ข้อมูลตามสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง สัญญาเช่าหรือรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือข้อตกลง
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ประจาเดือน เมษายน 2562
ประเภทสัญญาจ้าง
ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

1 จ้างนักศึกษาทางานช่วงปิดภาคเรียน

4,600.-

ราคากลาง

วิธีซอื้
หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

นายอัษฎาวุฒิ บุญเฑียร

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

4,600.- นายอัษฎาวุฒิ บุญเฑียร

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

4,600.-

นายอัษฎาวุฒิ บุญเฑียร

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 234/2562

ลว 1 เม.ย.2562

ใบสัง่ จ้าง
2 จ้างนักศึกษาทางานช่วงปิดภาคเรียน

4,600.-

เฉพาะเจาะจง

นางสาวดามิยาอ์ ผาติวยายาม

4,600.- นางสาวดามิยาอ์ ผาติวยายาม

4,600.-

นางสาวดามิยาอ์ ผาติวยายาม

เลขที่ 235/2562

ลว 1 เม.ย.2562

ใบสัง่ จ้าง
3 จ้างนักศึกษาทางานช่วงปิดภาคเรียน

4,600.-

เฉพาะเจาะจง

นายกฤษณพงศ์ ถมทอง

4,600.- นายกฤษณพงศ์ ถมทอง

4,600.-

นายกฤษณพงศ์ ถมทอง

เลขที่ 236/2562

ลว 1 เม.ย.2562

ใบสัง่ จ้าง
4 จ้างนักศึกษาทางานช่วงปิดภาคเรียน
นายก้องหล้า กิมะพันธ์

4,600.-

เฉพาะเจาะจง

นายก้องหล้า กิมะพันธ์

4,600.- นายก้องหล้า กิมะพันธ์

4,600.-

เลขที่ 237/2562

ลว 1 เม.ย.2562

ใบสัง่ จ้าง

-2ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

5 จ้างนักศึกษาทางานช่วงปิดภาคเรียน

4,600.-

ราคากลาง

วิธีซอื้
หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

นางสาวขวัญฤดี ตั้งประสมสุข

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

4,600.- นางสาวขวัญฤดี ตั้งประสมสุข

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

4,600.-

นางสาวขวัญฤดี ตัง้ ประสมสุข

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 238/2562

ลว 1 เม.ย.2562

ใบสัง่ จ้าง
6 จ้างนักศึกษาทางานช่วงปิดภาคเรียน

4,600.-

เฉพาะเจาะจง

นายอัฟณาน กอร์เดร์

4,600.- นายอัฟณาน กอร์เดร์

4,600.-

นายอัฟณาน กอร์เดร์

เลขที่ 239/2562

ลว 1 เม.ย.2562

ใบสัง่ จ้าง
7 จ้างนักศึกษาทางานช่วงปิดภาคเรียน

4,600.-

เฉพาะเจาะจง

นายเศกสรรค์ ขวัญพรมศรี

4,600.- นายเศกสรรค์ ขวัญพรมศรี

4,600.-

นายเศกสรรค์ ขวัญพรมศรี

เลขที่ 240/2562

ลว 1 เม.ย.2562

ใบสัง่ จ้าง
8 จ้างตัดและแต่งกิง่ ต้นไม้พร้อมเก็บขยะ 38,800.-

เฉพาะเจาะจง

นายวัลลภ เหมวัชรสุวรรณ

38,800.- นายวัลลภ เหมวัชรสุวรรณ

38,800.-

เลขที่ 241/2562

ภายใน สนง.อบจ.ยะลา และบริเวณ

ลว 2 เม.ย.2562

บ้านพัก

ใบสัง่ จ้าง

9 จ้างซ่อมรถยนต์เก๋ง 2 ตอน ยี่ห้อ
โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กข-5152ยล.

รหัสประจาครุภณ
ั ฑ์ 002-45-0010

2,472.77

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา

2,472.77 บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด สาขายะลา 2,472.77

ลว 2 เม.ย.2562

บันทึกข้อความ

-3ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

10 จ้างทาป้ายไวนิลพิธีทาน้าอภิเษกฯ 27,000.-

ราคากลาง

วิธีซอื้
หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง นางสาว พัชราภาเพชรแพรว เล่านิรันดร์กลุ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

27,000.- นางสาว พัชราภาเพชรแพรว เล่านิรันดร์กุล 27,000.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 242/2562

พร้อมโครงไม้ (พร้อมติดตัง้ )

ลว 3 เม.ย.2562

เพื่อใช้ในโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ

ใบสัง่ จ้าง

ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรม
พิธจี ัดทาน้าอภิเษก ในวันที่ 8 เมษายน 2562

11 เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง เก้าอี้พลาสติก 63,600.-

เฉพาะเจาะจง

นายเรืองเดช ทองด้วง

63,600.- นายเรืองเดช ทองด้วง

63,600.-

เลขที่ 244/2562

พร้อมผ้าคลุม เพื่อใช้ในโครงการ

ลว 3 เม.ย.2562

เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา

ใบสัง่ จ้าง

พระมหากษัตริย์ กิจกรรม
พิธีจัดทาน้าอภิเษก
12 จ้างทาซุม้ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อใช้ 50,000.-

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด ยะลาวัฒนาโยธากิจ

50,000.- ห้างหุน้ ส่วนจากัด ยะลาวัฒนาโยธากิจ 50,000.-

เลขที่ 245/2562

ในโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ

ลว 3 เม.ย.2562

ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรม

ใบสัง่ จ้าง

พิธีจัดทาน้าอภิเษก

-4ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

13 จ้างซ่อมบารุงรถยนต์กระบะ 2 ตอน

7,130.-

ราคากลาง

วิธีซอื้
หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

7,130.- หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

7,130.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 246/2562

4 ประตู หมายเลขทะเบียน บ-0511 ยล

ลว 3 เม.ย.2562

รหัสประจาครุภณ
ั ฑ์ 002-49-0018

ใบสัง่ จ้าง

14 จ้างซ่อมบารุงรถบรรทุก 10 ล้อ

36,000.-

เฉพาะเจาะจง

หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์ 36,000.- หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

36,000.-

เลขที่ 248/2562

หมายเลขทะเบียน 80-6534

ลว 4 เม.ย.2562

รหัสประจาครุภัณฑ์ 026-57-0001

ใบสัง่ จ้าง

15 จ้างซ่อมบารุงรถขุดตีนตะขาบ

78,000.-

เฉพาะเจาะจง

หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

78,000.- หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

78,000.-

เลขที่ 250/2562

หมายเลขทะเบียน ตค-73 รหัสประจา

ลว 5 เม.ย.2562

ครุภัณฑ์ 018-45-0005

ใบสัง่ จ้าง

16 จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์โครงการ 10,000.-

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ.ดิส โฆษณา

10,000.- ร้าน เอ.ดิส โฆษณา

10,000.-

เลขที่ 252/2562

ทดสอบการอ่านอัลกุรอาน

ลว 11 เม.ย.2562

ประจาปี 2562 จานวน ๑๐

ใบสัง่ จ้าง

วันตั้งแต่วันที่ 11 - 20 เมษายน 2562

17 เช่าเต็นท์โดม,เต็นท์โค้ง,เวทีพร้อม 62,950.ผ้าคลุมเก้าอี้

เฉพาะเจาะจง

นายเรืองเดช ทองด้วง

62,950.- นายเรืองเดช ทองด้วง

62,950.-

เลขที่ 253/2562
ลว 17 เม.ย.2562

ใบสัง่ จ้าง

-5ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

18 จ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์โคงการ 76,000.-

ราคากลาง

วิธีซอื้
หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ร้าน เอ.ดิส โฆษณา

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

76,000.- ร้าน เอ.ดิส โฆษณา

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

76,000.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 255/2562

ทดสอบการอ่านอัลกุรอาน ประจาปี

ลว 17 เม.ย.2562

2562 โดยบูรณาการจัดงานร่วม

ใบสัง่ จ้าง

กับสานักงานคณะกรรมการอิสลาม

ประจาจังหวัดยะลา ระหว่างวันที่
21 - 30 เมษายน 2562
19 จ้างทาเกียรติบัตรพร้อมกรอบไม้ 24,500.-

เฉพาะเจาะจง

ร้านพงษ์ศิลป์บล๊อก

24,500.- ร้านพงษ์ศิลป์บล๊อก

24,500.-

เลขที่ 256/2562

เพื่อใช้โครงการทดสอบการอ่าน

ลว 17 เม.ย.2562

อัลกุรอาน ประจาปี 2562 ระหว่าง

ใบสัง่ จ้าง

วันที่ 21 - 30 เมษายน 2562

-6ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

20 จ้างทาป้ายเวที โครงการทดสอบ 36,000.-

วิธีซอื้
หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ร้าน เอ.ดิส โฆษณา

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

36,000.- ร้าน เอ.ดิส โฆษณา

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

36,000.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 257/2562

การอ่านอัลกุรอาน ประจาปี 2562

ลว 17 เม.ย.2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ใบสัง่ จ้าง

ณ หอประชุมสิริสวัสดิธร สานักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด

ยะลา ตาบลท่าสาป อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา
21 จ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพารา 7,740,000.-

7,096,500.06

คัดเลือก หจก.เหมมณีกิจโยธา

7,103,000.- บริษทั อัครพันธุก์ ่อสร้าง จากัด 7,086,000.-

เลขที่ 258/2562

7,100,000.-

ลว 18 เม.ย.2562

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ยล.ถ.

บริษทั อาร์.เอส.ซีวลิ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

๑-๐๐๑๔ สายบ้านวังพญา

บริษทั อัครพันธุก์ อ่ สร้าง จากัด 7,096,000.-

ใบสัง่ จ้าง

ตาบลวังพญา-บ้านซาเมาะ
ตาบลท่าธง อาเภอรามัน จังหวัดยะลา

22 เช่าเครื่องเสียงชุดใหญ่พร้อมติดตั้ง 96,000.-

เฉพาะเจาะจง

หจก.เอ็มซาวด์

96,000.- หจก.เอ็มซาวด์

96,000.-

เลขที่ 260/2562

เพื่อใช้ในการจัดงานโครงการ

ลว 18 เม.ย.2562

ทดสอบการอ่านอัลกุรอาน ประจาปี 2562

ใบสัง่ จ้าง

-7ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

23 เช่าชุดเครื่องฉาย เพื่อใช้ในโครงการ 15,000.-

ราคากลาง

วิธีซอื้
หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

หจก.เอ็มซาวด์

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

15,000.- หจก.เอ็มซาวด์

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

15,000.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 261/2562

ทดสอบการอ่านอัลกุรอานโดย

ลว 18 เม.ย.2562

บูรณาการจัดงานร่วมกับสานักงาน

ใบสัง่ จ้าง

คณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดยะลา

ระหว่างวันที่ 21 - 30 เมษายน
2562 ณ หอประชุมใหญ่
คณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดยะลา

24 จ้างตกแต่งสถานที่ดว้ ยดอกไม้สด 31,900.-

เฉพาะเจาะจง

นางวารุณี พรหมเทพ

31,900.- นางวารุณี พรหมเทพ

31,900.-

เลขที่ 262/2562

สาหรับใช้โครงการทดสอบการ

ลว 18 เม.ย.2562

อ่านอัลกุรอาน ประจาปี 2562

ใบสัง่ จ้าง

25 จ้างพิมพ์ปฏิทินเดือนรอมฎอน

70,000.-

เฉพาะเจาะจง

หจก.ฟาฮัดดีไซน์ กรุ๊ป

70,000.- หจก.ฟาฮัดดีไซน์ กรุ๊ป

70,000.-

เลขที่ 265/2562

ประจาปี 2562 เพื่อใช้โครงการ

ลว 19 เม.ย.2562

รอมฎอนสัมพันธ์ ประจาปี 2562

ใบสัง่ จ้าง

26 จ้างจัดนิทรรศการ โครงการทดสอบ 92,000.การอ่านอัลกุรอาน ประจาปี 2562

เฉพาะเจาะจง

ร้านลันกราฟิกยะลา

92,000.- ร้านลันกราฟิกยะลา

92,000.-

เลขที่ 267/2562
ลว 19 เม.ย.2562

ใบสัง่ จ้าง

-8ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

27 จ้างจัดพิธีเปิด โครงการทดสอบ

35,000.-

ราคากลาง

วิธีซอื้
หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

หจก.เอ็มซาวด์

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

35,000.- หจก.เอ็มซาวด์

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

35,000.-

การอ่านอัลกุรอาน ประจาปี 2562

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 268/2562
ลว 19 เม.ย.2562

ใบสัง่ จ้าง
28 จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 98,000.-

เฉพาะเจาะจง

รุ่งจาลองทัวร์

98,000.- รุ่งจาลองทัวร์

98,000.-

เลขที่ 269/2562

โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการ

ลว 19 เม.ย.2562

พัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหาร

ใบสัง่ จ้าง

ส่วนจังหวัดยะลา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
29 จ้างป้ายอะคริลิคและป้ายไวนิล

16,000.-

เฉพาะเจาะจง หสม.กราฟฟิคมีเดียโฆษณาโดยวีระศักดิ์ คงคืน

16,000.- หสม.กราฟฟิคมีเดียโฆษณาโดยวีระศักดิ์ คงคืน 16,000.-

เลขที่ 274/2562
ลว 23 เม.ย.2562

ใบสัง่ จ้าง
30 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11,300.-

เฉพาะเจาะจง

ร้านไอทีซิสเต็ม

11,300.- ร้านไอทีซิสเต็ม

11,300.-

เลขที่ 278/2562

กองคลัง องค์การบริหารส่วน

ลว 23 เม.ย.2562

จังหวัดยะลา จานวน ๔ เครื่อง

ใบสัง่ จ้าง

-9ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

31 จ้างซ่อมบารุงรถบรรทุก 6 ล้อ

23,440.-

ราคากลาง

วิธีซอื้
หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

23,440.- หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

23,440.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 279/2562

หมายเลขทะเบียน 80-6456

ลว 23 เม.ย.2562

รหัสประจาครุภัณฑ์ 017-57-0021

ใบสัง่ จ้าง

32 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน

2,160.-

เฉพาะเจาะจง

หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง

2,160.- หจก. ค็อกพิทเจริญการยาง

2,160.-

ลว 23 เม.ย.2562

บันทึกข้อความ

กง-3712 ยล.รหัสประจาครุภัณฑ์
002-54-0001 จานวน 5 รายการ

33 จ้างทาป้ายพลาสติกเขตสูบบุหรี่

3,000.-

เฉพาะเจาะจง

หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

3,000.- หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา

3,000.-

พร้อมกรอบอลูมิเนียม และติดตัง้

ลว 24 เม.ย.2562

บันทึกข้อความ

ขนาด 40?120 เซนติเมตรเสาสูง
2 เมตร โดยพื้นป้ายพลาสติกสีน้าเงิน

ตัวอักษรสีขาว
35 จ้างซ่อมบารุงรถยนต์ตกู้ ชู้ ีพ-กูภ้ ัย 21,300.(ศชภ.อบจ.ยะลา มัสยิดดารุสลาม ยะหา)

หมายเลขทะเบียน กง-2607
รหัสประจาครุภัณฑ์ 035-54-0007

เฉพาะเจาะจง

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง

21,300.- หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง

21,300.-

เลขที่ 284/2562
ลว 25 เม.ย.2562

ใบสัง่ จ้าง

-10ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

36 จ้างซ่อมบารุงรถขุดตีนตะขาบ

67,000.-

ราคากลาง

วิธีซอื้
หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

67,000.- หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

67,000.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่ 285/2562

หมายเลขทะเบียน ตค-168

ลว 25 เม.ย.2562

รหัสประจาครุภณ
ั ฑ์ 018-53-0010

ใบสัง่ จ้าง

37 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต

4,000,000.- 4,070,943.72 คัดเลือก หจก.มุซิกรรมวิศวการโยธา 4,000,081.40 ห้างหุน้ ส่วนจากัด วีหนึง่ เอ็นจิเนียริ่ง 3,970,000.-

เลขที่ 286/2562

เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายบ้านลีตอ-

ห้างหุน้ ส่วนจากัด วีหนึง่ เอ็นจิเนียริ่ง 3,985,234.10

ลว 26 เม.ย.2562

บองอ ตาบลบาโร๊ะ อาเภอยะหา

ห้างหุน้ ส่วนจากัด ซายูตี การโยธา 3,995,184.80

ใบสัง่ จ้าง

จังหวัดยะลา
38 จ้างซ่อมบารุงรถตักหน้า-ขุดหลัง

14,051.-

เฉพาะเจาะจง

หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

14,051.- หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์

14,051.-

เลขที่ 289/2562

หมายเลขทะเบียน ตค-186

ลว 29 เม.ย.2562

รหัสประจาครุภัณฑ์ 018-54-0011

ใบสัง่ จ้าง

39 จ้างถ่ายเอกสาร เพื่อใช้สาหรับ
การจัดทา “แบบประเมินผู้บริหาร
องค์การ(ผู้บริหารท้องถิน่ ) รอบ
การประเมินที่ 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562”

3,252.-

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด ก้าวมัน่ วัฒนกิจ

3,252.- ห้างหุน้ ส่วนจากัด ก้าวมัน่ วัฒนกิจ

3,252.-

ลว 29 เม.ย.2562

บันทึกข้อความ

-11ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

40 จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซซู ุ

722.36

ราคากลาง

วิธีซอื้
หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง บริษัทปัตตานีเจริญเทรดดิง้ (1972) จากัด สาขายะลา

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

722.36 บริษทั ปัตตานีเจริญเทรดดิง้ (1972) จากัด สาขายะลา

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

722.36

หมายเลขทะเบียน กข-5830 ยล.

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ลว 29 เม.ย.2562

บันทึกข้อความ

จานวน 2 รายการ
41 จ้างซ่อมบารุงรถขุดตีนตะขาบ

2,250.-

เฉพาะเจาะจง

ร้านเกรียงไกรแอร์

2,250.- ร้านเกรียงไกรแอร์

2,250.-

หมายเลขทะเบียน ตค-87

ลว 29 เม.ย.2562

บันทึกข้อความ

รหัสประจาครุภัณฑ์ 018-46-0007

42 เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง เก้าอี้พลาสติก 231,000.-

เฉพาะเจาะจง

นายเรืองเดช ทองด้วง

231,000.- นายเรืองเดช ทองด้วง

231,000.-

เลขที่ 290/2562

พร้อมผ้าคลุม และเครื่องเสียงชุดใหญ่

ลว 30 เม.ย.2562

เพื่อใช้ในโครงการเทิดทูนสถาบัน

ใบสัง่ จ้าง

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
43 จ้างทาซุม้ เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ใน 1,487,000.-

คัดเลือก ห้างหุน้ ส่วนจากัด ยะลาวัฒนาโยธากิจ 1,487,000.- ห้างหุน้ ส่วนจากัด ยะลาวัฒนาโยธากิจ 1,487,000.-

เลขที่ 294/2562

โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา

ลว 30 เม.ย.2562

พระมหากษัตริย์ กิจกรรม

ใบสัง่ จ้าง

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

-12ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

44 จ้างซ่อมบารุงรถขุดตีนตะขาบ
หมายเลขทะเบียน ตค-231
รหัสประจาครุภัณฑ์ 018-57-0013

1,450.-

ราคากลาง

วิธีซอื้
หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ร้านเกรียงไกรแอร์

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

1,450.- ร้านเกรียงไกรแอร์

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

1,450.-

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ลว 30 เม.ย.2562

บันทึกข้อความ

