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เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตามที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้แจ้งให้กองคลัง ดำเนินการจัดส่งข้อมูล 
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ชององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง รายละเอียดปรากฏตาม'เอกสารท่ีแนบมาพร้อมน้ี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65067465923

ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการแข่งขันทักษะหางวิชาการระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเอพาะเจาะจง

26.956.00 บาท

26.956.00 บาท

6. ราย,ซ่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับจังหวัด ระดับภาค

0953531000049 ห้างห้นส่วนจำกัด ยะลาบริบรณ์ 26,956.00และระดับประเทศ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

7. ผู้ที่ได้รับการดัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
สถานะสัญญาล่าดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ขอผูชาย

ในระบบ 6-0? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน เหตุผลทดัดเลือก

1 0953531000049 ห้างหุบส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 650714002629 00360/2565 01/07/2565 26,956.00 ส่งงานครบถ้วน เบันผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไชที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. งบประมา{น

5. ราคากลาง

องคการบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65067322417

ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการแข่งขันทักษะทางริซาการระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ โดยริซีเฉพาะเจาะจง

24.255.00 บาท

24.255.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลข1ประจำตัวผู้เลืยภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ซ้ือวัสดุ อุปกรณต่างๆ ตามโครงการแข่งขันทักษะทางริขาการระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับประเทศ กองการสีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด 0953527000285 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน่ 24,255.00
ยะลา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

0 •/ เลขประจำตัว " เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /ลาดับ
ผู้เสียภาษีอากร ซอผูขาย

ในระบบ 6-ธเ3 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลือก

1 0953527000285 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฌน่ 650614519805 00361/2565 01/07/2565 24,255.00 ส่งงานครบด้วน เษีนผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอมลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน องค่การบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65047366957

3. ข่ือโครงการ ชื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ติดต้ังขุดกล้อง (โอก^6X6ท06 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 120,000.00 บาท

5. ราคากลาง 117,000.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลข,ประจำตัวผู้เลืยภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 ติดตั้งขุดกล้อง (โอก7อโอก06 1900700101021 ร้านคอมไนน์ 116,000.00

7. ผู้ทได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วับที่ทำสัญญา /
สถานะสัญญาสำดิบ

ผู้เสียภาษีอากร
ขอผูขาย

ในระบบ 6-ธ? ใบส่ังช้ือ ใบส่ังช้ือ
จำนวนเงิน เหตุผลทคัดเลอก

1 1900700101021 ร้านคอมไนน์ 650701000405 00362/2565 05/07/2565 115,000.00 ส่งงาบครบล้วน เษีนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



1. หน่วยงา'น

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

ขอ้มลูสาระสำคญัใบสญัญา

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65077069957

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแขมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน 40-0189 ยล ของโรงเรียบลำพะยาประชานุเคราะห์ ย่ีห้อ 7 0 7 0 7 4  รหัสพัสดุ 035-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11.215.21 บาท

11.215.21 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

บำรงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ต้ หมายเลขทะเบียน 40-0189 ยล ของโรงเรียนลำพะ
1

ยาประชานุเคราะห์ ยี่ห้อ 70707 ,4  รหัสพัสดุ 035-56-0001 0945482000011 บรษ่ท พธานพาณชย จ่ากด 11,215.21

7. ผู้ท่ี,ให้รับการดัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว * เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /ลำดับ
ผู้เสียภาษีอากร

ซอผูขาย
ในระบบ 6-09 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทดัดเลือก

1 0945482000011 บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด 650714095039 00363/2565 07/07/2565 11,215.21 ส่งงานครบถ้วน เบีนผู้มีคุณสมบีติดรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัใบสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

65027393672

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ข้ัน บ้านบาซาตาแป หมู่ท่ี 8 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก 

2,924,000.00 บาท 

2,912,478.36 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ข้ัน บ้านบาซาตาแป หมู่ท่ี ๘ ตำบลกาบัง อำเภอ 
กาบัง จังหวัดยะลา (72.12.11.01 ) 0953553000530 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดือแป วัสดุ 2,906,900.00

0953554000487 ห้างหุ้นส่วนจำกัดหลานช้อยก่อสร้าง 2,900,000.00

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เลียภาษีอากร
ขื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-29

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สลานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

1 0953554000487 ห้างหุ้นส่วนจำกัดหลาบช้อยก่อสร้าง 650622019802 364/2565 07/07/2565 2,893,000.00 จัดทำส ัญญา/1=0. แล้ว
เป๋นผูมีคุณสมบ้ติและข้อเสนอทางเทคนิค 
ถูกล้องครบด้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ํา 
สุด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

65027391560

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ข้ัน บ้านนํ้าเย็บ หมู่ท่ี 2 ตำบลสำโหน่ อำนาอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก 

2,899,000.00 บาท 

2,903,436.32 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มืดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสยภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2ข้ัน บ้านนํ้าเย็น หมู่ที, 2 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง 
ยะลา จังหวัดยะลา (72.11.11.11 )

0953553000092 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พาณิชย์ 2,896,500.00

0953559000051 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขันซายน่โยธากิจ 2,897,500.00

7. ผู้ทโด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เลืยภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ใบระบบ 6-6?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953553000092 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พาณิชย์ 650622018873 365/2565 07/07/2565 2,894,000.00 จัดทำสัญญา/ ? 0  แล้ว
เย็นผู้มืคุณสมบ้ตและข้อเสนอทางเทคนิค 
ถูกต้องครบล้วนและเย็นผู้เสนอราคา ตา—, 
สุด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาบ

2. เลขท่ีโครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65077017566

จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแขม เครื่องพิมพ์ ^^ก0ท รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๔๘๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

900.00 บาท

900.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องพิมพ์ ^^ก^ก รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๙-๐๔๘๗ 1900700101021 ร้านคอมไนน่ 900.00

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร

ขื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา 

ในระบบ 6-(ว่?
เลขที่สัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วันที่ทำสัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

1 1900700101021 ร้านคอมไบน่ 650714084803 00366/2565 08/07/2565 900.00 จัดทำสัญญา/ ? 0  แล้ว เฟ้นผู้มีคุณสมบ้เติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอมลูสาระสำคญัใบสญัญา

1. หนวยงาบ องค์การบริหารสวบจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65067574640

3. ข่ือโครงการ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๓-๐๐๕:๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 7,480.00 บาท

5. ราคากลาง 7,480.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพจารฌา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๓-๐๐๔๕ 3940700156441 ร้านปกรณ์แอร้ 7,480.00

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วับที่ทำสัญญา /
สถานะสัญญาล่าตับ

ผู้เสียภาษีอากร
ขอผู,ขาย

ในระบบ 6-ธ? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จาบวนเงิน เหตุผลทคัตเลือก

1 3940700156441 ร้านปกรณ์แอร้ 650714070652 00367/2565 12/07/2565 7,480.00 ส่งงานครบถ้วน เย็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65077019763

3. ข่ือ'โครงการ ซื้อยางปัดนํ้าฝน จำนวน ๑ ขุด เ1

4. งบประมาณ 300.00 บาท

5. ราคากลาง 300.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มืดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ยางปัดนํ้าฝบ เพื่อใข้กับรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๙๔ ยล ของสำนักปลัด

0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 300.00องค์การบริหารส่วนจังหวัด

7. ผู้ท่ี'โต้,รัชการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ขื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-5?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 650714127518 00368/2565 12/07/2565 300.00 ส่งงานครบถ้วน เบีนผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายซื่อผู้เสนอราคา

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65077152010

ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาและถ้วยรางวัล จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการกีฬาฟูตซอล อบจ.ยะลา สัมพันธ์มวลซบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32.400.00 บาท

32.400.00 บาท 

มิดังนี้

รายการพจารณา เลขประจำตัวผู้เลืยภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

วัสดอปกรณ์การแข่งขันกีฬาและถ้วยรางวัล ตามโครงการกีฬาฟตซอล อบจ.ยะลา
ร้านเอึมเอสสปอร์ต1

สัมพันธ์มวลชน 1950600135837 32,400.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำคัว 

ผู้เลียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-ธเ3

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่ดัดเลือก

1 1950600135837 ร้านเอ็มเอสสปอร์ต 650714192173 00369/2565 12/07/2565 32,400.00 ส่งงาบครบถ้วน เป๋นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไฃท่ืกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65077150653

3. ช่ีอ'โครงการ ข้อนํ้าดี่มและนํ้าแข็ง โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบจ.ยะลา สัมพันธ์มวลขบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 30,040.00 บาท

5. ราคากลาง 30,040.00 บาท

6. รายซื่อผ้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาที่อากร รายชี่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 จัดข้อนี้าดึ่มและนํ้าแข็ง โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบจ.ยะลา สัมพันธ์มวลซน 3800600447666 ร้าน พ่ีใบ 30,040.00

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเสือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ล่าดบ

ผู้เสียภาที่อากร
ซอผูขาย

ใบระบบ 6-ธเ3 ใบส่ังข้อ ใบส่ังข้อ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลอก

1 3800600447666 ร้าน ท่ีโบ 650714191983 00370/2565 12/07/2565 30,040.00 ส่งงานครบถ้วน เป๋นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัใบสญัญา

1. หน่วยงา'น

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่บจังหวัดยะลา

65077144411

จ้างทำป้ายประขาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบจ.ยะลา สัมพันธืมวล1ขน กองการสีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29.975.00 บาท

29.975.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
จ้างทำป้ายประขาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบจ.ยะลา สัมพันธีมวลซน 
กองการสีกษา ศาลนาและวัฒนธรรม

0953557000208 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาฮัดดีไซน์ กรุ๊ป 29,975.00

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการดัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ซอผูขาย

ในระบบ 6-ธเ3 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคิดเลอก

1 0953557000208 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาฮัดดีไซน์ กรุ๊ป 650714193063 00371/2565 12/07/2565 29,975.00 ส่งงานครบถ้วน เป๋นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาบ

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. ง‘ชประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65077152097

เช่าสนาม โครงการการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบจ.ยะา สัมพันธ์มวลชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40.000. 00 บาท

40.000. 00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 เข่าสนาม โครงการการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบจ.ยะลา สัมพันธ์มวลซน 0955559000819 ยะลาสเตเคียม 40,000.00

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเสือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / นล่าดับ
ผู้เสียภาษีอากร

ซอผูขาย
ในระบบ 6-69 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ

จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเสือก

1 0955559000819 ยะลาสเตเคียม 650714193358 00372/2565 12/07/2565 40,000.00 ส่งงาบครบถ้วน เป๋นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ซอมลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่เครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65077191472

จ้างทำป้ายไวนิลกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเอพาะเจาะจง

9.750.00 บาท

9.750.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพจารณา เลขประจำตัวผู้เสยภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 จัดทำป้ายไวนิลกำหนดหน่วยเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ขนาด 1.00 X 1.50 เมตร 0992003232127 หสม.กราฟฟิคมีเดียโฆษณาโดยวีระคักดิ้ คงคืน 9,750.00

7. ผู้ท่ีได้'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เลืยภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ใบระบบ ร-ธ!3

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังช้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังช้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0992003232127
หสม.กราฟฟิคมีเดียโฆษณาโดยวีระ 
ศักดิ คงคืน 650714193245 00373/2565 12/07/2565 9,750.00 ส่งงานครบถ้วน เป๋นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65077008678

3. ซ่ือโครงการ จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถาเดดินตีบตะขาบ ทะเบียน ตค-76 ยล ของกองช่าง องค์การบริหาส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 27,400.00 บาท

5. ราคากลาง 27,400.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 ) 1959900555091 ร้าน เคเอม-แทรกเตอร์ 27,400.00

7. ผู้ที่!ด้รับการดัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร

ซื่อผู้ชาย
เลขคุมสัญญา 

ในระบบ 6-ธ?
เลขที่สัญญา /  

ใบส่ังช้ือ
วันที่ทำสัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 1959900555091 ร้าน เคเอึม-แทรกเตอร์ 650714087912 00374/2565 18/07/2565 27,400.00 ส่งงานครบถ้วน เบีนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65077007473

ซ้ือวัสดุสำหรับใช้ใบโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสาบสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพ่ือคืนความสุขสู่ชุมขน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดย1วิธีเฉพาะเจาะจง

36.700.00 บาท

36.700.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1
ช้ือวัสดุสำหรับใช้ใบโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสาบสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕: 0953527000285 ห้างหุบส่วนจำกัด ยะลาไทยวัดเน่ 36,700.00

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
สถานะสัญญาสำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ซอผูขาย

ในระบบ 6-ธ9 ใบส่ังช้ือ ใบส่ังช้ือ
จำนวนเงิน เหตุผลทคัดเลอก

1 0953527000285 ห้างห้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน่ 650714115158 00375/2565 18/07/2565 36,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ซอมลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65067328004

ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถเทรลเลอร์ 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 4223 ยล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

888.10 บาท

888.10 บาท

6. รายซื่ฮผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการสายไมล์และกระจกมองข้าง สำหรับรถเทรลเลอร์

เ / 5959999020642 ร้านบั่บซุ่ยเลี่ยง อาหลั่ยยนตร์ 888.1010 ลอ หมายเลขหะเบียน 80 - 4223 ยล

7. ผู้ท่ีโต้'รับการดัดเลือก ได้แก่

สำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
'ในระบบ 6-ธ?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วับที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีดัดเลือก

1 5959999020642 ร้านบั่นซุยเลี่ยง อาหลั่ยยนตร์ 650614434376 00376/2565 18/07/2565 888.10 ส่งงาบครบล้วน เบีนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข'ท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

65067329071

ซ้ือโข้คอัพปรับระดับพวงมาลัย สำหรับรถเกลี่ยดิน หมายเลขทะเบียน ต - 0192 ยล จำบวบ ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3.959.00 บาท

3.959.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสยภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 โข้คอัพปรับระดับพวงมาลัย สำหรับรถเกลี่ยดิบ หมายเลขทะเบียน ต - 0192 ยล 5959999020642 ร้านบั่นชุ่ยเลี่ยง อาหสั่ยยนตร์ 3,959.00

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการดัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วับที่ทำสัญญา /
ล่าดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ซอผูขาย

ในระบบ 6-6? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทดัดเลือก

1 5959999020642 ร้านบั่นชุ่ยเลี่ยง อาหลั่ยยนตร์ 650614434172 00377/2565 18/07/2565 3,959.00 ส่งงานครบถ้วน เบีนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65067600912

3. ช่ือโครงการ จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ใบการปฎิบ้ตงาบของกองคลัง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 3,460.00 บาท

5. ราคากลาง 3,460.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 จ้างทำตรายาง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง 3959900086844 ร้านพงษคิเล'ป้บลิอก 3,460.00

7. ผู้'ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-59

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วับที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเสือก

1 3959900086844 ร้านพงษ์คิเล'ป้บถ้อก 650714099806 00378/2565 18/07/2565 3,460.00 ส่งงาบครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัใบสญัญา

1. หน่วยงาบ

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65077244863

ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เพี่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แทบตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเบตง
จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18.645.00 บาท

18.645.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
จัดซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 1 บัตรตัวอย่าง และบัตร 
ทาบผู้พิการทางสายตา สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 18,645.00
ยะลา แทนตำแหน่งท่ีว่าง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเบตง

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการดัดเลือก ได้แก่

สำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร

ซื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา 

ใบระบบ 0-6?
เลขที่สัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วันที่ทำสัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่ดัดเลือก

1 0994000188251
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ 
ปกครอง

650714235114 00379/2565 18/07/2565 18,645.00 ส่งงานครบถ้วน เป๋นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ีอบไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65077133491

จ้างทำป้ายเหล็กในโครงการ จำนวน ๒๔๑ รายการ ของกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37.900.00 บาท

37.900.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลข1ประจำคัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 ทำป้ายเหล็กในโครงการ ของกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 0953557000208 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาฮัดดีไซน์ กรุ๊ป 37,900.00

7. ผู้ท่ีได้'รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว ^ " เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /ลำดับ
ผู้เสียภาษีอากร

ขอผูขาย
ในระบบ 6-ธ9 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลือก

1 0953557000208 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาฮัดดีไฃน่ กรุ๊ป 650714244014 00380/2565 19/07/2565 37,900.00 ส่งงาบครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาบ

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่บจังหวัดยะลา

65077277181

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในงานการเลือกตั้งสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แทบตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18.960.00 บาท

18.960.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสืยภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ซื้อวัสดอปกรณ์ สำหรับใช้ในงานการเลือกต้ังสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด * V 1 0 ^ ^ --1
ยะลา แทนตำแหน่งท่ีว่าง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 0953531000049 หางหุนสวนจากด ยะลาบริบูรณ 18,960.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-ธ?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 650714249963 00381/2565 19/07/2565 18,960.00 ส่งงาบครบด้วน เป๋นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาบ

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65077286897

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อใข้ในการเลือกตั้งสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แทนตำแหน่งท่ีว่าง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โดย่วิธีเฉพาะเจาะจง
14.080.00 บาท

14.080.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง เพ่ือใช้ในการเลือกตั้งสมาซิกสภาองค์การบริหาร

1 1 1 1  V \ 0953531000049 ห้างห้นส่วนจำกัด ยะลาบริบรณ์ 14,080.00สวนจังหวัดยะลา แทนตำแหนงทีวาง เขตเลือกดังที ๑ อำเภอเบตง จังหวัดยะล

7. ผู้'ท่ี!ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว *4 " เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ซิอผูขาย

ในระบบ 6-ธ? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัตเลือก

1 0953531000049 ห้างหุบส่วนจำกัด ยะลาบริมูรณ์ 650714250792 00382/2565 19/07/2565 14,080.00 ส่งงาบครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65077323741

จ้างจัดทำสื่อประขาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แทบตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45.195.00 บาท

45.195.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

0953555000472 แสงสี วัฒนธรรม ส่ือสาร 45,195.00แทนตำแหนงทวาง เขตเลือกดังฑิ ๑ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

7. ผู้ท่ี,โต้,รัชการดัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-ธ?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่ดัดเลือก

1 0953555000472 แสงสี วัฒนธรรม ส่ือสาร 650714257885 00384/2565 20/07/2565 45,195.00 ส่งงาบครบถ้วน เป๋นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ข่อมลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายชื่อผู้เสนอราคา

องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา 

65077281895

จ้างทำสมุดแบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสวบจังหวัดยะลา
โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง
6.650.00 บาท

6.650.00 บาท 

มีดังบี้

เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

รายการพ ิจารณา เลข1ประจำตัวผู้เล ืยภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
สมุดแบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอ

0953535000256 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาการพิมพ์ (1992) 6,650.00เบตง จังหวัดยะลา

7. ผู้ท่ี'ได้,รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เส ียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-69

เลขที่สัญญา /  
ใบสั่งซื้อ

วับที่ทำสัญญา /  
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สลานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953535000256
ห้างหุ้นสวนจำกัด ยะลาการพิมพ์ 
(1992)

650714284083 0 03 85 /25 65 2 0 /0 7 /2 56 5 6,650.00 ส่งงานครบถ้วน เป๋นผู้มีคุณสมปติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65077083365

ซื้อวัสดุงาบบ้านงาบครัว จำนวน ๘ รายการ เพ่ีอใข้ใบกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19.090.00 บาท

19.090.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 วัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ีอไข้ในกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 0955535000096 ยะลาหยู่ง่วนด้ง 19.090.00

7. ผู้ท่ีโต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /สำดับ
ผู้เสียภาษีอากร

ซอผูขาย
ในระบบ 6-ธ? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทดัดเลอก

1 0955535000096 ยะลาหยู่ง่วนด้ง 650714134050 00386/2565 22/07/2565 19,090.00 ส่งงานครบด้วน เป๋นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ท่ีอ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายซื่อผู้เสนอราคา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

65027413328

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ขั้นบ้านดูถู หมู่ท่ี 2 ตำบลยะต็ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

2,892,000.00 บาท 

2,900,375.16 บาท 

มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา \ ราคาท่ีเสนอ

1
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ข้ัน บ้านดูถู หมู่ท่ี ๒ ตำบลยะด้ะ อำ๓ อรามับ 
จังหวัดยะลา (72.12.11.01 ) 0953542000096 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาดีโยธากิจ 2,892,000.00

0953550000466 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีชัน การก่อสร้าง 2,890,000.00

7. ผู้ท่ี'โต้,รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ที่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-09

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังช้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังช้ือ

จำนวนเงิน - สลานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953550000466 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีชัน การก่อสร้าง . 650722001647 387/2565 22/07/2565 . 2,883,000.00
ส่งงานล่าข้ากว่า 

กำหนด

เป๋นผู้มีคุณสมมัดและข้อเสนอทางเทคนิค 
ถูกต้องครบอ้วนและเฟ้นผู้เสนอราคา ดา - 
สุด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายซื่อผู้เสนอราคา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

65077272641

จ้างพิมพ์คำลงนามถวายพระพรชัยมงคล หระบาทสมเด็จพระวซิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๑๐

18.000. 00 บาท

18.000. 00 บาท 

มีดังนี้

เน่ืองในวับเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๖๕ฉ๕ โดย1วิธีเฉพาะเจาะจง

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลืยภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
จ้างพิมพ์คำลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

3100903017176 หนังสือพิมพ์ เอเชีย ทเดย์ 18,000.00รัชกาลท่ี ๑๐ เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข

7. ผู้'พโล้,รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว น " เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ล่าตับ

ผู้เลียภาษีอากร
ชิอผูขาย

ในระบบ 6-69 ใบส่ังช้ือ ใบส่ังช้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทิคัดเลือก

1 3100903017176 หนังสือพิมพ์ เอเชีย ทูเดย์ 650714264306 00388/2565 22/07/2565 18,000.00 ส่งงาบครบล้วน เป๋นผู้มีคุณสมบ้ตดรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65077229270

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถลู้โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บฃ-416 ยล ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธเฉพาะเจาะจง

30.000. 00 บาท

30.000. 00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ซ่อมและบำรงรักษารถด้โตโยด้า หมายเลขทะเบียน นข-416 ยล ของกองช่าง องค์การ 4  41
บริหารส่วนจังหวัดยะลา 1900400069091 แอร แทค ซาวด 30,000.00

7. ผู้'ท่ีโต้'รับการดัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-6?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ีอ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่ดัดเสือก

1 1900400069091 แอร์ แทค ซาวค์ 650714265381 00389/2565 25/07/2565 30,000.00 ส่งงานครบด้วน เบีนผู้มีคุณสม'ข้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65077125610

3. ข่ีอ'โครงการ ซื้อวัสดุการสีกบา หน่วยงาน โรงเรียนลำพะยาประซาบุเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 49,681.00 บาท

5. ราคากลาง 49,681.00 บาท

6. รายขี่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายขี่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 วัสดุการสีกบา หน่วยงาน โรงเรียนลำพะยาประซาบุเคราะห์ จำนวน ๒๘ รายการ 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 49,681.00

7. ผู้ท1ด้รับการคัดเสือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ขี่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-69

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเสือก

1 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 650714243542 00390/2565 25/07/2565 49,681.00 ส่งงานครบถ้วน เษีนผู้มีคุณสนบ้ต๊ตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65077228664

3. !ๆอ'โครงการ ซ้ือน้ีมคลัทข์บน จำนวน ๑ ลูก แล:

4. งบประมาณ
โดยริธึเฉพาะเจาะจง 
2,193.50 บาท

5. ราคากลาง 2,193.50 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาบีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

น้ีมคลัทข์บบ และนี้มคลัทข์ล่าง สำหรับรถกระบะ ๔ ประต หมายเลขทะเบียน กค- V  1 1 1 1 ๙1
๔๙๔๔ ยล ของกองขาง องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 5959999020642 ราบบ้นชุยเลยงอาหลัยยนดร 2,193.50

7. ผู้ท!ด้รับการคัดเสือก ได้แก่

สำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาบีอากร
ซื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ 6-ธ?
เลขที่สัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วันที่ทำสัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีดัดเลือก

1 5959999020642 ร้านนี้นชุ่ยเลี่ยงอาหสั่ยยนตร์ 650714282319 00391/2565 25/07/2565 2,193.50 ส่งงานครบถ้วน เบีนผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ึโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา

65077222742

จ้างซ่อมและบำรุงรถตักล้อยาง หมายเลขทะเบียน ตค-!20 ยล ของกองซ่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธเฉพาะเจาะจง

10.600.00 บาท

10.600.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีตังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ซ่อมและนำรงรถตักล้อยาง หมายเลขหะเบียน ตค-!20 ยล ของกองซ่าง องค์การ * ' ๘  *1 บริหารส่วนจังหวัดยะลา 1959900555091 ราน เคเอม-แทรกเตอร 10,600.00

7. ผู้ท่ีได้,รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-6?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังช้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังช้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่ดัดเลือก

1 1959900555091 ร้าน เคเอม-แทรกเตอร์ 650714266549 00392/2565 25/07/2565 10,600.00 ส่งงานครบล้วน เบีนผู้มีคุณสมบี!ตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65077309581

3. ซ่ือโครงการ ซ่ืออะไหล่สำรอง สำหรับเครื่องจักรกลหนัก จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 58,780.45 บาท

5. ราคากลาง 58,780.45 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาบอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 อะไหล่สำรอง สำหรับเครื่องจักรกลหนัก 5959999020642 ร้านบั่นขุ่ยเลี่ยง อาหลั่ยยนตร์ 58,780.45

7. ผู้ท่ี'ใด'รัชการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซ่ือผู้ฃาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-6?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ่ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ่ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

1 5959999020642 ร้านบั่นขุ่ยเลี่ยง อาหลั่ยยนตร์ 650714304800 00393/2565 26/07/2565 58,780.45 ล่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสม'ฃ้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ซอมลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65077294338

3. ท่ีอ'โครงการ ซื้อวัสดุยานทาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์และเครื่องจักรกล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 16,157.00 บาท

5. ราคากลาง 16,157.00 บาท

6. รายที่อผ้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษอากร รายที่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 วัสดุยานพหนะและขบส่ง สำหรับรถยนต์และเครื่องจักรกล 5959999020642 ร้านบั่นชุ่ยเลี่ยง อาหสั่ยยนตร์ 16,157.00

7. ผู้ท่ีได้รัชการคัดเสือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / ป ่^  4ลาดบ
ผู้เสียภาษีอากร

ซอผูขาย
ในระบบ 6-ธ? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทิคัดเลอก

1 5959999020642 ร้านบั่นซุยเลี่ยง อาหลั่ยยนตร์ 650714302890 00394/2565 26/07/2565 16,157.00 ส่งงานครบถ้วน เษีนผู้มีคุพสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซ่ีอ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65077464189

จ้างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตพร้อมเบอร์โทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2.140.00 บาท

2.140.00 บาท

6. รายซือผเสนอราคา มีดังนี

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลืยภาษีอากร รายซี่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 0107564000014 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 2,140.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซี่อผู้ชาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-ธโ3

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วับที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่ศัดเลือก

1 0107564000014
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด 
(มหาซบ) 650714397681 00395/2565 26/07/2565 2,140.00 ส่งงาบตามกำหนด เฟ้นผู้มีคุผสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน องคํการบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65057234246

3. ข่ือโครงการ ซื้อค่าติดตั้งระบบจอ พ0เ6๐ พลแ พร้อมกล้อง 0 ๐ ๙ 6 โ6ท๐6 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก

4. งบประมาณ 1,200,000.00 บาท

5. ราคากลาง 1,189,500.00 บาท

6. รายซื่อผ้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาบีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 ติดตั้งระบบจอ VIป6๐ พลแ พร้อมกล้อง 0 ๐ ๙ 6 โอก06 0955558000297 บริษัท ออล เทค หน่ึงเก้า จำกัด 1,190,700.00

1900700101021 ร้านคอมไนน์ 1,181,000.00

7. ผูที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ขื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-ธเ3

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 1900700101021 ร้านคอมไนน์ 650701003930 00396/2565 27/07/2565 1,176,000.00 ส่งงานครบล้วน
เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ตและข้อเสนอทางเทคนิค 
ถูกต้องครบล้วนและเฟ้นผู้เสนอราคา ตา

- สุด


