แบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ในรอบเดือน มิถุนายน 2560
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

1 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน

4,825.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา บริษทั ยะลาหยู่ง่วนล้ง จากัด

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

4,825.- บริษทั ยะลาหยูง่ ่วนล้ง จากัด

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

4,825.-

ลว 2 มิ.ย.2560

33,300.-

เลขที่ 331/2560

17 รายการ
2 ซื้อหญ้าเทียมขนาด 2.00X6.00

33,300.-

ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์

33,300.- หจก.ยะลาบริบูรณ์

เมตร จานวน 3 ผืน

ลว 2 มิ.ย.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

3 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของ

5,874.30

ตกลงราคา ร้านบัน่ ซุ่ยเลีย่ งอาหลัย่ ยนต์

5,874.30 ร้านบัน่ ซุ่ยเลีย่ งอาหลัย่ ยนต์ 5,874.30

ลว 3 มิ.ย.2560

20,000.-

ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจากัด

20,000.- ห้างหุ้นส่วนจากัด

เลขที่ 332/2560

รถตักหน้า-ขุดหลัง จานวน 2
รายการ
4 ซื้อกล้องอินฟาเรดดูใต้ท้อง
รถยนต์ จาภนวน 2 ตัว

เซาท์พ.ี เค.อินเตอร์ กรุ๊ป

20,000.-

เซาท์พ.ี เค.อินเตอร์ กรุ๊ป

ลว 6 มิ.ย.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

5 ซื้อตลับหมึก FaX Ricoh รุ่ง 1195i
จานวน 2 ตลับ

8,500.-

ตกลงราคา ร้านไอทีซิสเต็ม

8,500.- ร้านไอทีซิสเต็ม

8,500.-

ลว 9 มิ.ย.2560

-2ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

6 ซื้อใบปัดน้าฝน ของรถบรรทุก

813.20

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา ร้านบัน่ ซุ่ยเลีย่ งอาหลัย่ ยนต์

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

813.20 ร้านบัน่ ซุ่ยเลีย่ งอาหลัย่ ยนต์

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

813.20

ลว 9 มิ.ย.2560

20,350.-

เลขที่ 336/2560

เทท้าย ทะเบียน 80-4224 ยล.และ
รถยนต์นงั่ ตรวจการณ์ ทะเบียน
ทะเบียน นก-760 ยล. จานวน
2 คู่
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 5

20,350.-

ตกลงราคา ร้านไอทีซิสเต็ม

20,350.- ร้านไอทีซิสเต็ม

รายการ

ลว 12 มิ.ย.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

8 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จานวน 5 รายการ

5,220.-

ตกลงราคา หสม.นครไทย

5,220.- หสม.นครไทย

5,220.-

ลว 13 มิ.ย.2560

9,000.-

ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์

9,000.- หจก.ยะลาบริบูรณ์

9,000.-

ลว 13 มิ.ย.2560

39,200.-

ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์

39,200.- หจก.ยะลาบริบูรณ์

39,200.-

เลขที่ 339/2560

เพือ่ ใช้ในกิจกรรมดูดวงจันทร์
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ 2560
9 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน
2 ตลับ
10 ซื้อพระบรมพระฉายาลักษณ์
จานวน 9 รูป

ลว 13 มิ.ย.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

-3ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

11 ซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 21 รายการ 22,855.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

22,855.- หจก.ยะลาบริบูรณ์

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

22,855.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 340/2560
ลว 13 มิ.ย.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

12 ซื้อน้าดืม่ ขนาด 600 มิลลิลติ ร

19,372.-

ตกลงราคา บริษัท เพชรน้าใส จากัด

19,372.- บริษัท เพชรน้าใส จากัด

19,372.-

จานวน 334 โหล

เลขที่ 341/2560
ลว 13 มิ.ย.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

13 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน

19,500.-

ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์

19,500.- หจก.ยะลาบริบูรณ์

19,500.-

3 หลอด

เลขที่ 342/2560
ลว 13 มิ.ย.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

14 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิง ครั้งที่ 27

100,000.-

ตกลงราคา หจก.ยะลาสหพันธ์แก๊ส

100,000.- หจก.ยะลาสหพันธ์แก๊ส

100,000.-

ของกองช่าง

เลขที่ 343/2560
ลว 13 มิ.ย.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

15 ซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง จานวน 53 รายการ 138,935.-

ตกลงราคา หจก.กาดือแปวัสดุ

138,935.- หจก.กาดือแปวัสดุ

138,935.-

เลขที่ 345/2560
ลว 14 มิ.ย.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

-4ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

16 ซื้อโรตีมะตะบะ ไส้เนือ้ จานวน

60,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา นางสาวรอกายะ แยแย

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

60,000.- นางสาวรอกายะ แยแย

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

60,000.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 347/2560

4000 ลูก เพือ่ ใช้ในโครงการ

ลว 15 มิ.ย.2560

รอมฎอนสัมพันธ์

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

17 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จานวน 3 รายการ

895.-

ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์

895.- หจก.ยะลาบริบูรณ์

895.-

ลว 16 มิ.ย.2560

895.-

ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์

895.- หจก.ยะลาบริบูรณ์

895.-

ลว 16 มิ.ย.2560

11,074.-

เลขที่ 349/2560

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สงู อายุ กิจกรรม
สูงวัยอย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ
18 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จานวน 3 รายการ
เพือ่ ใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุฯ
กิจกรรม "สูงวัยอย่างสง่า
ชราอย่างมีคุณภาพ"
19 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของ

11,074.-

ตกลงราคา ร้านบัน่ ซุ่ยเลีย่ งอาหลัย่ ยนต์

11,074.- ร้านบัน่ ซุ่ยเลีย่ งอาหลัย่ ยนต์

รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน

ลว 16 มิ.ย.2560

ตค-65 ยล. จานวน 2 รายการ

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

-5ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

20 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสาน

14,400.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา ร้านเบอร์จายา ผลิตภัณฑ์จักรสาน

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

14,400.- ร้านเบอร์จายา ผลิตภัณฑ์จักรสาน 14,400.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 352/2560

กระเป๋าพลาสติก จานวน 80 ชุด

ลว 20 มิ.ย.2560

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สงู อายุ
ในชุมชนจังหวัดยะลา
21 ซื้อวัสดุอปุ กรณ์ จานวน 17 รายการ

9,590.-

ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์

9,590.- หจก.ยะลาบริบูรณ์

9,590.-

ลว 21 มิ.ย.2560

4,825.-

ตกลงราคา บริษทั ยะลาหยู่ง่วนล้ง จากัด

4,825.- บริษทั ยะลาหยูง่ ่วนล้ง จากัด

4,825.-

ลว 21 มิ.ย.2560

100,000.-

เลขที่ 353/2560

เพือ่ ใช้ในโครงการเสริมสร้างสายใย
รักครอบครัว ประจาปี 2560
22 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน
17 รายการ เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการของโรงเรียนลาพะยาฯ
23 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
ครั้งที่ 28 ของกองช่าง

100,000.-

ตกลงราคา หจก.ยะลาสหพันธ์แก๊ส

100,000.- หจก.ยะลาสหพันธ์แก๊ส

ลว 21 มิ.ย.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

-6ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

24 ซื้อเครื่องขยายเสียง แบบเคลือ่ นที่

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

7,900.-

ตกลงราคา ร้านนภดลโทรทัศน์ 2

7,900.- ร้านนภดลโทรทัศน์ 2

7,900.-

ลว 28 มิ.ย.2560

25,000.-

ตกลงราคา ร้านนภดลโทรทัศน์ 2

25,000.- ร้านนภดลโทรทัศน์ 2

25,000.-

เลขที่354/2560

จานวน 1 ชุดรปะกอบด้วยตูล้ าโพง
พร้อมแอมป์แบบล้อลากขนาดไม่
น้อยกว่า 15 นิว้ ขนาดกาลังขยาย
เสียงไม่นอ้ ยกว่า 500 วัตต์ ไมค์
ลอยแบบไร้สาย 2 ตัว แบตเตอรี่
ในตัว
25 ซื้อกลองชุด จานวน 1 ชุด
ประกอบด้วยกลองใหญ่ กองฟลอร์

ลว 28 มิ.ย.2560

ทอม กลองทอม-ทอมฉาบ ไฮ-แฮท

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

พร้อมอุปกรณ์
26 ซื้อแบตเตอรี่ จานวน 1 ลูก

2,996.-

27 ซื้อผ้าโทรเรย์สขี่ าว จานวน

600.-

20 หลา เพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้าง

สายใยรักครอบครัวอบอุ่น ประจาปี
2560

ตกลงราคา ร้านบัน่ ซุ่ยเลีย่ งอาหลัยยนต์
ตกลงราคา ร้านศรีสวัสดิ์

2,996.- ร้านบัน่ ซุ่ยเลีย่ งอาหลัยยนต์
600.- ร้านศรีสวัสดิ์

2,996.-

ลว 29 มิ.ย.2560

600.-

ลว 30 มิ.ย.2560

