แบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน เมษายน 2560
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

1 ซือ้ น้้ำดืม่ แบบแก้วเจำะ จ้ำนวน

13,800.-

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงรำคำ ร้ำนเจริญพร

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

13,800.- ร้ำนเจริญพร

เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

13,800.-

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

เลขที่259 /2560

150 ลัง และน้้ำแข็งหลอดใหญ่

ลว 3 เม.ย.2560

จ้ำนวน 30 กระสอบ

บันทึกข้อตกลงกำรซือ้

โครงกำรพัฒนำศักยภำพเด็ก
และเยำวชน
2 ซือ้ วัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 5 รำยกำร 14,325.-

ตกลงรำคำ หจก.ยะลำไทยวัฒน์

14,325.- หจก.ยะลำไทยวัฒน์

14,325.-

เลขที่ 266/2560

ลว 5 เม.ย.2560
บันทึกข้อตกลงกำรซือ้

3 ซือ้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

100,000.-

ตกลงรำคำ หจก.ยะลำสหพันธ์แก๊ส

100,000.- หจก.ยะลำสหพันธ์แก๊ส

100,000.-

เพิ่มเติม (ครั้งที่ 20 )ของกองช่ำง

เลขที่ 267/2560
ลว 5 เม.ย.2560
บันทึกข้อตกลงกำรซือ้

4 ซือ้ น้้ำดืม่ พร้อมน้้ำแข็ง

520.-

ตกลงรำคำ นำยเสรี มำมุติพงศ์

520.- นำยเสรี มำมุติพงศ์

520.-

ลว 5 เม.ย.2560

-2ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

5 ซือ้ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

89,387.80

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงรำคำ ร้ำนโกไข่กำรไฟฟ้ำ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

89,387.80 ร้ำนโกไข่กำรไฟฟ้ำ

เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

89,387.80

จ้ำนวน 11 รำยกำร

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

เลขที่ 269/2560
ลว 10 เม.ย.2560
บันทึกข้อตกลงกำรซือ้

6 ซือ้ วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 14,300.-

ตกลงรำคำ หจก.ยะลำสหพันธ์แก๊ส

14,300.- หจก.ยะลำสหพันธ์แก๊ส

14,300.-

เลขที่ 270/2560

ส้ำหรับยำนพำหนะรถกูช้ ีพกูภ้ ยั ตำม

ลว 10 เม.ย.2560

โครงกำรรณรงค์สร้ำงควำมปลอดภัย

บันทึกข้อตกลงกำรซือ้

ทำงถนนช่วงเทศกำลส้ำคัญประจ้ำปี

7 ซือ้ วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 100,000.-

ตกลงรำคำ หจก.ยะลำสหพันธ์แก๊ส

100,000.- หจก.ยะลำสหพันธ์แก๊ส

100,000.-

(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 ของส้ำนักปลัดฯ

เลขที่ 278/2560
ลว 12 เม.ย.2560
บันทึกข้อตกลงกำรซือ้

8 ซือ้ วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 100,000.-

ตกลงรำคำ หจก.ยะลำสหพันธ์แก๊ส

100,000.- หจก.ยะลำสหพันธ์แก๊ส

100,000.-

(เพิม่ เติม) ครั้งที่ 21 ของส้ำนักปลัดฯ

เลขที่ 279/2560
ลว 18 เม.ย.2560
บันทึกข้อตกลงกำรซือ้

9 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จ้ำนวน 40 รำยกำร

9,256-

ตกลงรำคำ หสม.นครไทย

9,256- หสม.นครไทย

9,256-

ลว 19 เม.ย.2560

-3ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

10 ซือ้ ธงชำติ ขนำด 0.80 1.20 ม.

9,150-

ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงรำคำ หจก.ยะลำบริบูรณ์

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

9,150- หจก.ยะลำบริบูรณ์

เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

9,150-

ลว 24 เม.ย.2560

ตกลงรำคำ ร้ำนเบอร์จำยำผลิตภัณฑ์จักรสำน 22,000.- ร้ำนเบอร์จำยำผลิตภัณฑ์จักรสำน 22,000.-

เลขที่ 285/2560

จ้ำนวน 30 ผืน และชุดเครื่องทองน้อย

(ชุดใหญ่) จ้ำนวน 4 ชุด
11 ซือ้ วัสดุอุปกรณ์โครงกำรพัฒนำ

22,000.-

ศักยภำพด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพ

ลว 25 เม.ย.2560

กำรมีงำนท้ำ และพัฒนำคุณภำพชีวิต

บันทึกข้อตกลงกำรซือ้

12 ซือ้ วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

13,246.60

ตกลงรำคำ ร้ำนบั่นซุย่ เลีย่ งอำหลัย่ ยนต์ 13,246.60 ร้ำนบั่นซุย่ เลีย่ งอำหลัย่ ยนต์ 13,246.60

เลขที่ 289/2560

รถขุดตีนตะขำบชนิดขุดยำว

ลว 27 เม.ย.2560

ทะเบียน ตค-231 ยล.และ

บันทึกข้อตกลงกำรซือ้

รถบรรทุกเทท้ำย 6 ล้อ ทะเบียน
80-4219 ยล.
13 จัดซือ้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 22 ของกองช่ำง

100,000.-

ตกลงรำคำ หจก. ยะลำสหพันธ์แก๊ส

100,000.- หจก. ยะลำสหพันธ์แก๊ส

100,000.-

เลขที่ 288/2560
ลว 27 เม.ย.2560
บันทึกข้อตกลงกำรซือ้

