แบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ในรอบเดือน มีนาคม 2560
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

1 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1,765.-

ตกลงราคา

หจก.ยะลาบริบูรณ์

60,500.-

ตกลงราคา

นางไลลา บางปู

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

1,765.- หจก.ยะลาบริบูรณ์

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1,765.-

ลว 1 มี.ค.2560

60,500.-

เลขที1่ 95/2560

จานวน 1 เครื่อง
2 จ้างอาหารกล่องและอาหารว่าง

60,500.- นางไลลา บางปู

ค่าใช้จ่ายโครงการทดสอบ

ลว 1 มี.ค.2560

การอ่านอัลกรุอ่าน

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

3 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

34,180.-

ตกลงราคา

ร้านไอทีซิสเต็ม

34,180.- ร้านไอทีซิสเต็ม

34,180.-

เลขที่ 198/2560

เครื่องปริ้นเตอร์ของกองช่าง

ลว 2 มี.ค.2560

จานวน 4 รายการ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

4 จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ

5,000.-

ตกลงราคา

ร้านเฉลิมศิลป์ประดับยนต์

5,000.- ร้านเฉลิมศิลป์ประดับยนต์

5,000.-

ลว 2 มี.ค.2560

ทะเบียน 80-4220 ยล.
จานวน 1 รายการ

-2ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ

ราคากลาง

วิธีซื้อ

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

ซื้อหรือจ้าง

5 จ้างซ่อมบารุงรักษารถยนต์กระบะ 2,909.33

ราคากลาง

หรือจ้าง
ตกลงราคา

ทะเบียน กข-5830 ยล.

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิง้

(1972) สาขายะลา

ตกลงซื้อหรือจ้าง

2,909.33 บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

2,909.33

ลว 3 มี.ค.2560

(1972) สาขายะลา

จานวน 7 รายการ
6 จ้างทาตรายาง จานวน 6 รายการ

1,650.-

ตกลงราคา

ร้านพงษ์ศิลป์บล๊อก

1,650.- ร้านพงษ์ศิลป์บล๊อก

1,650.-

ลว 3 มี.ค.2560

7 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน

5,851.-

ตกลงราคา

หสม.อู่วฒ
ั น์ยนต์แทรคเตอร์

5,851.- หสม.อู่วฒ
ั น์ยนต์แทรคเตอร์

5,851.-

ลว 3 มี.ค.2560

2,675.-

ตกลงราคา

ร้านยะลาเครื่องเย็น

2,675.- ร้านยะลาเครื่องเย็น

2,675.-

ลว 3 มี.ค.2560

9 จ้างทาตรายาง จานวน 15 รายการ

5,480-

ตกลงราคา

ร้านพงษ์ศิลป์บล๊อก

5,480- ร้านพงษ์ศิลป์บล๊อก

5,480-

ลว 3 มี.ค.2560

10 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

3,500-

ตกลงราคา

ร้านปกรณ์แอร์

3,500- ร้านปกรณ์แอร์

3,500-

ลว 3 มี.ค.2560

ตค-151 ยล.โดยทาการเปลี่ยน
สายไฮโดรลิคระบบคว่า-หงายบุง้ กี๋

8 จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ
ทะเบียน 80-5240 ยล.จานวน
4 รายการ

จานวน 1 เครื่อง

-3ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

11 จ้างทาป้ายไวนิลขนาด 1.10X3.00 ม

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

825-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคโฆษณายะลา

4,000-

ตกลงราคา

ร้านมาหาหมัดกรอบรูป

13 จ้างซ่อมรถยนตกระบะกู้ชีพ-กู้ภัย 8,613.50

ตกลงราคา

ร้านยะลาเครื่องเย็น

ตกลงราคา

หสม.อู่วฒ
ั น์ยนต์แทรคเตอร์

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

825- หสม.กราฟิคโฆษณายะลา

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

825-

ลว 7 มี.ค.2560

4,000-

ลว 7 มี.ค.2560

8,613.50 ร้านยะลาเครื่องเย็น

8,613.50

ลว 7 มี.ค.2560

95,217.- หสม.อู่วฒ
ั น์ยนต์แทรคเตอร์

95,217.-

เลขที่207 /2560

โครงการพัฒนาศักยภาพเพือ่ การพัฒนา

ท้องถิ่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของอบจ.ยะลา ประจาปี พ.ศ.2560

12 จ้างทาของทีร่ ะลึกโครงการเพิม่

4,000- ร้านมาหะหมัดกรอบรูป

ศักยภาพเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น
จานวน 4 ชิ้น
(ศชภ.อบจ.ยะลา ศูนย์แม่ทับทิม)
ทะเบียน กง-3446 ยล.
จานวน 8 รายการ
14 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน

95,217.-

ตค-73 ยล.จานวน 5 รายการ

ลว 8 มี.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

15 จ้างซ่อมรถยนต์เก่ง ยี่ห้อโตโยต้า
ทะเบียน กข-5152 ยล.จานวน 1
รายการ

6,261.64

ตกลงราคา

บริษัท พิธานพาณิชย์ จากัด
สาขายะลา

6,261.64 บริษัท พิธานพาณิชย์ จากัด
สาขายะลา

6,261.64

ลว 9 มี.ค.2560

-4ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

16 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

17,790.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ร้านปกรณ์แอร์

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

17,790.- ร้านปกรณ์แอร์

(โดยสรุป)

17,790.-

จานวน 3 เครื่อง

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 215/2560
ลว 10 มี.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

17 จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์

27,194.05

ตกลงราคา

ทะเบียน กค-2420 ยล.

บริษัท พิธานพาณิชย์ จากัด 27,194.05 บริษัท พิธานพาณิชย์ จากัด
สาขายะลา

27,194.05

สาขายะลา

เลขที่ 215/2560
ลว 13 มี.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

18 จ้างซ่อมรถบดล้อเหล็กชนิด 2 ล้อ 31,483.-

ตกลงราคา

หสม.อู่วฒ
ั น์ยนต์แทรคเตอร์

31,483.- หสม.อู่วฒ
ั น์ยนต์แทรคเตอร์

31,483.-

เลขที่ 216/2560

ทะเบียน กข-43 ยล.จานวน

ลว 14 มี.ค.2560

3 รายการ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

19 จ้างซ่อมรถบรรทุกเท้เท้าย 6 ล้อ 43,696.-

ตกลงราคา

หสม.อู่วฒ
ั น์ยนต์แทรคเตอร์

43,696.- หสม.อู่วฒ
ั น์ยนต์แทรคเตอร์

43,696.-

เลขที่ 217/2560

ทะเบียน 80-4220 ยล.จานวน

ลว 14 มี.ค.2560

14 รายการ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

20 จ้างทาป้ายไวนิล โครงการพัฒนา
ส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

ประจาปี 2560

937.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

937.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

937.-

ลว 14 มี.ค.2560

-5ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

21 จ้างประกอบอาหารกลางวัน

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

7,500.-

ตกลงราคา

นายมะนอร์ แวเต๊ะ

64,000.-

ตกลงราคา

หสม.อู่วฒ
ั น์ยนต์แทรคเตอร์

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

7,500.- นายมะนอร์ แวเต๊ะ

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

7,500.-

ลว 14 มี.ค.2560

64,000.-

เลขที่ 220/2560

พร้อมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
เพือ่ ใช้ในโครงการ อบจ.ยะลา
ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์
เพือ่ คืนความสุขสู่ชุมชน
22 จ้างซ่อมรถบรรทุก 6ล้อ

64,000.- หสม.อู่วฒ
ั น์ยนต์แทรคเตอร์

ทะเบียน 40-0164 ยล.

ลว 17 มี.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

23 จ้างซ่อมรถบดล้อเหล็ก ทะเบียน

10,907.-

ตกลงราคา

หสม.อู่วฒ
ั น์ยนต์แทรคเตอร์

10,907.- หสม.อู่วฒ
ั น์ยนต์แทรคเตอร์

10,907.-

กข-47 ยล.จานวน 3 รายการ

เลขที่ 221/2560
ลว 17 มี.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

24 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้า 10 ล้อ

69,334.-

ตกลงราคา

หสม.อู่วฒ
ั น์ยนต์แทรคเตอร์

69,334.- หสม.อู่วฒ
ั น์ยนต์แทรคเตอร์

69,334.-

เลขที่ 223/2560

ทะเบียน 80-4096 ยล.

ลว 20 มี.ค.2560

จานวน 21 รายการ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

-6ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

25 จ้างประกอบอาหารว่าง

2,500.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

นางวณิตสา ละฮา

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

2,500.- นางวณิตสา ละฮา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

2,500.-

ลว 20 มี.ค.2560

10,469.95

เลขที่ 225/2560

พร้อมเครื่องดื่ม จานวน 100 ชุด
เพื่อเลีย้ งผู้เข้าร่วมประชุมศูนย์ประสาน

งานและรวบรวมขยะอันตรายชุมชน

จังหวัดยะลาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดยะลา
26 จ้างซ่อมบารุงรักษารถยนต์

10,469.95

วิธีพิเศษ บริษัท พิธานพาณิชย์ จากัด 10,469.95 บริษัท พิธานพาณิชย์ จากัด

สาขายะลา

ตรวจการณ์ ทะเบียน กค-2419ยล.

สาขายะลา

ลว 21 มี.ค.2560

จานวน 4 รายการ
27 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อม

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

7,500.-

ตกลงราคา

นางวณิตรา ละฮา

7,500.- นางวณิตรา ละฮา

7,500.-

ลว 21 มี.ค.2560

2,500.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

2,500.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

2,500.-

ลว 21 มี.ค.2560

เครื่องดื่มจานวน 300 ชุด
เปิดอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น

บ้านยือนือเร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
28 จ้างทาป้ายไวนิลเปิดอาคาร
อเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น
บ้านยือนือเร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา

-7ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

29 จ้างทาป้ายไวนิล ขนาด 1.2X2.40 ม.

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

720.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

7,880.-

ตกลงราคา

ร้านไอทีซิสเต็ม

2,500.-

ตกลงราคา

6,600.-

ตกลงราคา

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

720.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

720.-

ลว 21 มี.ค.2560

7,880.- ร้านไอทีซิสเต็ม

7,880.-

ลว 21 มี.ค.2560

ร้านไอทีซิสเต็ม

2,500.- ร้านไอทีซิสเต็ม

2,500.-

ลว 21 มี.ค.2560

นางสาวชาลินี ทองไหม

6,600.- นางสาวชาลินี ทองไหม

6,600.-

เลขที่ 227/2560

จานวน 4 ผืน เพือ่ ใช้ในโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการท้องเทีย่ ว
กิจกรรม BIG CLEANING DAY
บ่อน้าร้อนเบตง
30 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องปริ้นเตอร์พร้อมจอมอนีเตอร์

31 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
รหัส 416-49-0177
จานวน 1 รายการ
32 จ้างนักศึกษาโครงการเรียนรู้
ร่วมกันเสริมสร้างรายได้เยาวชน

ลว 21 มี.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

33 จ้างนักศึกษาโครงการเรียนรู้
ร่วมกันเสริมสร้างรายได้เยาวชน

6,600.-

ตกลงราคา

นางสาวอรอนงค์ พุฒประสม

6,600.- นางสาวอรอนงค์ พุฒประสม

6,600.-

เลขที่ 228/2560
ลว 21 มี.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

-8ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

34 จ้างนักศึกษาโครงการเรียนรู้

6,600.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

นางสาวญดาพร ทาเลดี

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

6,600.- นางสาวญดาพร ทาเลดี

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

6,600.-

ร่วมกันเสริมสร้างรายได้เยาวชน

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 229/2560
ลว 21 มี.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

35 จ้างนักศึกษาโครงการเรียนรู้

6,600.-

ตกลงราคา

นางสาวพาตีหะ หะเดวา

6,600.- นางสาวพาตีหะ หะเดวา

6,600.-

ร่วมกันเสริมสร้างรายได้เยาวชน

เลขที่ 230/2560
ลว 21 มี.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

36 จ้างนักศึกษาโครงการเรียนรู้

6,600.-

ตกลงราคา

นางสาวเปรมมิกา ไชยวงค์

6,600.- นางสาวเปรมมิกา ไชยวงค์

6,600.-

ร่วมกันเสริมสร้างรายได้เยาวชน

เลขที่ 231/2560
ลว 21 มี.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

37 จ้างประกอบอาหารกลางวัน
พร้อมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
เพือ่ ใช้ในโครงการ อบจ.ยะลา
ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์
เพือ่ คืนความสุขสู่ชุมชน

7,500.-

ตกลงราคา

นายมะนอร์ แวเต๊ะ

7,500.- นายมะนอร์ แวเต๊ะ

7,500.-

ลว 22 มี.ค.2560

-9ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

38 จ้างนักศึกษาโครงการเรียนรู้

6,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

นางสาวศิวาพร ขุนศรี

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

6,000.- นางสาวญดาพร ทาเลดี

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

6,000.-

ร่วมกันเสริมสร้างรายได้เยาวชน

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 232/2560
ลว 22 มี.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

39 จ้างนักศึกษาโครงการเรียนรู้

6,000.-

ตกลงราคา

นายเถลิงศักดิ์ พลพงษ์

6,000.- นายเถลิงศักดิ์ พลพงษ์

6,000.-

ร่วมกันเสริมสร้างรายได้เยาวชน

เลขที่ 233/2560
ลว 22 มี.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

40 จ้างซ่อมรถเทรลเลอร์ 18 ล้อ

31,148.-

ตกลงราคา

หสม.อู่วฒ
ั น์ยนต์แทรคเตอร์

31,148.- หสม.อู่วฒ
ั น์ยนต์แทรคเตอร์

31,148.-

เลขที่ 234/2560

ทะเบียน 80-4670-4671 ยล.

ลว 22 มี.ค.2560

จานวน 4 รายการ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

41 จ้างทาป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการ

1,440.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

1,440.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

1,440.-

ลว 24 มี.ค.2560

2,500.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

2,500.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

2,500.-

ลว 24 มี.ค.2560

ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์

จานวน 2 ผืน ขนาด 1.2X2.40 ม.
42 ทาป้ายไวนิลเพือ่ ใช้ใน"เปิดพิธี
อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น
บ้านยือนือเร๊ะ" ขนาด 2.00x5.00 ม

จานวน 1 ป้าย

-10ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

43 จ้างนักศึกษาโครงการเรียนรู้

6,600.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

นายอุสมาน ดือราแม

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

6,600.- นายอุสมาน ดือราแม

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

6,600.-

ร่วมกันเสริมสร้างรายได้เยาวชน

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 236/2560
ลว 24 มี.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

44 จ้างนักศึกษาโครงการเรียนรู้

6,000.-

ตกลงราคา

นายอารมัน กายียุ

6,000.- นายอารมัน กายียุ

6,000.-

ร่วมกันเสริมสร้างรายได้เยาวชน

เลขที่ 237/2560
ลว 24 มี.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

45 จ้างนักศึกษาโครงการเรียนรู้

6,000.-

ตกลงราคา

นายอัดนันท์ วาจิ

6,000.- นายอัดนันท์ วาจิ

6,000.-

ร่วมกันเสริมสร้างรายได้เยาวชน

เลขที่ 238/2560
ลว 24 มี.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

46 จ้างนักศึกษาโครงการเรียนรู้

6,000.-

ตกลงราคา

นางสาวฮาณีน อาลี

6,000.- นางสาวฮาณีน อาลี

6,000.-

ร่วมกันเสริมสร้างรายได้เยาวชน

เลขที่ 239/2560
ลว 24 มี.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

47 จ้างนักศึกษาโครงการเรียนรู้
ร่วมกันเสริมสร้างรายได้เยาวชน

6,000.-

ตกลงราคา

นางสาวฮัซวานา ดือเร๊ะ

6,000.- นางสาวฮัซวานา ดือเร๊ะ

6,000.-

เลขที่ 240/2560
ลว 24 มี.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

-11ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

48 จ้างนักศึกษาโครงการเรียนรู้

6,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

นายชยกร แจ้งสกุล

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

6,000.- นายชยกร แจ้งสกุล

(โดยสรุป)

6,000.-

ร่วมกันเสริมสร้างรายได้เยาวชน

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 241/2560
ลว 24 มี.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

49 จ้างนักศึกษาโครงการเรียนรู้

6,000.-

ตกลงราคา

นายอาดิล มะหมัด

6,000.- นายอาดิล มะหมัด

6,000.-

ร่วมกันเสริมสร้างรายได้เยาวชน

เลขที่ 242/2560
ลว 24 มี.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

50 จ้างนักศึกษาโครงการเรียนรู้

6,000.-

ตกลงราคา

นางสาวพรพิทย์ สุขโย

6,600.- นางสาวพรพิทย์ สุขโย

6,600.-

ร่วมกันเสริมสร้างรายได้เยาวชน

เลขที่ 243/2560
ลว 24 มี.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

51 จ้างทาพานพุม่ จานวน 1 พาน
เพือ่ ใช้ในการจัดกิจกรรมวัน
พระบิดาแห่งมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติประจาปี 2560

500.-

ตกลงราคา

ร้านราชาวดีฟรอรีส

500.- ร้านราชาวดีฟรอรีส

500.-

ลว 24 มี.ค.2560

-12ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

52 จ้างทาพานพุม่ จานวน 1 พาน

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

500.-

ตกลงราคา

ร้านราชาวดีฟรอรีส

500.- ร้านราชาวดีฟรอรีส

500.-

ลว 24 มี.ค.2560

500.-

ตกลงราคา

ร้านราชาวดีฟรอรีส

500.- ร้านราชาวดีฟรอรีส

500.-

ลว 24 มี.ค.2560

2,000.-

ตกลงราคา

ร้านมาหาหมัดกรอบรูป

2,000.- ร้านมาหาหมัดกรอบรูป

2,000.-

ลว 28 มี.ค.2560

เพือ่ ใช้ในกิจกรรมวันพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอกฟ้าจุฬาโลก
มหาราชและวันทีร่ ะลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์
53 จ้างทาพานพุม่ จานวน 1 พาน
เพือ่ ใช้ในการจัดกิจกรรมวันระลึก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า
54 จ้างทาของทีร่ ะลึกกริชจาลอง
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารและสมาชิกสภา
อบจ.ยะลา

-13ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

55 จ้างทาป้ายไวนิลโครงการอบรม

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1,000.-

ตกลงราคา

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณายะลา

56 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน 50,784.-

ตกลงราคา

หสม.อู่วฒ
ั น์ยนต์แทรคเตอร์

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

1,000.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณายะลา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1,000.-

ลว 28 มี.ค.2560

50,784.-

เลขที่ 248/2560

พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
และสมาชิกสภา อบจ.ยะลา
50,784.- หสม.อู่วฒ
ั น์ยนต์แทรคเตอร์

ตค-87 ยล.จานวน 12 เส้น

ลว 29 มี.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการจ้าง

57 จ้างซ่อมรถนนต์ ทะเบียน กง-3426 ยล. 13,360.-

ตกลงราคา

อู่ชัยการช่าง

13,360.- อู่ชัยการช่าง

13,360.-

เลขที่ 251/2560

,รถยนต์ ทะเบียน กจ-770 ยล.

ลว 29 มี.ค.2560

และรถยนต์ ทะเบียน กง-2606 ยล.

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

58 จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ทะเบียน

26,322.-

ตกลงราคา

ร้านยะลาเครื่อง่เย็น

26,322.- ร้านยะลาเครื่อง่เย็น

26,322.-

เลขที่ 256/2560

ตค-113 ยล.และรถเทรลเลอร์

ลว 31 มี.ค.2560

18 ล้อ ทะเบียน 80-4670-4671 ยล.

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

-14ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

59 จ้างประกอบอาหารกลางวัน

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

7,500.-

ตกลงราคา

นายมะนอร์ แวเต๊ะ

7,500.- นายมะนอร์ แวเต๊ะ

7,500.-

ลว 31 มี.ค.2560

6,750.-

ตกลงราคา

หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา

6,750.- หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา

6,750.-

ลว 31 มี.ค.2560

5,033.28

ตกลงราคา

บริษัท พิธานพาณิชย์ จากัด

5,033.28 บริษัท พิธานพาณิชย์ จากัด

5,033.28

ลว 31 มี.ค.2560

1,962.38

ลว 31 มี.ค.2560

พร้อมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
เพือ่ ใช้ในโครงการ อบจ.ยะลา
ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์
เพือ่ คืนความสุขสู่ชุมชน
60 จ้างทาป้ายไวนิลโครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
61 จ้างซ่อมบารุงรักษารถยนต์
ทะเบียน กจ-4030 ยล.

สาขายะลา

สาขายะลา

จานวน 6 รายการ
62 จ้างซ่อมรถยนต์กะบะ ทะเบียน
กง-3712 ยล.

1,962.38

ตกลงราคา

บริษทั ปัตตานีเจริญแทรดดิง้

(1972) จากัด สาขายะลา

1,962.38 บริษัท ปัตตานีเจริญแทรดดิ้ง
(1972) จากัด สาขายะลา

-15ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

63 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อม

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

2,500.-

ตกลงราคา

นายสมาน เหมมัน

2,500.- นายสมาน เหมมัน

2,500.-

ลว 31 มี.ค.2560

15,943.-

ตกลงราคา

บริษัท เอ กรุ๊ป ทรัค จากัด

15,943.- บริษัท เอ กรุ๊ป ทรัค จากัด

15,943.-

เลขที่ 277/2560

เครื่องดืม่ จานวน 100 ชุดโครงการ
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน กิจกรรม

"พัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล และ
"พัฒนาทักษะกีฬาตะกร้อ"
64 จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ
ทะเบียน 80-6455 ยล.จานวน 6

ลว 11 เม.ย.2560

รายการ

บันทึกข้อตกลงการจ้าง

