แบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ในรอบเดือน มีนาคม 2560
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

1 ซื้อแบตเตอรี่ NS-100 12 V

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

2,996.-

ตกลงราคา ร้านบัน่ ซุ่ยเลีย่ งอาลัย่ ยนต์

2,996.- ร้านบัน่ ซุ่ยเลีย่ งอาลัย่ ยนต์

2,996.-

ลว 1 มี.ค.2560

37,281.-

ตกลงราคา ห้างผ้าศิริโชค

37,281.- ห้างผ้าศิริโชค

37,281.-

เลขที่ 193/2560

ของรถยนต์กระบะ ทะเบียน
กข-7901 ยล.
2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ผ้าเยซี่ จานวน 2
รายการ เพือ่ ใช้ในโครงการทดสอบ

ลว 1 มี.ค.2560

การอ่านอัลกุรอ่าน ประจาปี 2560

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

3 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพือ่ ใช้ใน

5,220.-

ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์

5,220.- หจก.ยะลาบริบูรณ์

5,220.-

ลว 1 มี.ค.2560

1,515.-

ตกลงราคา หจก.ยะลาไทยวัฒน์

1,515.- หจก.ยะลาไทยวัฒน์

1,515.-

ลว 1 มี.ค.2560

โครงการทดสอบการอ่านอัลกุรอ่าน

ประจาปี 2560 จานวน 9 รายการ
4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพือ่ ใช้ใน
โครงการทดสอบการอ่านอัลกุรอ่าน

ประจาปี 2560 จานวน 2 รายการ

-2ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

5 ซื้อถ้วยรางวัลและโล่รางวัลเพือ่ ใช้

22,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา ร้านเอ็มเอสสปอร์ต

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

22,000.- ร้านเอ็มเอสสปอร์ต

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

22,000.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 199/2560

ในโครงการทดสอบการอ่านอัลกุรอ่าน

ลว 2 มี.ค.2560

ประจาปี 2560 จานวน 3 รายการ

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

6 ซื้อยางรถกระบะ กง-5191 ยล.

44,400.-

ตกลงราคา หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง

44,400.- หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 44,400.-

เลขที่ 201/2560

รถกูช้ ีพ-กูภ้ ัย กง-3426 ยล.

ลว 3 มี.ค.2560

รถกูช้ ีพ-กูภ้ ัย กง-2606 ยล.

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

7 ซื้อยางนอก 245/70/6 ยี่ห้อ

19,200.-

ตกลงราคา หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง

19,200.- หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 19,200.-

เลขที่202/2560

บริตจสโตน จานวน 4 เส้น

ลว 3 มี.ค.2560

รถยนต์กระบะ ทะเบียน กง-3711 ยล.

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

8 ซื้อวัสดุยานพาหนะฯของรถยนต์

3,381.20

ตกลงราคา ร้านบัน่ ซุ่ยเลีย่ ง อาหลัย่ ยนต์

3,381.20 ร้านบัน่ ซุ่ยเลีย่ ง อาหลัย่ ยนต์ 3,381.20

ลว 2 มี.ค.2560

29,350-

ตกลงราคา ร้านไอทีซิสเต็ม

29,350- ร้านไอทีซิสเต็ม

เลขที่ 203/2560

ทะเบียน 80-4220 ยล.
และรถยนต์ ทะเบียน กจ-4325 ยล.

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โรงเรียน

29,350-

ลาพะยาประชานุเคราะห์

ลว 3 มี.ค.2560

จานวน 7 รายการ

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

-3ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

10 ซื้อวัสดุอุปรณ์ โครงการเพิม่

2,040.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

2,040.- หจก.ยะลาบริบูรณ์

2,040.-

ลว 6 มี.ค.2560

22,000.- ร้านจราจร ผังเมือง 4

22,000.-

เลขที่ 205/2560

ศักยภาพเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จานวน 2 รายการ
11 ซื้อกรวยจราจร จานวน 50 อัน

22,000.-

ตกลงราคา ร้านจราจร ผังเมือง 4

ลว 7 มี.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

12 ซื้อเทปพันสายไฟ จานวน 10 ม้วน
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

428.23,700.-

ตกลงราคา ร้านจงกลณีการไฟฟ้า
ตกลงราคา ร้านไอทีซิสเต็ม

428.- ร้านจงกลณีการไฟฟ้า
23,700.- ร้านไอทีซิสเต็ม

428.-

ลว 7 มี.ค.2560

23,700.-

เลขที่ 206/2560

จานวน 9 รายการ

ลว 8 มี.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

14 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

41,000.-

ตกลงราคา หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง

47,060.- หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 47,060.-

เลขที่ 210/2560

รถยนต์ ทะเบียน 80-6534, รถยนต์

ลว 8 มี.ค.2560

ทะเบียน 80-4493 ยล.และรถยนต์

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

ทะเบียน 80-6455 ยล.

-4ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

15 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

85,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา ร้านไอทีซิสเต็ม

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

85,000.- ร้านไอทีซิสเต็ม

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

85,000.-

ยี่ห้อ Sony จานวน 1 เครื่อง

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 211/2560
ลว 9 มี.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

16 ซื้อตูบ้ านเลือนกระจก ยี่ห้อ

3,800.-

ตกลงราคา ร้านราชาเฟอร์นเิ จอร์

3,800.- ร้านราชาเฟอร์นเิ จอร์

3,800.-

ลว 10 มี.ค.2560

19,584.-

ตกลงราคา ห้างผ้าศิริโชค

19,584.- ห้างผ้าศิริโชค

19,584.-

เลขที่ 218/2560

Lucky world จานวน 1 ตุ้
17 ซื้อผ้าเยซี่ จานวน 2 รายการ

ลว 16 มี.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

18 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จานวน 3 รายการ

6,155.-

ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์

6,155.- หจก.ยะลาบริบูรณ์

6,155.-

ลว 16 มี.ค.2560

2,996.-

ตกลงราคา ร้านบัน่ ซุ่ยเลีย่ งอาหลัย่ ยนต์

2,996.- ร้านบัน่ ซุ่ยเลีย่ งอาหลัย่ ยนต์

2,996.-

ลว 16 มี.ค.2560

โครงการการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการส่งเสริมอาชีพการมีงานทา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
19 ซื้อวัสดุยานพาหนะฯและขนส่งของ
รถยนต์กระบะ แบบช่วงยาว ทะเบียน

นข-1491 ยล.

-5ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

20 ซื้อวัสดุอปุ กรณ์ จานวน 27 รายการ 10,332.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา หสม.นครไทย

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

10,332.- หสม.นครไทย

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

10,332.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 222/2560

โครงการการพัฒนาศักยภาพ

ลว 20 มี.ค.2560

ด้านการส่งเสริมอาชีพการมีงานทา

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

และพัฒนาคุณภาพชีวิต
21 ซื้อสายยางผ้าใบพร้อมอุปกรณ์

9,095.-

ตกลงราคา ร้านบัน่ ซุ่ยเลีย่ งอาหลัย่ ยนต์

9,095.- ร้านบัน่ ซุ่ยเลีย่ งอาหลัย่ ยนต์

9,095.-

ลว 21 มี.ค.2560

22 ซื้อยาง CMS-2H ขนาด 200 ลิตร 451,500.- 451,500.- ตกลงราคา บริษัท โซ่ลา่ แอสฟัลท์ จากัด 451,500.- บริษทั โซ่ลา่ แอสฟัลท์ จากัด 451,500.-

เลขที่ 224/2560

ข้อต่อสาย 2 นิว้ ยาว 20 เมตร
จานวน 1 เส้น
จานวน 70 ถัง

ลว 21 มี.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

23 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จานวน 5 รายการ
เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเทีย่ ว กิจกรรม Big Cleaning
Day บ่อน้าร้อนเบตง ประจาปี 2560

ครั้งที่ 2

6,945.-

ตกลงราคา บริษัท หยู่ง่วนล้น

6,945.- บริษัท หยู่ง่วนล้น

6,945.-

ลว 22 มี.ค.2560

-6ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

24 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จานวน 3 รายการ

2,145.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ์

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

2,145.- หจก.ยะลาบริบูรณ์

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

2,145.-

ลว 23 มี.ค.2560

19,500.-

เลขที่ 244/2560

เพือ่ ใช้ในการจัดกิจกรรม
"วันผู้อายุแห่งช่าติ ประจาปี 2560 "
25 ซื้อถุงผ้าใส่เอกสารใช้ในโครงการ

19,500.-

ตกลงราคา หสม.ดูวิมันนี่

19,500.- หสม.ดูวิมันนี่

พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลว 27 มี.ค.2560

ผู้สงู อายุในชุมชนจังหวัดยะลา

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

26 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กฬี า

95,116.-

ตกลงราคา หจก.เอ็มเอสสปอร์ต

95,116.- หจก.เอ็มเอสสปอร์ต

95,116.-

เลขที่ 257/2560

เพือ่ ใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก

ลว 31 มี.ค.2560

และเยาวชน

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

27 ซื้อน้าดืม่ พร้อมน้าแข็งหลอด

13,800.-

ตกลงราคา ร้านเจริญพร

13,800.- ร้านเจริญพร

13,800.-

เลขที่ 259/2560

เพือ่ ใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก

ลว 3 เม.ย.2560

และเยาวชน

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

