แบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

1 ซื้อไม้ไผ่ความยาวไม่น้อยกว่า 8

40,200.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา นายมะการิง กอและ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

40,200.- นายมะการิง กอและ

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

40,200.-

เมตร จานวน 670 ลา

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 290/2560

ลว 1 พ.ค.2560

ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการ

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จานวน 5 รายการ

8,490.-

ตกลงราคา หจก. ยะลาไทยวัฒน์

8,490.- หจก. ยะลาไทยวัฒน์

8,490.-

ลว 1 พ.ค.2560

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

เลขที่292 /2560

สาหรับใช้ในโครงการบริหารจัดการ
น้าในพื้นที่จังหวัดยะลา "กิจกรรม
การสร้างฝายประชารัฐ"(ฝายมีชีวิต)

เพื่อการอนุรักษ์ดิน น้า และป่าไม้
3 ซื้อยางรถยนต์ จานวน 3 คัน

47,060.-

จานวน 9 รายการ

ลว 2 พ.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

-2-

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

4 ซื้อทราย จานวน 320 คิว

94,200.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ตกลงราคา หจก. เอฟ.แอล.การก่อสร้าง 94,200.- หจก. เอฟ.แอล.การก่อสร้าง 94,200.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 293/2560

ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการ

ลว 2 พ.ค.2560

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

5 ซื้อยางนอกรถยนต์ตรวจการณ์

19,200.-

ตกลงราคา หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง

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

เลขที่ 294/2560

ทะเบียน กค-2420 ยล.

ลว 2 พ.ค.2560

จานวน 4 เส้น

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

6 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จานวน 3 รายการ 230,900.-

ตกลงราคา ร้านณัชชาภัณฑ์

230,900.- ร้านณัชชาภัณฑ์

230,900.-

เลขที่ 296/2560

ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการ

ลว 2 พ.ค.2560

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

7 ซื้อคราดพลาสติก จานวน 1 โหล
เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวจังหวัดยะลา กิจกรรม
"Big Cleaning Day ศาลาดูดวงจันทร์

ยะหา" ประจาปี 2560

1,140.-

ตกลงราคา บริษัท ยะลาหยู่ง่วนล้ง จากัด

1,140.- บริษัท ยะลาหยู่ง่วนล้ง จากัด

1,140.-

ลว 2 พ.ค.2560

-3ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

8 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 14

22,585.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา หจก. ยะลาบริบรู ณ์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

22,585.- หจก. ยะลาบริบรู ณ์

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

22,585.-

รายการ

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 297/2560

ลว 3 พ.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

9 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน

21,998.-

ตกลงราคา หจก. ยะลาบริบรู ณ์

21,998.- หจก. ยะลาบริบรู ณ์

21,998.-

20 รายการ

เลขที่ 298/2560

ลว 3 พ.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

10 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 3

43,950.-

ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบรู ณ์

43,950.- หจก.ยะลาบริบรู ณ์

43,950.-

รายการ

เลขที่ 299/2560

ลว 3 พ.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

11 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 12

22,292.-

ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบรู ณ์

22,292.- หจก.ยะลาบริบรู ณ์

22,292.-

เลขที่ 300/2560

รายการ เพื่อใช้ในกิจการของ

ลว 3 พ.ค.2560

สานักปลัดฯ

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

12 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 15
รายการ

30,735.-

ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบรู ณ์

30,735.- หจก.ยะลาบริบรู ณ์

30,735.-

เลขที่ 301/2560

ลว 3 พ.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

-4ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

13 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยาง) 88,220.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ตกลงราคา หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง 88,220.- หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง 88,220.-

ของรถยนต์ จานวน 2 คัน

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 302/2560

ลว 3 พ.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

14 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 9

16,295.-

ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบรู ณ์

16,295.- หจก.ยะลาบริบรู ณ์

16,295.-

รายการ

เลขที่ 303/2560

ลว 3 พ.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

15 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน

18,630.-

ตกลงราคา หจก. ยะลาบริบรู ณ์

18,630.- หจก. ยะลาบริบรู ณ์

18,630.-

20 รายการ

เลขที่ 304/2560

ลว 3 พ.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

16 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยาง)

11,400.-

ตกลงราคา หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง

11,400.- หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง 11,400.-

จานวน 4 เส้น

เลขที่ 305/2560

ลว 3 พ.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

17 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพิ่มเติม ครั้งที่ 23

100,000.-

ตกลงราคา หจก. ยะลาสหพันธ์แก๊ส

100,000.- หจก. ยะลาสหพันธ์แก๊ส

100,000.-

เลขที่ 308/2560

ลว 8 พ.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

-5ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

18 ซื้อกล้องวงจรปิดอินฟาเรดภายนอก 28,000.อาคาร ยีห่ ้อ HI-VIEW รุ่น

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจากัด เซ้าท์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

28,000.- ห้างหุ้นส่วนจากัด เซ้าท์

พี.เค.อินเตอร์ กรุ๊ป

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

28,000.-

พี.เค.อินเตอร์ กรุ๊ป

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 309/2560

ลว 8 พ.ค.2560

HA-77B132V จานวน 4 ตัว

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

19 ซื้อกระเป๋าผ้ามันใส่เอกสาร

29,250.-

ตกลงราคา หสม.ดูวิมันนี่

29,250.- หสม.ดูวิมันนี่

29,250.-

เลขที่ 310/2560

ขนาด 12 15 นิ้ว สีดา

ลว 8 พ.ค.2560

จานวน 390 ใบ ค่าใช้จ่ายโครงการ

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

ส่งเสริมการสอนอ่านภาษาสู่อาเซียน
20 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จานวน 11

10,939.-

ตกลงราคา หจก. ยะลาบริบรู ณ์

10,939.-

10,939.-

เลขที่ 311/2560

รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม

ลว 9 พ.ค.2560

การสอนอ่านภาษาสู่อาเซียน

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

21 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

19,003.-

ตกลงราคา ร้านบั่นซุ่ยเลี่ยง อาหลั่ยยนต์ 19,003.- ร้านบั่นซุ่ยเลี่ยง อาหลั่ยยนต์ 19,003.-

เลขที่ 315/2560

ของรถเกรดเดอร์ ทะเบียน

ลว 16 พ.ค.2560

ตค-113 ยล. จานวน 2 รายการ

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

22 ซื้ออินทผาลัมชนิดมีก้านบรรจุ

483,600.-

ตกลงราคา หสม.นครไทย

483,600.- หสม.นครไทย

483,600.-

เลขที่ 316/2560

กล่องละ 500 กรัม ยีห่ ้อ Jebel

ลว 16 พ.ค.2560

จานวน 5,200 กล่อง

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

-6ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

23 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

100,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา หจก. ยะลาสหพันธ์แก๊ส

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

100,000.- หจก. ยะลาสหพันธ์แก๊ส

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

100,000.-

เพิ่มเติม ครั้งที่ 24 ของกองช่าง

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 317/2560
ลว 16 พ.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

24 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จานวน 1 รายการ

6,500.-

ตกลงราคา หจก. ยะลาบริบรู ณ์

6,500.- หจก. ยะลาบริบรู ณ์

6,500.-

ลว 18 พ.ค.2560

25 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จานวน 3 รายการ 13,614.-

ตกลงราคา หจก. ยะลาไทยวัฒน์

13,614.- หจก. ยะลาไทยวัฒน์

13,614.-

เลขที่ 319/2560

ใช้ในพิธสี ่งมอบฝายมีชีวิต ตัวที่ 412
สู่ชุมชน บ้านสลาแด ม.3
ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
โครงการการจัดการทรัพยากร

ลว 18 พ.ค.2560

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

26 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จานวน 7 รายการ 22,536.-

ตกลงราคา หจก. ยะลาบริบรู ณ์

22,536.- หจก. ยะลาบริบรู ณ์

22,536.-

เลขที่ 323/2560
ลว 23 พ.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

27 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพิ่มเติม ครั้งที่ 25 ของกองช่าง

100,000.-

ตกลงราคา หจก. ยะลาสหพันธ์แก๊ส

100,000.- หจก. ยะลาสหพันธ์แก๊ส

100,000.-

เลขที่ 324/2560
ลว 24 พ.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

-7ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

28 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร ขนาด

16,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา หสม.ดูวิมันนี่

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

16,000.- หสม.ดูวิมันนี่

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

16,000.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 326/2560

12 15 นิ้ว พร้อมสกรีนโลโก้ อบจ.

ลว 25 พ.ค.2560

ยะลาและชื่อโครงการ จานวน 200

บันทึกข้อตกลงการซื้อ

ใบ
29 ซื้อตู้แสดงความคิดเห็น จานวน

1,540.-

ตกลงราคา หจก. ยะลาบริบรู ณ์

1,540.- หจก. ยะลาบริบรู ณ์

1,540.-

ลว 29 พ.ค.2560

100,000.-

เลขที่ 329/2560

4 ตู้
30 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 26 ของกองช่าง

100,000.-

ตกลงราคา หจก. ยะลาสหพันธ์แก๊ส

100,000.- หจก. ยะลาสหพันธ์แก๊ส

ลว 31 พ.ค.2560
บันทึกข้อตกลงการซื้อ

