แบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน สิงหาคม 2559
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

100,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

ตกลงรำคำ

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หจก.ยะลำสหพันธ์แก๊ส

100,000.-

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

หจก.ยะลำสหพันธ์แก๊ส

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)
100,000.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 161/59
ลว.2 ส.ค.59

ครั้งที่ 29

บันทึกตกลงกำรซื้อขำย

2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬำเพื่อใช้ในโครงกำร23,686.-

ตกลงรำคำ

ร้ำนเอ็มเอสสปอร์ต

23,686.-

ร้ำนเอ็มเอสสปอร์ต

23,686.-

เลขที่ 162/59
ลว.5ส.ค.59

พัฒนำและส่งเสริมศักยภำพฯ

บันทึกตกลงกำรซื้อขำย

3 ซื้อน้้ำดื่มและน้้ำแข็งโครงกำรพัฒนำและ
27,450.-

ตกลงรำคำ

ร้ำนเจริญพร

27,450.-

ร้ำนเจริญพร

27,450.-

เลขที่ 163/59
ลว.5ส.ค.59

ส่งเสริมศักยภำพแกนน้ำเครือข่ำยสุขภำพ

บันทึกตกลงกำรซื้อขำย

4 ซื้อถ้วยรำงวัล เพื่อใช้ตำมโครงกำร- 5,100.-

ตกลงรำคำ

ร้ำนเอ็มเอสสปอร์ต

เครือข่ำยสุขภำพประชำชน

-2-

5,100.-

ร้ำนเอ็มเอสสปอร์ต

5,100.-

ลว. 5ส.ค.59

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

5 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงกำรพัฒนำ
27,035.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

ตกลงรำคำ

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หจก.ยะลำบริบรู ณ์

27,035.-

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

หจก.ยะลำบริบรู ณ์

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)
27,035.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 164/59
ลว.8ส.ค.59

และส่งเสริมศักยภำพแกนน้ำเครือข่ำยฯ

บันทึกตกลงกำรซื้อขำย

6 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

100,000.-

ตกลงรำคำ

หจก.ยะลำสหพันธ์แก๊ส

100,000.-

หจก.ยะลำสหพันธ์แก๊ส

100,000.-

เลขที่ 165/59
ลว.9ส.ค.59

ครั้งที่ 30

บันทึกตกลงกำรซื้อขำย

7 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงกำร อบจ.ยะลำ 35,160.-

ตกลงรำคำ

หจก.ยะลำบริบรู ณ์

35,160.-

หจก.ยะลำบริบรู ณ์

35,160.-

ลว.10ส.ค.59

ร่วมใจสำยสัมพันธ์เสริมสร้ำงควำม

บันทึกตกลงกำรซื้อขำย

ปรองดองสมำนฉันท์
8 ซื้อพลุเพื่อใช้ในงำนเฉลิมพระเกียรติ- 60,000.-

เลขที่ 166/59

ตกลงรำคำ บริษทั สุรเสียง (ประเทศไทย) จ้ำกัด 60,000.-

บริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จ้ำกัด 60,000.-

เลขที่ 167/59
ลว.10ส.ค.59

สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ

บันทึกตกลงกำรซื้อขำย

9 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกำรจัดงำน 12,493.32
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ
พระบรมรำชินีนำถ

ตกลงรำคำ บริษทั สุรเสียง (ประเทศไทย) จ้ำกัด 12,493.32

บริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จ้ำกัด 12,493.32

เลขที่ 168/59
ลว.10ส.ค.59
บันทึกตกลงกำรซื้อขำย

-3ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

10 ซื้อน้้ำดื่มและน้้ำแข็ง เพื่อใช้ในโครงกำร1,120.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1,120.-

ลว. 11ส.ค.59

ตกลงรำคำ ร้ำนบั่นซุ่ยเลี่ยงอำหลั่ยยนต์ 2,996.- ร้ำนบั่นซุ่ยเลี่ยงอำหลั่ยยนต์ 2,996.-

ลว. 14ส.ค.59

ตกลงรำคำ

ร้ำนเจริญพร

1,120.-

ร้ำนเจริญพร

เฉลิมพระเกียรติฯ
11 ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์แวนตรวจกำรณ์ 2,996.ทะเบียน ม-0894 ยล.
12 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

100,000.-

ตกลงรำคำ

หจก.ยะลำสหพันธ์แก๊ส

100,000.-

หจก.ยะลำสหพันธ์แก๊ส

100,000.-

เลขที่ 169/59
ลว.15ส.ค.59

ครั้งที่ 5 (สป.)

บันทึกตกลงกำรซื้อขำย

9,860.-

ตกลงรำคำ

ร้ำนนภดลโทรทัศน์

9,860.-

ร้ำนนภดลโทรทัศน์

9,860.-

ลว. 15ส.ค.59

14 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000.-

ตกลงรำคำ

หจก.ยะลำสหพันธ์แก๊ส

100,000.-

หจก.ยะลำสหพันธ์แก๊ส

100,000.-

เลขที่ 170/59

13 ซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

ลว.16ส.ค.59

ครั้งที่ 31 (กองช่ำง)

บันทึกตกลงกำรซื้อขำย

15 ซื้อวัสดุยำนพำหนะฯ ของรถยนต์ตู้ 11,120.ทะเบียน นข-1232 ยล.

ตกลงรำคำ หจก.ค็อกพิทเจริญกำรยำง 11,120.- หจก.ค็อกพิทเจริญกำรยำง 11,120.-

เลขที่ 171/59
ลว.17ส.ค.59
บันทึกตกลงกำรซื้อขำย

-4ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

3,200.-

หสม.ดูวิมันนี่

3,200.-

ลว. 17ส.ค.59

6,300.-

บริษทั ยะลำน้ำรุ่ง จ้ำกัด

6,300.-

ลว. 17ส.ค.59

4,150.-

หจก.ยะลำบริบรู ณ์

4,150.-

ลว. 17ส.ค.59

2,400.-

ตกลงรำคำ ชมรมสำยใยรักแห่งครอบครัว 2,400.- ชมรมสำยใยรักแห่งครอบครัว 2,400.-

ลว. 18ส.ค.59

19 ซื้อกระเป๋ำใส่เอกสำรโครงกำรอนุรักษ์18,400.-

ตกลงรำคำ หจก.ค็อกพิทเจริญกำรยำง 18,400.- หจก.ค็อกพิทเจริญกำรยำง 18,400.-

เลขที่ 172/59

16 ซื้อกระเป๋ำใส่เอกสำร เพื่อใช้ในโครงกำร
3,200.-

ตกลงรำคำ

หสม.ดูวิมันนี่

พัฒนำคุณภำพชีวิต
17 ซื้อสว่ำนไร้สำย จ้ำนวน 1 ตัว

6,300.-

ตกลงรำคำ บริษทั ยะลำน้ำรุ่ง จ้ำกัด

พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ
18 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงกำรพัฒ4,150.นำ

ตกลงรำคำ

หจก.ยะลำบริบรู ณ์

คุณภำพชีวิต
18 ซื้อวัสดุอุปกรณ์

ลว.18ส.ค.59

ทุเรียน

บันทึกตกลงกำรซื้อขำย

20 ซื้อของที่ระลึก นำฬิกำกรอบไม้รูปศำลำ
1,000.-

ตกลงรำคำ ร้ำนมำหำหมัดกรอบรูป

1,000.-

ร้ำนมำหำหมัดกรอบรูป

1,000.-

ลว. 18ส.ค.59

22,000.-

หสม.ดูวิมันนี่

22,000.-

เลขที่ 173/59

ดูดวงจันทร์
21 ซื้อกระเป๋ำใส่เอกสำรเพื่อใช้ในกิจกรรม22,000.ประชุมเชิงปฏิบตั ิ "กำรเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือ
ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส"

ตกลงรำคำ

หสม.ดูวิมันนี่

ลว.18ส.ค.59
บันทึกตกลงกำรซื้อขำย

-5ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

22 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬำโครงกำรส่งเสริม 42,574.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

ตกลงรำคำ

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ร้ำนเอ็มเอสสปอร์ต

42,574.-

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

ร้ำนเอ็มเอสสปอร์ต

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)
42,574.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 174/59
ลว.19ส.ค.59

กำรแข่งขันกีฬำเด็ก เยำวชนและประชำชน

บันทึกตกลงกำรซื้อขำย

23 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงกำรแข่ง1,057.ขัน

ตกลงรำคำ

หจก.ยะลำบริบรู ณ์

1,057.-

หจก.ยะลำบริบรู ณ์

1,057.-

ลว. 19ส.ค.59

ตกลงรำคำ

ร้ำนน้้ำดื่มแวหะยี

29,120.-

ร้ำนน้้ำดื่มแวหะยี

29,120.-

เลขที่ 175/59

กีฬำหน่วยงำนสัมพันธ์
24 ซื้อน้้ำดื่มและน้้ำแข็งโครงกำรแข่งขันกีฬำ 29,120.-

ลว.19ส.ค.59

หน่วยงำนสัมพันธ์ กิจกรรมกำรแข่งขันฟุตบอล

บันทึกตกลงกำรซื้อขำย

อำวุโสฯ ปี 2559
25 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงกำรกิจกรรมประชุ10,095.ม

ตกลงรำคำ

หจก.ยะลำบริบรู ณ์

10,095.-

หจก.ยะลำบริบรู ณ์

10,095.-

เลขที่ 176/59
ลว.19ส.ค.59

เชิงปฏิบตั กิ ำร "กำรเรียนรู้และช่วยเหลือฯ

บันทึกตกลงกำรซื้อขำย

26 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ครั้งที่ 32 (กองช่ำง)

100,000.-

ตกลงรำคำ

หจก.ยะลำสหพันธ์แก๊ส

100,000.-

หจก.ยะลำสหพันธ์แก๊ส

100,000.-

เลขที่ 178/59
ลว.22ส.ค.59
บันทึกตกลงกำรซื้อขำย

-6ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

27 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงกำรประชำสัมพัน36,861.ธ์

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

ตกลงรำคำ

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หจก.ยะลำบริบรู ณ์

36,861.-

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

หจก.ยะลำบริบรู ณ์

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)
36,861.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 179/59
ลว.22ส.ค.59

กำรจัดกำรศึกษำของอบจ.ยะลำ

บันทึกตกลงกำรซื้อขำย

28 ซื้อกระเป๋ำใส่เอกสำรเพื่อใช้ในโครงกำร7,020.-

ตกลงรำคำ

หสม.ดูวิมันนี่

7,020.-

หสม.ดูวิมันนี่

7,020.-

ลว. 23ส.ค.59

ตกลงรำคำ

หจก.ยะลำบริบรู ณ์

6,742.-

หจก.ยะลำบริบรู ณ์

6,742.-

ลว. 24ส.ค.59

ตกลงรำคำ ศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนยะลำ 9,000.- ศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนยะลำ 9,000.-

ลว.25ส.ค.59

ยำเสพติด
29 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงกำร- 6,742.ยำเสพติด
30 เช่ำห้องประชุมเพื่อด้ำเนินโครงกำร- 9,000.ยำเสพติด
31 ซื้อวัสดุอุปกรณ์

7,220.-

ตกลงรำคำ

หจก.ยะลำบริบรู ณ์

7,220.-

หจก.ยะลำบริบรู ณ์

7,220.-

ลว. 25ส.ค.59

32 ซื้อโล่รำงวัล

7,200.-

ตกลงรำคำ

ร้ำนเอ็มเอสสปอร์ต

7,200.-

ร้ำนเอ็มเอสสปอร์ต

7,200.-

ลว. 26ส.ค.59

33 เช่ำเต็นท์ จ้ำนวน 26 หลัง เพื่อใช้ใน 24,000.-

ตกลงรำคำ

นำยกิตติพจน์ ซียง

24,000.-

นำยกิตติพจน์ ซียง

24,000.-

เลขที่ 22/59

โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวฯ

ลว.26ส.ค.59
บันทึกตกลงกำรเช่ำ

-7ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

34 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

100,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

ตกลงรำคำ

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หจก.ยะลำสหพันธ์แก๊ส

100,000.-

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

หจก.ยะลำสหพันธ์แก๊ส

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)
100,000.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 180/59
ลว.29ส.ค.59

ครั้งที่ 33 (กองช่ำง)

บันทึกตกลงกำรซื้อขำย

35 ซื้อวัสดุส้ำหรับใช้ในโครงกำรเพิ่ม- 27,100.-

ตกลงรำคำ

ร้ำนนำนำสื่อสำร

27,100.-

ร้ำนนำนำสื่อสำร

27,100.-

เลขที่ 182/59
ลว.29ส.ค.59

ประสิทธิภำพกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนสำธำฯ

บันทึกตกลงกำรซื้อขำย

36 ซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดีเซล) 18,750.-

ตกลงรำคำ

หจก.ยะลำสหพันธ์แก๊ส

18,750.-

หจก.ยะลำสหพันธ์แก๊ส

18,750.-

เลขที่ 181/59
ลว.29ส.ค.59

ส้ำหรับใช้กับรถกู้ภัย จ้ำนวน 15 คัน

บันทึกตกลงกำรซื้อขำย

37 เช่ำเหมำรถยนต์โดยสำรปรับอำกำศ 284,000.ชั้น

ตกลงรำคำ

นำงอ้ำพร แกล้วณรงค์

84,000.-

นำงอ้ำพร แกล้วณรงค์

84,000.-

เลขที่ 23/59
ลว.29ส.ค.59
บันทึกตกลงกำรเช่ำ

38 ซื้อแบตเตอรี่ รถขุดตีนตะขำบ

3,745.-

ตกลงรำคำ ร้ำนบั่นซุ่ยเลี่ยงอำหลั่ยยนต์

8,582.-

ตกลงรำคำ

3,745.- ร้ำนบั่นซุ่ยเลี่ยงอำหลั่ยยนต์

3,745.-

ลว. 29ส.ค.59

8,582.-

8,582.-

ลว. 29ส.ค.59

ทะเบียน ตค-186
39 ซื้อวัสดุจัดสวนดุซง

หจก.ยะลำไทยวัฒน์

หจก.ยะลำไทยวัฒน์

-8ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

40 ซื้อแบตเตอรี่ รถ 6 ล้อ

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

5,992.-

ตกลงรำคำ ร้ำนบั่นซุ่ยเลี่ยงอำหลั่ยยนต์

5,992.- ร้ำนบั่นซุ่ยเลี่ยงอำหลั่ยยนต์ 5,992.-

ลว. 30ส.ค.59

5,992.-

ตกลงรำคำ ร้ำนบั่นซุ่ยเลี่ยงอำหลั่ยยนต์

5,992.- ร้ำนบั่นซุ่ยเลี่ยงอำหลั่ยยนต์ 5,992.-

ลว. 30ส.ค.59

4,800.-

ตกลงรำคำ ร้ำนมำหำหมัดกรอบรูป

4,800.- ร้ำนมำหำหมัดกรอบรูป

ลว. 30ส.ค.59

ทะเบียน 80-4493
41 ซื้อแบตเตอรี่ รถกระบะ
ทะเบียน บ-0511 และ ก-2421
42 จัดซื้อของที่ระลึก กริชพร้อมกรอบ

43 ซื้อวัสดุวิยำศำสตร์ (หมึกเครื่องถ่ำยฯ) 31,950.-

ตกลงรำคำ

หจก.ยะลำบริบรู ณ์

31,950.-

หจก.ยะลำบริบรู ณ์

4,800.31,950.-

เลขที่ 183/59
ลว.31ส.ค.59
บันทึกตกลงกำรซื้อขำย

44 ซื้อวัสดุวิยำศำสตร์ (หมึกเครื่องปริ๊น) 29,350.-

ตกลงรำคำ

หจก.ยะลำบริบรู ณ์

29,350.-

หจก.ยะลำบริบรู ณ์

29,350.-

เลขที่ 184/59
ลว.31ส.ค.59
บันทึกตกลงกำรซื้อขำย

