

รถผลไม้

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

39 จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพฯ

8,188.71

ตกลงราคา

บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด 8,188.71 บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด

8,188.71

ลว. 25ส.ค.59

157,000.-

เลขที่ 63/59

ทะเบียน กง-2604
40 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพัก 157,000.- 160,000.- ตกลงราคา
อบจ.ยะลา บ้านเลขที่ 2/21 ถ.เอกราช

หจก.จักรพรรดิ 2014

157,000.-

หจก.จักรพรรดิ 2015

ลว. 18ส.ค.59
สัญญาจ้าง

-8ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

41 จ้างจัดหาผู้ดาเนินการจัดนิทรรศการ67,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

นายอิสมาแอ ปาแว

67,000.-

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

นายอิสมาแอ ปาแว

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

67,000.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 158/59
ลว.25ส.ค.59

เสริมสร้างอาชีพเกี่ยวกับผลไม้

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

42 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กข-515230,465.04

ตกลงราคา

บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด 30,465.04 บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด 30,465.04

เลขที่ 159/59
ลว.25ส.ค.59

จานวน 9 รายการ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

43 จ้างพิมพ์เกียรติบตั ร

4,500.-

ตกลงราคา

ร้านมีเดียร์เฮ้าส์

4,500.-

ร้านมีเดียร์เฮ้าส์

4,500.-

ลว. 25ส.ค.59

44 จ้างพิมพ์สูจิบตั ร

8,000.-

ตกลงราคา

ร้านมีเดียร์เฮ้าส์

8,000.-

ร้านมีเดียร์เฮ้าส์

8,000.-

ลว. 25ส.ค.59

45 จ้างประกอบอาหาร ตามโครงการ

7,500.-

ตกลงราคา

นายแวดาโอ๊ะ หะยีซาเมาะ

7,500.-

ลว. 25ส.ค.59

46 จ้างเหมาจัดงานโครงการส่งเสริมการ
150,000.-

ตกลงราคา

หสม.ซาวด์มิวสิคซิสเต็ม

7,500.- นายแวดาโอ๊ะ หะยีซาเมาะ

อบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์ฯ
อนุรักษ์ทเุ รียนพันธุพ์ ื้นบ้านฯ

150,000.-

หสม.ซาวด์มิวสิคซิสเต็ม

150,000.-

เลขที่ 160/59
ลว.26ส.ค.59
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

-9ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

3,600.-

ตกลงราคา

หจก.ฟาฮัดโฆษณา

3,600.-

หจก.ฟาฮัดโฆษณา

3,600.-

ลว. 28ส.ค.59

48 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จานวน 19,880.-

ตกลงราคา

ร้านปกรณ์แอร์

19,880.-

ร้านปกรณ์แอร์

19,880.-

เลขที่ 161/59

47 จ้างทาป้ายโครงการฝึกอบรมขับขี่
ปลอดภัย

ลว.29ส.ค.59

2 เครื่อง

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

49 จ้างทาการสารวจความพึงพอใจของ30,000.-

ตกลงราคา

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

30,000.-

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

30,000.-

เลขที่ 162/59
ลว.29ส.ค.59

ผู้รับบริการของอบจ.ยะลา

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

50 จ้างทาป้ายไวนิล 4 รายการ เพื่อใช้ 19,600.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟฟิคมีเดียโฆษณา 19,600.- หสม.กราฟฟิคมีเดียโฆษณา

19,600.-

ลว.29ส.ค.59

ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

ปฏิบตั ิงานด้านสาธารณภัย
51 จ้างประกอบอาหารพร้อมน้าดื่มสาหรั16,800.บ

ตกลงราคา

ร้านบังดุลโอดิบ

16,800.-

ร้านบังดุลโอดิบ

16,800.-

เลขที่ 164/59
ลว.29ส.ค.59

ใช้ในโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

ทุเรียนและไม้ผลพื้นบ้าน
52 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

เลขที่ 163/59

800.-

ตกลงราคา

ร้านไอทีซิสเต็ม

800.-

ร้านไอทีซิสเต็ม

800.-

ลว. 30ส.ค.59

-10ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

53 จ้างจัดดอกไม้ประดับพระบรม-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

5,000.-

ตกลงราคา

ร้านราชาวดีฟลอรีสท์

18,774.-

ตกลงราคา

หจก.จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ

5,000.-

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

ร้านราชาวดีฟลอรีสท์

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

5,000.-

ลว. 29ส.ค.59

18,774.-

เลขที่ 165/59

ฉายาลักษณ์
54 จ้างซ่อมแซมบ้านพักอบจ.ยะลา

18,774.- หจก.จักรนันต์ มั่นคงธุรกิจ

ลว.31ส.ค.59
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

