
ประกาศ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา 
เรือ่ง เผยแพรแ่ผนการจดัซือ้จดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. เอ(ะ๖๐ กำหนดใหห้นว่ยงานชองรัฐ 
จดัทำแผนการจดัซือ้จดัจา้งประจำป ี และประกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศชองกรมบญัชกีลางและของ 
หนว่ยงานของรฐัตามทีก่รมบญัชกีลางกำหนด และใหป้ดีประกาศโดยเปดิเผย ณ สถานทีป่ดีประกาศของหนว่ยงาน 
ชองรัฐ น้ัน

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ขอประกาศเผยแพรแ่ผนการจดัซือ้จดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ ๒๕๖๕ ตามเอกสารทีแ่นบทา้ยประกาศนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ษ.ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายระเด่น สะมะแอ)
รองบายกองค์การบริหารส่วนจังทวัดยะลา รักษาราชการแทน

บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



รายละเอียดแนบหัายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (IV!๖๔๑๐๐๐๒๔๒๑๖) ลงวันท่ี ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ
ท่ี

รหัสแผนจัดซ้ือจัด 
จ้าง ซ่ือโครงการ

งบประมาณ 
โครงการ 

(บาท)

คาดว่าจะ 
ประกาศจัด 
ซ้ือจัดจ้าง 
(เดือน/ปี)

๑ โ5๖๔๑๐๐๐๗๕๒๐๑ โครงการกอ่สรา้งอาคารอเนกประสงค ์ คสล. ๒ ช้ัน 
บา้นนํา้เยน็ หมู่ท่ี ๒ ตำบลลำใหม ่ อำเภอเมอืงยะลา 
จงัหวดัยะลา

๒,๘๙๙,๐๐๐.๐๐ * ๐๑/ ๒๕๖๕

๒ ?๖๔๑๐๐๐๗๕๑๙๐ โครงการกอ่สรา้งทอ่เหลีย่ม คสล. ขา้มบงึลาโมะ๊ บา้น 
บเูกะ๊ลาโมะ๊ หมู่ท่ี ๖ ตำบลอาซอ่ง อำเภอรามนั 
จงัหวดัยะลา

๒ ,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ / / ๐๑/ ๒๕๖๕

๓ ?๖๔๑๐๐๐๗๕๑๘๓ โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางผวิแอสฟล้ทด์กิคอนกรตี 
สายชมุขนเบอรเ์ลง้ เขตเทศบาลนครยะลา - ซอยกูโบร์ 
ลาแล บา้นกำปงบเูกะ๊ หมู่ท่ี ๘ ตำบลสะเตงนอก 
อำเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา

๗ ,๑๙๖,๐๐๐.๐๐ X, ๐๑/ ๒๕๖๕

(X ?๖๔๑๐๐๐๗๕๑๗๐ โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายเลยีบทางรถไฟ บา้น 
อาตะควูอ หมู่ท่ี ๓ ตำบลกอตอตอืระ๊ - บา้นบาลาสม ี
แล หมู่ท่ี ๕ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามนั จังหวัด 
ยะลา

๓ ,๙๕ ๐,๐๐๐.๐๐ 
/ '

๐๑/ ๒๕๖๕

๕ ?๖๔๑๐๐๐๗๕๑๖๒ โครงการกอ่สรา้งถนน คลล. สายรมิแมนาบตึตาน ี บา้น 
ตาราแดะ หมู่ท่ี ๓ - บา้นตะโล๊ะสาล ี หมู่ท่ี ๔ ตำบลบนั 
นงัสาเรง อำเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา

๒,๘๕๐,๐๐๐.๐9 1®0
..

๖ เะ'๖๔๑๐๐๐๗๕๑๔๔ โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายบา้นปาลอบาตะ๊ - 
ซอยจฬุา หมูท่ี่ ๑๓ ตำบลตลิง่ขนั อำเภอบนันงัสตา 
จงัหวดัยะลา

๓ ,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  ̂๐๑/ ๒๕๖๕

๗ I3๖๔๑๐๐๐๗๔๔๓๔ โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายบา้นฆาเตง็ - บา้นปอ 
เอาะ หมู่ท่ี ๖ ตำบลเขือ่นบางลาง อำเภอบนั'นงัสตา 
จงัหวดัยะลา

๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
4
, ๐๑/ ๒๕๖๕



ประกาศ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา 
เรือ่ง เผยแพรแ่ผนการจดัซือ้จดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕:๖๕:

ตามพระราซบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕:๖๐ กำหนดใหห้นว่ยงานของรัฐ 
จดัทำแผนการจดัซือ้จดัจา้งประจำป ี และประกาศเผยแพรในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลางและของ 
หนว่ยงานของรฐัตามทีก่รมบญัชกีลางกำหนด และใหป้ดีประกาศโดยเปดีเผย ณ สถานทีป่ดีประกาศของหนว่ยงาน 
ของรัฐ น้ัน

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ขอประกาศเผยแพรแ่ผนการจดัซือ้จดัจา้ง ประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ ๒๕:๖๕ ตามเอกสารทีแ่นบทา้ยประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที ดลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(**3ยระเส่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การ!ฟ้เหารส่วนจ้งห■ ฬั*)ะลา รักษาราขการแทน 

1นาช#อง?ค์การนริหารส่วนจ้งหจ้*1ยะลา



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (^๖๔๑๐๐๐๒๔๐๕๓) ลงวันท่ี ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ
ท่ี

รหัสแผนจัดซ้ือจัด 
จ้าง ซ่ือโครงการ

งบประมาณ 
โครงการ 

(บาท)

คาดว่าจะ 
ประกาศจัด 
ซ้ือจัดจ้าง 
(เดือน/ปี)

๑ โ5๖๔๑๐๐๐๗๔๓๔๐ โครงการกอ่สรา้งอาคารอเนกประสงค ์คสล. ๒ ช้ัน 
บา้นตกู ู หมู่ท่ี ๒ ตำบลยะตะ๊ อำเภอรามนั จังหวัด 
ยะลา

๒,๘๙๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒/ ๒๔๖๔

๒ ? ๖๔๑๐๐๐๗๔๓๑๐ โครงการกอ่สรา้งอาคารอเนกประสงค ์ คสล. ๒ ช้ัน 
บา้นตะโละ๊หะลอ หมู่ท่ี ๒ ตำบลตะโละ๊หะลอ อำเภอ 
รามนั จงัหวดัยะลา

๒,๘๘๔,๐๐๐.๐๐ ๑๒/ ๒๔๖๔

๓ ? ๖๔๑๐๐๐๗๔๓๐๓ โครงการกอ่สรา้งอาคารอเนกประสงค ์คสล. ๒ ช้ัน 
บา้นกำปงบเูกะ๊ หมู่ท่ี ๔ ตำบลโกตาบาร ู อำเภอรามนั 
จงัหวดัยะลา

๒ ,๙๑๖,๐๐๐.๐๐ ๑๒/ ๒๕๖๔

๔ โ3๖๔๑๐๐๐๗๔๓๔๙ โครงการกอ่สรา้งอาคารอเนกประสงค ์คสล. ๒ ช้ัน 
บา้นบาซาตาแป หมู่ท่ี ๘ ตำบลกาบงั อำเภอกาบงั 
จงัหวดัยะลา

๒,๙๒๔,๐๐๐.๐๐ ๑๒/ ๒๔๖๔

๔ ?๖๔๑๐๐๐๗๔๓๖๖ โครงการกอ่สรา้งอาคารอเนกประสงค ์คสล. ๒ ช้ัน 
บา้นบยีอ หมู่ท่ี ๔ ตำบลบาเจาะ อำเภอบนันงัสตา 
จงัหวดัยะลา

๒,๙๒๖,๐๐๐.๐๐ ๑๒/ ๒๔๖๔

๖ [-*๖๔๑๐๐๐๗๔๓๗๘ โครงการตดิตัง้ถงัเกบ็นํา้ใตด้นิและตดิตัง้บมีนํา้พรอ้ม 
ระบบทอ่รดนํา้ตน้ไมบ้อ่นํา้รอ้นเบตง

๔๘๗,๐๐๐.๐๐ ๑๒/ ๒๔๖๔

๗ ? ๖๔๑๐๐๐๗๔๓๘๙ โครงการปรบัปรงุและซอ่มบำรงุรกัษาทาง รหัสทาง 
หลวงทอ้งถิน่ ยล.ถ ๑-๐๐๐๔ บา้นหนา้ถํา้ ตำบลหนา้ 
ถํา้ อำเภอเมอืงยะลา - บา้นบาโงยรีา ตำบลสะเอะ 
อำเภอกรง1ปีบัง จงัหวดัยะลา

๑,๐๗๔,๐๐๐.๐๐ ๑๒/ ๒๔๖๔

๘ ?๖๔๑๐๐๐๗๔๔๐๗ โครงการปรบัปรงุและซอ่มบำรงุรกัษาทาง สายบา้น 
มายอ ตำบลธารโต - บ้านควนหินดำ ตำบลบา้นแหร 
อำเภอธารโต จงัหวดัยะลา

๑๑,๖๒๔,๐๐๐.๐๐ ๑๒/ ๒๔๖๔

๙ [-*๖๔๑๐๐๐๗๔๔๒๖ ๑,๒๓๙,๐๐๐.๐๐ ๑๒/ ๒๔๖๔



ลำดบั
ท ี่

รหสัแผนจดัซือ้จดั 
จา้ง ซือ้โครงการ

งบประมาณ 
โครงการ 

(บาท)

คาดวา่จะ 
ประกาศจดั 
ซือ้จดัจา้ง 
(เดอืน/ป)ี

โครงการปรบัปรงุและซอ่มบำรงุรกัษา ทางรหสัทาง 
หลวงทอ้งถิน่ ยล.ถ. ๑-๐๐๕๑ บา้นบาลอบาตะ๊ 
ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปนิงั - บา้นหลกัเขต ตำบล 
บันนงัสตา อำเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา

๑๐ ?๖๔๑๐๐๐๗๕๐๒๘ โครงการปรบัปรงุและซอ่มบำรงุรกัษาทางรหสัทาง 
หลวงทอ้งถิน่ ยล.ถ. ๑-๐๐๖๘ บา้นคอกชา้ง - บา้น 
ปาโจแมเราะ ตำบลแมห่วาด อำเภอธารโต จังหวัด 
ยะลา

๑,๑๗๐1๕๐๐.๐๐ ๑๒/ ๒๕๖๔


