แบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงรำคำ หจก.ยะลำสหพันธ์แก๊ส

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

100,000.- หจก.ยะลำสหพันธ์แก๊ส

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

100,000.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 42/2560

ครั้งที่ 3 ส้ำหรับยำนพำหนะรถยนต์

ลว 4 พ.ย.2559

เครื่องจักร ที่ใช้ในกำรปฏิบตั ิงำน

บันทึกข้อตกลงกำรซื้อ

ของกองช่ำง
2 ซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่งของ

2,992.-

ตกลงรำคำ ร้ำนบั่นซุ่ยเลี่ยงอำหลั่ยยนต์

2,992.- ร้ำนบั่นซุ่ยเลี่ยงอำหลั่ยยนต์

2,992.-

ลว 2 พ.ย.2559

100,000.-

เลขที่ 47/2560

รถยนต์กระบะ ทะเบียน บ-2207 ยล.

3 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000.-

ตกลงรำคำ หจก.ยะลำสหพันธ์แก๊ส

100,000.- หจก.ยะลำสหพันธ์แก๊ส

ครั้งที่ 4 ส้ำหรับยำนพำหนะรถยนต์

ลว 10 พ.ย.2559

เครื่องจักร ที่ใช้ในกำรปฏิบตั ิงำน

บันทึกข้อตกลงกำรซื้อ

ของกองช่ำง

-2-

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

4 ซื้ออุปกรณ์ จ้ำนวน 2 รำยกำร

884.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงรำคำ หจก.ยะลำบริบรู ณ์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

884.- หจก.ยะลำบริบรู ณ์

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

884.-

ลว 16 พ.ย.2559

385,000.- 385,000.- ตกลงรำคำ บริษทั โซล่ำแอสฟัลท์ จ้ำกัด 385,000.- บริษทั โซล่ำแอสฟัลท์ จ้ำกัด 385,000.-

เลขที่ 55/2560

เพื่อใช้ในโครงกำรรวมพลังอำสำสมัคร

กู้ชีพ-กู้ภัย คชภ.อบจ.ยะลำ และ
เครือข่ำยจิตอำสำร่วมใจท้ำควำมดี
และแสดงไว้อำลัยแด่พระบำทสมเด็จ

พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
5 ซื้อยำง CMS-2H จ้ำนวน 70 ถัง

ลว 17 พ.ย.2559
บันทึกข้อตกลงกำรซื้อ

6 ซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 12

2,980.-

ตกลงรำคำ บริษัท ยะลำหยู่ง้วนล้ง จ้ำกัด

2,980.- บริษัท ยะลำหยู่ง้วนล้ง จ้ำกัด

2,980.-

ลว 18 พ.ย.2559

16,500.-

ตกลงรำคำ หจก.ยะลำสหพันธ์แก๊ส

16,500.- หจก.ยะลำสหพันธ์แก๊ส

16,500.-

เลขที่ 57/2560

รำยกำร
7 ซื้อน้้ำมันโครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ศชภ.อบจ.ยะลำและภำคีเครือข่ำย

ลว 17 พ.ย.2559

อปพร.

บันทึกข้อตกลงกำรซื้อ

-3ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

8 ซื้อวัสดุก่อสร้ำงหินคลุกและหิน

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

335,000.- 335,000.- ตกลงรำคำ บริษทั ศิลำอุตสำหกรรม จ้ำกัด 335,000.- บริษทั ศิลำอุตสำหกรรม จ้ำกัด 335,000.-

3/8 จ้ำนวน 2 รำยกำร

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 59/2560
ลว 21 พ.ย.2559
บันทึกข้อตกลงกำรซื้อ

9 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000.-

ตกลงรำคำ หจก.ยะลำสหพันธ์แก๊ส

100,000.- หจก.ยะลำสหพันธ์แก๊ส

100,000.-

เลขที่ 60/2560

ครั้งที่ 5 ส้ำหรับยำนพำหนะรถยนต์

ลว 21 พ.ย.2559

เครื่องจักร ที่ใช้ในกำรปฏิบตั ิงำน

บันทึกข้อตกลงกำรซื้อ

ของกองช่ำง
10 ซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

4,310.-

ตกลงรำคำ บริษัท ยะลำหยู่ง้วนล้ง จ้ำกัด

4,310.- บริษัท ยะลำหยู่ง้วนล้ง จ้ำกัด

4,310.-

ลว 22 พ.ย.2559

3,745.-

ตกลงรำคำ ร้ำนบั่นซุ่ยเลี่ยงอำหลั่ยยนต์

3,745.- ร้ำนบั่นซุ่ยเลี่ยงอำหลั่ยยนต์

3,745.-

ลว 30 พ.ย.2559

10,400.-

ตกลงรำคำ หจก.ค็อกพิทเจริญกำรยำง

10,400.- หจก.ค็อกพิทเจริญกำรยำง 10,400.-

เลขที่ 61/2560

จ้ำนวน 5 รำยกำร
11 ซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่งของ
รถฟำร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน
ตค-228 ยล.
12 ซื้อยำงนอกรถยนต์กระบะ ยีห่ ้อ
ดันล๊อป ขนำด 255/70 -15

ลว 30 พ.ย.2559

จ้ำนวน 4 เส้น ทะเบียน กข-7901 ยล.

บันทึกข้อตกลงกำรซื้อ

-4ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซื้อหรือจ้าง

13 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงกำร อบจ.

73,960.-

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงรำคำ หจก.ยะลำไทยวัฒน์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

73,960.- หจก.ยะลำไทยวัฒน์

เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

73,960.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 65/2560

ยะลำ ร่วมใจสำนสัมพันธ์ เสริมสร้ำง

ลว 30 พ.ย.2559

ควำมปรองดองสมำนฉันท์ เพื่อคืน

บันทึกข้อตกลงกำรซื้อ

ควำมสุขสู่ชุมชน ประจ้ำปี 2560
จ้ำนวน 11 รำยกำร
14 ซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่งของ

45,400.-

ตกลงรำคำ หจก.ค็อกพิทเจริญกำรยำง

45,400.- หจก.ค็อกพิทเจริญกำรยำง 45,400.-

เลขที่ 66/2560

รถบรรทุกเทท้ำย 6 ล้อ ทะเบียน

ลว 30 พ.ย.2559

80-6456 ยล.รหัส 002-38-0004

บันทึกข้อตกลงกำรซื้อ

15 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงกำร อบจ.

11,570.-

ตกลงรำคำ บริษัท ยะลำหยู่ง้วนล้ง จ้ำกัด

11,570.- บริษัท ยะลำหยู่ง้วนล้ง จ้ำกัด 11,570.-

เลขที่ 67/2560

ยะลำ ร่วมใจสำนสัมพันธ์ เสริมสร้ำง

ลว 30 พ.ย.2559

ควำมปรองดองสมำนฉันท์ เพื่อคืน

บันทึกข้อตกลงกำรซื้อ

ควำมสุขสู่ชุมชน ประจ้ำปี 2560
จ้ำนวน 15 รำยกำร
16 ซื้อวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน
31 รำยกำร

35,105.-

ตกลงรำคำ หจก.ยะลำบริบรู ณ์

35,105.- หจก.ยะลำบริบรู ณ์

35,105.-

เลขที่ 63/2560
ลว 30 ธ.ค.2559
บันทึกข้อตกลงกำรซื้อ

