แบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ในรอบเดือน มกราคม 2560
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1 ซื้อข้าวสาร ขนาดถุงละ 5 กิโลกรัม 410,000.- 410,000.- ตกลงราคา ร้านสุนนั ทาค้าข้าว

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

410,000.- ร้านสุนนั ทาค้าข้าว

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

410,000.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 112/2560

จานวน 5,000 ถุง ราคาถุงละ

ลว 5 ม.ค.2560

82 บาท

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

2 ซื้อน้าดืม่ ขนาด 600 มล.จานวน

72,500.- 72,500.- ตกลงราคา บริษัท เพชรน้าใส จากัด

72,500.- บริษัท เพชรน้าใส จากัด

72,500.-

1,250 แพ็ค

เลขที1่ 14/2560
ลว 5 ม.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

3 ซื้อเครื่องบริโภค จานวน 4

586,872.-

ตกลงราคา นายธีรศักดิ์ สุนนั ทมธี

586,872.- นายธีรศักดิ์ สุนนั ทมธี

586,872.-

รายการ

เลขที่ 115/2560
ลว 5 ม.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการ
ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเด็ก
เยาวชนและประชน

1,452.-

ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์

1,452.- หจก.ยะลาบริบูรณ์

1,452.-

ลว 5 ม.ค.2560

-2ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

5 ซื้อน้าดืม่ โครงการรักนีใ้ ห้หนู

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

75,000.-

ตกลงราคา ร้านเจริญพร

75,000.- ร้านเจริญพร

75,000.-

ลว 5 ม.ค.2560

9,580.-

ตกลงราคา ร้านนครไทย

9,580.- ร้านนครไทย

9,580.-

ลว 5 ม.ค.2560

ตกลงราคา ร้านจงกลณีการไฟฟ้า

4,130.20 ร้านจงกลณีการไฟฟ้า

4,130.20

ลว 5 ม.ค.2560

ตกลงราคา ร้านเอ็มเอสสปอร์ต

51,560.- ร้านเอ็มเอสสปอร์ต

51,560.-

เลขที่ 119/2560

สูเ่ ด็กพิเศษ ประจาปี 2560
6 ซื้อนมกล่องโครงการรักนีใ้ ห้หนู
สูเ่ ด็กพิเศษ ประจาปี 2560
7 ซั้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรักนีใ้ ห้หนู 4,130.20
สูเ่ ด็กพิเศษ ประจาปี 2560
8 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กฬี า

51,560.-

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา

ลว 11 ม.ค.2560

เด็ก เยาวชนและประชาฃน

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

9 ซื้อน้าดืม่ พร้อมน้าแข็ง

20,320.-

ตกลงราคา นายไชยยศ แก้วห่อทอง

20,320.- นายไชยยศ แก้วห่อทอง

20,320.-

เลขที่ 120/2560

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา

ลว 11 ม.ค.2560

เด็ก เยาวชนและประชาชน

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 5 รายการ

92,870.-

ตกลงราคา ร้านไอทีซิสเต็ม

92,870.- ร้านไอทีซิสเต็ม

92,870.-

เลขที่ 121/2560
ลว 11 ม.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

-3ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

31,590.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา ร้านไอทีซิสเต็ม

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

31,590.- ร้านไอทีซิสเต็ม

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

31,590.-

จานวน 5 รายการ

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 126/2560
ลว 11 ม.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

12 ซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 100,000.-

ตกลงราคา หจก.ยะลาสหพันธ์แก๊ส

100,000.- หจก.ยะลาสหพันธ์แก๊ส

100,000.-

เลขที่ 128/2560

ครั้งที่ 9 สาหรับยานพาหนะรถยนต์

ลว 11 ม.ค.2560

เครื่องจักร ทีใ่ ช้ในการปฏิบัตงิ าน

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

ของกองช่าง
13 ซื้อกระเป๋าผ้า จานวน 150 ใบ

9,750.-

ตกลงราคา หสม.ดูวิมันนี่

9,750.- หสม.ดูวิมันนี่

9,750.-

ลว 11 ม.ค.2560

4,785.-

ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์

4,785.- หจก.ยะลาบริบูรณ์

4,785.-

ลว 12 ม.ค.2560

40,450.-

เลขที่ 123/2560

โครงการพัฒนศักยภาพผู้สงู อายุ
14 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จานวน 2 รายการ
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมในโครงการ

เปิดศูนย์เครือข่ายบริการ ดูแล และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุในชุมชน

15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 5 รายการ

40,450.-

ตกลงราคา ร้านไอทีซิสเต็ม

40,450.- ร้านไอทีซิสเต็ม

ลว 11 ม.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

-4ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

34,700.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา ร้านไอทีซิสเต็ม

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

34,700.- ร้านไอทีซิสเต็ม

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

34,700.-

จานวน 5 รายการ

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 124/2560
ลว 11 ม.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

17 ซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 100,000.-

ตกลงราคา หจก.ยะลาสหพันธ์แก๊ส

100,000.- หจก.ยะลาสหพันธ์แก๊ส

100,000.-

เลขที่ 134/2560

ครั้งที่ 10 สาหรับยานพาหนะรถยนต์

ลว 16 ม.ค.2560

เครื่องจักร ทีใ่ ช้ในการปฏิบัตงิ าน

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

ของกองช่าง
18 ซื้อวัสดุสานักงาน

56,785.-

ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์

56,785.- หจก.ยะลาบริบูรณ์

56,785.-

จานวน 32 รายการ

เลขที่ 135/2560
ลว 17 ม.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

19 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จานวน 5 รายการ
เพือ่ ใช้ในโครงการมหกรรมสีสนั
โคมไฟเบตง ประจาปี 2560

1,435.-

ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์

1,435.- หจก.ยะลาบริบูรณ์

1,435.-

ลว 23 ม.ค.2560

-5ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

20 ซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 100,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา หจก.ยะลาสหพันธ์แก๊ส

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

100,000.- หจก.ยะลาสหพันธ์แก๊ส

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

100,000.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 138/2560

ครั้งที่ 11 สาหรับยานพาหนะรถยนต์

ลว 25 ม.ค.2560

เครื่องจักร ทีใ่ ช้ในการปฏิบัตงิ าน

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

ของกองช่าง
21 ซื้อกระเป๋าโครงการเฝ้าระวัง

22,500.-

ตกลงราคา หสม.ดูวิมันนี่

22,500.- หสม.ดูวิมันนี่

22,500.-

เลขที่ 141/2560

ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่

ลว 27 ม.ค.2560

ระบาดของโรคติดต่อและโรค

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

ไม่ตดิ ต่อในจังหวัดยะลา
22 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพือ่

72,578.10

ตกลงราคา ร้านบัน่ ซุ่ยเลีย่ งอาหลัย่ ยนต์ 72,578.10 ร้านบัน่ ซุ่ยเลีย่ งอาหลัย่ ยนต์ 72,578.10

เลขที่ 150/2560

ใช้ในการบารุงรักษาเครื่องจักรกล

ลว 6 ก.พ.2560

,รถฟาร์มแทรคเตอร์ ตค-228 ยล.

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

รถบบรทุกเทท้าย 6 ล้อ 80-4219 ยล.
รถบดสัน่ สะเทือน ถ-0042 ยล.

