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นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประจำจงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จำนวน 47 โครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพี่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบ้ติการจัดซื้อจัดจ้างจองจงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดซื้อจัดจ้าง 

หรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบปร่ะมาณ พ.ศ. 2565 สรุษัโด้ ดังนี้

เดือน ลำดับ งานจัดซ ื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลงซื้อ 

หรือจ้าง

ต.ค.-64 1
จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่อง

6,543,000.00 6,553,184.33 วิธีคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำ 

ชัยการโยธา
6,500,000.00

เลขท่ี 0006/2565

เท่ียวบ่อบ้ําร้อบเบตง ลว 8 ต.ค. 2564

สัญญาจ้าง

2
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบำรุงรักษาถ.แอสฟ้ลทํคอนกรีต

5,302,000.00 5,376,793.43 วิธีคัดเลือก
บริษัท อาร์.เอส.ซื้วิล 

เอนจิเนียริ่ง จำกัด
5,270,000.00

เลขท่ี 0007/2565

รหัสทางหลวง ยล.ถ.1-0045 สายบ้านปะแด ต.กอตอตีอ!ะ- ลว 11 ต.ค. 2564

บ่าบบอยอง ต.กายูบอเกาะ อ.รามับ จ.ยะลา สัญญาจ้าง

3
จ้างก่อสร้างโครงการปรันปรุงบำรุงรักษาถ.แอสฟ้ลท'คอนกรีต

2,966,000.00 3,024,170.42 วิธีคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อา 

บาด้โยธากิจ
2,953,000.00

เลขท่ี 0008/2565

รหัสทางหลวง ยล.ถ.!-0021 สายบ้านปะแต ต.กอตอตีอ!ะ- ลว 11 ต.ค. 2564

บ้านโม้แก่น ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา สัญญาจ้าง

4

จ้างเหมาบริการบุคคลภายบอกดูแลทำความสะอาดสำนักงาน

714,780.00 714,780.00 วิธีคัดเลือก ร้านแสงแก้ว 559,900.00

เลขท่ี 0011/2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ลว 11 ต.ค. 2564

สัญญาจ้าง



เดือน สำดับ งานจัดซ ื้อจัดจ้าง วงเงินทีขอซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรีอจ้าง
ผู้ได้รับการดัดเสือกและ 

ราคาทีตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขทีและวับทีของ 
สัญญาหรือข้อตกลงซื้อ 

หรือจ้าง

ต.ค.-64 5
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลทำความส!!อาดพ้ืนที

907,200.00 907,200.00 วิธีคัดเสือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู 

คอนเนอร์
812,283.87

เลขที 0012/2565

บริเวณสลานทีท่องเทียวบ่อน้ําร้อนเบตง ม.2 ต.ตาเบาะแมเรา!! ลว 28 ต.ค. 2564
อ.เบตง จ.ยะลา สัญญาจ้าง

6
จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวง

12,390,000.00 12,448,868.84 วิธีคัดเสือก
บริษัท อัครทับธุ้ 
ก่อสร้าง จำกัด

12,375,000.00
เลขที 0048/2565

ยล.ถ 1-0051 บ้านบาลอบาติะ ต.สะเอะ อ.กรงปีบัง-บ้านหลัก ลว 23 ธ.ค. 2564
เขต ต.บันบังสตา อ.บันนงสตา จ.ยะลา สัญญาจ้าง

7
จ้างก่อสร้างบ่รับบ่รุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวง

11,705,000.00 11,774,217.80 วิธีคัดเสือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

ขินวรยะลา
11,695,000.00

เลขที 0049/2565
ยล.ถ 1-0068 บ้านคอกช้าง-บ้านปาโจแมเราะ ต.แม่หวาด 
อ.ธารโต จ.ยะลา

ลว 23 ธ.ค. 2564 
ลัญญาจ้าง

8
จ้างก่อสร้างบ่รับบ่รุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวง

10,750,000.00 10,839,029.46 วิธีคัดเสือก
บริษัท อัครทับธุ้ 
ก่อสร้าง จำกัด

10,730,000.00
เลขที 0050/2565

ยล.ถ 1-0005 บ้านหน้าถ้ํา ต.หน้าถ้ํา อ.เม็องยะลา-บ้านบาโง ลว 23 ธ.ค. 2564
ยีรา ต.สะเอะ อ.กรงปีบัง จ.ยะลา ลัญญาจ้าง

9
จ้างจัดทำวารสาร เทีอการบ่ระซาลัมพันธ์ขององค์การบริหาร

1,400,000.00 1,400,000.00 วิธีคัดเสือก หจก.เอสบ อินสไปร์ 1,400,000.00
เลขที 0058/2565

ส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2565 ลว 27 ธ.ค. 2564

ลัญญาจ้าง

10

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาบองค์การ
5,850,000.00 5,803,249.63 วิธีคัดเสือก หจก.กาดิอแป วัสดุ 5,785,000.00

เลขที 0064/2565

บรหารส่วนจังหวดยะลา ลว 27 ธ.ค. 2564

ลัญญาจ้าง

11
จ้างจัดทำรายงานแสดงผลการปฎิบ้ติงาบขององค์การบริหาร

520,000.00 520,000.00 วิธีคัดเสือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส 

บ อินส'โปร์
520,000.00

เลขที 0091/2565
ส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564 ลว 17 ม.ค. 2565

สัญญาจ้าง



เดีปีน ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท ขีอซื้อหริอจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรอจ้าง
ผู้ไดัรับการคัดเลือกและ 

ราคาทีตกลงซื้อหรีอจ้าง

เลขทีและวันทีของ 
สัญญาหริอข้อตกลงซื้อ 

หริอจ้าง

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัส ห้างหุ้นส่วนจำกัด อา เลขท่ี 00115/2565
ม.ค.-65 12 ทางหลวงท้องถน ยล.ถ 1-0018 บ้านพะรุ!เงาะ-บ้านจะกว็ะ 7,799,000.00 7,517,916.35 วิธีคัดเลีอก

บาดีโยธากิจ
7,500,000.00 ลว 25 ม.ค. 2565

ต.จะกวะ อ.รามัน จ.ยะลา สัญญาจ้าง
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัส

บริษัท อาร์.เอส.ขวิล เลขท่ี 00145/2565
13 ทางหลวงท้องถ่ํบ ยล.ถ 1-0013 สายบ้านการ ุเ ต.กาย ูบอเกาะ 10,623,000.00 10,633,856.26 ว ิธ ีค ืด ัเลือก

เอ็นจิเบียริ่ง จำกัด
10,590,000.00 ลว 11 ก.พ. 2565

ใ !ทบ'ซาเมาะ ต.พ่าธง อ.รามัน จ.ยะลา สัญญาจ้าง
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อา 
บาด ีโยธากิจ

เลขท่ี 00147/2565
14 ทางหลวงท้องถน ยล.ถ. 1-0027 บ้านพงกูแว ต.ยะหา-บ้าน 9,950,000.00 9,718,447.20 ว ิธ คีัดเลือก 9,700,000.00 ลว 11 ก.พ. 2565

เจาะตาแม ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา สัญญาจ้าง
จ้างก่อสร้างโครงการติดต้ังถังเก็บน้ําโต้ดินและติดต้ังปิมน้ํา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก ำ 

ชัยการโยธา

เลขท ี่ 00148/2565
15 พร้อมระบบท่อรดน้ําต้นไม้บ่อน้ําร้อนเบตง 587,000.00 587,842.75 วิธีคัดเลือก 570,000.00 ลว 14 ก.พ. 2565

สัญญาจ้าง
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัส บรษัท อาร์.เอส.ซีวิล เลขท ี่ 00163/2565

16 ทางหลวงท้องถบ ยล.ถ. 1-0013 บ้านการ ุ)  ต.กาย ูบอเกาะ- 7,500,000.00 7,660,008.00 ว ิธ คีดัเลือก
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

7,470,000.00 ลว 22 ก.พ. 2565
บ้านซาเมาะ ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา สัญญาจ้าง

ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ยางแอลฟ้ลท้ จำนวน 4 รายการ
บริษัท โพรเฟสดีลเลอร์ 

จำกัด

เลขท ี่ 00175/2565
17 (รายการยางแอสฟ้ลท์ จนิด 055-1,0^5-2(1 และ,ชนิดสำเร็จ 981,500.00 981,500.00 วิธีคัดเลือก 980,000.00 ลว 25 ก.พ. 2565

รูป ?โ6กา:X บรรจุชุง) สัญญาซ้ือขาย

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง 1* เ/ เ 9 (/ & เลขท่ี 00180/2565
18 สายบ้านมายอ ตำบลธารโต - บ้านควนหินตำ ตำบลบ้านแหร 11,625,000.00 11,853,796.93 วิธีคัดเลือก

ห้างหุ่นส่วนจ่ากด ขันว 
รยะลาก่อสร้าง

11,615,000.00 ลว 22 ก.ห. 2565

อำ๓อธารโต จังหวัดยะลา สัญญาจ้าง



เดีอน สำดับ งาบจัดซ ื้อจัดจ้าง วงเงินทีขอซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรีอจ้าง
ผู้ไดัรับการดัดเลือกและ 

ราคาทีตกลงซื้อหรีอจ้าง

เลขทีและวันทีของ 
สัญญาหรือข้อตกลงซื้อ 

หรือจ้าง

ม.ค.-65 19

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัส 

ทางหลวงท้องถ่ํน ยล.ถ 1-0003 บ้านลำใหม่ ตำบลลำใหม่ - 13,700,000.00 13,998,351.04 วิธีคัดเลือก
ห้างหุบส่วนจำกัด 

ยะลาไฮเวย์
13,685,000.00

เลขที 00181/2565 

ลว 1 มิ.ค. 2565

บ้านทุ่งยายู ตำบลยุโป อำเภอเมิองยะลา จังหวัดยะลา สัญญาจ้าง

ซ้ือจัดซ้ืออินทผาล้ม เทีอใช้ใบโครงการรอมฎอนสัมพันธ์
นางสาวนพรัตน์ ไตร 

วงคัเจริญสุฃ

เลขที 00205/2565

20 ประจำปี 2565 1,100,000.00 1,044,000.00 วิธีคัดเลือก 1,044,000.00 ลว 25 มิ.ค. 2565

สัญญาจ้าง

จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ํา คสล.และถังเก็บน้ํา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กา 

ดีอแปวัสด

เลขที 00236/2565
21 ใต้ดิน ขนาด 10,000 ลิตร สำหรับโรงเรียบลำพะยาประจาบุ 1,200,000.00 1,265,000.00 ว ิธ คีัดเลีอก 1,197,000.00 ลว 19 เม.ย. 2565

เคราะห์ อำเภอเมอง จังหวัดยะลา ล้ญญาจ้าง

จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารลำนักงานส่วนขยาย 4 ข้ัน เลขที 00280/2565
22 และงานก่อสร้างอาคารท้องประชุมส่านักงาบส่วนขยายและ 95,500,000.00 96,043,824.59 ว ิธ ีคัดเลีอก หจก.บำรุงโยธากิจ 95,350,000.00 ลว 25 เม.ย. 2565

ส่วนเช่ือมต่ออาคารลำนักงานเดิม 3 ข้ัน สัญญาจ้าง
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างค ูระบายนาพร้อมผิวจราจรเขต เลขที 00281/2565

23
วยยตฃเพกบ'เผนควยะ'*1'! แบเพกบ■ เลนป้องละเดงนยแ ผง 
เทคง 4,225,000.00 4,596,509.21 ว ิธ ีคัดเลือก หจก.ยะลาทรัพย์สุวรรณ 4,205,000.00 ลว 25 เม.ย. 2565
4 ขอย 14 เทคบาลนครยะลา - เทศบาลเมิองสะเตงนอก
หมู่ที 10 ตำบลละเตงนอก อำเภอเมองยะลา จังหวัดยะลา สัญญาจ้าง

- ซ้ือครุกัณ,ตย์านพาหนะและขนส่ง เครีองยนต์ติดท้ายเรีอ เลขที 00286/2555 " “
จำนวน 3 เคร่ือง, เรีอท้องแบนอลูมิเนียม จำนวน 3 ลำ บริษัท ไมโครเป็ตขัพ ลว 29 เม.ย. 2565

24 1,134,000.00 1,130,700.00 วิธีคิดัเลือก
พลาย จำกัด

984,500.00 สัญญาซ้ือขาย



เดือน สำคับ งานจัดซ ื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรีอจ้าง
ผู้โคัรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ 

สัญญาหรีอข้อตกลงซื้อ
ราคาที่ตกลงซื้อหรีอจ้าง หรือจ้าง

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน?ภเต็ง -
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายู 

ตี การโยธา

เลขที 00287/2565
พ.ค.-65 25 บ้านปอเอาะ หมู่ที 6 ตำบลเขีอ'นนางลาง อำ๓อบ้นนังสตา 2,500,000.00 2,477,388.77 วิธีคัดเลือก 2,450,000.00 ลว 5 พ.ค. 2565

จังหวดยะลา สัญญาจ้าง

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ลายบ้านปาลอบาติะ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุขิ
เลขที 00288/2565

26 ซอยจุหา หมู่ที 13 ตำบลตลงขัน อำ๓อบ้นนังสตา จ้งฯวัด 3,000,000.00 2,988,267.11 วิธีคัดเลือก 2,940,000.00 ลว 6 พ.ค. 2565

ยะลา
กรรมวิศวการโยธา

สัญญา,จ้าง

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมแม่'ป้าปีตตาปี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

ทรัพย์สุโหง

เลขที 00291/2565
27 บ้านตาราแดะ หมู่ที 3 - บ้านตะโลีะสาลี หมู่ที 4 ตำบล 2,850,000.00 2,761,119.67 วิธีคดัเลือก 2,745,000.00 ลว 9 พ.ค. 2565

ปัน'นงลา1รง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สัญญาจ้าง

28
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลียม คสล. ข้ามบ้งลาโมิะ

2,100,000.00 2,097,898.06
ห้างหุ้นส่วนจำกัด

2,070,000.00
เลขที 00293/2565

บ้านบุเกิะลาโมิะ หมู่ที 6 ตำบลอาซ่อง อำ๓อรามัน จังหวัด วธคัดเลอก
ผีเส์อและดอกไม้ ลว 11 พ.ค. 2565

ยะลา สัญญาจ้าง
จ้างก่อสร้างโครงการถนนสวยหน้าหมู่บ้านและอำนวยความ เลขที 00322/2565

29
ปลอดภัยหน้าโรงเริยบสายแยกทางหลวงหมายเลข 4062

6,892,000.00 6,857,137.05 วิธีคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด

6,840,000.00
ลว 1 ปี.ย. 2565

รหัสทางหลวงท้องลีบ ยล.ถ 1-0063 ตำบลยะรม -บ้าบมาลา ก่อสร้าง เนรมิตร สัญญาจ้าง
ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ย'เงแ'ยลรฯงเดรง?!ฯร?เมลร'เงย เด เรยเนแบระ'ลงด ดลล. ^ 
ข้ัน เลขที 00334/2565

30 บ้านกำปงยู๓ะ หมู่ที 4 ตำบลโกตาบารู อำ๓อรามัน 2,916,000.00 2,934,831.41 วิธีคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซน 

ชายน์โยธากิจ
2,910,000.00 ลว 16 ปี.ย. 2565

จังหวัดยะลา สัญญาจ้าง



ผ ูไ้ด้รับการคัดเสือกและ เลขที่และวันที่ของ
เดือน ลำดับ งานจัดซ ื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อหรีอจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรีอจ้าง

ราคาที่ตกลงซื้อหรีอจ้าง
สัญญาหรีอช้อตกลงซื้อ 

หรีอจ้าง

ซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์บรรทุก
บริษัท ปึตตานีเจริญเท 

รดดิ้ง (1972) จำกัด

เลขที 00339/2565
มิ.ย.-65 31 ดีเขล จำนวน 2 คัน ของกองช่าง อบจ.ยะลา 2,184,000.00 2,000,000.00 วิธีคัดเสือก 1,994,000.00 ลว 20 มิ.ย. 2565

สัญญาซ้ือขาย
Vเงแยลรางเสรงแารแยลร เงย เส เรฃเนแบระ'ลงส สเ1ส. ^  

ช้ัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อา 
ลันก่อสร้าง

เลขที 00353/2565
32 บ้านบยอ หมู่ที 4 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังลตา จังหวัด 2,926,000.00 2,961,694.39 ว ิธ คีัดเสือก 2,910,000.00 ลว 16 มิ.ย. 2565

ยะลา สัญญาจ้าง
'ฟ่างกอล')')งเส')ง!!ฯ')แอลรางอาคารอเนกบระลงค คลล. ^  

ช้ัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กา 
ดือแปวัสดุ

เลขท ี 00356/2565
33 บ้านตะโล็ะหะลอ หมู่ท ี 2 ตำบลตะโลิะหะลอ อำ๓อรามัน 2,884,000.00 2,882,887.83 ว ิธ ีคัดเสือก 2,870,000.00 ลว 28 ม ิ. ย. 2565

จังหวัดยะลา สัญญาจ้าง
ช , ^ ช ^ ไ ^ ฬ ฬ ! ใ ๆ ใ ช ซ เ ฬ 1เ- ! เซ ไ ^ 1เ ฬ เ น เ แ ] ^ & ฬ #  ก ,ฟ ่ช .  1

ช้ัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
หลานช้อยก่อสร้าง

เลขท ี 00364/2565
34 บ้านบาซาตาแป หมู่ที 8 ตำบลกาบัง อำ๓อกาบัง 2,924,000.00 2,912,478.36 ว ิธ คีัดเสือก 2,893,000.00 ลว 7 ก.ค. 2565

จังหวัดยะลา สัญญาจ้าง
■ •ฟ่างแย'ลรางเสรงการแอ'ลรางยาสารยเบแบระลงค คลล. / .  

ซ้ืบ V  เ /  เ 0  0.1
เลขท ี 00365/2565

35 บ้านน้ําเยีน หมู่ที 2 ตำบลส่าใหม่ อำเภอเมีองยะลา 2,899,000.00 2,903,436.32 วิธีคัดเสือก
ห้างหุนส่วนจ่ากด เด 

พาณิชย์
2,894,000.00 ลว 7 ก.ค. 2565

จังหวัดยะลา สัญญาจัาง
4] เงกยล! เงเค]งก เ]กยล] เงย เค |]ย1ชกช]■ ล']ค คลล. 1

ช้ัไเ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีซับ 
การก่อสร้าง

เลขที 00387/2565
36 บ้านตูถู หมู่ที 2 ตำบลยะติะ อำ๓อรามัน จังหวัดยะลา 2,892,000.00 ๒,๙๐๐,๓๗๕.๑๖ วิธีคัดเสือก 2,893,000.00 ลว 22 ก.ค. 2565

สัญญาจ้าง
ซ้ือค่าติดต้ังระบบจอ VIช60 พอแ พร้อมกล้อง 0อฬ6โ6กย6 เลขที 00396/2565

37 จำนวน 1 ระบบ 1,200,000.00 1,189,500.00 วิธีคัดเสือก ร้านคอมไนบ์ 1,176,000.00 ลว 26 ก.ค. 2565
สัญญาจ้าง



ผ้ไดัรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
เลือน ลำดับ งานจัดซ ื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อหรีอจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหริอจ้าง สัญญาหรือข้อตกลงซื้อ

ราคาที่ตกลงซื้อหริอจ้าง หรือจ้าง

ซ้ือชุดโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ขีดีจี ขิสเตีมส์ 

จำกัด

เลขท่ี 00431/2565
ส.ค.-65 38 (6-53โลเวอก) 700,000.00 700,000.00 วิธีคัดเลือก 685,000.00 ลว 18 ส.ค. 2565

สัญญาซ้ือขาย
39 ค์; ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายู 

ตี การโยธา

เลขท่ี 00432/2565
ตำบลบับบังสตา อำ๓อบันบังสตา - บ้านศรีแง่!น หมู่ท่ี 4 7,000,000.00 7,230,035.48 วิธีคัดเลือก 7,200,000.00 ลา 22 ส.ค. 2565
ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา สัญญาจ้าง
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบาย'น้ํา คสล. สายบ้านลี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขีซัน 
การก่อสร้าง

เลขท่ี 00434/2565
40 ตอ- บ้านปาแดรู บ้านลีตอ หมู่ท่ี 3 ตำบลบาโรํะ อำ๓ อยะหา 2,385,000.00 2,407,122.99 วิธีคัดเลือก 2,360,000.00 ลา 23 ส.ค. 2565

จังหวดยะลา สัญญาจ้าง
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบ เลขท่ี 00438/2565

41
ทางรถไฟ บ้านอาตะคูวอ หมู่ที่ 3 ตำบลกอตอตีอริะ -

3,950,000.00 4,019,920.87 วิธีคัดเลือก
หจก.เอฟ.แอล.การ

3,920,000.00 ลา 25 ส.ค. 2565
บ้านบาลาสมีแล หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำ๓ อ ก่อสร้าง สัญญาจัาง
อำ๓ อรามัน จังหวัดยะลา

เลขท่ี 00447/2565
42 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 1,794,500.00 1,776,400.00 วิธีคัดเลือก ร้านคอมไบน์ 1,776,400.00 ลา 29 ส.ค. 2565

พ.ศ. เ0(ะ๖(ะ สัญญาซ้ือขาย
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการถัง๓บยางแอสฟ้ลต์

บริษัท 3เค เชอร์วิส ชิส 
เตีม จำกัด

เลขท่ี 00463/2565
43 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 1,200,000.00 1,200,000.00 วิธีคัดเลือก 880,000.00 ลา 31 ส.ค. 2565

สัญญาซ้ือขาย
ซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิด'ขับเคลีอน 4 ล้อ พร้อม เลขท่ี 00474/2565

44 อุปกรณ์ดัดหญ้าไหล่ทาง จำบวบ 1 คัน 2,600,000.00 2,550,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ยูโรแทรค จำกัด 2,200,000.00 ลา 2 ก.ย. 2565

สัญญาซ้ือขาย



เดือน ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ผู้ได้รับการดัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวับที่จอง 
สัญญาหรือข้อตกลงซ้ือ 

หรือจ้าง

ซื้อรถสเปรย์ยางแอสฟัลท์ ชนิด 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์
บริษัท เอเอมซีอีควิป 

เม้นห์ จำกัด

เลขท่ี 00475/2565
ก.ย.-65 45 จำบวบ 1 คัน 5,500,000.00 5,300,000.00 วิธีคัดเลือก 5,280,000.00 ลว 2 ก.ย. 2565

สัญญา'ช้ีอ'ขาย
จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารตลาดนัดองค์การบริหาร

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กา 
ดือแปวัสดุ

เลขท่ี 00478/2565
46 ส่วนจังหวัดยะลา อ.ยะหา จ.ยะลา 6,900,000.00 6,881,222.27 วิธีคัดเลือก 6,866,000.00 ลา 7 ก.ย. 2565

สัญญาจ้าง
จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำ 

ขัยการโยธา

เลขท่ี 00497/2565
47 แหล่งท่องเที่ยวบ่อบํ้าร้อนเบตง ม.2 ต.ตาเบาะแมเราะ 6,440,000.00 6,441,681.99 วิธีคดัเลือก 6,420,000.00 ลา 28 ก.ย. 2565

อ.เบตง จ.ยะลา สัญญาจ้าง

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจ ัดจ้าง ประจำจงบประมาณ พ.ศ. 2565
การจัดซื้อจัดจ้างจององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 487 โครงการ แยกได้ดังนี้

1. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้มีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการคัดเลือกทั้งสิ้น47 โครงการ
- วงเงินที่จัดซื้อหรือจ้างทั้งสิ้น 301,608,980.- บาท
- วงเงินที่ใช้ไปท้ังส้ิน 298,663,083.87 บาท

2. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้มีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งสิ้น 440 โครงการ
- วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 26,163,189.74.- บาท
- วงเงินที่ใช้ไปท้ังส้ิน 25,829,228.10.- บาท

-ป้ญ.หาและอุปสรรคการจัดซ้ือจัดจ้าง
1. ขาดแคลนบุคลากรในการปฎิบ้ติงานด้านพัสดุ ส่งผลให้เกิดภาวะงานล้นคน
2. บุคลากรปฏิบ้ติงาบด้านพัสดุ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้จาดทักษะความจำนาญในงานพัสดุ
3. ระเปียบฯ กฎหมาย และหนังลือสั่งการที่เกี่ยวกับพัสดุ เข้าใจยากและไม'จัดเจน ทำให้การดีความกฎหมายคลาดเคลื่อนไม่เป็นโปแนวทางเดียวกัน เกิดข้อจัดแย้งและเป็นอุปสรรคในการปฎิบ้ติงาบ
4. การกำหนดจอบเจตงาบและคุณลักษณะเฉพาะไม่จัดเจน ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการอย่างแท้จริง



ฝัใด้รับการคัดเลือกและ เลขทและวนทของ
เดีอบ สำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อหรีอจ้าง ราคากลาง วิธซื้อหรีอจ้าง สัญญาหรือข้อตกลงซ้ือ

ราคาทิตกลงซิอหรอจ่าง หรือจ้าง

ป้ญหาและฤปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง
5. การจัดส่งเอกสาร เพื่อให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างกระชั้นชิด ทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย เนื่องจากขาดการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบ
6. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการซื้อหรึอจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 25 
ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าพื่ความรับผิดชอบและระยะเวลาในการดำเนินการของงานที่ได้รับการแต่งตั้ง

แนวหางการแก้ไข
1. สรรหาบุคลากรให้เพียงพอกับภาระงานด้านพัสดุ
2. สร้างแรงลูงใจ กระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงานด้านพัสดุ เกิดพลังในการปฏิบ้ติงานและเห็นความสำคัญของงานพัสดุ
3. สนับสบุนให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม เพื่อรับรู้ข่าวสารใหม่ๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และสร้างเครีอข่ายในการคักบาหาความรู้แนวทางแก้Iขบีญหาในสายงาบพัสดุจากหน่วยงานอื่นๆ
4. จัดทำมาตรการหริอคู่มือในการปฏิบ้ติงานจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดระยะเวลาที่ขัดเจนเผยแพรให้บุคลากรในลังกัดยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กร



2. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 440 โครงการ

เดือน ลำดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ 

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รัชการคัดเลีอกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

ต.ค.-64 1
จ้างเหมาบริการครูคณิตศาสตร์โรงเรียบลำพะยาประซา

174,097.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง บายซูลกีฟลี หะยีรุ]ขอ 174,097.00
เลขที่ 00001/2565

นุเคราะห์ (นายซูลกีฟลี หะยีรุ]ซอ) ลว 1 ต.ค. 2564
โบสั่งจ้าง

2
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนลำพะยา

738,000.00 738,000.00 เฉพาะเจาะจง
องค์การสงเคราะห์ทหาร 

ผ่านศึก
738,000.00

เลขที่ 00002/2565

ประซานุเคราะห์ ลว 1 ต.ค. 2564
โบสั่งจ้าง

3
เซ่าต่ออายุโดเมนเบมและโฮสติ้งขององค์การบริหารส่วน

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซุลเนิตเวิร์ค 6,500.00
เลขที่ 00003/2565

จังหวัดยะลา ลว 1 ต.ค. 2564
ใบสั่งจ้าง

4
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานองค์การ

2,229,324.00 2,229,324.00 เฉพาะเจาะจง
องค์การสงเคราะห์ทหาร 

ผ่านศึก
2,229,324.00

เลขที่ 00004/2565

บริหารส่วนจังหวัดยะลาและบริเวณศูนย์เครึ่องจักรกล ลว 1 ต.ค. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ใบสั่งจ้าง

5
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ท่อง

502,848.00 502,848.00 เฉพาะเจาะจง
องค์การสงเคราะห์ทหาร 

ผ่านศึก
502,848.00

เลขที่ 00005/2565

เที่ยวบ่อนํ้าร้อนเบตง ม.2  ต.ตาเบาะแมเราะ อ.เบตง ลว 1 ต.ค. 2564

จ.ยะลา ใบสั่งจ้าง

6
จ้างเหมาบริการลำเนาเอกสารเข้าเล่มแผนการดำเนินงาน

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา 

การพิมพ์ (1992)
30,000.00

เลขที่ 00009/2565

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วน ลว 21 ต.ค. 2564

จังหวัดยะลา ใบสั่งจ้าง



เดือน ลำดับ
งานจัดซ ื้อจัดจ้าง วงเงิน ท่ีขอซื้อ 

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้1ด้รับการดัดเลีอกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 

ซ้ือหรือจ้าง

ต.ค.-64 7
จ้างเหมาบริการบุคคลภายบอกดูแลภูมิทัศน์รอบอาคาร

302,400.00 302,400.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอ■ พี 

เอ็น กรุ๊ป
260,419.36

เลขที่ 00010/2565

สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ลว 21 ต.ค. 2564 
ใบสั่งจ้าง

8
จ้างเหมาบริการคนพิการ

104,720.00 104,720.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรดักดี้ เฉิดฉ้ิม 104,720.00
เลขที่ 00013/2565

ลว 21 ต.ค. 2564
ใบสั่งจ้าง

พ.ย.-64 9
ซื้อยางรถ สำหรับรถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ หมายเลข

32,400.00 32,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอกพิทเจริญการยาง 32,400.00
เลขที่ 00014/2565

ทะเบียน 80-5240 ยล จำนวน 12 เส้น ลว 18 พ.ย. 2564
ใบส่ังซ้ือ

10
ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับเครื่องจักรกลและรถยนต์ จำนวน

96,800.00 96,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค์อกพิทเจริญการยาง 96,800.00
เลขที่ 00015/2565

25 ลูก ลว 18 พ.ย. 2564
ใบส่ังซ้ือ

11
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใข้ในการปฎิบ้ติราขการของสำนัก

51,967.00 51,967.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบุรณ์ 51,967.00
เลขที่ 00016/2565

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลว 23 พ.ย. 2564
ใบส่ังซ้ือ

12
ซื้อยางรถ สำหรับรถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ หมายเลข

50,800.00 50,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอกพิทเจริญการยาง 50,800.00
เลขที่ 00017/2565

ทะเบียน 80-6455 จำนวน 4 รายการ ลว 23 พ.ย. 2564
ใบส่ังซ้ือ

13

ซื้อยางรถ สำหรับรถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ หมายเลข

46,200.00 46,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอกพิทเจริญการยาง 46,200.00

เลขท่ี 00018/2565

ทะเบียน 80-4492 ยล ลว 23 พ.ย. 2564

ใบส่ังซ้ือ



เดีอน ลำดับ
งานจัดซ ื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ 

หริอจ้าง
ราคากลาง วิธซื้อหริอจ้าง

ผู้ไดัรับการดัดเลีอกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหริอจ้าง

เลขที่และวับที่ของ 
สัญญาหริอข้อตกลง 

ซื้อหริอจ้าง

พ.ย.-64 14
ซื้อสายคันเกียร์ ลำหรับรถหัวลากเทรลเลอร์ หมายเลข

5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านบั่นทุ่ยเลี่ยง อาหสั่ย 

ยนตร์
5,136.00

เลขที่ 00019/2565

ทะเบียน 80-4670 ยล ลว 23 พ.ย. 2564
ใบส่ังซ้ือ'

15

ซื้อยางรถ สำหรับรถเทรลเลอร์ 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน

64,800.00 64,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค์อกพิทเจริญการยาง 64,800.00

เลขที่ 00020/2565

80-4223 ยล จำบวบ 3 รายการ ลว 23 พ.ย. 2564

โบส่ังซ้ือ

16

ซื้อยางรถ สำหรับรถบรรทุกนํ้า 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน

46,200.00 46,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค์อกพิทเจริญการยาง 46,200.00

เลขที่ 00021/2565

80-4227 ยล จำนวน 4 รายการ ลว 23 พ.ย. 2564 

ใบส่ังซ้ือ

17
ซื้อยางรถ สำหรับรถบำรุงรักษาเครื่องจักรกล หมายเลข

36,600.00 36,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค์อกพิทเจริญการยาง 36,600.00
เลขที่ 00022/2565

ทะเบียน 80-4494 ยล ลว 23 พ.ย. 2564

ใบส่ังซ้ือ

18

ซื้อยางนอก ขนาด 235/70 ขนาด 15 น้ิว สำหรับรถกระบะ
11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คือกพิทเจริญการยาง 11,600.00

เลขที่ 00023/2565

หมายเลขทะเบียน กก-!122 ยล ลว 23 พ.ย. 2564

ใบส่ังซ้ือ

19

ซื้อวัสดุสำนักงาน เพี่อใข้ในการปฏิบัติราชการของการเจ้า

99,682.00 99,682.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริรุเรณ์ 99,682.00

เลขที่ 00024/2565

หน้าที่ จำนวน 96 รายการ ลว 25 พ.ย. 2564

ใบส่ังซ้ือ

20
จ้างทำป็ายไวนิล จำนวน 3 บีาย ของสำนักปลัดองค์การ

920.00 920.00 เฉพาะเจาะจง
หสม.กราฟฟิคนิเคืย 

โ*!ษณาโดยวีระคักดี้ คงคืน
920.00

เลขที่ 00025/2565

บริหารส่วนจังหวัดยะลา ลว 26 พ.ย. 2564
ใบสั่งจ้าง



เดือน ส์าดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ 

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลิอกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของ 
สัญณาหรือข้อตกลง 

ขัอหรือจ้าง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง หิน 3 /8  จำนวน 7 ลบ.ม. เลขที่ 00026/2565
พ.ย.-64 21 5,243.00 5,243.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ก่อสร้างเนรมิตร 5,243.00 ลว 26 พ.ย. 2564

ใบส่ังซ้ือ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง ทรายหยาบ จำนวน 6 คิว
นางสาวจันทร์จิตร สิริธ 

นะวัฒน์

เลขที่ 00027/2565
22 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง 2,400.00 ลว 26 พ.ย. 2564

ใบส่ังซ้ือ

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค-2419 ยล เลขที่ 00028/2565
23 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลู่น้อย คาร์คัลเลอร์ 48,000.00 ลว 30 พ.ย. 2564

ใบสั่งจ้าง

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-5458 ยล เลขท่ี 00029/2565

ธ.ค.-64 24 7,760.00 7,760.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คิอกพิทเจริญการยาง 7,760.00 ลว 1 ธ.ค. 2564

ใบสั่งจ้าง

จ้างพิมพ์คำลงนาม เนื่องในวับสำคัญของขาติและของโลก เลขท ี00030/2565
25 วันท่ี 5 ธันวาคม 2564 ของกองยุทธศาสตร์และ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์ เอเขีย ทูเดย์ 18,000.00 ลว 1 ธ.ค. 2564

งบประมาณ ใบสั่งจ้าง

จ้างทำรายการประขาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ ประจำ เลขท่ี 00031/2565
26 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 470,800.00 470,800.00 เฉพาะเจาะจง กรมประชาสัมพันธ์ 470,800.00 ลว 1 ธ.ค. 2564

ใบสั่งจ้าง

เข่าเวลาจัดทำรายการประขาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ เลขที่ 00032/2565

27 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วน 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง กรมประซาสัมพันธ์ 85,600.00 ลว 1 ธ.ค. 2564

จังหวัดยะลา ใบสั่งจ้าง



เดีอน ลำดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ซอ'ซื้อ 

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรีอจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลีอกและ 

ราคาทึ๋ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

ธ.ค.-64 28
จ้างจ่อมบำรุงรักษารถกระบะ 4 ประดู หมายเลขทะเบียน

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแอร์แทคซาวต์ 26,000.00

เลขที่ 00033/2565

ก-3468 ยล ลว 2 ธ.ค. 2564

ใบสั่งจ้าง

29
ซื้อวัสดุยาบพาหนะและขบส่ง ลำหรับรถยนต์กระบะ

1,391.00 1,391.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ่ํนชุ่ย1ล่ียง อาหล๋ัยยนตร้ 1,391.00
เลขที่ 00034/2565

หมายเลขทะเบียน บ-2207 ยล จำบวบ 2 รายการ ลว 2 ธ.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ

30
จ้างจ่อมและบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ หมายเลข

43,200.00 43,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เคเอม-แทรกเตอร์ 43,200.00
เลขที่ 00035/2565

ทะเบียน 80-4224 ยล ลว 2 ธ.ค. 2564

ใบสั่งจ้าง

31

ซื้อเครื่องพิมพ์ดีด จำบวน 1 เครื่อง เพื่อใข้งานใบกอง

18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริรุ)รณ์ 18,000.00

เลขที่ 00036/2565

ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลว 2 ธ.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ

32
ซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำบวน 1 เครื่อง เพื่อใข้งาบใบกอง

4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านใอทึซิสเติม 4,990.00
เลขที่ 00037/2565

ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลว 3 ธ.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ

33
ซื้อเครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติงาน

10,000.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิคอล เทค 9,900.00
เลขที่ 00038/2565
ลว 3 ธ.ค. 2564
ใบส่ังซ้ือ

34

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย รายการเสื้อขูซีพ
50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พ์าอัดดีไซน์ กรุป 49,000.00

เลขที่ 00039/2565

ลว 3 ธ.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ



เดีอน ลำดับ
งาบจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ 

หรีอจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรีอจ้าง

ผู้ได้รับการดัดเลีอกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหริอจ้าง

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหริอข้อตกลง 

ซื้อหริอจ้าง

ธ.ค.-64 35

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หริอการแพทย์ รายการเครื่องวัด
110,000.00 101,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เอม.เจ อีเลคทรอ 
นิคส์ แอนต์เซอร์วิส

100,000.00

เลขที่ 00040/2565

อุณหภูมิร่างกาย ลว 8 ธ.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ

36
ซื้อยางรถยนต์ ขนาด'225/70-815  จ้านวน 4 เส้น หมาย

11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คือกพิทเจริญการยาง 11,600.00
เลขที่ 00041/2565

เลขทะเบียน กข-7901 ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหาร ลว 14 ธ.ค. 2564

ส่วนจังหวัดยะลา ใบส่ังซ้ือ

37
จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปกรณ์แอร์ 3,600.00
เลขที่ 00042/2565

ของสำนักงานเลขาบุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลว 14 ธ.ค. 2564
ใบสั่งจ้าง

38
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาบ รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยก

54,200.00 54,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปกรณ์แอร์ 54,000.00
เลขที่ 00043/2565

ส่วน ขนาดไม่ตํ่ากว่า 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ลว 14 ธ.ค. 2564

เพื่อไข้ไนการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ยะลา ใบส่ังซ้ือ

39

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครน
84,626.30 84,626.30 เฉพาะเจาะจง

หจก.ยะลาเอสพี.แทรค 
เตอร์

84,626.30

เลขที่ 00044/2565

หมายเลขทะเบียน 80-5173 ยล ลว 14 ธ.ค. 2564

ใบสั่งจ้าง

40

ซื้อเครื่องขาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง
8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยะลาค้าเหล็กและ 
เครื่องมิอ จำกัด

8,400.00

เลขที่ 00045/2565

ลว 16 ธ.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ

41

จ้างติดตั้งอุปกรณ์ลากจูง สำหรับรถลากจูงกวาดของกองจ่าง

6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง อู่ขัยการจ่าง 6,300.00
เลขที่ 00046/2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ลว 17 ธ.ค. 2564

ใบสั่งจ้าง



เดีอบ สำคับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ 

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ไค้รันการคัดเลีอกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวับที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

ซื้อพรมดักฝ่นภายนอก ขนาดกว้าง 120 เซนติเมตร
บริษัท ยะลาหยู่ง่วนลัง 

จำกัด

เลขที่ 00047/2565
ธ.ค.-64 42 ยาว 690 เซนติเมตร จำนวน 1 ม้วน 27,600.00 27,600.00 เฉพาะเจาะจง 27,600.00 ลว 21 ธ.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฎิบ้ติราซการของกอง เลขที่ 00051/2565

43 การเจ้าหน้าที่ จำนวน 9 รายการ 42,200.00 42,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมไบน์ 42,200.00 ลว 24 ธ.ค. 2564
ใบส่ังซ้ือ

ซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ใบการปฎิบํติ เลขที่ 00052/2565

44 งานของสำนักงานเลขาบุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 14,990.00 14,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอที่ซิสเติม 14,900.00 ลว 24 ธ.ค. 2564

ยะลา ใบส่ังซ้ือ

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนค์ตรวจการณ์ หมายเลข เลขที่ 00053/2565
45 ทะเบียน ม-0894 ยล ของกองข่าง องค์การบริหารส่วน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง อู่ขัยการซ่าง 5,000.00 ลว 24 ธ.ค. 2564

จังหวัดยะลา ใบสั่งจ้าง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการ เลขที่ 00054/2565
46 บํฏิบ้ติงานของกองการเจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในองค์การ 42,400.00 41,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 41,400.00 ลว 24 ธ.ค. 2564

บริหารส่วนจังหวัดยะลา ใบส่ังซ้ือ

จ้างเหมาบริการสำเนาเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนา เลขที่ 00055/2565

47 ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 49,500.00 49,500.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.ยะลาการพิมพ์ 

(1992)
49,500.00 ลว 24 ธ.ค. 2564

-  — - ยะลา ใบสั่งจ้าง

จ้างบำรุงรักษาลิฟต่โดยสาร เลขที่ 00056/2565

48 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชุมทองเซอร์วิส 30,000.00 ลว 24 ธ.ค. 2564
ใบลังจ้าง



เดีอน ลำดับ
งาบจัดซื้อจัดจ้าง วงเไบทีขอซื้อ

หรีอจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรีอจ้าง

ผูไดัรับการดัดเลีอกและ 

ราคาทีตกลงซื้อหริอจ้าง

เลขทีและวับทีของ 
สัญญาหริอข้อตกลง 

ซื้อหริอจ้าง

ธ.ค.-64 49
ซื้อครุกัณทัใฟฟ้าและวิทยุ รายการขุดเครีองเสียงกลางแจ้ง

190,000.00 184,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบภดลโทรทัศน์2 182,000.00
เลขที 00057/2565

จำนวน 1 ขุด ‘ของลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลว 24 ธ.ค. 2564
ใบลังซื้อ

50
ซื้อพัดลม จำนวน 2 ตัว เฟ้อใช้โนการปฎิบ้ติงาบของกอง

2,400.00 2,396.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโขคขัยยะลาการไฟฟ้า 2,396.00
เลขที 00059/2565

การเจ้าหน้าที บุคลากรภายใบองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลว 27 ธ.ค. 2564
ยะลา ใบลังซื้อ

51
ซื้อโทรทัศน์ แอลอด (150) แบบ 5๓311: IV  เฟ้อใช้ในการ

19,900.00 19,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโขคขัยยะลาการไฟฟ้า 16,990.00
เลขที 00060/2565

ปฎิบ้ติงานของกองการเจ้าหน้าที บุคลากรภายในองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลว 27 ธ.ค. 2564
ใบลังซื้อ

52
ซื้อตู้เย็น เฟ้อใช้ในการปฏิน้ติงานของกองการเจ้าหน้าที

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโขคขัยยะลาการไฟฟ้า 6,990.00
เลขที 00061/2565

บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ลว 27 ธ.ค. 2564
ใบลังซื้อ

53
ซื้อครุกัณท์ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ภาคสนาม

8,500.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนภดลโทรทัศน์2 7,000.00
เลขที 00062/2565
ลว 27 ธ.ค. 2564
ใบลังซื้อ

54
ซื้อแบตเตอรี่ ขนาดแรงตัน 120 โวลต์ กระแส 80 แอมบี

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนภดลโทรทัศน์2 3,000.00
เลขที 00063/2565

ขั้ว 5! ซนิดแบตเตอรี่เติมนํ้ากลั่น (แบบเปียก) จำนวน 1 ลูก ลว 27 ธ.ค. 2564
ใบลังซื้อ

-
55

ซื้อ๓ ยะยางรถขุดรุ่น ช55-6 และบุ้งกี๋รถขุดรุ่น ช55-6

97,200.00 97,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บีตตานีเจริญเท 

รดดิ้ง (1972) จำก้ด
97,200.00

เลขที 00065/2565

สำหรับรถหมายเลขทะเบียน ตค - 476 ยล ลว 28 ธ.ค. 2564

ใบลังซื้อ

56
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ กข - 5830 ยล

2,730.64 2,730.64 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บีตตานีเจริญเท 

รดดิ้ง (1972) จำกัด
2,730.64

เลขที 00066/2565
ลว 29 ธ.ค. 2564
ใบลังจ้าง



เดีอน ลำดับ
งาบจัดชื้อจ ัดจ้าง วงเงินที่ขอ'ชื้อ 

หริอจ้าง
ราคากลาง วิธีชื้อหริอจ้าง

ผู้ใดัรับการคัดเสือกและ 

ราคาพื่ตกลงชื้อหริอจ้าง

เดชทีและวับพื่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 

ชื้อหรือจ้าง

ม.ค.-65 57
ชื้อรณจีบแบบชั้นวางรูปตัววี 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 60x

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 6,000.00

เลขที 00067/2565

40x87.50 ขม. จำนวน 1 คัน ลว 4 ม.ค. 2565

ใบสั่งช้ือ

58
ซือวัสดุก่อสร้าง จำนวน 34 รายการ เทือใช้ใบการปรับปรุง

19,679.00 19,679.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาไทยวัฒน้ 19,679.00
เลขที 00068/2565

สถานทืบ่อน้าร้อนเบตง ลว 4 ม.ค. 2565
ใบลังชึอ

59
จ้างเหมาบริการลำเนาเอกสารพร้อมเข้าเล่มของสำนักปลัดๆ

3,120.00 3,120.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรทัย ทวีสุข 3,120.00
เลขที 00069/2565

รายการคู่มอระเปียบ หนังสือลังการและหนังสือตอบข้อ ลว 4 ม.ค. 2565
หาริอ ประจำปี 2563-2564 ใบสั่งจ้าง

60
ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบ้ตราชการของกอง

49,790.00 49,790.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทืซิสเตีม 49,000.00
เลขที่ 00070/2565

ช่าง จำนวน 11 รายการ ลว 4 ม.ค. 2565
ใบส่ังช้ือ

61
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถขุดดินตีนตะขาบ หมายเลข

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแอร์แทคขาวต์ 25,000.00
เลขที 00071/2565

ทะเบียน ตค-229 ยล ลว 4 ม.ค. 2565
ใบสั่งจ้าง

62
ชื้อขุดใบปีดน้าฝน จำนวน 18 ช้ืน ลำหรับรถยนต์และเครึ่อง

3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านบั่นขุ่ยเลี่ยง อาหลัย 

ยนตร์
3,852.00

เลขที 00072/2565
จักรกลของกองช่าง ลว 4 ม.ค. 2565

ใบสั่งช้ือ

63
ชื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ (รายการ

15,365.20 15,365.20 เฉพาะเจาะจง
ร้านบั่บขุ่ยเลี่ยง อาหลั่ย 

ยนตร์
15,365.20

เลขที 00073/2565
น้ากลน,หลอดใฟ,น้ายาหล่อเยบและน้ายาล้างหม้อน้า) ลว 4 ม.ค. 2565

ใบสั่งช้ือ

64
จ้างช่อมและบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้าย หมายเลข

5,340.00 5,340.00 เฉพาะเจาะจง ลู่ชัยการช่าง 5,340.00
เลขที 00074/2565

ทะเบียน 80-4220 ยล ลว 5 ม.ค. 2565
ใบลังจ้าง



เดีปีน ลำดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีข่อซ้ือ 

หรีอจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรีอจ้าง

ผู้ได้'รับการดัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรีอจ้าง

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

ม.ค.-65 65
จ้างซ่อมรถขุดเจาะบ่อบํ้าดึ๋น หมายเลขทะเบียน 80-5185

390,875.00 390,875.00 เฉพาะเจาะจง
หสม.ลู่วัฒน์ยนต์แทรค 

เตอร์
389,000.00

เลขที่ 00075/2565
ยล ลว 5 ม.ค. 2565

โบลังจ้าง

66
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถบรรทุกนํ้า 6 ล้อ หมายเลข

7,770.00 7,770.00 เฉพาะเจาะจง ลู่ขัยการซ่าง 7,770.00
เลขที่ 00076/2565

ทะเบียน 80-4227 ยล ลว 5 ม.ค. 2565
ใบสั่งจ้าง

67
จ้างซ่อมและบำรุงรถเทรลเลอร์ 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน

8,580.00 8,580.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คิอกพิทเจริญการยาง 8,580.00
เลขที่ 00077/2565

80-4223 ยล ลว 5 ม.ค. 2565
ใบสั่งจ้าง

68
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-5458 ยล

6,980.00 6,980.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 6,980.00
เลขที่ 00078/2565

ของลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลว 5 ม.ค. 2565
ใบสั่งจ้าง

69

จ้างเหมาจัดงาบโครงการการประขุมแลกเปลี่ยนความรู้

69,000.00 69,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออปแอมบี 741 68,500.00

เลขที่ 00079/2565

ความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กิจกรรม ลว 5 ม.ค. 2565

สร้างความเสมอภาคทางการคิกษา ยะลาเสมอภาค 73๒ 
[ะอุนเIV ใบสั่งจ้าง

—
70

ซื้อบลี่อคโรยหิน จำนวน 2 ขุด
120,000.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยะลาค้าเหลี่กและ 
เครื่องมือ จำกัด

96,300.00
เลขที่ 00080/2565
ลว 10 ม.ค. 2565
ใบส่ังซ้ือ

71

ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ํากว่า 18,000 บีทียู
83,400.00 83,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผังเมือง4 แอร์ 81,600.00

เลขที่ 00081/2565

จำนวน 3 เครื่อง ลว 11 ม.ค. 2565

ใบส่ังซ้ือ



เดีอน ลำดับ
งานจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ 

หรีอจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหริอจ้าง

ผู้ใต้รับการดัดเสือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรีอจ้าง

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

ม.ค.-65 72
จ้างซ่อมรถขุดดินตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค-!68 ยล

297,843.00 297,843.00 เฉพาะเจาะจง
หสม.ลู่วัฒน์ยนต์แทรค 

เตอร์
297,000.00

เลขที่ 00082/2565
จำนวน 1 คับ ลว 11 ม.ค.-2565

ใบลังจ้าง

73

ซื้อกระเบีาผ้าปาเต๊ะใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริม

27,200.00 27,200.00 เฉพาะเจาะจง บางสาริเพาะ เตีงสาแม 27,200.00

เลขที่ 00083/2565

การอ่านอัลกุรอาบระบบกีรออาตี ประจำปี 2565 ลว 11 ม.ค. 2565

ใบลังซ้ือ

74

จ้างทำบีายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งโครงการส่ง
12,300.00 12,300.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาฮัด 
ตีใชบ์ กรุ๊ป

12,300.00

เลขที่ 00084/2565

เสริมการอ่านอัลกุรอาน ประจำปี 2565 ลว 11 ม.ค. 2565

ใบสั่งจ้าง

75
เข่าห้องประขุม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการอ่านอัลกุร

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บายสะมะแอ ฮาริ 16,000.00
เลขที่ 00085/2565

อาน ระบบกีรออาตี ประจำปี 2564 ลว 11 ม.ค. 2565
ใบลังจ้าง

76
ซื้อหนังสือแบบเรียบกีรอาตี เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการ

23,400.00 20,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อัล-อามีนเอดดู 
แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

20,800.00
เลขที่ 00086/2565

อ่านอัลกุรอาน ระบบกีรออาดิ ประจำปี 2565 ลว 12 ม.ค. 2565
ใบลังชิอ

77
ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-5152

2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตีอกพิทเจริญการยาง 2,850.00
เลขที่ 00087/2565

ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 ลูก ลว 12 ม.ค. 2565
ใบส่ังซ้ือ

78
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-8500 ยล ของ

10,091.17 10,091.17 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามนิสลัน 

บีตตานิ (2000) จำกัด
10,091.17

เลขที่ 000๙8/2555"
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลว 12 ม.ค. 2565

ใบลังจ้าง

79
ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค-2418

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอกพิทเจริญการยาง 3,800.00
เลขที่ 00089/2565

ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำบวบ 1 ลูก ลว 12 ม.ค. 2565
โบิสิงัชิอิ



เดีอน ลำดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ 

หรีอจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ไดัรับการดัดเลีอกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรีอจ้าง

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรีอจ้อตกลง 

ซ้ือหริอจ้าง

ม.ค.-65 80
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาบเก้าอี้,ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ตู้เหล็กเก็บ

116,000.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านราจาเฟอร์นิเจอร์ 

โดยธนากร แจโก้
99,800.00

เลจที่ 00090/2565

เอกสารบานเลื่อนกระจกและโต๊ะประขุม ลว 13 ม.ค. 2565 
ใบส่ังซ้ือ

81
จ้างรื้อถอนที่จอดรถยนต์พร้อมทำถนนทางออก สำนักงาน

72,600.00 72,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพร อินทรสกุล 72,600.00

เลจท่ี 00092/2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ลว 17 ม.ค. 2565

ใบสั่งจ้าง

82

จ้างปรับปรุงห้องไฟฟ้าและป้มนํ้า องค์การบริหารส่วน
108,000.00 109,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรินทร 
โยธากิจ

107,000.00
เลขท่ี 00093/2565

จังหวัดยะลา ลว 17 ม.ค. 2565

ใบสั่งจ้าง

83

ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หริอการแพทย์
58,400.00 58,400.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาฮัด 
ดีไจน์ กรุ๊ป

58,400.00
เลขท่ี 00094/2565

ลว 18 ม.ค. 2565

ใบส่ังซ้ือ

84
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (รายการเครื่อง

93,000.00 90,184.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอิบ.เอ. 

เจอร์เวย์ 90,000.00
เลขท่ี 00095/2565

สอบหาค่ากำลังต้านทานจองคอนกรีตแบบไม่ทำลาย, ลว 19 ม.ค. 2565

ชุดทดสอบความข้น;หลวของคอนกรีดและแบบหล่อคอบกรีดทรงเหลียม) ใบส่ังซ้ือ

85

ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ (รายการเครื่อง
121,500.00 121,500.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอิน.เอ. 
เจอร์เวย์

120,000.00
เลขที่ 00096/2565

ระบุพิกัด ธ?ร,เครื่องวัดระยะเลเจอร์,ล้อวัดระยะทาง) ลว 19 ม.ค. 2565

ใบส่ังซ้ือ

86

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 60 รายการ เพี่อใจ้ในการปฎิบ้ต๊
48,835.00 48,835.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา 
บริบูรณ์

48,835.00
เลขที่ 00097/2565

ราจการของกองสาธารณสุข ลว 19 ม.ค. 2565

ใบส่ังซ้ือ



เดือน ลำดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทขีอซ้ือ 

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้'รับการดัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 

ซ้ือหรือจ้าง

ม.ค.-65 87

ซี้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๓ รายการ (รายการกล้อง
415,500.00 399,500.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ. 
เซอร์เวย์

389,500.00

เลขที่ 00098/2565

สำรวจประมวลผลรวม,กล้องระดับ,ไม้สติาฟพร้อมอุปกรณ์) ลว 19 ม.ค. 2565

ใบส่ังซ้ือ

88

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำบวบ ๔  รายการ (รายการท่อระบายบํ้า
200,197.00 200,197.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อัครพันธุ้ก่อสร้าง 
จำกัด

200,197.00
เลขที่ 00099/2565

พร้อมวาง,คอบกรีดสำเร็จรูปพร้อมเท,เหลกใวเมทพร้อมวางแล*หรายถม) ลว 20 ม.ค. 2565

ใบส่ังซ้ือ

89
ซื้อครุภัณฑส์ำนักงาบรายการโติะทำงานและเก้าอี้ทำงาน

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านราชาเฟอร์นิเจอร์ 

โดยธบากร แซ่โก้
31,200.00

เลขที่ 0100/2565

ลว 20 ม.ค. 2565

ใบส่ังซ้ือ

90
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ (รายการเก้าอี้,

138,700.00 138,700.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านราชาเฟอร์นิเจอร์ 

โดยธบากร แซ่โก้
113,500.00

เลขที่ 0101/2565

เก้าอี้หัวกลม,คู้บานเลื่อนกระจกสูง,โต๊ะคอมพิวเตอร์, ลว 20 ม.ค. 2565

โต๊ะทำงานและคู้เหลื่ก) ใบส่ังซ้ือ

91

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำบวบ 13 รายการ เพื่อใช้ใบการดำเนิน

14,260.00 14,260.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา 

ไทยวัฒบ์
14,260.00

เลขที่ 00102/2565

การทำความสะอาดพร้อมทาสีบริเวณสะพานคลองสาลอ ลว 20 ม.ค. 2565
บ้านควน หมูที 5 ต.พร่อน อ.เมอง จ.ยะลา และทาสีบ้าย ใบส่ังซ้ือ

จราจรในเส้นทางรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าพัซรกิด็ยาภา นเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสาริณสิีริพัชร มหาวัชรราขธิดา ใบวับทึ๋ 24 มค.2565

92
ซื้อผ้าเยซี่ เพื่อใช้ในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

30,800.00 30,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศริสวัสด็ 30,800.00
เลขที่ 00103/2565

เจ้าฟ้าพั'ซรกิดียาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณ์ ลว 20 ม.ค. 2565

สิริพัชร มหาวัขรราขธิดา ในวันพื่ 24 มกราคม 2565 ใบส่ังซ้ือ



เดิอน ลำดับ
งาบจัดชื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอช้ือ 

หรีอจ้าง
ราคากลาง วิธีชื้อหริอจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลีอกและ 

ราคาที่ตกลงชื้อหริอจ้าง

เลขที่และวับที่ของ 
สัญญาหริอข้อตกลง 

ช้ือหรือจ้าง

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์เก่ง หมายเลขทะเปียบ กข-5152 ยล เลขที่ 00104/2565

ม.ค.-65 93 จองสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 7,037.39 7,037.39 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พิธาบพาณิขย์ 

จำกัด
7,037.39 ลว 20 ม.ค. 2565

ใบสั่งจ้าง

จ้างซ่อมรถดักหล้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-65 ยล
หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรค 

เตอร์

เลขที่ 00105/2565

94 จำนวน 1 คัน 214,931.00 214,931.00 เฉพาะเจาะจง 212,000.00 ลว 21 ม.ค. 2565

ใบสั่งจ้าง

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค - 2418 ยล
บริษัท พิสานพาณ์ขย์ 

จำกัด

เลขที่ 00106/2565

95 ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 4,668.41 4,668.41 เฉพาะเจาะจง 4,668.41 ลว 21 ม.ค. 2565

โบสั่งจ้าง

ชื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใข้ในโครงการสร้างงาบ สร้างอาข็พ เลขที่ 00107/2565

96 คบพิการทำอะไรได้มากกว่าที่คิด 15,800.00 15,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิ พี โอ 158,000.00 ลว 24 ม.ค. 2565

โบส่ังช้ือ

ช้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หลอดไฟปีงปอง จำนวน 1,000 หลอด เลขที่ 00108/2565
97 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโกไข่การไฟฟ้า 12,000.00 ลว 24 ม.ค. 2565

โบส่ังช้ือ

จ้างทำป็ายไวนิล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะ?
หสม.กราฟพิคมีเดีย 

โฆษณาโดยวิระคักด คงคิน

เลขที่ 00109/2565
98 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง 1,400.00 ลว 24 ม.ค. 2565

โบส่ังช้ือ

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน 40 -0194 ยล
บริษัท พิธานพาณิขย์ 

จำกัด

เลขที่ 00110/2565
99 ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 6,813.23 6,813.23 เฉพาะเจาะจง 6,813.23 ลว 25 ม.ค. 2565

ใบสั่งจ้าง



เดือน สำดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินพื่ขอซื้อ 

หรีอจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรีอจ้าง
ผู้ไล้รับการคัดเลีอกและ 

ราคาพื่ตกลงซื้อหรีอจ้าง

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรีอข้อตกลง 

ซ้ือหรีอจ้าง

ม.ค.-65 100
จ้าง1ซ่อมและบำรุงรักษารถข่อมบำรุงทางลาดยาง 6 ล้อ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแอร์แทคขาวต์ 15,000.00
เลขที่ 00111/2565

หมายเลขทะเบียน 80-5576 ยล ลว 25 ม.ค. 2565

ใบสั่งจ้าง

101

จ้างข่อมและบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลข
26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแอร์แทคขาวต์ 26,000.00

เลขที่ 00112/2565

ทะเบียน ม-0894 ยล ลว 25 ม.ค. 2565

ใบสั่งจ้าง

102

จ้างข่อมรถซ่อมบำรุงทางลาดยาง 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน
96,564.00 96,564.00 เฉพาะเจาะจง

หลม.ลู่วัฒน์ยนต์แทรค 
เตอร์

96,564.00

เลขที่ 00113/2565

80-6534 ยล ลว 25 ม.ค. 2565

ใบสั่งจ้าง

103

ซื้อครุกัณพ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์ดีด และรถเขนทับไล้ 4 ล้อ
21,000.00 20,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 20,500.00

เลขที่ 00114/2565

จำบวบ 2 รายการ ของสำนักปลัดๆ ลว 25 ม.ค. 2565

ใบส่ังซ้ือ

104

ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 215/70-ก15 เพื่อใข้กับรถยนต์

11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอกพิทเจริญการยาง 11,600.00

เลขที่ 00116/2565

หมายเลขทะเบียน 40-0194 ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหาร ลว 26 ม.ค. 2565

ส่วนจังหวัด จำนวน 4 เส้น ใบส่ังซ้ือ

-
105

จ้างซ่อมบำรุงรักษารถ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 40-0164 ยล
34,580.00 34,580.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คีอกพิทเจริญการยาง 34,580.00

เลขที่ 00117/2565

ของโรงเรียบลำพะยาประขาบุเคราะห์ ลว 26 ม .ค .^565

ใบสั่งจ้าง

106

ซ้ือ'โขิคอัพ (ฝาครอบห้องเครื่อง) ลำหรับรถรุเดดินตีบตะขาบ
3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบั่นข่ยเลี่ยง อาหลั่ย 
ยนตร์

3,745.00
เลขที่ 00118/2565

หมายเลขทะเบียน ตค - 151 ยล จำนวน 2 ตัว ลว 1 ก.พ. 2565

ใบส่ังซ้ือ



เดีอน ลำดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีขอซื้อ 

หรีอจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรีอจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาทีตกลงซื้อหรีอจ้าง

เลขทีและวันทีของ 
สัญญาหรีอข้อตกลง 

ซื้อหรีอจ้าง

ก.พ.-65 107
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หริอการแพทย์ รายการชุดตรวจ &โX ขนิด

20,000.00 19,975.00 เฉพาะเจาะจง ร้านครอบครัวยา 19,975.00
เลขที่ 00119/2565

เ-เ0๓6 บ56 แบบ ผล531 รท/ลเว ลว 2 ก.พ. 2565

ใบส่ังซ้ือ

108

ซ้ือโต็ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 3 ตัว เท่ีอใข้ในการปฏิบัติงานของ

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาต้า จำกัด 48,000.00

เลขที่ 00120/2565

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ลว 2 ก.พ. 2565

ใบส่ังซ้ือ

109

ซื้อ๓ าอี้ผู้บริหาร จำบวบ 3 ตัว เพื่อใข้ใบการปฏิบัติงานขอ'
36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาต้า จำกัด 36,000.00

เลขที่ 00121/2565

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ลว 2 ก.พ. 2565

ใบส่ังซ้ือ

110

ซื้อครุภัณท์สำนักงาบ จำนวน 5 รายการ ของกองช่าง
54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านราขาเฟอร์นิเจอร์ 
โดยธบากร แขโก้

54,000.00

เลขที่ 00122/2565

ลว 2 ก.พ. 2565

ใบส่ังซ้ือ

111

ซื้อแบตเตอรี สำหรับเครีองจักรกลและรถยนต์ จำนวน 6 ลูก
25,700.00 25,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค์อกพิทเจริญการยาง 25,700.00

เลขที่ 00123/2565

ลว 2 ก.พ. 2565

ใบส่ังซ้ือ

112
จ้าง1ช่อมเค่รีองยนต์1ริอ (รุ่น 5401-1) ของกองช่าง

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคเอม-แทรกเตอร์ 26,000.00
เลขที่ 00124/2565

ลว 3 ก.พ. 2565 -

ใบส่ังซ้ือ

113
ซ้ือครุภัณทํสำนักงาบ จำบวบ 4 รายการ ของสำนักปลัดๆ

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านราขาเฟอร์นิเจอร์ 

โดยธนากร แขโก้
60,000.00

เลขที่ 00125/2565

ลว 3 ก.พ. 2565
ใบส่ังซ้ือ



เดีอน ลำดับ
งานจัดซ ื้อจัดจ้าง วงเงินพื่ขอซื้อ 

หรีอจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหริอจ้าง

ผู้ใดัรับการดัดเลือกและ 

ราคาทีตกลงซื้อหริอจัาง

เลขทีและวันที่ของ 
สัญญาหริอข้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

จ้างจ่อมเครื่องยนต์เรื่อ (รุ่น 83011) ของกองจ่าง เลขที่ 00126/2565

ก.พ.-65 114 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคเอม-แทรกเตอร์ 24,000.00 ลว 3 ก.พ. 2565

ใบสั่งจ้าง

จ้างจ่อมแขมเคร่ืองพิมพ์ 8พ1 XIII(ว/ 2850พ จำนวน 1 เคร่ือง เลขที่ 00127/2565
115 50,000.00 1,730.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมไนบ์ 1,730.00 ลว 3 ก.พ. 2565

ใบสั่งจ้าง

จ้างจ่อมบำรุงรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค-2419 ยล เลขที่ 00128/2565

116 ของลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1,576.65 1,576.65 เฉพาะเจาะจง
บริษ่ท ห่ธาบพาณิชย์ 

จำกัด
1,576.65 ลว 3 ก.พ. 2565

ใบสั่งจ้าง

ซื้อวัสดุลำนักงาบ เพื่อใข้(นการปฏิบัติราขการของลำนักปลัด เลขที่ 00129/2565

117 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 18 รายการ 24,765.00 24,765.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 24,765.00 ลว 4 ก.พ. 2565

ใบส่ังซ้ือ

จ้างจ่อมและบำรุงรักษารถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน เลขที่ 00130/2565

118 บ-3127 ยล 14,380.00 14,380.00 เฉพาะเจาะจง อู่ขัยการช่าง 14,380.00 ลว 4 ก.พ. 2565

ใบสั่งจ้าง

จ้างจ่อมและบำรุงรถยนต์เก่ง หมายเลขทะเบียน กข - 5151 ยล
บริษัท พิธานพาณิชย์ 

จำกัด

เลขที่ 00131/2565
119 ของลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 7,037.39 7,037.39 เฉพาะเจาะจง 7,037.39 ลว 4 ก.พ. 2565

“ ใบสั่งจ้าง

จ้างจ่อมบำรุงรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค-2419 ยล
บริษัท พิธานพาณิชย์ 

จำกัด

เลขที่ 00132/2565
120 ของลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 5,948.13 5,948.13 เฉพาะเจาะจง 5,948.13 ลว 4 ก.พ. 2565

ใบสั่งจ้าง



เดีอน ลำดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอซ้ือ 

หรีอจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรีอจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลีอกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหธีอจ้าง

เลขที่และวันทีข่อง 
สัญญาหรีอข้อตกลง 

ซื้อหรีอจ้าง

จ้างจ่อมบำรุงรถยนต์กระบะ หมายเลขทะ๓ ยน กข-7901 ยล
บริบัท บีตตาปีเจริญเท 

รดดิ้ง (1972) จำกัด

เลขที่ 00133/2565

ก.พ.-65 121 ของลำบักบํลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 6,565.52 6,565.52 เอพาะเจาะจง 6,565.52 ลว 4 ก.พ. 2565

ใบสั่งจ้าง

จ้างบำรุงรักบาและจ่อมแขมรถยนต์กระบะ 4 ประดู หมายเลข เลขที่ 00134/2565

122 ทะเบียน กค-4943 ยล ของกองการสกบา ศาสนาและวัฒนธรรม 1,620.00 1,620.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพื่ทเจริญการยาง 1,620.00 ลว 4 ก.พ. 2565

ใบสั่งจ้าง

ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 265/70-16 จำนวน 4 เส้น เพ่ือใข้กับรถ เลขที่ 00135/2565

123 ยนต์หมายเลขทะเบียน กตค -2419 ยล ของสำนักปลัดองค์การ 18,800.00 18,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 18,800.00 ลว 4 ก.พ. 2565

บริหารส่วนจังหวัด ใบส่ังซ้ือ

ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 12 โวลต์ (550231) จำนวน 1 ลูก เลขที่ 00136/2565

124 เพ่ือใข้กับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - 5151 ยล ของสำนัก 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค์อกฟ้ทเจริญการยาง 3,400.00 ลว 4 ก.พ. 2565

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใบส่ังซ้ือ

จ้างจ่อมบำรุงรักบารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ หมายเลขทะเบียน เลขที่ 00137/2565
125 กข-7902 ยล ของกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัด 17,870.00 17,870.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คีอกพิทเจริญการยาง 17,870.00 ลว 4 ก.พ. 2565

ยะลา ใบสั่งจ้าง

ซื้อครุภัณท์งาบบ้านงาบครัว รายการตู้เยน จำนวน 1 ตู้ เลขที่ 00138/2565

126 14,500.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโขคขัยยะลาการไฟฟ้า 9,990.00 ลว 4 ก.พ. 2565
-  * ใบส่ังซ้ือ

จ้างจ่อมบำรุงรถยนต์๓ ง หมายเลขทะเบียน กข-5151 ยล
บริษัท ฟ้ธานพาณิขย์ 

จำกัด

เลขที่ 00140/2565

127 ของลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1,476.60 1,476.60 เฉพาะเจาะจง 1,476.60 ลว 8 ก.พ. 2565

ใบสั่งจ้าง



เดีฝิน ลำดับ
งาบจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินทีขอซื้อ 

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ไดัรับการดัดเสิอกและ 

ราคาทีตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขทีและวันทีของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

ก.พ.-65 128

จ้างซ่อนเรือไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 สำ ของกองช่าง องค์การ

15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณา ช็อป 15,500.00

เลขที่ 00141/2565

บริหารส่วนจังหวัดยะลา ลว 9 ก.พ. 2565

ไบสั่งจ้าง

129

จ้างซ่อมรถบรรทุกท้ายลาด 10 ล้อ หมายเลขทะเปียน 80-4223

432,000.00 432,000.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.?เอนเค เขอร์วิส 

ยะลา
432,000.00

เลขที่ 00142/2565

ยล ของกองช่าง ลว 10 ก.พ. 2565

ใบสั่งจ้าง

130

ซ้ือวัสดุสำนักงาน เพ่ีอไข้ในการปฎิบ้ติราขการของกองยุทธศาสตร์

99,280.00 99,280.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 99,280.00

เลขที่ 00143/2565

และงบประมาณ จำนวน 41 รายการ ลว 10 ก.พ. 2565

ใบส่ังซ้ือ

131

ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขบส่ง รายการยางนอกขนาด 225/70

20,000.00 19,550.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ต็อกพิทเจริญการยาง 19,550.00
เลขที่ 00144/2565

815 และแบตเตอร่ีขนิดน้ํา แบบ ผเ1 แรงดัน 12 โวลท์ กระแส ลว 11 ก.พ. 2565

80 แอมข่เ ใบส่ังซ้ือ

132
จ้างซ่อมครุภัณท์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เคร๋ึอง ของกองยุทธศาสตร์

12,110.00 12,110.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีซิสเต็ม 12,000.00
เลขที่ 00146/2565

และงบประมาณ ลว 11 ก.พ. 2565
ใบสั่งจ้าง

-
133

ซ้ืออะไหล่สำรองของเคร่ีองจักรกลเบา - หนัก จำนวน 4 รายการ
97,905.00 97,905.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบั่นช่ยเลียง อาหสั่ย 
ยนตร์

97,905.00
เลขที่ 00149/2565
ลว 14 ก.พ. 2565
ใบส่ังซ้ือ

134

ซ้ือไส้กรองระบบต่าง  ๆของเคร่ืองจักรกลและรถยนต์ จำนวน 20

28,087.50 28,087.50 เฉพาะเจาะจง
ร้านบั่นช่ยเลียง อาหลั่ย 

ยนตร์
28,087.50

เลขที่ 00150/2565
รายการ ลว 14 ก.พ. 2565

ใบส่ังซ้ือ



เดีอน ลำดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ 

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้โดัรับการดัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 

ซ้ือหรือจ้าง

ช้ือแม่บีมคล้ทข์บน จำนวน 1 ตัว สำฯรับรถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ
ร้านบั่นทุ่ยเลี่ยง อาหลั่ย 

ยนตร์

เลขที่ 00151/2565
ก.พ.-65 135 ทมายเลขทะเบียน 80-5240 ยล 1,551.50 1,551.50 เฉพาะเจาะจง 1,551.50 ลว 14 ก.พ. 2565

ใบสั่งช้ือ

ช้ือยางบอก ชนิดยางเรเดียล ขนาดหน้ากว้าง 215/70 มม. ขนาด เลขที่ 00152/2565

136 เล้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ 15 น้ิว จำนวน ช้ืนผ้าใบ 6 ช้ืน 11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอกพิทเจริญการยาง 11,600.00 ลว 14 ก.พ. 2565

ดอกมาตรฐาน จำนวน 4 เส้น สำหรับรถ กจ - 770 ยล ใบสั่งช้ือ

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองคอมพํวเตอร์ หมายเลขครุภ'ณฟ้ เลขท่ี 00153/2565
137 416-521410,หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0411 และเคร่ืองพิมพ์ 100,000.00 18,820.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอที่ซิสเต็ม 18,820.00 ลว 14 ก.พ. 2565

แก เ-356โ เห!120ก เหศ3 หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0412 ใบสั่งจ้าง

จ้างปรับปรุงท้องสำนักงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เลขที่ 00154/2565
138 315,000.00 315,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บริบทร โยธากิจ 314,500.00 ลว 14 ก.พ. 2565

ใบสั่งจ้าง

ช้ือวัสดุอุปกรณ์ ถ้วยรางวัลและเช้ือดีหาในการแข่งขันดีหาสานล้ม เลขที่ 00155/2565
139 พันธ์เดีก เยาวซน และประขาขนอบจ.ยะลา อบจ.ยะลาภัพ 95,170.00 94,051.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอมเอสสปอร์ต 92,081.00 ลว 15 ก.พ. 2565

ใบวับท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2565 ใบส่ังช้ือ

จ้างเหมาจัดงาบโครงการมหกรรมดีหาสานล้มพันธ์เด็ก เยาวขน และ เลขที่ 00156/2565
140 ประขาขบ อบจ.ยะลา ภัพ ประจำปี 2565 230,000.00 230,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออปแอมฟ้ 741 225,000.00 ลว 15 ก.พ. 2565

" “ ใบสั่งจ้าง

ช้ือวัสดุสำนักงาน เพ่ือใขัในการปฎ็บ้ดิราชการของสำนักงาบเลขา เลขที่ 00157/2565
141 บุการ อบจ. จำนวน 22 รายการ 26,066.00 26,066.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 26,066.00 ลว 17 ก.พ. 2565

ใบส่ังช้ือ



เดีอน ลำดับ
งานจัดซ ื้อจัดจ้าง วงเงินที่จอซื้อ 

หริอจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหริอจ้าง

ผู้ไดัรับการดัดเลีอกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหริอจ้าง

เลขที่และวันที่จอง 
สัญญาหรีอข้อตกลง 

ซื้อหรีอจ้าง

ก.พ.-65 142
จ้างข่อมเคร่ึองปรับอากาศ จำนวน 1 เคร่ือง ของกองยุทธศาสตร์

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปกรณ์แอร์ 2,900.00
เลขที่ 00158/2565

และงบประมาณ ลว 17 ก.พ. 2565

ใบสั่งจ้าง

143

จ้างเหมาขบส่ง ส่งและกำจัดขยะอันตราย เพ่ือใข้ในโครงการรวบ

180,000.00 150,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบตเตอร์ มี จำกัด 150,000.00

เลขที่ 00159/2565

รวมขยะอับตรายจากทุมซบ เพ่ือส่งโปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลัก ลว 17 ก.พ. 2565

วิขาการ โบสั่งจ้าง

144
เข่าห้องประชุม เพ่ือใข้เป็นสถานพ่ืโนการจัดโครงการอบุรักษ์

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยะลา เจ.พี.เค. 

จำกัด
30,000.00

เลขที่ 00160/2565

ขนบธรรมเนียม ประเพลิ! วัฒนธรรมและภูมิปีญญาท้องถ่ิน ลว 17 ก.พ. 2565

โนกิจกรรมการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2565 ใบสั่งจ้าง

145

จ้างข่อมบำรุงรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเนียน กค-2420 ยล
11,450.07 11,450.07 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พีธานพาณ์ซย์ 
จำกัด

11,450.07
เลขที่ 00161/2565

ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลว 18 ก.พ. 2565

ใบสั่งจ้าง

146

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะ ย่ีห้ออีทุชุ หมายเลขทะเนียน กง-ร?11

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 4,500.00
เลขที่ 00162/2565

ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลว 18 ก.พ. 2565

ใบสั่งจ้าง

-
147

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้โนการปฏิบัติราซการของกองคลัง
55,044.00 55,044.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมไบบ์ 54,980.00

เลขที่ 00166/2565

จำนวน 5 รายการ ลว 22 ก.พ. 2565—  —
ใบส่ังซ้ือ

148
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้โบการปฏิบัติราซการของกองยุทธ

81,340.00 81,340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมไบบ์ 81,340.00
เลขที่ 00167/2565

ศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 9 รายการ ลว 22 ก.พ. 2565
ใบส่ังซ้ือ



เดีอบ ลำดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท ีข่อซื้อ 

หรีอจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหริอจ้าง

ผู้ไดัรับการคัดเลีอกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหริอจ้าง

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหริอข้อตกลง 

ซื้อหริอจ้าง

ก.พ.-65 149
ซ้ือไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด เพ่ีอไซ้ไนการปฎิบ้ติราชการของ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมไบน่ 9,900.00
เลขที่ 00169/2565

กองยุทฮศาลตร์และงบประมาณ ลว 22 ก.พ. 2565 

โบส่ังซ้ือ

150

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ีอไซ้ไนการปฎิบ้ติราชการของสำนักงานเลขา

28,350.00 28,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน'โอ,ท ี่? สเตีม 28,300.00

เลขที่ 00170/2565

บุการ อบจ. จำนวน 9 รายการ ลว 22 ก.พ. 2565

ใบส่ังซ้ือ

151

จ้างจ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของกองคลัง

1,430.00 1,430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมไบบ์ 1,430.00
เลขที่ 00171/2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ลว 22 ก.พ. 2565

ใบสั่งจ้าง

152

จ้างจ่อมและบำรุงรักษากล้องวงจรป็ดและระบบบันทึกข้อยูลที่

44,500.00 44,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเออาร์ เทรดดิ้ง 44,000.00
เลขที่ 00172/2565

ศูนย์เคร่ืองจักรกลของกองจ่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ลว 23 ก.พ. 2565

ใบสั่งจ้าง

153

จ้างจ่อมรถขุดดิบตีบตะขาบ หมายเลขทะเปียบ ตค-87 ยล

494,200.00 494,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคเอม-แทรกเตอร์ 494,200.00
เลขที่ 00173/2565

ลว 24 ก.พ. 2565

ใบสั่งจ้าง

154
ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก

16,200.00 16,200.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ดูวิมับนี่ 15,750.00
เลขที่ 00174/2565

และเยาวชน ประจำปี 2565 ชองกองการทึกษา ศาลนาและ ลว 24 ก.พ. 2565
วัฒนธรรม องคการบรํหารส่วนจงหวัดยะลา ใบส่ังซ้ือ

155
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ยางแอสพ่ีลท์ จำบวบ 4 รายการ

981,500.00 981,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โพรเฟส ดีลเลอร์ 

จำกัด
980,000.00

เลขที่ 00175/2565

(รายการยางแอสฟ้ลทึ ชนิด 055-1,ชนิด 085-2,ขนิด 0ผ5-21า ลว 25 ก.พ. 2565
และชนิดสำเร็จรูป 8โ6กา!X บรรจุธุง) ไบสั่งขีอ



เลือน ลำดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ 

หรีอจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรีอจ้าง

ผู้ใค้รับการดัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรึอจ้าง

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรีอข้อตกลง 

ซื้อหรีอจ้าง

ก.พ.-65 156

ซ้ือยางนอก ขนาด ๑๒.๔๐ - ๒๔ (๘ 88) จำนวน ๒ เส้น

20,000.00 20,000.00 เอพาะเจาะจง หจก.ค์อกพิทเจริญการยาง 20,000.00

เลขที่ 00176/2565

และซ้ือยางใน ขนาด ๑๒.๔๐ - ๒๔ จำนวน ๒ เส้น ลว 28 ก.พ. 2565

สำหรับระ!ฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยาง หมายเลขทะเบียน ดค - ๒๒๘ ยล ใบส่ังซ้ือ

157
ซื้อยางส์าหรับรณกลียดิน6 ล้อหมายเลขทะเบียนดค-113ยล

34,100.00 34,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค์อกพิทเจริญการยาง 34,100.00
เลขที่ 00177/2565

จำนวน 6 เส้น ลว 28 ก.พ. 2565
ใบส่ังซ้ือ

158
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ

9,936.00 9,936.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยะลาหยู่ง่วนลัง 

จำกัด
9,936.00

เลขที่ 00178/2565
ของลำนักงานเลขาบุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลว 28 ก.พ. 2565

ใบส่ังซ้ือ

159

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาขิพ

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนารีตะการค้า 20,000.00
เลขที่ 00179/2565

ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมการปีกอาชีพการเพาะเล้ียงใส้เดีอน ลว 28 ก.พ. 2565

เพ่ือสร้างรายใต้ให้กับผู้ด้อยโอกาส ใบส่ังซ้ือ

160
ซ้ืออุงยังชีพ เพ่ือใช้ในโครงการบรรเทาบีญหาความเดีอดร้อน

1,975,000.00 1,975,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิมิะ เจ็ะอาแข 1,972,000.00
เลขที่ 00183/2565

ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฯ ลว 1 มี.ค. 2565

ใบส่ังซ้ือ

161
ซ้ือแบตเดอรี ขนิดแห้ง ลำหรับรลฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยาง

4,850.00 4,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค์อกพิทเจริญการยาง 4,850.00
เลขที่ 00184/2565

หมายเลขทะเบียน ตค - 228 ยล จำนวน 1 ลูก ล ว 2 ม ี.ค .2 5 6 5 - - -
ใบส่ังซ้ือ

162
จ้างข่อมบำรุงรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กข-7901 ยล

1,460.00 1,460.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 1,460.00
เลขที่ 00185/2565

ของลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลว 2 มี.ค. 2565
ใบสั่งจ้าง



เดีอบ ลำดับ
งานจัดซ ื้อจัดจ้าง วงผินท ีจอซ ื้อ 

หรีอจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลีอกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

มิ.ค.-65 163

ซ้ือวัสดุยาบพาหนะและขบส่ง ของรถดู้ หมายเลขทะเบียน
11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอกพิทเจริญการยาง 11,600.00

เลขที่ 00186/2565

40-0189 ยะลา ของโรงเรียนลำพะยาประขานุเคราะห์ ลว 2 มิ.ค. 2565

รายการยางบอก ขนาด 225/70 815 (เรเดยีล) จำนวน 4 เส้น ใบส่ังซ้ือ

164
จ้างซ่อมเครีองถ่ายเอกสาร ยีห้อ เง71X61-3 รุ่น 7^-40021

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริรุเรณ์ 4,500.00
เลขที่ 00187/2565

รหัลครุกัณฑ์ 417-63-0004 ฝลยีบลกูยางถาดกระดาษ ลว 2 มิ.ค. 2565 
ใบสั่งจ้าง

165

จ้างทำตรายาง จำบวบ 5 รายการ เพ่ีอใช้โนการปฏิบัติงานของ
1,020.00 1,020.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษัคัลป๋บลัอก 1,020.00

เลขที่ 00188/2565

สำนักเลขาบุการ อบจ. ลว 4 มิ.ค. 2565

ใบสั่งจ้าง

166
จ้างทำตรายาง เพ่ีอโช้โนการปฎิบีตริาขการของกองคลัง

5,210.00 5,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์คัลปีบลอก 5,210.00
เลขที่ 00189/2565

จำนวน 15 รายการ ลว 4 มิ.ค. 2565
ใบลังจ้าง

167

ซ้ือวัสดุงานบ้านงาบครัว เพ่ีอโข้โนการปฏิบ้ติราชการของกอง

21,150.00 21,150.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยะลาหยู่ง่วนลัง 

จำกัด
21,150.00

เลขที่ 00190/2565

การเจ้าหนา้พ่ี จำนวน 12 รายการ ลว 4 มิ.ค. 2565

ใบส่ังซ้ือ

-
168

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ีอใช้ในการปฏิบัติงานของลำนักปลัด

94,270.00 94,270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอม'โบน์ 94,150.00

เลขที่ 00191/2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 24 รายการ ลว 7 มิ.ค. 2565

ใบส่ังซ้ือ

169
จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาค จำนวน 1 คัน เพ่ีอจัดทำ

70,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งจำลองทัวร์ 65,000.00
เลขที่ 00192/2565

โครงการเพ่ีมคักยภาพในการพัฒนาห้องยีนขององค์การบริหาร ลว 10 มิ.ค. 2565
ส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2565 ใบสั่งจ้าง



เดีฝิน ลำดับ
งานจัดช ื้อจ ัดจ ้าง วงเงินทีขอช้ือ 

หรีอจ้าง
ราคากลาง วิธีชื้อหรีอจ้าง

ผู้ใดรัับการดัดเลีอกและ 

ราคาทีตกลงชื้อหรีอจ้าง

เลขทีและวันทขีอง 
สัญญาหรีอข้อตกลง 

ช้ือหริอจ้าง

มี.ค.-65 170

ซ้ือวัสดุสำนักงาน เพ่ีอใช้ในการปฏิบํติราชการของกองคลัง

44,064.00 44,064.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 44,064.00

เลขที 00193/2565

จำนวน 27 รายการ ลว 11 มี.ค. 2565

โบส่ังช้ือ่

171
จ้างจ่อมแชมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เก 0ก6 จำนวน 1 เคร่ือง

1,990.00 1,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมไบบ์ 1,990.00
เลขที 00195/2565

หมายเลขทครุภัณข์ 416-60-0143 ลว 15 มี.ค. 2565
ใบสั่งจ้าง

172

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ฝืกอาชีพ เพ่ีอใช้ในโครงการส่งเสริมแล!!พัฒนา

24,200.00 24,200.00 เฉพาะเจาะจง บายราริบ วิลาสคัมภีร์ 24,200.00

เลขที 00196/2565

อาชีพสตรีการทำลวดลายฝาชีด้วยริบบ้ิน ลว 18 มี.ค. 2565

ใบส่ังซ้ือ

173
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ีอใช้ในการปฎิบํติราชการของกองช่าง

45,839.00 45,839.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอม'ใบน์ 45,839.00
เลขที่ 00197/2565

จำนวน 8 รายการ ลว 18 มี.ค. 2565
ใบส่ังซ้ือ

174
จ้างเหมาประกอบอาหารม้ือเช้าพร้อมเคร่ืองด่ืม เพ่ีอใช้เล้ียงรับรอง

20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฮาสาบะห์ 20,400.00
เลขที่ 00198/2565

คณะสืกษาดูงาบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ลว 21 มี.ค. 2565

ใบสั่งจ้าง

. . .
175

จ้างพิมพ์ปฏิทินเด้อนรอมฎอบโครงการรอมฎอนสัมพันธ์
200,000.00 140,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฟาอัดดีไขบ์ กรุ๊ป 140,000.00

เลขที่ 00199/2565

ประจำปี 2565 ลว 22 มี.ค. 2565

ใบสั่งจ้าง

176

จ้างจ่อมและบำรุงรักษารถกระบะ 4 ประตู หมายเลข 

ทะเบียน กง-5129 ยล 3,314.86 3,314.86 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บีตตานีเจริญเท 

รดดิ้ง (1972) จำกัด
3,314.86

เลขที่ 00200/2565

ลว 22 มี.ค. 2565

ใบสั่งจ้าง



เดีอน ลำดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินพื่ขอ'ซื้อ 

หรือจ้าง
ราคากลาง ว ิธ ซีื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลีอกและ 

ราคาพื่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันพื่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถดักหน้าชุดหลัง หมายเลข
หสม.ลู่วัฒบ์ยนต์แทรค 

เตอร์

เล ข ท ี00201/2565

มี.ค.-65 177 ทะเบียน ตค-65 ยล 6,540.00 6,540.00 เฉพาะเจาะจง 6,540.00 ลว 23 มี.ค. 2565

ใบสั่งจ้าง

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน 40 -0195 ยล เลขที่ 00202/2565

178 ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 3,259.76 3,259.76 เฉพาะเจาะจง
บรษ่ทํ พ่ธานพาณ์ขย์ 

จ้ากัด
3,259.76 ลว 23 มี.ค. 2565

ใบสั่งจ้าง

จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ใบการปฏิบัติราขการของกอง เลขท ี่ 00203/2565

179 ยุทธศาสตร์และงบประมาณ จ้านวน 6 รายการ 2 ,1 0 0 .0 0 2 , 1 0 0 . 0 0 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ ์ค ํเลบีบล็อก 2 , 1 0 0 .0 0 ลว 24 ม ี.ค. 2565

ใบสั่งจ้าง
ข เ^ ข ย ม บ  น ุเน แยน ฬ V 'น ป ้ข แ  น เ ผ ย V เย ย ข ู,บุ ผ ม  1ฃ แ เน

บริษัท บีตตานีเจริญเท 
รดดิ้ง (1972) จ้ากัด

เลขท ี่ 00204/2565
180

1 ฯ * 6 บ ย ฬ  แพ-(*.ฒ ษ ะ0  (น61 1066Vข!'1 *6 น ฃ 14 11VI-
2,011.60 2,011.60 เฉพาะเจาะจง 2,011.60 ลว 25 ม ี.ค. 2565

กด-๔๓๙๑ ยล จ้านวน ๒  คัน ของสำนักงานเลขาๆ ใบสั่งจ้าง

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน
บริษัท บีตตานีเจริญเท 

รดดิ้ง (1972) จำกัด

เลขท ี่ 00206/2565

181 กต-4392 ยล ของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหาร 1,005.80 1,005.80 เฉพาะเจาะจง 1,005.80 ลว 25 มี.ค. 2565

ส่วนจังหวัดยะลา ใบสั่งจ้าง

จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ จ้าบวน 1 คับ เพื่อใช้ เลขท ี่ 00207/2565
182 ใบโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการพัฒนท้องถิ่น ประจ้า 52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งจ้าลองทัวร์ 52,000.00 ลว 25 ม ี.ค. 2565

ป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใบสั่งจ้าง

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน เลขที่ 00208/2565
183 กฃ-5458 ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2,150.00 2,150.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คีอกพิทเจรั๋ญการยาง 2,150.00 ลว 25 มี.ค. 2565

ยะลา ใบสั่งจ้าง



เดีอน ลำดับ
งานจัดชื้อจัดจ้าง วงเงินทีขอชื้อ

หรีอจ้าง
ราคากลาง วิธีชื้อหรือจ้าง

ผู้ได้'รับการดัดเลีอกและ

ราคาทีตกลงชื้อหรือจ้าง

เลขทีและวันทีของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ชื้อหรือจ้าง

มี.ค.-65 184

ชื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาดแรงดัน ๑๒๐ โวลท์ กระแส ๘๐ 

แอมบี ขั้ว 8 เพี่อใข้กับรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน 

กข-๗๙๐๑ ยล จ้านวน ๑ ลูก ของสำนักปลัดๆ

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง

เลขที 00209/2565

3,200.00 ลว 25 มี.ค. 2565

ใบส่ังช้ือ

185

จ้างเหมาจัดนิทรรศการโครงการมหกรรมภาคีเครือข่าย 
สุขภาพภาคประขาขน ประจำปีพ.ศ. 2565

เลขที 00210/2565

67,500.00 66,340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออปแอมบี 741 66,000.00 ลว 25 มี.ค. 2565

ใบสั่งจ้าง

186

จ้างข่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 416-62-0145 

ปรับแรงดันตลับหมีก,เคลียร์ผ้าซับนํ้าหมึก,ข่อมสายพาน 

ส่งนํ้าหมึกและตรวจเขคบริการ

เลขที 00211/2565

1,940.00 1,940.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมใบน์ 1,900.00 ลว 28 มี.ค. 2565

ใบสั่งจ้าง

187

ชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ 

สำหรับงานประมวลผล (สำหรับงานด้านช่าง) จำนวน

เลขที่ 00213/2565

169,500.00 169,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิคอล เทค 168,000.00 ลว 30 มี.ค. 2565

2 เครื่อง ใบส่ังช้ือ

188

ชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ 

สำหรับงานประมวลผล (สำหรับงาบด้านข่าง) จำนวน

เลขที 00214/2565

282,400.00 281,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิคอล เทค 280,000.00 ลว 30 มี.ค. 2565

2 เครื่อง ใบส่ังช้ือ

189

ช้ือ'โฃิคอัพ (ฝาห้องเครื่อง) สำหรับรถเกลี่ยดิน 6 ล้อ 

ห ม ายเล ข ท ะเบ ียน ต ค -1 1 3 ยล จ ำน ว น 2 ตัว 3,959.00 3,959.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านบั่นข่ยเลี่ยง อาหสั่ย 

ยนตร์

เลขที 00215/2565
3,959.00 ลว 31 มี.ค. 2565

ใบส่ังช้ือ

190
ชื้อวัสดุอึ๋บๆ จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัดองต์การ 

บริหารส่วนจังหวัด 9,520.00 9,520.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา 

ไทยวัฒน์

เลขที 00216/2565
9,520.00 ลว 1 เมษายน 2565

ใบส่ังช้ือ



เดีอน ลำดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิบพื่ขอซื้อ

หรีอจ้าง
ราคากลาง วิธซีื้อหรือจ้าง

ผู้โดัรับการดัดเลือกและ 

ราคาพื่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถกระบะ 4 ประตู หมายเลข เลขที่ 00217/2565

1ม.ย.-65 191 กค - 4944 ยล 2,500.00 2,500.00 เอพาะเจาะจง ลู่ขัยการข่าง 2,500.00 ลว 1 เมษายน 2565

โบสั่งจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาบ เพื่อใข้ใบการปฏิบัติราขการของกองข่าง เลขที 00218/2565

192 จำบวน 43 รายการ 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริรุ)รณ์ 72,000.00 ลว 5 เมษายน 2565
โบลังซ้ือ

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์เก'ง ยีห้อโตโยดัา หมายเลขทะเบียน เลขที่ 00219/2565

193 กข-5151 ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 5,588.61 5,588.61 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พิธานพาณิชย์ 

จำกัด
5,588.61 ลว 5 เมษายน 2565

ใบสั่งจ้าง

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นท์เตอร' จำนวน เลขที่ 00220/2565

194 5 เครื่อง ของกองข่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 15,277.00 15,277.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 15,277.00 ลว 5 เมษายน 2565

โบสั่งจ้าง

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถบรรทุกนํ้า 10 ล้อ หมายเลข
หสม.ลู่วัฒนัยนต์แทรค 

เตอร์

เลขที่ 00221/2565

195 ทะเบียน 80-4096 ยล 7,350.00 7,350.00 เฉพาะเจาะจง 7,350.00 ลว 5 เมษายน 2565

ใบสั่งจ้าง

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เลขที่ 00222/2565

196 หมายเลขทะเบียน 80-4494 ยล 52,640.00 52,640.00 เฉพาะเจาะจง ลู่โชคขัย 52,640.00 ลว 5 เมษายน 2565

—  - โบสั่งจ้าง

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ เลขที่ 00223/2565

197 หมายเลขทะเบียน 80 - 5240 ยล 4,150.00 4,150.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คีอกพิทเจริญการยาง 4,150.00 ลว 11 เมษายน 2565

โบสั่งจ้าง



เดือน ลำดับ
งานจัดซ ื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ 

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ใต้รับการดัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถขุดดินดืบตะขาบ หมายเลข เลขที 00224/2565
เม.ย.-65 198 ตค-73 ยล 78,500.00 78,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคเฮึม-แทรกเตอร์ 78,500.00 ลว 11 ฌษายบ 2565

ใบลังจ้าง
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข-!232 ยล เลขที่ 00225/2565

199 ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค์อกพิทเจริญการยาง 1,450.00 ลว 11 เมษายน 2565
ใบลังจ้าง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการอ่างล้างหน้าพร้อมขาตั้ง และขุด เลขที่ 00226/2565
200 อุปกรณ์อ่างล้างหน้า ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน 13,800.00 13,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนำรุ่งเคหะภัณท์ 13,800.00 ลว 11 เมษายน 2565

จังหวัด ใบส่ังซ้ือ

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จ้านวน 2 เครื่อง ที่อยู่ เลขที่ 00227/2565

201 ในความรับผิดขอบของสำนักงานเลขานุการองค์การ 5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปกรณ์แอร์ 5,300.00 ลว 12 เมษายน 2565

บริหารส่วนจังหวัด ใบสั่งจ้าง

ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใข้ในการปฏิบัติราขการของสำนัก เลขที่ 00228/2565

202 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ้านวน 18 รายการ 55,012.00 55,012.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 55,012.00 ลว 18 เมษายน 2565

ใบส่ังซ้ือ

จ้างนักเรียน นักดืกษาปฏิบ้ตงานระหว่างปิดภาคเรียน เลขที' 00229/2565

203 ตามโครงการ อบจ.สอนงาบบ้อง สร้างรายได้ประจำปี 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววบีดา รัตบดิริ 3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

พ.ศ. 2565 ใบสั่งจ้าง

จ้างนักเรียบ นักสืกษาปฏิบัติงาบระหว่างปิดภาคเรียน เลขที่ 00230/2565
นางสาวจารวรรณ์ สาร

204 ตามโครงการ อบจ.สอนงานน้อง สร้างรายโต้ประจำปี 3)000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง
คณา

3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

พ.ศ. 2565 ใบสั่งจ้าง



เดือน ลำดับ
งาน จ ัด เอจ ัดจ ้าง วงเง ิน ท ีขอเอ 

หรีอจ้าง
ราคากลาง ว ิธ ีเอหรีอจ ้าง

ผู้ได้รับการด้ดเลีอกและ 

ราคาท ีตกลงเอหรือจ ้าง

เลขทีและวันทีของ 
สัญญาหรีอข้อตกลง 

เอหร ือจ ้าง

จ้างนักเรียบ นักสืกษาปฏิบัติงาบระหว่างปิดภาคเรียน เลขที 00231/2565

เม.ย.-65 205 ตามโครงการ อบจ.สอบงานบ้อง สร้างรายได้ประจำปี 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวสุนันทา 

สมบรณ์พีข
3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

พ.ศ. 2565
น

โบสั่งจ้าง

จ้างนักเรียน นักดืกษาปฏิบัติงาบระหว่างปิดภาคเรียน เลขที 00232/2565

206 ตามโครงการ อบจ.สอนงานบ้อง สร้างรายได้ประจำปี 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ภู่น้อย 3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

พ.ศ. 2565 โบสั่งจ้าง

จ้างนักเรียน บักสืกษาปฏิบัติงาบระหว่างปิดภาคเรียน
นางสาวณัฐธิดา พรหม 

รักษ์

เลขที่ 00233/2565
207 ตามโครงการ อบจ.สอนงานบ้อง สร้างรายได้ประจำปี 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

พ.ศ. 2565 โบสั่งจ้าง

จ้างนักเรียน นัก?!กษาปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียน เลขที 00234/2565
208 ตามโครงการ อบจ.สอนงานบ้อง สร้างรายได้ประจำปี 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอับวารี สาหะ 3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

พ.ศ. 2565 โบสั่งจ้าง

จ้างนักเรียน นักสืกษาปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียน เลขที 00235/2565

209 ตามโครงการ อบจ.สอนงาบบ้อง สร้างรายได้ประจำปี 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง
บางสาวอภรยาภรณ์ คำ 

แก้ว
3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

พ.ศ. 2565 โบสั่งจ้าง

จ้างนักเรียน นักดืกษาปฏิบัติงาบระหว่างปิดภาคเรียน
บางสาวภัทธนันท์ แก้ว 

สังข์ไ*!!ย

เลขที 00237/2565
210 ตามโครงการ อบจ.สอนงานบ้อง สร้างรายได้ประจำปี 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565 -

พ.ศ. 2565 โบสั่งจ้าง

จ้างนักเรียน นักสืกบาปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียน
บางสาวเนตรบพา บุญ 

ยู่ฮง

เลขที 00238/2565
211 ตามโครงการ อบจ.สอนงานบ้อง สร้างรายได้ประจำปี 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

พ.ศ. 2565 โบสั่งจ้าง



เดือน ลำดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ

หรีอจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรีอจ้าง

ผู้ได้รันการคัดเลีอกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง

เม.ย.-65 212
จ้างนักเรียน นักดีกษาปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียน 
ตามโครงการ อบจ.สอนงาบน้อง สร้างรายได้ประจำปี 
พ.ศ. 2565

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนโชติ ภักดีมาก
เลขที 00239/2565

3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565
ใบสั่ง,จ้าง

213
จ้างนักเรียน นักดีกษาปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียน 
ตามโครงการ อบจ.สอบงานบ้อง สร้างรายได้ประจำปี 
พ.ศ. 2565

เลขที่ 00240/2565
3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอานับท์ บัวทอง 3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

ใบสั่งจ้าง

214

จ้างนักเรียน นักดีกษาปฏิปีติงานระหว่างปิดภาคเรียน 

ตามโครงการ อบจ.สอนงานบ้อง สร้างรายได้ประจำปี 

พ.ศ. 2565

เลขที 00241/2565
3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายขุเพีเยน ขือรี 3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

ใบสั่งจ้าง

215

จ้างนักเรียน นักดีกษาปฏิปีติงาบระหว่างปิดภาคเรียบ 

ตามโครงการ อบจ.สอนงานน้อง สร้างรายได้ประจำปี 

พ.ศ. 2565

เลขที 00242/2565

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรฺสลัน ปตะ 3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

ใบสั่งจ้าง

216

จ้างนักเรียน นักดีกษาปฏิปีติงานระหว่างปิดภาคเรียน 

ตามโครงการ อบจ.สอนงานน้อง สร้างรายได้ประจำปี 

พ.ศ. 2565

เลขที่ 00243/2565

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นาวสาวณํฐขาดา ถูบู 3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

ใบสั่งจ้าง

217

จ้างนักเรียน นักดีกษาปฏิปีติงาบระหว่างปิดภาคเรียบ 

ตามโครงการ อบจ.สอนงานน้อง สร้างรายได้ประจำปี 

พ.ศ. 2565

เลขที 00244/2565
3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บายอามีน วาแม 3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

ใบสั่งจ้าง

218

จ้างนักเรียน นักดีกษาปฏิปีติงานระหว่างปิดภาคเรียน

ตามโครงการ อบจ.สอนงานน้อง สร้างรายได้ประจำปี

พ.ศ. 2565

เลขท่ี 00245/2565
3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฟาร์มี กาขอ 3,000.00 ลว 19 เมษายบ 2565

ใบส่ังจ้าง



เดีปีน ลำดับ
งานจัดฃี้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอเอ

หรีอจ้าง
ราคากลาง วิธีขี้อหรีอจ้าง

ผู้ได้รับการดัดเลีอกและ

ราคาที่ตกลงเอ หรีอจ้าง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรีอข้อตกลง

เอ หรีอจ้าง

เม.ย.-65 219
จ้างนักเรียบ นักดักบาปฏิบัติงาบระหว่างปิดภาคเรียน 
ตามโครงการ อบจ.สอนงาบบ้อง สร้างรายได้ประจำปี 
พ.ศ. 2565

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอานิด้า สาแลแม
เลขทิ 00246/2565

3,000.00 ลว 19 เมบายบ 2565
โบสั่งจ้าง

220

จ้างนักเรียน นักดักบาปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียน 
ตามโครงการ อบจ.สอบงานบ้อง สร้างรายได้ประจำปี 
พ.ศ. 2565

เลขที่ 00247/2565
3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บางสาวติยาบา ดอเลาะ 3,000.00 ลว 19 เมบายน 2565

ใบสั่งจ้าง

221

จ้างนักเรียน นักดักบาปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียบ 

ตามโครงการ อบจ.สอนงานบ้อง สร้างรายได้ประจำปี 

พ.ศ. 2565

เลขที่ 00248/2565

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรจิรา อินโคกสูง 3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

โบสั่งจ้าง

222
จ้างนักเรียน นักดักบาปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียบ 

ตามโครงการ อบจ.สอบงาบบ้อง สร้างรายได้ประจำปี 

พ.ศ. 2565

เลขที่ 00249/2565

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกลธีดา สะตือบา 3,000.00 ลว 19 ๓ บายน 2565

ใบสั่งจ้าง

223

จ้างนักเรียน นักดักบาปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียน 

ตามโครงการ อบจ.สอนงาบบ้อง สร้างรายได้ประจำปี 

พ.ศ. 2565

เลขที่ 00250/2565
3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวปวรวรรณ 
จำปาทอง

3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

โบสั่งจ้าง

224

จ้างนักเรียน นักดักบาปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียน 

ตามโครงการ อบจ.สอบงานบ้อง สร้างรายได้ประจำปี 

พ.ศ. 2565

เลขที่ 00251/2565
3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวนีย์ ใยบัว 3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

ใบสั่งจ้าง

225

จ้างนักเรียน นักดักบาปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียบ 

ตามโครงการ อบจ.สอบงานบ้อง สร้างรายได้ประจำปี

เลขทิ 00252/2565
3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บายอัมรีขับ การีแย 3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

พ.ศ. 2565 โบสั่งจ้าง



เดือน ลำดับ
งาบจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผ้ได้รับการคัดเลีอกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เม.ย.-65 226
จ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิป๋ติงานระหว่างปิดภาคเรียน 
ตามโครงการ อบจ.สอบงานน้อง สร้างรายได้ประจำปี 
พ.ศ. 2565

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัยรดา เจิะแม
เลขที 00253/2565

3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565
โบสั่งจ้าง

227

จ้างนักเรียน นักดีกษาปฏิปีติงาบระหว่างปิดภาคเรียน 

ตามโครงการ อบจ.สอนงาบบ้อง สร้างรายได้ประจำปี 

พ.ศ. 2565

เลขที 00254/2565
3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณ้ฐหล แพทย์ศรี 3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

ใบสั่งจ้าง

228

จ้างนักเรียน นักดีกษาปฎิปีติงานระหว่างปิดภาคเรียน 

ตามโครงการ อบจ.สอนงาบบ้อง สร้างรายได้ประจำปี

เลขที่ 00255/2565

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสรยา หวันเล็น 3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

พ.ศ. 2565 ใบสั่งจ้าง

229

จ้างนักเรียน นักศึกษาปฎปีติงานระหว่างปิดภาคเรียน 

ตามโครงการ อบจ.สอนงานน้อง สร้างรายได้ประจำปี 

พ.ศ. 2565

เลขที่ 00256/2565

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัสมะ เด 3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

ใบสั่งจ้าง

230

จ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิปีติงานระหว่างปิดภาคเรียน 

ตามโครงการ อบจ.สอบงานน้อง สร้างรายได้ประจำปี 

พ.ศ. 2565

เลขที่ 00257/2565
3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประสพขัย มะมิง 3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

ใบสั่งจ้าง

231

จ้างนักเรียน นักศึกษาปฎิฟ้ติงาบระหว่างปิดภาคเรียน 

ตามโครงการ อบจ.สอบงาบน้อง สร้างรายได้ประจำปี 

พ.ศ. 2565

เลขที 00258/2565
3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุสรอ มูเล็ม 3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

ใบสั่งจ้าง

232

จ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิฟ้ติงานระหว่างปิดภาคเรียน

ตามโครงการ อบจ.สอนงาบน้อง สร้างรายได้ประจำปี

พ.ศ. 2565

เลขที 00259/2565
3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บายวรเขษฐ์ พูลเพม 3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

ใบส่ังจ้าง



เดีอน ลำดับ
งาบจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ

หรีอจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรีอจ้าง

ผ้ได้รับการดัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรีอจ้าง

เลขที่และวับที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง

เม.ย.-65 233
จ้างนักเรียน นักดักษาปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียน 
ตามโครงการ อบจ.สอบงานน้อง สร้างรายได้ประจำปี 
พ.ศ. 2565

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิมรอบ อาลี
เลขที 00260/2565

3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565 
ใบลังจ้าง

234

จ้างนักเรียน นักดักษาปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียน 

ตามโครงการ อบจ.สอบงานน้อง สร้างรายได้ประจำปี 

พ.ศ. 2565

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวปรียามี แดวอส 

นุง

เลขที่ 00261/2565
3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

ใบสั่งจ้าง

235

จ้างนักเรียบ นักดักษาปฏิบัติงาบระหว่างปิดภาคเรียน 

ตามโครงการ อบจ.สอนงานน้อง สร้างรายได้ประจำปี 

พ.ศ. 2565

เลขที่ 00262/2565

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาติอนันต์ กามา 3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

โบสั่งจ้าง

236

จ้างนักเรียน นักดักษาปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียน 

ตามโครงการ อบจ.สอนงานน้อง สร้างรายได้ประจำปี 

พ.ศ. 2565

เลขที่ 00263/2565

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสโรขา ศรีสังข์ 3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

ใบสั่งจ้าง

237

จ้างนักเรียน นักดักษาปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียน 

ตามโครงการ อบจ.สอนงานบ้อง สร้างรายได้ประจำปี 

พ.ศ. 2565

เลขที 00264/2565

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว1ซูไลณี หะยีดอ 

เลาะ
3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

ใบสั่งจ้าง

238

จ้างนักเรียน นักดักษาปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียน 

ตามโครงการ อบจ.สอนงาบบ้อง สร้างรายได้ประจำปี 

พ.ศ. 2565

เลขที่ 00265/2565

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอับดุลหะกีม เจ็ะหบิ 3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

ใบสั่งจ้าง

239
จ้างนักเรียน นักดักษาปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียน
ตามโครงการ อบจ.สอนงาบบ้อง สร้างรายได้ประจำปี
พ.ศ. 2565

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง
บางสาวพิมพ์ขบก 

สูวรรณขาว

เลขที 00266/2565
3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

ใบส่ังจ้าง



เดีอน สำดับ
งาบจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรีอจ้าง

ผู้ไดัรันการดัดเลีอกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง

เม.ย.-65 240
จ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบ้ติงานระหว่างปิดภาคเรียน 
ตามโครงการ อบจ.สอนงานน้อง สร้างรายได้ประจำปี 
พ.ศ. 2565

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฮาผิซา ตอเลาะ
เลขที 00267/2565

3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565
ใบสั่งจ้าง

241

จ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบ้ติงานระหว่างปิดภาคเรียน 

ดามโครงการ อบจ.สอนงานน้อง สร้างรายได้ประจำปี 

พ.ศ. 2565

เลขที 00269/2565

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพขรดา ไขยโยธา 3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

ใบสั่งจ้าง

242

จ้างนักเรียบ นักศึกษาปฎิบ้ติงาบระหว่างปิดภาคเรียบ 

ตามโครงการ อบจ.สอนงาบน้อง สร้างรายได้ประจำปี 

พ.ศ. 2565

เลขที่ 00270/2565
3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บายธีรภัทร วงศารัตน์ 3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

ใบสั่งจ้าง

243

จ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบ้ติงาบระหว่างปิดภาคเรียน 

ตามโครงการ อบจ.สอนงาบน้อง สร้างรายได้ประจำปี 

พ.ศ. 2565

เลขที' 00271/2565
3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บายนรีบทร ยิ่งมีสุข 3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

ใบสั่งจ้าง

244

จ้างนักเรียน นักศึกษาปฎิบ้ติงาบระหว่างปิดภาคเรียน 

ตามโครงการ อบจ.สอนงาบน้อง สร้างรายได้ประจำปี 

พ.ศ. 2565

เลขที 00272/2565
3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฮานีซะห์ หะมีดง 3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

ใบสั่งจ้าง

245

จ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียบ 

ตามโครงการ อบจ.สอนงานน้อง สร้างรายได้ประจำปี 

พ.ศ. 2565

เลขที 00273/2565
3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคุภกฤต ภัฌตะตาโร 3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

ใบสั่งจ้าง

246

จ้างนักเรียบ นักศึกษาปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียน

ตามโครงการ อบจ.สอนงานน้อง สร้างรายได้ประจำปี

พ.ศ. 2565

เลขที 00274/2565
3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจ้สมีน่า เจิะสมี 3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

ใบส่ังจ้าง



เดือน ลำดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีขอซื้อ

หรีอจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีตกลงซื้อหธีอจ้าง

เลขทีและวันทีของ
สัญญาหรีอข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง

เม.ย.-65 247
จ้างนักเรียบ นักดืกษาปฎิบ้ติงานระหว่างปิดภาคเรียน 
ตามโครงการ อบจ.สอบงานน้อง สร้างรายได้ประจำปี 
พ.ศ. 2565

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทิตา ผลไขย

248
จ้างนักเรียน นักดืกบาปฎิบ้ติงานระหว่างปิดภาคเรียน 
ตามโครงการ อบจ.สอนงาบน้อง สร้างรายได้ประจำปี 
พ.ศ. 2565

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรีพร บุญจริง

เลขทิ 00275/2565
3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

ใบสั่งจ้าง

เลขที 00276/2565
3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

ใบสั่งจ้าง

249
จ้างนักเรียน นักสืกษาปฏิบ้ติงาบระหว่างปิดภาคเรียน 

ตามโครงการ อบจ.สอนงาบน้อง สร้างรายได้ประจำปี 

พ.ศ. 2565

3,000.00 3,000.00
บางสาวโยษิตา โยธินพัน

เลขที 00277/2565
เฉพาะเจาะจง

ศร
3,000.00 ลว 19 เมษายน 2565

โบสั่งจ้าง

250

ซื้อสายสสิงเจาะบ่อ พร้อมห่วงบีบสำหรับเครื่องกว้าวน 

หลัก จำนวน 1 เส้น สำหรับรถขุดเจาะบ่อนํ้าตึ๋น หมาย 

เลขทะเบียน 80 - 5185 ยล

เลขที 00278/2565

77,500.00 77,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สิทธิยนต์ กรีป 

จำกัด
77,500.00 ลว 20 เมษายน 2565

ใบส่ังซ้ือ

251

จ้างทำป็ายประขาสัมพันธ์ การขอโอนสิทธิการเข่าทีดิบ 

บริเวณบ้านบ่อบํ้าร้อน หมู่ที 2 ต.ตาเบาะแมเราะ อ.เบตง 

จ.ยะลา จำนวน 2 ป็าย

เลขที 00279/2565

4,840.00 4,840.00 เฉพาะเจาะจง หจก:ฟาฮัดดีไขน้ กรุ๊ป 4,840.00 ลว 20 เมษายน 2565

ใบสั่งจ้าง

252

จ้างข่อมเครื่องปรับอากาศจองกองช่าง รหัสครุภัณท์ 

420-48-0008, 420-48-0010 และ 420-48-0015 

จำนวน 3 เครื่อง

เลขทิ 00282/2565
27,250.00 27,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปกรณ์แอร์ 27,250.00 ลว 26 เมษายน 2565

ใบสั่งจ้าง

253
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ เพ่ือ'ใข้ในกอง 
คลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เลขทิ 00283/2565
2,993.00 2,993.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาด้า จำกัด 2,993.00 ลว 28 เมษายน 2565 

ใบส่ังซ้ือ



เดือน ลำดับ
งาบจัดซ ื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ 

หรีอจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรีอจ้าง

ผู้ได้รับการดัดเลีอกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรีอจ้าง

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรีอข้อตกลง 

ซื้อหรีอจ้าง

ซื้อแม่บีมเบรคตัวบน จำนวน 1 ตัว สำหรับรถบรรทุกนํ้า
ร้านบั่นขุ่ยเสี่ยง อาหลั่ย 

ยนตร์

เลขที่ 00284/2565
เม.ย.-65 254 หมายเลขทะเบียน 80 -4095 ยล 2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง 2,996.00 ลว 28 เมษายน 2565

โบส่ังซ้ือ
ซื้อครุภัณพ์โ*!ษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลตีมีเดิยโปรเจค เลขที่ 00285/2565

255 เตอร์ จำนวน ๑ ชุด 330,000.00 227,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิคอล เทค 226,000.00 ลว 28 ฒษายน 2565
โบส่ังซ้ือ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด จำนวน 8 รายการ เลขที่ 00289/2565

พ.ค.-65 256 56,590.00 56,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโกไข่การไฟฟ้า 56,320.00 ลว 6 พฤษภาคม 2565

ใบส่ังซ้ือ

ซื้อชุดตรวจ 0 ว \1 0 -1 9  ทซฐ6ก 561716511015 เพื่อ เลขที่ 00290/2565

257
ตรวจหาเซื้อไวรัสโควิด-๑๙ สำหรับเจ้าหน้าที่สังกัด

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพื่อนยา จำกัด 27,000.00 ลว 6 พฤษภาคฺม 2565

อบจ.ยะลา ที่มีความเสี่ยงสูง ตามมาตรการปลอดภัย ใบส่ังซ้ือ
สำหรับองค์กร ((1(3̂ 1(31 ?X66 ร6ณกฐ)

จ้างข่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัพท์ 416-54-0665 เลขที่ 00291/2565

258 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมไนน์ 1,900.00 ลว 9 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งจ้าง

ซื้อพัดลมหน้าเครื่องยนต์ สำหรับรถชุดดินตีนตะขาบ
ร้านบั่นชุ่ยเสี่ยง อาหลั่ย 

ยนตร์

เลขที่ 00294/2565
259 หมายเลขทะเบียน ตค - 231 ยล จำนวน 1 ชุด 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง 5,885.00 ลว 17 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งซื้อ
จ้างข่อมและบำรุงรักษารถชุดดินตีบตะขาบ หมายเลข

หสม.ลู่วัฒบ์ยนต์แทรค 
เตอร์

เลขที่ 00295/2565
260 ตค-231 ยล 23,430.00 23,430.00 เฉพาะเจาะจง 23,430.00 ลว 17 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งจ้าง



1ดีปีน ลำดับ
งานจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินที่จอซื้อ 

หรีอจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหริอจ้าง

ผู้ไดัรับการคัดเลีอกและ 

ราคาพื่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขทีและวันหึ๋ชอง 
สัญญาหรือข้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

พ.ค.-65 261
จ้างทำตรายาง เพื่อใข้ใบการปฏิบัติงานของกองคลัง 
จำนวน 16 รายการ 9,720.00 9,720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ศิลบับล็อก 9,720.00

เลขที 00296/2565
ลว 17 พฤษภาคม 2565
ใบสั่งจ้าง

262

จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ 

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราซภัฏยะลา 59,000.00

เลขที่ 00297/2565

ลว 19 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งจ้าง

263

จ้างซ่อมแขมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมไนน์ 2,500.00

เลขที่ 00298/2565

ลว 19 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งจ้าง

264

จ้างทำตรายาง เพื่อใข้ในการปฏิบัติงาบของกองซ่าง 

จำนวน 9 รายการ 6,740.00 6,740.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษัสืลบับล็อก 6,740.00

เลขที่ 00299/2565

ลว 20 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งจ้าง

265
จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คับ เพื่อใข้ 
ในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาขิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2565

52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งจำลองทัวร์ 52,000.00
เลขที่ 00300/2565
ลว 20 พฤษภาคม 2565
โบสั่งจ้าง

266
จ้างซ่อมและบำรุงรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน 
กค-2420 ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 16,104.33 16,104.33 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พิธานพาณิขย์ 
จำกัด

16,104.33
เลขที่ 00301/2565
ลว 20 พฤษภาคม 2565
ใบสั่งจ้าง

267
ออกแทน 00214/65 เลขที่ 00302/2565

ลว 23 พฤษภาคม 2565



เดือน สำดับ
งานจัดชื้อจ ัดจ้าง วงเงินที่ชอ'ชื้อ 

หรีอจ้าง
ราคากลาง วิธีชื้อหรือจ้าง

ผู้ไต้รับการคัดเลีอกและ 

ราคาที่ตกลงชื้อหรือจ้าง

เลขที่และวับที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 

ชื้อหรือจ้าง

จ้าง1ซ่อมเครึ๋องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครีองของกองคลัง เลขที่ 00303/2565

พ.ค.-65 268 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 2,240.00 2,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมไบบ์ 2,240.00 ลว 23 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งจ้าง
จ้างเหมาบริการดัดหญ้าถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เลขที่ 00304/2565

269 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาใบเขตพื้นที่อำเภอเมีอง 63,900.00 63,900.00 เฉพาะเจาะจง บายอุสมาน อาทูดัดสา 63,900.00 ลา 24 พฤษภาคม 2565
ยะลา, อำ๓ อรามัน, อำ๓ อยะหาและอำเภอกาบัง ใบสั่งจ้าง

จ้างเหมาบริการดัดหญ้าถนนที่อยู่ในความรับผิดขอบของ เลขที่ 00305/2565
270 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาในเขตพื้นที่อำเภอ 79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง นายลาเต๊ะ อภิบาลแบ 79,200.00 ลว 24 พฤษภาคม 2565

บันบังสตาและอำเภอกรงปีบัง ใบสั่งจ้าง

จ้างเหมาบริการตัดหญ้าถนนที่อยู่ในความรับผิดขอบของ เลขที่ 00306/2565

271 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาในเขตพื้นที่อำเภอเบตง 92,200.00 92,200.00 เฉพาะเจาะจง บายมะรูดิง สะมะแอ 92,200.00 ลว 24 พฤษภาคม 2565

และอำ๓ อธารโต ใบสั่งจ้าง

ชื้อต้นไม้และปุยคอก (อบแห้ง) เพื่อใช้ในโครงการเทิพทูน เลขที่ 00307/2565

272 สถานบันชาติ ศาสนา พระมหากบัตรย์ 19,000.00 14,650.00 เฉพาะเจาะจง สวนยู่ทองไม้ประดับ 14,000.00 ลว 24 พฤษภาคม 2565

ใบส่ังช้ือ

จ้างทำตรายาง เลขที่ 00308/2565

273 4,570.00 4,570.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพบัดิลบับลอก 4,570.00 ลว 24 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งจ้าง

ชื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ใบโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ร้านจำปาเที่กช์โทล์ โดย 
นายราวิน วิลาสคัมภีร์

เลขที่ 00309/2565
274 อาชีพสตรีการทำลวดลายฝาชีด้วยริบบิ้น 23,780.00 23,780.00 เฉพาะเจาะจง 23,780.00 ลว 24 พฤษภาคม 2565

ใบส่ังช้ือ



เดีอน สำดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ 

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ใด้รับการดัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

จ้างทำฟ้ายประซาสัมพันธ์ จำบวบ 39 รายการ ของ เลขที่ 00310/2565
พ.ค.-65 275 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 10,575.00 10,575.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฟาฮัดดีไขบ์ กรุ๊ป 10,575.00 ลว 24 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งจ้าง

จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประขาซนขององค์การบริหาร เลขที่ 00311/2565
276 ส่วนจังหวัดยะลา 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทำสัดดไขน่ กรุ๊ป 2,400.00 ลว 24 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งจ้าง

จ้างช่อมและบำรุงรักษารถบดล้อเหล็ก หมายเลขทะเบียน เลขที่ 00312/2565

277 ถฃ - 7 ยล 11,700.00 11,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคเอม-แทรกเตอร์ 11,700.00 ลว 27 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งจ้าง

จ้างช่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ของกอง เลขที่ 00313/2565

278 ยุทธศาสตร์และงบประมาณ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปกร์แอร์ 4,800.00 ลว 30 พฤษภาคม 2565

ใบสั่งจ้าง

ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบ้ติราขการของกองการ เลขที่ 00314/2565

279 เจ้าหน้าที่ จำนวน 25 รายการ 50,306.00 50,306.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 50,306.00 ลว 31 พฤษภาคม 2565

ใบส่ังซ้ือ

ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณใรัสาย 04(ะอ655 กอเก!:)
บริษัท 24 คอมมูนิเคชั่น 

จำกัด

เลขที่ 00315/2565
280 แบบท่ี ๒ จำนวน ๘ เครื่อง 184,000.00 168,000.00 เฉพาะเจาะจง 168,000.00 ลว 31 พฤษภาคม 2565

ใบส่ังซ้ือ

ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ใบการปฎิบ้ติราซการของกอง เลขที่ 00316/2565
281 คลัง จำนวน 21 รายการ 48,680.00 48,680.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 48,680.00 ลว 31 พฤษภาคม 2565

ใบส่ังซ้ือ



เดือน ลำดับ
งานจัดช ื้อจ ัดจ้าง วงเงินที่ขอชื้อ 

หริอจ้าง
ราคากลาง วิธีชื้อหริอจ้าง

ผู้ใดัรับการดัดเลีอกและ 

ราคาที่ตกลงชื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 

ชื้อหรือจ้าง

พ.ค.-65 282
จ้างพิมพ์คำลงนามถวายพระพร สมเดืจพระบางเจ้าสุพิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องใบวับเฉลิม 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง

หนังสือพิมพ์ เอเชิย หูด 
เดย์

18,000.00
เลขที่ 00317/2565 
ลว 31 พฤษภาคม 2565

พระชนมพรรษา ใบสั่งจ้าง

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องใ]าแหล่งท่องเที่ยวบ่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัย 

การโยธา

เลขที่ 00318/2565
มิ.ย.-65 283 นํ้าร้อนเบตง หยู่ที่ 2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา 1,400,000.00 1,412,300.00 เฉพาะเจาะจง 1,380,000.00 ลว 1 มิถุนายน 2565

สัญญาจ้าง

จ้างปรับปรุงห้องพัสดุ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรืนทร 

โยธากิจ

เลขที่ 00319/2565 .
284 135,000.00 135,000.00 เฉพาะเจาะจง 134,000.00 ลว 1 มิถุนายน 2565

ใบสั่งจ้าง

จ้างปรับปรุงบ้านพักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลาน 

ช้อยก่อสร้าง

เลขที่ 00320/2565

285 255,000.00 255,799.94 เฉพาะเจาะจง 253,000.00 ลว 1 มิถุนายน 2565

ใบสั่งจ้าง

จ้างปรับปรุงห้องพัสดุ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
ห้างห้บุส่วนจำกัด บริบทร 

โยธากิจ

เลขที่ 00321/2565

286 จังหวัด 91,000.00 79,000.00 เฉพาะเจาะจง 79,000.00 ลว 1 มิถุนายน 2565

ใบสั่งจ้าง

จ้างช่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 00323/2565
287 จองสำนักงาบเลขาบุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปกร์แอร์ 1,650.00 ลว 1 มิถุนายน 2565

ใบสั่งจ้าง

ชื้อวัสดุสำนักงาบ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกอง เลขที่ 00324/2565
288 การสืกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 20 รายการ 24,621.00 24,621.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 24,621.00 ลว 7 มิถุนายน 2565

ใบส่ังช้ือ



เดือน ลำดับ
งาบจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินพ่ืขอ'ซ้ือ 

หรีอจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรีอจ้าง
ผู้ใค้รับการดัดเสือกและ 

ราคาทีตกลงซื้อหริอจ้าง

เลขทีและวันทีของ 
สัญญาหรีอข้อตกลง 

ซื้อหรีอจ้าง

จ้างข่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - 3333 ยล
บริษัท พิธานพาณิชย์ 

จำกัด

เลขที่ 00326/2565
มิ.ย.-65 289 ของลำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 3,033.75 3,033.75 เฉพาะเจาะจง 3,033.75 ลว 8 มิถุนายน 2565

ใบสั่งจ้าง

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - 5830 ยล
บริษัท บีตตานีเจริญเท 

รดดิ้ง (1972) จำกัด

เลขที่ 00327/2565
290 ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 20,153.45 20,153.45 เฉพาะเจาะจง 20,153.45 ลว 13 มิถุนายน 2565

ใบสั่งจ้าง

ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใข้ในการปฏิบัติราขการกอง เลขที่ 00328/2565

291 ยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 6 รายการ 49,750.00 49,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 49,750.00 ลว 14 มิอุบายบ 2565

ใบส่ังซ้ือ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราขการของ เลขที่ 00329/2565

292 ยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 1 รายการ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมไนน์ 2,670.00 ลว 14 มิอุนายน 2565

ใบส่ังซ้ือ

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถบรรทุกนํ้า 10 ล้อ หมายเลข
หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรค 

เตอร์

เลขที่ 00330/2565

293 ทะเบียน 80 - 4095 ยล ของกองข่าง อบจ.ยะลา 9,730.00 9,730.00 เฉพาะเจาะจง 9,730.00 ลว 14 มิอุนายน 2565

ใบสั่งจ้าง
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถเกลี่ยติบ ต - 0192 ยล

หสม.อู่วัฒบ์ยนต์แทรค 
เตอร์

เลขที่ 00331/2565
294 ของกองช่าง อบจ.ยะลา 44,088.00 44,088.00 - เฉพาะเจาะจง 44,088.00 ลว 14 มิอุนายน 256"5

ใบสั่งจ้าง
จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เลขที่ 00332/2565

295 จำนวน 8 รายการ 2,220.00 2,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์สืลบีบลี่อก 2,220.00 ลว 15 มิอุนายบ 2565
ใบสั่งจ้าง



เดือน ลำสับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีขอซื้อ 

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ไล้'รับการสัดเลือกและ 

ราคาทีตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขทีและวันทีของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารของโรงเรียบลำพะยาประขา เลขที 00333/2565
มิ.ย.-65 296 นุเคราะห์ 7,000 7,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 7,000 ลว 15 มิถุนายน 2565

โบสั่งจ้าง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฎิบ้ติราชการของ เลขที' 00335/2565

297 กองการสักบา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 13 รายการ 84,692.00 84,692.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมไบนํ 84,692.00 ลว 16 มิถุนายน 2565

โบส่ังซ้ือ

จ้างทำป้ายไวนิล การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบรีหาร เลขที่ 00336/2565

298 ส่วนจังหวัดยะลา เขตเลือกตั้งพื่ 1 อ.เบตง จ.ยะลา 1,620.00 1,620.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฟาฮัดดืไขนํ กรุ๊ป 1,620.00 ลว 16 มิถุนายน 2565

ใบสั่งจ้าง
จ้างงานทาสีรั้วสำนักงาบองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เลขที่ 00337/2565

299 และรั้วบานพกองค์การบร์หารส่วนจังหวัดยะลา 362,000.00 362,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพร ไชยนาพงค์ 360,000.00 ลว 17 มิถุนายน 2565
ถนนเอกราช โบสั่งจ้าง
ขึ๋อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ใบกอง เลขที 00338/2565

300 ยุทธศาสตร์และงบประมาณ 41,500.00 41,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปกร์แอร์ 41,000.00 ลว 20 มิถุนายน 2565
ไบสังชิอ

จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ล้อยาง หมายเลขทะเบียน หสบ ค่วฒป้ผบต์แทรค เลขที 00340/2565
301 ตค-228 ยล ของกองช่าง อบจ.ยะลา 98,360.00 98,360.00 เฉพาะเจาะจง บ

เตอร์
98,000.00 ลว 20 มิถุนายน 2565

ไบส้งจ้าง
จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน บริษัท โมเติร์บการ เลขที 00341/2565^

302 เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคักยภาพผู้นำศาสนาส่ผู้นำชุมชน 54,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง
ท่องเทียว 2010 จำกัด

52,000.00 ลว 21 มิถุนายน 2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โบสังจ้าง
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน เลขที 00342/2565

303 กค-2419 ยล ของสำนักปลัดอบจ.ยะลา 4,250.00 4,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สัอิกิพทิเจิรืญการยาง 4,250.00 ลว 21 มิถุนายน 2565
โบลังจ้าง



เดือน ลำดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอซ้ือ 

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ใด้รับการดัดเลีอกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวับที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

จ้างข่อมบำรุงรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กข-5830 เลขที่ 00343/2565

มิ.ย.-65 304 ยล ของสำนักปลัดองค'การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 7,750.00 7,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค์อกพิทเจริญการยาง 7,750.00 ลว 22 มิถุนายน 2565

ใบสั่งจ้าง

จ้างทำตรายาง เพื่อใข้ในการปฏิบัติงานของกองยุทธ เลขที่ 00344/2565

305 ศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 4 รายการ 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์สิลบีบลัอก 1,650.00 ลว 22 มิถุนายน 2565

ใบสั่งจ้าง

จ้างซ่อมแขมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 00345/2565
306 ของกองข่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 53,000.00 53,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 53,000.00 ลว 22 มิถุนายน 2565

ใบสั่งจ้าง

ซื้อไส้กรองไฮโดรลัก (ตัวริเทิร์น) สำหรับรถรุเดเจาะบ่อนํ้า
บริษัท สิทธิยนต์ กรุ๊ป 

จำกัด

เลขที่ 00347/2565
307 ต้ืน หมายเลขทะเบียน 80-5185 ยล จำนวน 1 ตัว 29,500.00 29,500.00 เฉพาะเจาะจง 29,500.00 ลว 23 มิถุนายน 2565

ใบส่ังซ้ือ

จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ โครงการพัฒนา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริรักษ์ 

ทรานสปอร์ต

เลขที่ 00348/2565

308 ตักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ (กิจกรรมค่าย 52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง 52,000.00 ลว 23 มิถุนายน 2565

วิทยาศาสตร์) ประจำปี 2565 กองการสืกษาๆ ใบสั่งจ้าง
- ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อโข้ใบโครงการฝายกัก๓ บนํ้าบรรเทา เลขที่ 00349/2565

309 ภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 16,900.00 16,900.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายูตี 

การโยธา
16,900.00 ลว 24 มิถุนายน 2565

ใบสั่งซื้อ



เดีอน ลำดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอซ้ือ 

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ผู้ใด้รับการดัดเลีอกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพี่อใช้ในโครงการฝายกักเกีบนํ้าบรรเทา เลขที่ 00350/2565

มิ.ย.-65 310 ภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 16,420.00 16,420.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาไทยวัฒบ์ 16,420.00 ลว 24  มิถุนายน 2565

ใบส่ังซ้ือ
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถกระบะ 4 ประตู หมายเลข เลขที่ 00352/2565

311 ทะเบียน กง-5129 ยล 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแอร์แทคขาต์ 4,500.00 ลว 27 มิถุนายน 2565
ใบสั่งจ้าง

ซื้ออะใหล'ไล้กรองระบบต่างๆ ของเครื่องจักรกลและ
ร้านบั่นธุ่ยเลี่ยง อาหลั่ย 

ยนตร์

เลขที่ 00354/2565
312 รถยนต์ 53,467.90 53,467.90 เฉพาะเจาะจง 53,467.90 ลว 27 มิถุนายน 2565

ใบส่ังซ้ือ

ซื้อวัสดุสำนักงาบ เพี่อใช้ใบการปฎิบ้ติราขการของรร. เลขที่ 00355/2565

313 สำพะยาประขานุเคราะห์ จำบวบ 32 รายการ 34,802.00 34,802.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 34,802.00 ลว 27 มิถุนายน 2565

ใบส่ังซ้ือ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพี่อใช้ในการปฏิบ้ติราขการของ เลขที่ 00357/2565

314 หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 3 รายการ 8,552.00 8,552.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมไบบ์ 8,552.00 ลว 29 มิถุนายน 2565
ใบส่ังซ้ือ

ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 265/65  โ!!? จำนวน 4 เส้น เลขที่ 00358/2565
315 เพี่อใช้กับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข-3333 ยล 18,800.00 18,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กีอกพิทเจริญการยาง 18,800.00 ลว 29 มิถุนายน 2565^

ของสำนักงานเลขานุการองต์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ใบส่ังซ้ือ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพี่อใช้ใบการปฎิบ้ติราขการของ เลขที่ 00359/2565
316 โรงเริยนสำพะยาประขานุเคราะห์ จำนวน 12 รายการ 48,390.00 48,390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมไนน์ 48,390.00 ลว 30 มิถุนายน 2565

ใบส่ังซ้ือ



เดือน ลำดับ
งานจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินทีขอซื้อ 

หรีอจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลีอกและ 

ราคาทีตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขทีและวันทีของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการแข่งขันทักษะทาง เลขที 00360/2565
ก.ค.-65 317 วิซาการระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 26,956.00 26,956.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 26,956.00 ลว 1 กรกฎาคม 2565

กองการสักษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใบส่ังซ้ือ

ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการแข่งขันทักษะทาง เลขที่ 00361/2565
318 วิชาการระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 24,255.00 24,255.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาไทยวัฒน์ 24,255.00 ลว 1 กรกฎาคม 2565

กองการสักษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใบส่ังซ้ือ

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ติดตั้งขุดกล้อง เลขที่ 00362/2565
319 0 ว ก 7 6 โ 6 ก 0 6 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมไนน์ 115,000.00 ลว 5 กรกฎาคม 2565

ใบส่ังซ้ือ

จ้างบำรุงรักษาและข่อมแ1ซมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน เลขที่ 00363/2565

320 40-0189 ยล ของรร.ลำพะยาประขานุเคราะห์ 11,215.21 11,215.21 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พิธาบพาฌิขย์ 

จำกัด
11,215.21 ลว 7 กรกฎาคม 2565

ยี่ห้อ 10/01:3 รหัสพัสดุ 035-56-0001 ใบสั่งจ้าง

จ้างซ่อมบำรุงรักษาและข่อมแขม เครื่องพิมพ์ 0ลก๐ก เลขที่ 00366/2565
321 รหัสครุภัณฑ์ 416-59-0487 จ้านวน 1 เครื่อง 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมไนน์ 900.00 ลว 8 กรกฎาคม 2565

ใบสั่งจ้าง

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-53-0055 เลขที่ 00367/2565
322 จ้านวน 1 เครื่อง 7,480.00 7,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปกร์แอร์ 7,480.00 ลว 12 กรกฎาคม 2565.

ใบสั่งจ้าง
ซื้อยางป้ดนํ้าฝน จำนวน 1 ขุด เพื่อใช้กับรถยนต์ตู้ เลขที่ 00368/2565

323 หมายเลขทะเบียน 40-0194 ยล ของสำนักปลัดองต์การ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอกพิทเจริญการยาง 300.00 ลว 12 กรกฎาคม 2565
บริหารส่วนจังหวัดยะลา ใบสั่งซื้อ



เดีอน ลำดับ
งานจัดซ ื้อจัดจ้าง วงเงินพี่ขอซื้อ 

หริอจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหริอจ้าง

ฝัใดัรับการดัดเลือกและ 

ราคาทีตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขพี่และวับพี่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

ก.ค.-65 324
ซื้อวัสดุอุปกร์การแข่งขันกีฬาและถ้วยรางวัล จำนวน 
4 รายการ ตามโครงการกีฬาฟุตขอล อบจ.ยะลา สัมพันธ์ 
มวลขน

32,400.00 32,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอมเอสสปอร์ต 32,400.00
เลขที่ 00369/2565 
ลว 12 กรกฎาคม 2565 
ใบส่ังซ้ือ

325
ซื้อนํ้าดื่มและบํ้าแข็งโครงการแข่งขันกีฬาฟุตขอล 
อบจ.ยะลา สัมพันธ์มวลขน 30,040.00 30,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี่ใบ 30,040.00

เลขที่ 00370/2565 
ลว 12 กรกฎาคม 2565 
โบส่ังซ้ือ

326
จ้างทำป้ายประขาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาฟุตขอล 
อบจ.ยะลา สัมพันธ์มวลซน 29,975.00 29,975.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฟาฮัดดัใขน่ กรุ๊ป 29,975.00

เลขที่ 00371/2565 
ลว 12 กรกฎาคม 2565 
ใบสั่งจ้าง

327

เข่าสนาม โครงการแข่งขันกีฬาฟุตขอล อบจ.ยะลา 

สัมพันธ์มวลขบ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง ยะลาสเตเตียม 40,000.00

เลขที่ 00372/2565 

ลว 12 กรกฎาคม 2565 

ใบสั่งจ้าง

328

จ้างทำป้ายไวบิล กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลีอกตั้ง 

ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดยะลา

9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง
หสม.กราฟ?เคมีเตีย

โฆษณา โดยนายวีระศักดื่ 
คงตีน

9,750.00

เลขที่ 00373/2565

ลว 12 กรกฎาคม 2565 

ใบสั่งจ้าง

329

จ้างข่อมและบำรุงรักษารถขุดดินตีนตะขาบ 

หมายเลขทะเบียน ตค-76 ยล ของกองข่าง อบจ.ยะลา 27,400.00 27,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคเอม-แทรกเตอร์ 27,400.00
เลขที่ 00374/2565 

ลว 18 กรกฎาคม 2565 
ใบสั่งจ้าง

330

ซื้อวัสดุลำนักงาบไข้ใบโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสาบ 

สัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานจับทํ เพี่อตีน 

ความสุขสู่ขุมขน ประจำปีงบประมาณ 2565

36,700.00 36,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาไทยวัฒน์ 36,700.00

เลขที่ 00375/2565 

ลว 18 กรกฎาคม 2565

ใบสั่งซื้อ



เดีอน ลำดับ
งาบจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ 

หริอจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหริอจ้าง

ผ ู้1ด้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหริอข้อตกลง

ราคาที่ตกลงซื้อหริอจ้าง ซื้อิหิริอิจาง

ซื้อวัสดุยาบพาหนะและขนส่ง ลำหรับรถเทรลเลอร์ 10 ล้อ
ร้านบั่นชุ่ยเลี่ยง อาหลั่ย 

ยนตร์

เลขที่ 00376/2565
ก.ค.-65 331 หนายเลขทะเบียน 80 - 4223 ยล จำนวน 2 รายการ 888.10 888.10 เฉพาะเจาะจง 888.10 ลว 18 กรกฎาคม 2565

ใบส่ัง1ซ้ือ
ซื้อโขิคอัพปรับระดับพวงมาลัย ลำหรับรถเกลี่ยดิน

ร้านบั่นซุ่ยเลี่ยง อาหลั่ย 
ยนตร์

เลขที่ 00377/2565
332 ห ม ายเล ข ท ะเบ ียน ต -0 1 9 2 ยล จ ำน ว น 2 อัน 3,959.00 3,959.00 เฉพาะเจาะจง 3,959.00 ลว 18 กรกฎาคม 2565

ใบส่ังซ้ือ
จ้างทำตรายาง เพี่อใข้ในการปฎิบ้ติงานของกองคลัง เลขที่ 00378/2565

333 จำนวน 15 รายการ 3,460.00 3,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ดิลป๋บล็อก 3,460.00 ลว 18 กรกฎาคม 2565
ใบส่ังซ้ือ

ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โรงพิมพ์อาสารักษา 

ดินแดน กรมการปกครอง

เลขที่ 00379/2565
334 ยะลา เพี่อใข้ใบการเลือกตั้งสมาซิกสภาองค์การบริหาร 18,645.00 18,645.00 เฉพาะเจาะจง 18,645.00 ลว 18 กรกฎาคม 2565

ส่วนจังหวัดยะลา แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตที่! อ.เบตง ใบส่ังซ้ือ
จ้างทำบีายเหล็กในโครงการ จำนวน 241 รายการ เลขที่ 00380/2565

335 ของกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 37,900.00 37,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฟาฮัดดิใซน์ กรุ๊ป 37,900.00 ลว 19 กรกฎาคม 2565
ใบสั่งจ้าง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ลำหรับใช้โบงานเลือกตั้งสมาซิกสภา เลขที่ 00381/2565
336 องค์การบรหารสวนจงหวดยะลา แทบตำแหนงที่วาง 18,960.00 18,960.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 18,960.00 ลว 19 กรกฎาคม 2565

เขตที่ 1 อ.เบตง จ.ยะลา โบส่ังซ้ือ
ซอวัสดุอุปกรณ์ ลำหรับใช้ในงาบเลือกตั้งสมาซิกสภา เลขที่ 00382/2565

- 337 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แทนตำแหน่งที่ว่าง 14,080.00 14,080.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 14,080.00 ลว 19 กรกฎาคม 2565
เขตที่ 1 อ.เบตง จ.ยะลา ใบสั่งซื้อ
จ้างจัดทำส์อประขาลัมพันธ์การเลือกตั้งสมาซิกสภา

ร้านแสงลื วัฒนธรรม
เลขทิ 00384/2565

338 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แทบตำแหน่งที่ว่าง 45,195.00 45,195.00 เฉพาะเจาะจง 45,195.00 ลว 20 กรกฎาคม 2565

เขตที่ 1 อ.เบตง จ.ยะลา
สอสาร

ใบสั่งจ้าง



เดีอน ลำดับ
งานจัดซ ื้อจ ัดจ้าง วงเงินทีขอซื้อ 

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธซื้อหรือจ้าง

ผู้ไดัรับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

ก.ค.-65 339
จ้างทำสมุดแบบพิมพ์ลำหรับคณะกรรมการประจำหน่วย 
เลือกดัง ลำหรับการเลือกดังสมาซิกสภา องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดยะลา แทนตำแหน่งทีว่าง เขตที! อ.เบตง

6,650.00 6,650.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.ยะลาการพิมพ์ 

(1992)
6,650.00

เลขท 00385/2565 
ลว 20 กรกฎาคม 2565 
เบสงจาง

340
ซิอวัสดุงานบ้านงาบครัว จำนวน 8 รายการ เพิอใข้ใบกอง 
สาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 19,090.00 19,090.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาหยู่ง่วนล้ง 19,090.00

เลขท่ 6638๙ 2565  
ลว 22 กรกฎาคม 2565 
เบสงขอ "

341
จ้างพิมพ์คำลงบามลวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวซิร 
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัขการที 10 เนื่องในวันเฉลิมพระขนม 
พรรษา ในวันที 28 กรกฎาคม 2565

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง
หนังลือพิมพ์ เอเขีย หูด 

เดย์
18,000.00

เลขที 00388/2565 
ลว 22 กรกฎาคม 2565 
ใบลังจ้าง

342
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถตู้โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 
นข-416 ยล ของกองข่าง อบจ.ยะลา 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแอร์แทคขาต์ 30,000.00

เลขท 00389/2565 
ลว 25 กรกฎาคม 2565 
เบสงจาง

343
ขือวัสดุการศึกษา หน่วยงาน โรงเรียบลำพะยาประขาบุ 
เคราะห์ จำนวน 28 รายการ 49,681.00 49,681.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 49,681.00

เลขท 00390/2565 
ลว 25 กรกฎาคม 2565 
เบสงขอ

344
ขีอบีมคลัทข์บน จำนวน 1 ลูก และบีมคลัทข์ล่าง จำนวน 
1 ลูก ลำหรับรถกระบะ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน 
กค-4944 ยล ของกองข่าง อบจ.ยะลา

2,193.50 2,193.50 เฉพาะเจาะจง
ร้านบั่นข่ยเลี่ยง อาหลั่ย 

ยนตร์
2,193.50

เลขท 00391/2565 
ลว 25 กรกฎาคม 2565 
เบสงขอ

345
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถดักล้อยาง หมายเลขทะเบียน 
ตค-!20 ยล ของกองข่าง อบจ.ยะลา 10,600.00 10,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคเอม-แทรกเตอร์ 10,600.00

เลขท 00392/2565 
ลว 25 กรกฎาคม 2565 
เบสงจาง

346
ขืออะไหล่ลำรอง ลำหรับเครืองจักรกลหนัก จำนวน 9 
รายการ 58,780.45 58,780.45 เฉพาะเจาะจง

ร้านบั่นซ่ยเลี่ยง อาหลั่ย 
ยนตร์

58,780.45
เลขท 00393/2565 
ลว 26 กรกฎาคม 2565 
เบสงซอ

“ *
347

ขือวัสดุยาบพาหนะและจบส่4 สัาหรับรถยนต์และเครือง 
จักรกล จำนวน 4 รายการ 16,157.00 16,157.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน'บ่ัน1ซ่ยเลี่ยง อาหลั่ย 
ยนตร์

16,157.00
เลขท 00394/2565- 
ลว 26 กรกฎาคม 2565 
เบสงขอ

348
จ้างตดดังระบบอินเตอร์เนื่ตพร้อมเบอร์โทรดัพห์ จำบวบ 

1 ระบบ 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โทรคมนาคม 

แห่งชาติ จำกัด (มหาขน)
2,140.00

เลขที 00395/2565 
ลว 26 กรกฎาคม 2565 
ใบลังจ้าง



เดีอน ลำดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการดัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ซื้อแบตเตอรื ลำหรับรถบดลับสะเทีอบ กข - 45
ส.ค.-65 349 4,750.00 4,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คีอกพิทเจริญการยาง 4,750.00

350
จ้างทำป้ายประซาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
อาวุโส อบจ.ยะลา เอฟ เอ.คัพ ประจำปี 2565 11,050.00 11,050.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฟ่าฮัดดีไซน์ กรุ๊ป 11,050.00

ซื้อเสือกีฬา หน่วยงาน โรงเรียบลำพะยาประซานุเคราะห์
351 25,800.00 25,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฮาจิม สปอร์ต 25,800.00

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพี่อใซ้โนโครงการปีกอบรมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและความเข้มแขงของมุสลิมใบจังหวัดยะลา352 37,385.00 37,385.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบรณ์ 37,385.00

จัดซื้อหนังสือประกอบการอบรม เพ่ีอใข้โนโครงการปีกอบ 
รมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแขงของมุสลิม 
โนจังหวัดยะลา

353 52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวิทยา 52,000.00

354
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน นฃ-1232 ยล สำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ยะลา

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คีอกพิทเจริญการยาง 5,500.00

จ้างทำตรายาง เพี่อใข้โนการปฏิบ้ติราซการของกองคลัง
355 3,830.00 3,830.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์คีลบีบลอก 3,830.00

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค-2418 ยล
356 51,400.00 51,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลู่มิตรภาพการซ่าง 51,400.00

357
เข่าสนามหญ้าเทียมโครการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส 
อบจ.ยะลา เอฟ.เอ.คัพ ประจำปีงบประมาณ 2565 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาสเตเคียม 30,000.00

" เลขที 00397/2565 
ลว 2 สิงหาคม 2565 
ใบลังซีอ

" เลขที 00398/2565 
ลว 3 สิงหาคม 2565 
ใบลังจ้าง

" เลขที 00399/2565 
ลว 3 สิงหาคม 2565 
โบลังซีอ

" เลขที 00400/2565 
ลว 4 สิงหาคม 2565 
ใบลังซีอ

' เลขที 00401/2565 
ลว 4 สิงหาคม 2565 
โบลังซึอ

' เลขที 00402/2565 
ลว 4 สิงหาคม 2565 
ใบลังจ้าง
เลขที 00403/2565 
ลว 5 สิงหาคม 2565 
โบลังจ้าง
เลขที 00404/2565 
ลว 5 สิงหาคม 2565 
ใบลังจ้าง
เลขที 00406/2565 
ลว 8 สิงหาคม 2565 
ใบลังจ้าง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ซ้ือหรือจ้าง



เคีอน สำดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีขอซื้อ 

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผ้ไดัรับการคัดเสิอกและ

ราคาทีตกลงซื้อหรือจ้าง

ส.ค.-65 358
ซื้อนํ้าดื่มและนํ้าแข็ง เพอใข้ใบโครงการแข่งขันกีฬา 
ฟุตบอลอาวุโส อบจ.ยะลา เอฟ.เอ.คัพ 18,600.00 18,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้องเอกนํ้าแข็งหลอด 16,200.00

359
จ้างพิมพ์คำลงนามถวายพระพรขัยมงคล สมเดื่จพระนาง 
เจ้าสิรืกีดื่ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี 
หลวง เนื่องในวับเฉลิมพระชนมพรรษา

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง
หนังสือพิมพ์ เอเชีย หูด 

เดย์
18,000.00

ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัลโครงการแข่งขันกีฬา 
ฟุตบอลอาวุโส อบจ.ยะลา เอฟ.เอ.คัพ360 24,240.00 24,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอมเอลสปอร์ต 24,240.00

ซื้อวัสดุงาบบ้านงานครัว เพี่อใขัในกองการศึกษา ศาสนา
361 และวัฒนธรรม 19,366.00 19,366.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาต้า จำกัด 19,366.00

จ้างทำตรายาง เพี่อใช้ในการปฏิบัติราขการ จองสำนัก 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 7 รายการ362 1,610.00 1,610.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ศึลปีบลอก 1,610.00

จ้างเหมาบริการติดตงสาย เฯ!ว6โ 0(3110 เซื้อมต่อระบบ 
ผ61ท/อเ^ พร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์เครื่องจักรกล กองข่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

363 13,472.00 13,472.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเนื่กซ์ จำกัด 13,472.00

364
จ้างข่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 1 เครื่อง 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมไนน์ 1,800.00

ซื้อป้าดื่มและป้าแข็งโครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรม มหกรรมตาดี 
กาสัมพันธ์จังหวัดยะลา

365 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกะยะห์ แบเฮง 10,900.00

366
จ้างพิมพ์เกียรติบัตรพร้อมกรอบลายทอง เพ่ีอใช้ใน 
โครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 กิจกรรม มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดยะลา

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ศึลปีบสือก 11,000.00

" เลขที 00407/2565 
ลว 8 สิงหาคม 2565 
ใบสังซ้ือ
เลขที 00408/2565 
ลว 8 สิงหาคม 2565 
ใบสังจ้าง

'  เลขที่ 00409/2565 
ลวุ 9 สิงหาคม 2565 
ใบสังซีอ
เลขที 00410/2565 
ลว 10 สิงหาคม 2565 
ใบสังซ้ือ

' เลขที 00411/2565 
ลว 10 สิงหาคม 2565 
ใบลังจ้าง
เลขที 00412/2565 
ลว 11 สิงหาคม 2565 
ใบลังจ้าง
เลขที 00413/2565 
ลว 11 สิงหาคม 2565 
ใบลังจ้าง
เลขที 00414/2565 ^  
ลว 11 สิงหาคม 2565 
ใบลังซื้อ

เลขที่ 00415/2565 
ลว 11 สิงหาคม 2565 
ใบลังจ้าง

เลขทีและวันทีของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ซ้ือหรือจ้าง



เคิอน สำดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ

หริอจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหริอจ้าง
ผํไดัรับการดัดเลีอกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรีอจ้าง

เลขท่ีและวับที่ของ
สัญญาหริอข้อตกลง

ซื้อหริอจ้าง

ส.ค.-65 367
จ้างทำโล่ร่างวัล โครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม มหกรรมตาดีกา 
สัมพันธ์จังหวัดยะลา

21 ,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผังเมือง 4  โฆษณา

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว หน่วยงาบ โรงเรียนลำพะยา 
ประขานุเคราะห์

เลขทิ 00416/2565
20,160.00 ลว 11 สิงหาคม 2565

ไบสังจ้าง

368
เลขท 00417/2565

28,330.00 28,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาต้า จำกัด 28,330.00 ลว 15 สิงหาคม 2565
โบสังซ้ือ

369
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเปียน กข - 5151 ยล 
ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 4,068.14 4,068.14 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พิธานพาณิชย์ 
จำกัด

เลขที 00418/2565
4,068.14 ลว 15 สิงหาคม 2565

โบลังจ้าง

370
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถขุดดินตีบตะขาบ หมายเลข 
ทะเบียน ตค - 87 ยล ของกองช่าง องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดยะลา

เลขที 00419/2565
25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคเอีม-แทรกเตอร์ 25,500.00 ลว 16 สิงหาคม 2565

โบลังจ้าง

371
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใข้โบการปฎิบํตีราชการของกอง 
คลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 14 รายการ

เลขที่ 00420/2565
94,240.00 94,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมไบน่ 94,240.00 ลว 16 สิงหาคม 2565

โบส่ัง'ซ้ือ

372
จ้างทำตรายาง ของกองการดีกษ ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 20 รายการ

เลขที 00421/2565
3,980.00 3,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ดีลปีบสิอก 3,980.00 ลว 16 สิงหาคม 2565

โบลังจ้าง

373
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง-3712 ยล 
ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.ยะลา

เลขที 00422/2565
6,670.00 6,670.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีอกพิทเจริญการยาง 6,670.00 ลว 16 สิงหาคม 2565

ใบลังจ้าง

374
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญ้ตีงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เลขที 00423/2565
16,885.00 16,885.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ก้าวมั่นวัฒนกิจ 16,885.00 ลว 16 สิงหาคม 2565

ใบลังจ้าง

375
ขอบมคลัตช์ล่าง สำหรับรถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ หมายเลข 
ทะเบียน 80-4224 ยล จำนวน 1 ลก 909.50 909.50 เฉพาะเจาะจง

ร้านมั่นขุ่ยเลียง อาหสั่ย 
ยนตร์

เลขที 00424/2565
909.50 ลว 17 สิงหาคม 2565

โบลังขิอ



เดือน ลำดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจ้าง
ราดากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการดัดเสิอกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ซ้ือหรือจัาง

ส.ค.-65 376
จ้างซ่อมแซมเครืองคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง รหัส 
416-56-0025 จำนวน 1 เครือง 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมไนน์

เลขที 00425/2565
3,000.00 ลว 17 สิงหาคม 2565

ไบสังจ้าง

377
จ้างซ่อมเครืองคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครืองของกองคลัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เลขที 00426/2565
3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมไนน์ 3,000.00 ลว 17 สิงหาคม 2565

ใบลังจ้าง

378
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 40-0194 ยล 
ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 2,693.73 2,693.73 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พิธานพาณิขย์ 
จำกัด

เลขที 00427/2565
2,693.73 ลว 17 สิงหาคม 2565

ใบลังจ้าง

379
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการเจ้าหน้าที อบจ.ยะลา 
จำนวน 10 รายการ

เลขที 00428/2565
20,690.00 20,690.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมไนน์ 20,690.00 ลว 17 สิงหาคม 2565

ใบลังขีอ

380
จ้างเหมาจัดงาบโครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม มหกรรมตาดีกา 
สัมพันธ์จังหวัดยะลา

เลขท 00429/2565
280,600.00 280,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออปแอมปี/41 270,000.00 ลว 17 สิงหาคม 2565

ใบลังจ้าง

381
ซอกระเปาผ้าปาเต๊ะ ตามโครงการสานรัก สาบสัมพันธ์ 
ครอบครัว ประจำปี 2565

เลขที 00430/2565
13,500.00 12,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาลีเพาะ เดีงสาแม 12,750.00 ลว 17 สิงหาคม 2565

ใบลังซื้อ

382
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท-1768 ยล 
ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เลขท 00433/2565
4,650.00 4,650.00 เฉพาะเจาะจง อ่ขัยการข่าง 4,650.00 ลว 22 สิงหาคม 2565

ใบลังจ้าง

383
ซื้อหินคลุก จำนวน 500 ลูกบาศก์เมตร เพอใข้ในการบำรุง 
รักษาและยดอายุการใข้งาบถนนทีอยู่ในความรับผิดขอบ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

210,000.00 210,000.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างทุ้นส่วนจำกัด ธนบดี 

ดีลา

เลขท 00435/2565
210,000.00 ลว 23 สิงหาคม 2565

ใบลังขีอ

384
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลข 
ทะเบียน 40-0164 ยล ของกองการดีกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เลขที 00436/2565
10,720.00 10,720.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีอกพิทเจริญการยาง 10,720.00 ลว 24 สิงหาคม 2565

ใบสั่งจ้าง



เดีฝิน ลำดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ผู้ไดัรับการดัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง

ส.ค.-65 385
จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศโครงการเสริมสร้าง 
พลังเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมขาติและสิง 
แวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565

39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งจำลองทัวร์
เลขที 00437/2565

39,000.00 ลว 24 สิงหาคม 2565
ใบลังจ้าง

386
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใข้ในการ 
ปฏิบัติราขการของสำนักเลขาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ยะลา

เลขที 00439/2565
19,950.00 19,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมไนน์ 195,950.00 ลว 26 สิงหาคม 2565

โบสิงขอ

387
จ้างข่อมบำรุงรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กข-5830 
ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เลขท 00440/2565
10,480.00 10,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอ็น.ออดิโอคาร์ 10,000.00 ลว 26 สิงหาคม 2565

โบลังจ้าง

388
ซื้อวัสดุสำนักงาบ จำนวน 24 รายการ เพื่อใข้ใบการปฏิบัติ 
งานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เลขที 00441/2565
53,100.00 53,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 53,100.00 ลว 26 สิงหาคม 2565

โบลังซ้ือ
จ้างข่อมแขมเคริองคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 
416-60-0030 จำนวน 1 เครื่อง

เลขที 00442/2565
389 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมไนนั 1,350.00 ลว 26 สิงหาคม 2565

โบลังจ้าง
จัดซื้อวัสดุยาบพาหนะและขบส่ง สำหรับรถเกลี่ยดิน 
ล้อยาง หมายเลขทะเบียน ต - 0193 ยล จำนวน 
4 รายการ

เลขที 00443/2565
390 114,000.00 114,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอกพิทเจริญการยาง 114,000.00 ลว 26 สิงหาคม 2565

ใบลังซื้อ

391
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ เพื่อใข้โบการปฏิบัติ 
ราขการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เลขที 00444/2565
51,770.00 51,770.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 51,770.00 ลว 26 สิงหาคม 2565

โบส่ังซ้ือ
ซอกระเป๋าผ้าปาเต้ะ ตามโครงการมหกรรมรวมพลัง เลขที 00445/2565

392 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาลีเพาะ เดิงสาแม 18,000.00 ลว 26 สิงหาคม 2565
โบลังซ้ือ

จ้างเหมาจัดงาน เพื่อโข้โบโครงการมหกรรมรวมพลังผู้ เลขท 00446/2565
393 สงอาย 90,000.00 79,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออปแอมป้741 79,000.00 ลว 26 สิงหาคม 2565

โบลังจ้าง



เดีฝิน ลำดับ
งาบจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีขอซื้อ

หรีอจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรีอจ้าง

ผู้ไดัรับการดัดเลีอกและ

ราคาทีตกลงซื้อหรีอจ้าง

เลขทีและวันทีของ
สัญญาหรีอข้อตกลง

ซื้อหรีอจ้าง

ส.ค.-65 394
จ้างจ่อมบำรุงรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กข-5830 
ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่ขัยการข่าง

เลขท 00448/2565
12,000.00 ลว 29 สิงหาคม 2565

ใบลังจ้าง

395
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ เพึอใข้ 
กับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท - 1768 ยล ของสำนัก 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เลขทิ 00449/2565
16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอกพิทเจริญการยาง 16,000.00 ลว 29 สิงหาคม 2565

ใบลังซีอ

396
ซื้อของรางวัล ผ้าขนหนู โครงการมหกรรมรวมพลังผู้สูง 
อายุ

เลขที 00450/2565
3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีณขญา 3,600.00 ลว 29 สิงหาคม 2565

โบลังซ้ือ
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพอใข้ปฎิบํดงานราขการ จำนวน 16 
รายการ ของสำนักเลขานุการ อบจ. องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดยะลา

397
เลขที 00451/2565

52,280.00 52,280.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบรณ์ 52,280.00 ลว 30 สิงหาคม 2565
ใบลังขีอ

398
ขอบีมคลัตข์บนและล่าง สำหรับรถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ 
หมายเลขทะเบียน 80 - 4492 ยล 2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบั่นข่ยเลี่ยง อาหสั่ย 
ยนตร์

เลขที 00452/2565
2,354.00 ลว 30 สิงหาคม 2565

ใบลังขีอ
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ เพี่อใข้ในการ 

ปฏิบัติงาน ของกองการดีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เลขท 00453/2565
399 31,903.00 31,903.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 31,903.00 ลว 30 สิงหาคม 2565

ใบลังซื้อ

400
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ เพี่อใข้ในการ 

ปฏิบัติงาบ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขที 00454/2565

97,550.00 97,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมไนน์ 97,550.00 ลว 30 สิงหาคม 2565
ใบส่ังซ้ือ

401
ซื้อวัสดุงาบบ้านงานครัวเพี่อใช้ในหนวยงานสำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2,350.00 2,350.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยะลาหยู่ง่วนลัง 
จำกัด

เลขที 00455/2565
2,350.00 ลว 30 สิงหาคม 2565

ใบลังซื้อ
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ เพี่อใช้ 
ใบโรงเริยบลำพะยาประขานุเคราะห์

เลขท 00456/2565
402 40,980.00 40,980.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอกพิทเจริญการยาง 40,980.00 ลว 30 สิงหาคม 2565

โบลังซ้ือ



เดือน ลำดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ี'ซอซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ไดัรับการดัดเลีอกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง

ส.ค.-65 403
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ หมายเลข 
ทะเบียน 80-4219 ยล ของกองช่าง อบจ.ยะลา 17,194.00 17,194.00 เฉพาะเจาะจง

หสม.อูวฒนยบติแทรค 
เตอร์

เลขท 00457/2565
17,194.00 ลว 30 สิงหาคม 2565

ใบสังจ้าง

404
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถฟาร์มแทรคเตอร์ หมายเลข 
ทะเบียน ตค-71 ยล ของกองช่าง อบจ.ยะลา

เลขที 00458/2565
27,390.00 27,390.00 เฉพาะเจาะจง

หสม.อูว้ฒน่ยนต่แทรค 
เตอร์

27,390.00 ลว 30 สิงหาคม 2565
ใบลังจ้าง

405
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เที่อใข้ในโรงเรืยนลำทะยา 
ประขานุเคราะห์

เลขที 00459/2565
19,780.00 19,780.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์สุโหง 19,780.00 ลว 30 สิงหาคม 2565

ใบสังขีอ

406
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครืองปรับอากาศ 
หน่วยงานโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

เลขที 00460/2565
18,300.00 18,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผังเมีอง 4 แอร์ 18,300.00 ลว 30 สิงหาคม 2565

ใบสังจ้าง
ซื้อบาดืม น่าแข็ง เพี่อใข้โบโครงการมหรรมรวมหลังผั เลขที 00461/2565

407 สุงอายู 1,310.00 1,310.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพ่ีโบ 1,310.00 ลว 30 สิงหาคม 2565
โบสังขีอ

408
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ รายการโดรนสำหรับงานสำรวจ 
เบ๋ึ’องต้น จำนวน 1 เครื่อง 69,490.00 69,490.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แฟบธอม 
(ประเทศไทย) จำกัด

เลขที 00462/2565
69,490.00 ลว 31 สิงหาคม 2565

โบสังขิอ

409
ซอยางแอสฟ้ลฑ์ ซบิด 055-1 จำบวบ 30 ถัง และยาง 
แอสฟ้ลห์ ขบิด 085-2  จำนวน 44 ถัง 498,480.00 498,480.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แพมพ์ เอ็นจิ 
เบิยรื่ง จำกัด

เลขที่ 00464/2565
498,480.00 ลว 31 สิงหาคม 2565

ใบส่ัง;ซ้ือ
จ้างซ่อมน่ารงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค - 2419 ยล

410 2,743.48 2,743.48 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พิธานพาณิขย์ 

จำกัด

เลขท-0046572565
2,743.48 ลว 31 สิงหาคม 2565

โบถังจ้าง

411
ซอวัสดุถ้วยรางวัล/โล่รางวัล สำหรับโครงการ อบจ.ยะลา 
กีฬาสัมพันธ์แข่งขันกีฬาแบตมินตัน

เลขที 00466/2565
41,400.00 41,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มเอสสปอร์ต 41,400.00 ลว 31 สิงหาคม 2565 

โบสังข็อ



เดือน สำดับ
งาบจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่'ยอซื้อ

หรือจ้าง ราดากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ผํได้รับการดัดเสิอกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ก.ย.-65 412
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพี่อใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน ของกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดยะลา

49,990.00 49,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมไบน์ 49,990.00

413
จ้างซ่อมเครืองปรนเตอร์ฃองกองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 
477-62-0015 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมไนบ์ 1,300.00

414
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการ อบจ.ยะลา กีฬาสัมพันธ์ 
ประจำปี 2565 กิจกรรม การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 
อบจ.ยะลา า7\14, ? ^ 0  ธ ^ช ฬ เผ 7 0ผ  ๐ -เ/ค (ว ผ ร เ-แ ก

22,830.00 22,830.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุบส่วนจำกัดฟาฮัด 

ดืไขบ์กรุ๊ป
22,830.00

415
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครืองปรับอากาศ จำนวน 1 เครือง 
จองสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 5,280.00 5,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปกร์แอร์ 5,280.00

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ของกองการเจ้าหน้าที่
416 2,114.00 2,114.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดฬาฮัด 
ดีไซน์กรุ๊ป

2,114.00

417
จ้างติดตังระบบกล้องวงจรปีดแหล่งท่องเที่ยวบ่อนำร้อน 
เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 500,000.00 500,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมไนน์ 480,000.00

418
จ้างบำรุงรักษาเครืองปรับอากาศ จำนวน 8 เครือง ของ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปกร์แอร์ 12,500.00

จ้างซ่อมเครืองปรับอากาศ จำนวน 26 เครือง ของสำนัก 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดะ419 48,200.00 48,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผังเมิอง 4 แอร์ 48,200.00

420
จ้างซ่อมรถกระบะ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กง-5129 
ยล ของกองข่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 6,029.45 6,029.45 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ป้ตตานีเจริญเท 
รดดึ๋ง (1972) จำกัด

6,029.45

' เลขที 00467/2565 
ลว 1 กับยายน 2565 
ใบลังซื้อ

' เลขที 00468/2565 
ลว 1 กันยายน 2565 
ใบลังจ้าง

'  เลขที 00469/2565 
ลว 1 กันยายน 2565 
ใบลังจ้าง

'  เลขที่ 00470/2565 
ลว 1 กันยายน 2565 
ใบลังจ้าง

1 เลขที 00471/2565 
ลว 1 กับยายน 2565 
ใบลังจ้าง

' เลขที 00472/2565 
ลว 2 กันยายน 2565 
ใบลังจ้าง
เลขที 00473/2565 
ลว 2 กันยายน 2565 
ใบลังจ้าง
เลขที 00476/2565^ ^ 
ลว 2 กันยายน 2565 
ใบลังจ้าง
เลขที 00477/2565 
ลว 6 กับยายบ 2565 
ใบลังจ้าง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ซ้ือหรือจ้าง



เดือน ลำดับ
งาบจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จอซื้อ

หรีอจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรีอจ้าง
ผู้ได้รับการดัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหริอจ้าง

เลขที่และวันที่จอง
สัญญาหรีอข้อตกลง

ซื้อหริอจ้าง

ก.ย.-65 421
ขอวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับโรงเรียบลำพะยาประขา 
นุเคราะห์ 14,780.00 14,780.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า 
จำกัด

เลขท 00479/2565
14,780.00 ลว 9 กันยายน 2565

ใบลังซื้อ

422
จ้างข่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กด-4392 ยล 
ของสำนักงาบเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 2,253.42 2,253.42 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บีตตานีเจริญเท 
รดดิ้ง (1972) จำกัด

เลขท 00480/2565
2,253.42 ลว 9 กันยายน 2565

ใบลังจ้าง

423
จ้างบำรุงรักษาและข่อมเขมรถยนต์กระบะ 4 ประตู 
หมายเลขทะเบียน กค - 4943 ยล ของกองการสักษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

เลขที 00481/2565
35,470.00 35,470.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอกพิทเจริญการยาง 35,470.00 ลว 9 กันยายน 2565

ใบลังจ้าง

424
จ้างข่อมเคริองปริ้นเตอร์ของกองจ่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 
417-62-0017 จำบวบ 1 เครื่อง

เลขที 00482/2565
6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมไนน์ 6,700.00 ลว 12 กันยายน 2565

ใบลังจ้าง
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 416-62-015 
ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
จำนวน 1 เครื่อง

เลขที 00483/2565
425 2,790.00 2,790.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมไบบ์ 2,700.00 ลว 12 กันยายน 2565

ใบลังจ้าง

426
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถบรรทุก 10 ล้อ ท้ายลาด 
หมายเลขทะเบียน 80 - 4223 ยล ของกองซ่าง

เลขท 00484/2565
18,140.00 18,140.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คีอกพิทเจริญการยาง 18,140.00 ลว 14 กันยายน 2565

ใบลังจ้าง

427
ขึอวัสดุสำนักงาน จำบวบ 26 รายการ ของหน่วยตรวจ 
สอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เลขท 00485/2565
8,905.00 8,905.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 8,905.00 ลว 19 กันยายน 2565

โบลัง1ซ้ือ

428
จ้างซ่อมรถบำรุงทางลาดยาง 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 
80-5576 ยล ของกองซ่าง อบจ.ยะลา

เลขที 00486/2565
98,910.00 98,910.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอ่ขัยการซ่าง 98,910.00 ลว 20 กันยายน 2565

โบลังจ้าง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ของกองซ่าง 
อบจ.ยะลา

เลขที 00487/2565
429 99,950.00 99,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมไบน่ 99,950.00 ลว 20 กันยายน 2565

โบลังซ้ือ



เดือน สำสับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลีอกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง

ก.ย.-65 430
จ้างซ่อมรถตักดินล้อยาง รุ่น 0 \ 1  930 ของกองช่าง 
อบจ.ยะลา 77,000.00 77,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคเอม-แทรกเตอร์

เลขที 00488/2565
77,000.00 ลว 20 กันยายน 2565

ไบสังจ้าง

431
ซื้อบีมคลัทข์ล่าง จำนวน 1 ลูก สำหรับรถบรรทุกเทท้าย 
หมายเลขทะเบียน 80 - 5240 ยล 3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบั่นขุ่ยเลี่ยง อาหสั่ย 
ยนตร์

เลขที 00489/2565
3,638.00 ลว 21 กันยายน 2565

ใบสังซีอ
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ ของกองช่าง 
อบจ.ยะลา

เลขที 00490/2565
432 43,452.00 43,452.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบรณ์ 43,452.00 ลว 21 กันยายน 2565

ใบสังซ้ื อ
ซื้อวัสดุงาบบ้านงานครัว ของกองช่าง

433 19,152.00 19,152.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยะลาหยู่ง่วนล้ง 

จำกัด

เลขที 00491/2565
19,152.00 ลว 21 กันยายน 2565

ใบสังซีอ
ซื้อวัสดุการเกษตรของโรงเรียนสำพะยาประขาบุเคราะห์ 
จำนวน 11 รายการ434

เลขท 00492/2565
49,970.00 49,970.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรเจริญ.รุ่งเรือง 49,970.00 ลว 21 กับยายน 2565

ใบลังขีอ

435
จ้างเหมาบริการสำเนาเอกสาร พร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 100 เล่ม

43,500.00 43,500.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.ยะลาการพิมพ์ 

(1992)

เลขที 00493/2565
43,500.00 ลว 23 กันยายน 2565

ใบลังจ้าง

436
จ้างข่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - 5830 ยล 
ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เลขที 00494/2565
5,580.00 5,580.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอ็น.ออดิโอคาร์ 5,580.00 ลว 26 กันยายน 2565

ใบลังจ้าง

437
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป็อมยาม คสล.รร. 
ลำพะยาประขาบุเคราะห์ ต.สำพะยา อ.เมอง จ.ยะลา 350,000.00 355,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น. 
เอ็น.พี.บีลดิ้งกรุ๊ป

เลขที 00495/2565^
349,000.00 ลว 26 กันยายน 2565

สัญญาจาง

438
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำบวบ 1 รายการ เพิอ่ใข้ 
ในการปฏิบัติราขการของสำนักงาบเลขาบุการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด

เลขที 00496/2565
27,600.00 27,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมไบบ์ 27,600.00 ลว 27 กันยายน 2565

ใบส่ังซ้ือ



เดือน ลำดับ
งานจัดซ ื้อจัดจ้าง วงเงินทีขอซื้อ 

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

ก.ย.-65 439
จ้างก่อสร้างปืายประชาสัมพันธ์โครงเหลืก จำนวน 3 จุด

76,000.00 79,000.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น. 

เอ็น.พี.บิลดิ้งกรุ๊ป
75,000.00

เลขที 00498/2565 
ลว 28 กันยายน 2565 
สัญญาจ้าง

440
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ เพี่อใช้ 
ในการปฎิบ้ตราซการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 30,590.00 30,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมไนน์ 30,590.00

เลขที 00499/2565 
ลว 29 กันยายน 2565 
โบสังซิอ

26,163,189.74 25,829,228.10


