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เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตามที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้แจ้งให้กองคลัง ดำเนินการจัดส่งข้อมูล 
การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง ในรอบเด ือนที่ห ัวหน้าส ่วนราชการลงนาม โดยจ ัดทำสร ุปผลการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างรายเด ือน 
แยกตามประเภท ตามแบบฟอร์ม ๒ และสฃร.๑ น้ัน

ในการนี้ กองคลังขอจัดส่งข้อมูลดังกล่าว ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕: มาเพื่อให้ลงเว็บไซต์ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวณาตยา หนูน้อย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



ขอ้มลูลาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65087641166

ซือ้วัสดคุอมพวิเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพ่ือใฃ้ในการปฎิบ้ติงาน ของกองสาธารณสขุ องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

49.990.00 บาท

49.990.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่ลบอ

1
ซือ้วัสดุคอมพวิเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพือ่ใขใ้บการปฎิบต้งิาบ ของกองสาธารณสขุ

1900700101021 ร้านคอมไนน่ 49,990.00องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

7. ผูท้ีI่ดร้บัการคดัเลอีกไดแ้ก่

0  V เลขประจำตวั -1 " เลขคมุสญัญา เลขทีสั่ญญา / วับทีท่ำสญัญา /ลำดบั
ผูเ้สยีภาษอีากร

ขอผขูาย
ใบระบบ 6-0? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลหคัดเลอก

1 1900700101021 ร้านคอมไบน่ 650814628684 00467/2565 01/09/2565 49,990.00 ส่งงาบครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูลาระสำคญัใบสญัญา

1. หนว่ยงาน องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65087660243

3. ข่ือโครงการ จ้างซอ่มเครือ่งปริน้เตอร้ของกองชา่ง หมายเลขครภุณัฑ ์477-62-0015 จำนวน 1 เคร่ือง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 1,300.00 บาท

5. ราคากลาง 1,300.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มดีงับี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จ้างซอ่มเครือ่งปริน้เตอรของกองชา่ง รหัสครุภัณฑ์ 477-62-0015 1900700101021 ร้านคอมไนน่ 1,300.00

7. ผู้ท่ี1โต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตวั ^ * เลขคมุสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันท่ีทำสัญญา /
สำดับ ผูเ้สยีภาษอีากร

ซอผขูาย
ในระบบ 6 -6? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ

จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทดัิดเลอก

1 1900700101021 ร้านคอมไนน่ 650814619973 00468/2565 01/09/2565 1,300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงดามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูลาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา 

65087773471

จ้างหำปา้ยไวนลิ โครงการ อบจ.ยะลา กีฬาสัมพันธ์ ประจำป ี ๒๕๖(ะ กิจกรรม การแข่งขนักีฬาแบดมินตนั อบจ.ยะลา ^ ม \  ? ^ 0  ธ/เอVแผ70ผ ฒ /เฬ ธเอผรแเธ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง
22.830.00 บาท

22.830.00 บาท 

มตีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่ลบอ

1
จางหำปา้ยไวนลิ ออกแบบติดต้ัง พร้อมร้ือถอน ปา้ยประขาสมัพนัธ์ โครงการ อบจ. 
ยะลา กีฬาสมัพนัธ์ ประจำป ี ๒๕๖๕ 0953557000208 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาฮัดด!๊ซน ่กรุ๊ป 22,830.00

7. ผูท้ีเ่ข'้รบัการคดัเลอืก ได้แก่

0  V
เลขประจำตวั 1 • /  

101 เลขคุมสญัญา เลขทีสั่ญญา / วันท่ีหำสัญญา /
ลาดบ ผูเ้สยีภาษอีากร

ขอผขูาย
ในระบบ 6-เรธ ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทตัดเสิอก

1 0953557000208 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาฮัดดีไขน ่กรุ๊ป 650914003932 00469/2565 01/09/2565 22,830.00 ส่งงานครบถ้วน เปีนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา

65087482240

จา้งชอ่มบำรงุรกัษาเครือ่งปรบัอากาศ จำนวน ๑ เคร่ือง ของสำนกังานเลขานกุารองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด โดยวสิเีอพาะเจาะจง

5.280.00 บาท

5.280.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ

จา้งชอ่มบำรงุรกัษาเครือ่งปรบัอากาศ จำนวน ๑ เคร่ือง ของสำนกังานเลขานกุาร V 4  *

1
องคก์ารบริหารสว่นจังหวัด

3940700156441 รานปกรณแอร 5,280.00

7. ผู้ท่ี'โด,รบัการคดัเลอืก ได้แก่

ลำดบั
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร
ซือ่ผูข้าย

เลขคุมสญัญา 
ในระบบ 6-ธเ3

เลขทีส่ญัญา /  
ใบ ส่ัง1ซ่ือ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ัง'ซ่ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีดั่ดเลอืก

1 3940700156441 ร้านปกรณแ์อร์ 650814550238 00470/2565 01/09/ 2565 5,280.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูลาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ือ'โครงการ

4. งบประมาณ

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65087692551

จ้างหำปา้ยประชาสมัพนัธ ์หนว่ยงาน กองการเจา้หนา้ที ่โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2,114.00 บาท

5. ราคากลาง 2,114.00 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารผา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จัดจา้งหำปา้ยประชาสมัพนัธ ์หนว่ยงาน กองการเจา้หนา้ที่ 0953557000208 ห้างหุนส่วนจำกัด ฟาอดัด!ัชน กรุ๊ป 2,114.00

7. ผู้'ท่ีโด้รับการดัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตวั * เลขคุมสญัญา เลขทีสั่ญญา / วับทีห่ำสัญญา /
สถานะสัญญาลาดิบ

ผูเ้สยีภาษอีากร
ขอผขูาย

ในระบบ 6-0? ใบสังช้ือ ใบสังช้ือ
จาบวนเงิน เหตุผลทดัดเลอก

1 0953557000208 หา้งหุน้ส่วนจำกัด ฟาฮัดดีไฃน่ กรุ๊ป 650814630268 00471/2565 01/09/2565 2,114.00 ส่งงานครบด้วน เฟ้นผู้มีคุผสมบ้ต้ดรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. งฟ ระมาณ

องคก์ารนริหารสว่นจังหวัดยะลา 

65077190817

ซือ้ตดิตัง้ระบบกลอ้งวงจรปดิแหลง่ทอ่งเทีย่วบอ่บํา้รอ้บเบตงโดยวธิเีฉพาะเจาะจง

500,000.00 บาท

5. ราคากลาง 500,800.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มดีงับี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ติดตัง้ระบบกลอ้งวงจรปดิแหลง่ทอ่งเทีย่วนอ่นํา้รัอนเบตง 1900700101021 ร้านคอมไบบ่ 482,500.00

7. ผูท้ีโ่ด้รับการดัดเลอืก ได้แก่

เลขประจำตวั ป้ * เลขคุมสญัญา เลขทีส่ญัญา / วับท่ีทำสัญญา /
สถานะสัญญาลาดับ

ผูเ้สยีภาษอีากร
ขอผขูาย

ในระบบ 6-เธ? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน เหตุผลทดัดเลอก

1 1900700101021 ร้านคอมไนบ่ 650801010041 00472/2565 02/09/2565 480,000.00 จดัทำสญัญา/ ? 0  แล้ว เปิบผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูลาระสำคญัใบสญัญา

1. หนวยงาบ องคกํารบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65087661542

3. ข่ือโครงการ จา้งบำรงุรกัษาเครือ่งปรบัอากาศ จำนวน ๘ เคร่ือง ของกองคลัง องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 12,500.00 บาท

5. ราคากลาง 12,500.00 บาท

6. รายขือ่ผเ้สนอราคา มตีงับี้

รายการพจิารผา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

จา้งบำรงรกัษาเครือ่งปรบัอากาศ จำบวบ ๘ เครือ่ง ของกองคลัง องค์การบริหารสว่น V * *1 จังหวดัยะลา 3940700156441 รานปกรณแอร 12,500.00

7. ผู้ทัI๋ด้รับการคัด1ลอีก ได้แก่

เลขประจำตวั -1 " เลขคุมสญัญา เลขท่ีสัญญา / วันทีท่ำสญัญา /ลาดบ
ผูเ้สยีภาษอีากร

ขอผขูาย
ในระบบ 6-6? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลหคัิดเลอก

1 3940700156441 รา้นปกรณแ์อร์ 650814576836 00473/2565 02/09/2565 12,500.00 ส่งงาบครบด้วน เป็นผู้มีคุผสมบํตตรงดามเงิ'อบไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาน องคก์าร,บริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65067228024

3. ท่ีอ'โครงการ ขอ้รถฟารม์แหรคเตอร ์ชนดิขันเคล่ือน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณตั์ดหญา้ไหล่ทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเสือก

4. งบประมาณ 2,600,000.00 บาท

5. ราคากลาง 2,550,000.00 บาท

6. รายทีอ่ผเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เดชประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายทีอ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 รถฟารม์แทรคเตอร ์ชนดิขับเคล่ือน ๔ ล้อ พร้อมอปุกรณ ์ตัดหญา้ไหล่ทาง 0205549020716 บริษัท ยูโรแทรค จำกดั 2,210,000.00

0205564037225 บริษัท ที เอส ที 1981 จำกดั 2,350,000.00

0945557000315 บริษัท คูโบล้าปัตตานีจักรกล จำกดั 2,478,888.00

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเสือก ได้แก่

สำตับ
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร ทีอ่ผูช้าย
เลขคมุสญัญา 

ในระบบ 6-6?
เลขท่ีสัญญา /  

ใบส่ังข้อ
วันท่ีทำสัญญา /  

ใบส่ังข้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเสือก

1 - 0205549020716 ฯ)ริษัท ยูโรแทรค จำกดั ■ 650801005665 00474/2565 02/09/2565 2,200,000.00 จดัทำสญัญา/ ?(ว แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบ้ติและข้อเสนอหางเทคนคิ 
ถูกต้องครบล้วนและเป็นผู้เสนอราคา ฟ้า 
สุด



ขอ้ร!ุลลาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาน

2. เลข'พ่ีโค'รงการ

3. ข่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา 

65067627252

ซือ้รถสเปรยย์างแอสฟลัต ์ขปิด 6 ล้อ พรอ้มอปุกรณ ์จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลอืก

5.500.000. 00 บาท

5.300.000. 00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มีดังบ้ี

รายการพจารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 รถสเปรยย์างแอสฟลัด ้ชปิด ๖ ล้อ พร้อมอปุกรณ์ 0105535017972 บริษีท เอเอม็ขอีคีวิปเมนั'ค ์จำกดั 5,300,000.00

0135556006554 บริษัท มทีรัพย์กลการ จำกดั 5,450,000.00

7. ผู้'ทีไ่ด้รับการดัดเลือก ได้แก่

สำดับ เลขประจำตวั 
ผูเ้สยีภาษอีากร ขือ่ผูข้าย เลขคุมสญัญา 

ในระบบ 6-ธ?
เลขทีส่ญัญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วับท่ีทำสัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีดั่ดเลือก

1 0105535017972 บริษัท เอเอม็ซอีคีวิปเมนัท ์จำกดั 650801006640 00475/2565 02/09/2565 5,280,000.00 จดัทำสญัญา/ ? 0  แล้ว
เฟ้นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคปิค 
ถูกต้องครบล้วนและเฟน้ผู้เสนอราคา ตา 
สุด



ขอมลูลาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65087490303

จ้างซอ่มเครือ่งปรบัอากาศ จำนวน ๖๖ เครือ่ง ของสำนกัปลัด โดยวธิเฉพาะเจาะจง

48.200.00 บาท

48.200.00 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารผา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ซอ่มเครือ่งปรบัอากาศ สำนักปลัด 3940200032824 ร้านผงัเมอืง 4 แอร้ 48,200.00

7. ผู้ท่ี'โด้รับการดัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตวั เลขคุมสญัญา เลขทีสั่ญญา / วับทีท่ำสัญญา /
ลาดบั

ผูเ้สยีภาษอีากร
ชอผขูาย

ในระบบ 6-(ว?่ ใบส่ังช้ือ ใบส่ังช้ือ จำบวบเงน สถานะสัญญา เหตุผลหดัดเสิอก

1 3940200032824 ร้านผงัเมอืง 4 แอร์ 650814570462 0047^/2565 02/09/2565 48,200.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูลาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาบ

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. งบประมาณ

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65087674621

จ้างซอ่มรถกระบะ 4 ประตู หมายเลขหะเบยีน กง-5129 ยล ของกองขา้ง องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6,029.45 บาท

5. ราคากลาง 6,029.45 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มดีงับี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผเูสยีภา'ษอีากร รายซอผเูสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
จ้างซอ่มรถกระบะ 4 ประตู หมายเลขทะเบยีน กง-5129 ยล ของกองขา้ง องคก์าร

0945525000018 บริษัท ปตัตานเีจรญิเทรดดิง้ (1972) จำกดั 6,029.45บริหารสว่นจังหวัดยะลา

7. ผู้'ท่ีเ,ด้1รบัการดดัเลอืก ได้แก่

ลำดบั
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภา'ษอึากร ชือ่ผูข้าย เลขคุมสญัญา 
ในระบบ 6-6?

เลขท่ีสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วับท่ีทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีดั่ดเลือก

1 0945525000018
บริษัท ปตัตานเีจรญิเหรดดิง้ (1972) 
จำกดั 650814650508 00477/2565 06/09/2565 6,029.45 ส่งงาบครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ต๊ตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



(สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารตลาดนัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอ
ยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลีอก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีหนังสือเดูญซวนสำหรับ จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารตลาดนัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก น้ัน

ปรับปรุงอาคารตลาดนัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา จำนวน ๑  โครงการ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดือแป วัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินท้ังสิน ๖ ,๘ ๖๖,0๐๐.๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนหกหม่ืนหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเด่น สะมะแอ

สำเนาถูกต้อง

มวุ่ลิ ทวิพงศํศักดิ 
(นางปาลี ทวีพงค์ศักด้ี)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศขึ้นเว็บวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒'๕๖๔ 
โดย นางมาลี ทวิหุ้งค์คักดึ๋ ผู้อำนวยการกองคลัง



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา 

65087814472

ซือ้วัสดุไฟฟา้และวิทยุ หนว่ยงาบ โรงเรยีนลำทะยาประขานเุคราะห ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

14.780.00 บาท

14.780.00 บาท
V

6. รายซอืผเูสนอราคา มีดังนี

รายการพจิารณา เลขประจำควัผูเ้สยีภาบอากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ หนว่ยงาน โรงเรยีบสำพะยาประขานเุคราะห์ 0955561000731 บริษทัจงกลณกีารไฟฟา้ จำกดั 14,780.00

7. ผู้ท่ี'ได้'วับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำควั ป้ * เลขคมุสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันท่ีทำสัญญา /สำดิบ
ผูเ้สยีภาษอีากร ซอผขูาย

ไนระบบ อ-6 ? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเลอืก

1 0955561000731 บริษทัจงกลณการไฟฟา้ จำกดั 650914116874 00479/2565 09/09/2565 14,780.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสา์ตญัในสญัญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65097111275

จ้างซอ่มบำรงุรถยนต ์หมายเลขหะเบยีน กด-4392 ยล ของสำนกังานเลขานกุาร องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2.253.42 บาท

2.253.42 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้ลยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

จ้างซอ่มบำรงรถยนต ์หมายเลขทะเบยีน กด-4392 ยล ของสำนกังานเลขานการ
1 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา 0994000604238 นดัตาบเจรญิเทรดดงิ 2,253.42

7. ผู้ท่ี'โต้'วับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดบั
เลขประจำตวั 

ผูเ้ลยีภาษอีากร
ซ่ือผู้ฃาย

เลขคุมสญัญา 
ในระบบ 6-6?

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่งซ้ือ

วับทีท่ำสัญญา /  
ใบส่'งซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีตัดเสือก

1 0994000604238 นดัดานีเ้จรญิเทรดดิง้ 650914143836 00480/2565 09/09/2565 2,253.42 ส่งงานครบถ้วน เบีนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสณัญูา

1. หนว่ยงาน องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา

2. เลขทีโ่ครงการ 65097034834

3. ซ่ือโครงการ จ้างบำรงุรกัษาและซอ่มแขมรถยนตก์ระบ:

4. งบประมาณ 35,470.00 บาท

5. ราคากลาง 35,470.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

4 ประตู หมายVล,ขทะเบียน กค-4943 ยล ของกองการคกัษ’า ศาสนาและวัฒนธรรม องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา โดยวธิเีอพาะเจาะจง

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยืภาษอากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

จ้างบำรงรกัษาและซอ่มแขมรถยนตก์ระบะ 4 ประต หมายเลขหะเบยีน กค-4943 ยล
1 ของกองการคกัษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา 0953544000328 หจก.คอ์กพทิเจรญิการยาง 35,470.00

7. ผูท้ี!่.ดรั้นการคดัเลอืก ได้แก่

เลขประจำตวั เลขคุมสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันทีท่ำสญัญา / น^ *ลา่ดบั
ผูเ้ลยีภาษอีากร

ขอผขูาย
ไนระบบ 6-ธเ3 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลอืก

1 0953544000328 หจก.คอ็กพทิเจรญิการยาง 650914107966 00481/2565 09/09/2565 35,470.00 ส่งงานครบถ้วน เบีนผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง๋ีอนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ข่ือโครงการ

องค์การนริหารสว่นจังหวัดยะลา 

65087779365

จ้างซอ่มเคร่ืองปร้ินเตอร้ของกองขา้ง หมายเลขครภุณัฑ ์477-62-0017 จำนวน 1 เคร่ือง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 6,700.00 บาท

5. ราดากลาง 6,700.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จ้างซอ่มเครือ่งปริน้เตอร้ของกองขา้ง หมายเลขครภุณัฑ ์477-62-0017 1900700101021 ร้านคอมไนน์ 6,700.00

7. ผูท้ี!่ครบัการดดัเลอืก ได้แก่

เลขประจำตวั *1 * เลขคุมสญัญา เลขทีสั่ญญา / วับท่ีทำสัญญา /
สถานะสัญญาสำตบ ผูเ้สยีภาษอีากร

ขอผขูาย
ใบระบบ 6-139 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ จาบวบเงบ เหตุผลหดัดเลือก

1 1900700101021 ร้านคอมไนน์ 650914151206 00482/2565 12/09/2565 6,700.00 ส่งงานครบด้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูลาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65087628448

จ้างซอ่มบำรงุเครือ่งพมิพ ์รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๑๔(ะ สำนักปลัด จำนวน ๑ เครือ่ง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2.790.00 บาท

2.790.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ซ่อมบำรุงเคร่ืองพมิพ ์รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๑๔๔ 1900700101021 ร้านคอมไบน่ 2,790.00

7. ผูท้1ครั์บการคัดเลอก ได้แก่

เลขประจำตวั -1 * เลขคุมสญัญา เลขทีสั่ญญา / วันทีท่ำสญัญา /
สำคับ ผูเ้สยีภาษอีากร

ขอผขูาย
ในระบบ 6-6? ใบส่ัง1ข่ือ ใบส่ังซ้ือ จำบวบเงบ สถานะสัญญา เหตุผลหคัดเสอืก

1 1900700101021 ร้านคอมไนบ์ 650914143976 00483/2565 12/09/2565 2,700.00 ส่งงานครบด้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาบ

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา

65097183649

จา้งซอ่มและบำรงุรกัษารถบรรทกุ 0)๐ ลอ้ทา้ยลาด หมายเลขทะเบยีน ๘๐-๔๒๒๓ ยล กองซ่าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

18.140.00 บาท

18.140.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

จา้งซอ่มและบำรงรกัษารถบรรทก ๑๐ ลอ้ทา้ยลาด หมายเลขทะเบยีน ๘๐-๔๒๒๓ ยล
1 ของ กองขา้ง 0953544000328 หจก.คอ็กพทิเจรญิการยาง 18,140.00

7. ผู้'ท่ีได้รับการดัดเสือก ได้แก่

สำดับ
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร
ซือ่ผูข้าย

เลขคมุสญัญา 
ในระบบ อ-ธ?

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วับทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเสอืก

1 0953544000328 หจก.คอ็กพทิเจรญิการยาง 650914241740 00484/2565 14/09/2565 18,140.00 ส่งงานครบล้วน เฟน้ผู้มีคุผสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน องคกํารบริหารสวบจังหวัดยะลา

2. เลขทีโ่ครงการ 65097183283

3. ซ่ือโครงการ ซ้ือวัสดุสำนักงาบ จำนวน 26 รายการ ของหนว่ยตรวจสอบภายใน องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา โดยวธิเีอพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 8,905.00 บาท

5. ราคากลาง 8,905.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
ซ้ือวัสดุสำนกังาน จำนวน 26 รายการ ของหนว่ยตรวจสอบภายใน องคก์ารบริหาร

0953531000049 ห้างหนัสว่นจำกัด ยะลาบรบิรณ์ 8.905.00สว่นจังหวัดยะลา

7. ผทูีไ่ดรั้บการคดัเสอืก ได้แก่

สำดับ
เลขประจำตวั 

ผูเ้ลยีภาษอีากร
ซือ่ผูข้าย

เลขคุมสญัญา 
ในระบบ 6-ธเ3

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่งซ้ือ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเสือก

1 0953531000049 หา้งหบัสว่นจำกดั ยะลาบรบิรูณ์ 650914266316 00485/2565 19/09/2565 8,905.00 ส่งงานครบถ้วน เบันผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัใบสญัญา

1. หนว่ยงาบ

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา

65097265486

จา้งขอ่มรถบำรงุทางลาดยาง 6 ล้อ หมายเลขทะเบยีน 80-5576 ยล ของกองขา่ง องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

98.910.00 บาท

98.910.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
จา้งซอ่มรถบำรงุทางลาดยาง 6 ล้อ หมายเลขทะเบยีน 80-5576 ยล ของกองซา่ง

5959900019248 ชยัการซา่ง 98,910.00องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา

7. ผู้ท่ี'โล้'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดบั
เลขประจำควั 

ผูเ้สยีภาษอีากร
ขือ่ผูข้าย

เลขคมุสญัญา 
ในระบบ อ-ธ?

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 5959900019248 ชยัการซา่ง 650914309288 00486/2565 20/09/2565 98,910.00 ส่งงานครบล้วน - เบีนผู้มีคุณสมบัติตรงดามเง่ีอนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาบ องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา

2. เลขทีโ่ครงการ 65097256505

3. ข่ือโครงการ ซือ้วัสดคุอมพวิเตอร ์จำนวน 9 รายการ ของกองขา้ง องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 99,950.00 บาท

5. ราคากลาง 99,950.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้ลยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ซือ้วัสดคุอมพวิเตอร์ จำนวน 9 รายการ ของกองขา้ง องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา 1900700101021 ร้านคอมไนน่ 99,950.00

7. ผู้ท่ี1โต้'รับการดัดเลือก ได้แก่

0 (/ เลขประจำตวั ^ * เลขคมุสญัญา เลขทีส่ญัญา / วับทีท่ำสญัญา /
ลาดบ ผูเ้สยีภาษอีากร ขอผขูาย

ในระบบ 6-69 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทิดัดเสอิก

1 1900700101021 ร้านคอมไนน่ 650914441659 00487/2565 20/09/2565 99,950.00 ส่งงานครบถ้วน เบันผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัใบสญัญา

1. หนวยงาน องคกํารบรหิารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขทีโ่ครงการ 65097305242

3. ข่ึอโครงการ จ้างขอ่มรถตกัดนิลอ้ยาง รุ่น (ะ/น' 930 ของกองขา่ง องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 77,000.00 บาท

5. ราคากลาง 77,000.00 บาท

6. รายซือ่ผเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จา้งขอ่มรถดกัดนิลอ้ยาง รุ่น 0\โโ 930 ของกองชา่ง องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา 1959900555091 ร้าน เคเอม-แทรกเดอร 77,000.00

7. ผู้'ทีไ่ด้'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดบั
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร
ซือ่ผูข้าย

เลขคุมสญัญา 
ในระบบ 6-6?

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเลอืก

1 1959900555091 ร้าน เคเอม-แทรกเตอร์ 650914360690 00488/2565 20/09/2565 77,000.00 ส่งงานครบล้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูลาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารลว่บจงัหวดัยะลา

65097240926

ซือ้นีม้คลัหข้ล่าง จำนวน 1 ลูก สำหรับรถบรรทกุเททา้ย หมายเลขทะเบยีน 80 - 5240 ยล โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

3.638.00 บาท

3.638.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาบอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 นีม้คสทัข้ล่าง สำหรบัรถบรรทกุเททา้ย หมายเลขทะเบยีน 80 - 5240 ยล 5959999020642 ร้านบัน่ซุย่เลีย่ง อาหลัย่ยนตร์ 3,638.00

7. ผูท้ี่1ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

9 91
เลขประจำตวั ป้ * เลขคมุสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันทีท่ำสญัญา /สำดิบ

ผูเ้สยีภาบอีากร
ซอผขูาย

ใบระบบ 6-ธ? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลอก

1 5959999020642 รา้นบัน่ซยุเลีย่ง อาหลัย่ยนตร์ 650914310207 00489/2565 21/09/2565 3,638.00 ล่งงานครบถ้วน เบีนผู้มีคุณสมบ้ตตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัใบสญัญา

1. หนวยงาบ องคก่ารบรหิารสวบจังหวัดยะลา

2. เลขทีโ่ครงการ 65097302707

3. ช่ือโครงการ ซ้ือวัสดุสำนักงาบ จำบวน 30 รายการ ของกองขา่ง องคก์ารบริหารสว่บจังหวัดยะลา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4. ง■ ชประมาณ 43,452.00 บาท

5. ราคากลาง 43,452.00 บาท

6. รายชือ่ผเ้ลบอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ซือ้วัสดสุำนกังาบ.จำนวน 30 รายการ ของกองขา่ง องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา 0953531000049 หา้งหุน้สว่นจำกัด ยะลาบรบิรูณ์ 43,452.00

7. ผูท้ึไ๋ดร้บัการคดัเลอืก ได้แก่

เลขประจำตวั *4 " เลขคุมสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันท่ีทำสัญญา /ลา้ดบั
ผูเ้สยีภาษอีากร

ขอผขูาย
ในระบบ 6-ธ? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคิดัเลอก

1 0953531000049 หา้งหุน้สว่นจำกัด ยะลาบรบิรูณ์ 650914361788 00490/2565 21/09/2565 43,452.00 ส่งงานครบถ้วน เษีนผู้มีคุณสมบัติตรงดามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาบ องค่การบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65097253624

3. ช่ือโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงาบครัว หน่วยงาบ กองขาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 19,152.00 บาVI

5. ราคากลาง 19,152.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เลียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
1 1 V

1 จัดซอวัสดุงานบานงานครัว หนวยงาน กองซาง องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 0955535000096 ยะลาหยูงวนลง 19,152.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ไนระบบ 6-6?
เลขที่สัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วันท่ีทำสัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

1 0955535000096 ยะลาหยูงวนด้ง 650914370091 00491/2565 21/09/2565 19,152.00 สงงาบครบด้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



1. หนว่ยงาน องคก์าร'บริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65097009405

3. ข่ือโครงการ ข้อวัสดุการเกาะ}ตร ของโรงเรยีนสำพะยาประชานเุคราะห ์จำนวน 11 รายการ โดยวธิเีอพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 49,970.00 บาท

ขอ้มลูลาระสำคญัในสญัญา

5. ราคากลาง 49,970.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ขอ้วัสดกุารเกษตร ของโรงเรยีนลำพะยาประขานเุคราะห ์จำนวน 11 รายการ 3959900142426 เกษตรเจรญิรุง่เรอืง 49,970.00

7. ผู้'ท่ีโต้'รับการดัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตวั -4 * เลขคุมสญัญา เลขทีสั่ญญา / วับท่ีทำสัญญา /ลาดับ
ผูเ้สยีภาษอีากร

ชอผขูาย
ในระบบ 6-6? ใบส่ังข้อ ใบส่ังข้อ จำนวนเงบ สถานะสัญญา เหตุผลทดัดเลอก

1 3959900142426 เกษตรเจรญิรุง่เรอืง 650914368726 00492/2565 21/09/2565 49,970.00 จดัทำสญัญา/ ? 0  แล้ว เฟ้นผู้มีคุผสมบ้ตตรงดามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา 

65097558466

จา้งเหมาบรกิารสำเนาเอกสาร พรอ้มเขา้เลม่ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา จำนวน ๑๐๐ เล่ม
โดยวธิเีอพาะเจาะจง
43.500.00 บาท

43.500.00 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
จา้งเหมาบรกิารสำเนาเอกสาร พรอ้มเขา้เลม่ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำ 
ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา จำนวน ๑๐๐ เล่ม 0953535000256 หา้งหุน้สว่นจำกัด ยะลาการพมิพ ์(1992) 43,500.00

7. ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืก ได้แก่

สำดับ
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร
ซ่ือผูข้าย เลขคุมสญัญา 

ใบระบบ 6-6?
เลขทีส่ญัญา /  

ใบส่ังช่ือ
วันทีท่ำสญัญา /  

ใบส่ังช่ือ
จำนวนเงิน สลานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0953535000256
หา้งหุน้สว่นจำกัด ยะลาการพมิพ ์
(1992)

650914540600 00493/2565 23/09/2565 43,500.00 ส่งงาบครบด้วน เปีนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาบ องคกํารบรหิารสวบจังหวัดยะลา

2. เลขทีโ่ครงการิ 65097527097

3. ข่ีอ'โครงการ จา้งซอ่มบำรงุรถยนต ์หมายเลขทะเบยีน กฃ-5830 ยล ของสำนกัปลดัองค์การบริหารสว่นจังหวัด โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 5,580.00 บาท

5. ราคากลาง 5,580.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้ลยีภาบอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา , ราคาทีเ่สนอ

จ้างซอ่มบำรงรถยนต ์หมายเลขทะเบยีน กข-5830 ยล ของสำนกัปลดัองคก์ารบริหาร
ร้าน เอ. เอน็. ออดิโอคาร้1

ส่วนจังหวัด
3900900409777 5,580.00

7. ผูท้ีไ่ด้รับการคัดเสือก ได้แก่

ลำดบั
เลขประจำดวั 

ผูเ้ลยีภาบอีากร
ขีอ่ผูข้าย

เลขคมุสญัญา 
ในระบบ 6-ธเ3

เลขทีสั่ญญา /  
ใบส่งช้ือ

วับทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังช้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเสือก

1 3900900409777 ร้าน เอ. เอน็. ออดิโอคาร้ 650914464289 00494/2565 26/09/2565 5,580.00 ส่งงานครบถ้วน เบีนผู้มีคุณสมบัติตรงดามเง่ือนไขท่ีกำหนด



0̂ ^  I (สำเนา )
I ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผูซนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้อมยาม คสล.โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห ์
ตำบลลำพะยา อำ๓ อเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มืหนังสือเชิญซวนสำหรับ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้อมยาม 
คสล.โรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน 

ก่อสร้างป้อมยาม คสล.โรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์ ตำบลพะยอ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
(๗๒.๑๒.๑๑.๐๑) จำนวน ๑ แห่ง ผู้Iด้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ็น.พี.ปิลด้ิงกรุ๊ป (ขายส่ง,ขาย 
ปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังสิน ๓๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนอ่ืหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่า 
เพิ่มและภาษีอื่น ค่าซนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔

ระเด่น สะมะแอ ระเด่น สะมะแอ

สำเนาถูกต้อง

เพ็ญนภา พรพระสงฆ์ 
(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศฃ้ีนเว็บวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๔๖๔
โดย นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์ ผู้อำนวยการกองคลัง

I

I



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโครงการ

3. ข่ีอ,โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65097620331

ซือ้วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำบวบ ๑ รายการ เพือ่ใชใ้นการปฏบิติัราขการของสำนกังาบเลขานกุารองคก์ารบริหารสว่นจังหวัด โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

27.600.00 บาท

27.600.00 บาท

6. รายขีอ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ

1
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพือ่ใชใ้นการปฏบิตัริาขการของสำนกังาบเลขานกุารองคก์าร

1900700101021 ร้านคอมไนน่ 27,600.00บริหารส่วนจังหวัด

7. ผูท้!ีดร้บัการดดัเลอืก ได้แก่

เลขประจำตวั -4 * เลขคุมสญัญา เลขทสัีญญา / วันททีำสญัญา /
ลา์ดบั ผูเ้สยีภาษอีากร

ขอผขูาย
ในระบบ 6-0? ใบส่ัง'ซ้ือ ใบส่ังซ้ือ

จำบวบเงน สถานะสัญญา เหตุผลหดัดเลอก

1 1900700101021 ร้านคอมไบบ์ 650914581837 00496/2565 27/09/2565 27,600.00 ส่งงาบครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนใขฟ้'กำหนด



ขอ้ยลูสาระสำคญัใบสญัญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา 

65087238251

จ้างกอ่สรา้งโครงการพฒันาและปรบัปรงุภมูทิศันแ่หลง่ทอ่งเทีย่ว บอ่บํา้ร้อบเบตง หมู่ท่ี 2 ตำบลตาเบาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวดัยะลา โดยวิธีคัดเลือก 

6,440,000.00 บาท 

6,441,681.99 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มดิงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จา้งกอ่สรา้งโครงการพฒันาและปรบัปรงุภมูทิศันแ์หลง่ทอ่งเทีย่ว บอ่นํา้ร้อนเบตง 0953540000943 ห้างหุน้สว่นจำกัด กำขยัการโยธา 6,440,000.00

0953543000103 เบตงโยธา 6,460,000.00

0953547000337 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสรฐิเบตงการโยธา 6,465,000.00

7. ผูท้ี'่โต้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดบั
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร
ซือ่ผูข้าย

เลขคมุสญัญา 
ในระบบ 6-69

เลขทีส่ญัญา /  
ใบ ส่ัง1ซ่ือ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบสังช้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ดัเลอืก

1 0953540000943 หา้งหุน้สว่นจำกดั กำขยัการโยธา 650922022380 00497/2565 28/09/2565 6,420,000.00 จดัทำสญัญา/ 9 0  แล้ว
เมินผู้มิคุณสมบัตและข้อเสนอทางเทค"นิคิ 
ถูกต้องครบล้วนและเมนิผูเ้สนอราคา ตา 
สุด



0^

( สำเนา )
เแ ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาฅผู้ซนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างป้ายประขาสัมพันธ์โครงเหล็ก ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีหนังสือเชิญซวนสำหรบ จ้างก่อสร้างป้ายประซาสัมพันธ์โครง 
เหล็ก ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ก่อสร้างป้ายประซาสัมพันธ์โครงเหล็ก จำนวน ๓ จุด (๗๒.๑๑.๑๑.๑๑ ) จำนวน ๑  แห่ง ผู้ได้รับการคัด 
เสือกได้แก่ห้างหุ้นสวันจำกัด:เอ็น.เอ็น.พี.บิลดิ้งกรุ๊ป(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ัง 
สัน ๗๕,๐๐๐.0๐ บาท (เจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าซนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช ้
จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

สำเนาถูกต้อง

เพ็ญนภา พรพระสงฆ์ 
(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศขึ้นเว็บวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕
โดย นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์ ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเด่น สะมะแอ



^ ๆ/^ 1] (สำเนา)
I ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใซุ้ในการปฏิบัติราชการ
ชองกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ ชื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราซการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือใช้ในการปฏิบ้ตราซการชองกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน ๑ 
รายการ ผู้ได้,รับการคัดเสือก ได้แก่ ร้านคอมไนน์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ัง 
สิน ๓๐,๕๙๐.0๐ บาท (สามหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กัสมะห้ เก้ือกูล 
(นางกัสมะห้ เก้ือกูล)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ปฏิบัติ 
ราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สำเนากูกต้อง

เพ็ญนภา พรพระสงฆ์ 
(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศขึ้นเว็บวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕
โดย นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์ ผู้อำนวยการกองคลัง

แ
I

I


