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เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๔๔๐ และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ท่ี กค ๐๔๓๓.๔/ว ๔๖๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผล 
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไวในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (5เ6ชโ๐ท10 6๐ห6๓ ๓ 6ทเ กโ00บโ6๓ 6ก1: ะ 0-6ก) แจ้งการปรับปรุงประกาศข้อมูล 
สาระสำคัญในสัญญาในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสอดคล้องกับสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยหน่วยงานของรัฐสามารถนำประกาศดังกล่าวมาจัดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการ แทน แบบ สฃร.๑ ได้ น้ัน

ดังน้ัน เพื่อให้การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเปีนไปด้วย 
ความถูกต้องเรียบร้อย กองคลังจึงขอส่งสำเนาข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ (สอชโอกเอ 6๐ห6กา๓6ก1: ?โ๐อบโ6๓อกX : 6-0?) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๔๖๔ รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
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ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาน องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา

2. เลขทีโ่ครงการ 65117397472

3. ข่ือโครงการ ‘จา้งเหมาเดนิสายไฟฟา้และตดิตัง้อปุกรณไ์ฟฟา้เพิม่เตมิ ณ บอ่นํา้ร้อนเบตง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 16,200.00 บาท

5. ราคากลาง 16,200.00 บาท

6. รายขือ่ผูI้สนอราคา มตืงันี้

รายการพจารณา เลขประจำตวัผูเ้สยืภาบอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จา้งเหมาเดนิสายไฟฟา้และตดิตัง้อปุกรณไ์ฟฟา้เพิม่เตมิ ณ บอ่นํา้ร้อนเบตง 1959800004556 บายนพินธ ์ เสถยีรดิลก 16,200.00

7. ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืก ได้แก่

ลำดบั เลขประจำตวั 
ผูเ้สยีภาบอีากร ขือ่ผูข้าย

เลขคมุสญัญา 
ไนระบบ อ-ธ?

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังข่ือ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังข่ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ดัเลอืก

1 1959800004556 นายนพินธ์ เสถยีรดลิก 651114435671 00025/2566 06/12/2565 16,200.00 จดัทำสญัญา/ ? 0  แล้ว เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา

65117363756

จา้งจดัทำโครงการผลติและเผยแพรส่ารคดสีนัชดุ กา้วหนา้ ก้าวไกล ไปกับ อบจ.ยะลา ทางสถานโีทรทัศน ์ประจำป ี ๖๕๖๖ โดยวธิเีอพาะเจาะจง

470.800.00 บาท

470.800.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้ลยืภาบอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 โครงการผลติและเผยแพรส่ารคดสีนัชดุ กา้วหนา้ ก้าวไกล ไปกับ อบจ.ยะลา 0994000159480 กรมประขาสัมพนัธ์ 470,800.00

7. ผูท้ีโ่ดรับัการคดัเลอืก ได้แก่

ลำดบั
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยืภาบอีากร ขือ่ผูข้าย
เลขคุมสญัญา 

ใบระบบ 6-ธ?
เลขทีส่ญัญา /  

ไบส่ังข่ือ
วันทีท่ำสญัญา /  

ใบส่ังข่ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเลอืก

1 0994000159480 กรมประขาสัมพนัธ์ 651224000994 00026/2566 06/12/2565 470,800.00 จดัทำสญัญา/ ? 0  แล้ว เปนีผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



จอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ท่ีอ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหารสว่นจังหวัดยะลา

65117452344

ซือ้วัสดุสำนักงาบ จำบวบ 60 รายการ ของกองสาธารณสุโ] องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

44.632.00 บาท

44.632.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายทีอ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

ซ้ือวัสดสำนักงาน จำบวบ 60 รายการ โ]องกองสาธารณสฃ องคก์ารบริหารสว่นจังหวัด V V ’ 0 V1
ยะลา 0953531000049 หางทนุสวนจากด ยะลาบรบิรูณ 44,632.00

7. ผูท้ีไ่ด้รับการดัดเสอืก ได้แก่

ลำดบั เลขประจำตวั 
ผูเ้สยีภาษอีากร

ทีอ่ผูข้าย
เลขคมุสญัญา 

ไนระบบ 6-0?
เลขทีส่ญัญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วันทีท่ำสญัญา /  

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีดั่ดเสอืก

1 0953531000049 หา้งหบุสว่นจำกดั ยะลาบรบิรูณ์ 651114444631 00027/2566 06/12/2565 44,632.00 ส่งงาบครบถ้วน เป๋นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ซ่ึอโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา

65117364851

จา้งซอ่มบำรงุเครือ่งถา่ยเอกสาร ย่ีห้อ 1^0061-3 รุ่น ไไ451-3161 45011 รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๒๗-๖๐-©0๐๔ จำนวน ๑ เครือ่ง กองยทธศาสตรา โดยวธิพีพาะเจาะจง

25.850.00 บาท

25.850.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มตึงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
ซอ่มบำรงุเครือ่งถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ ^/006โ3 รุ่น ไไ451316* 45011 รหัสครุภัณฑ ์
๔๑๒๗-๖๐-©©©๔

0953531000049 หา้งหุน้สว่นจำกัด ยะลาบรบิรูณ์ 25,850.00

7. ผู้'ท่ีโต้,รบัการคัดเสอืก ได้แก่

สำตบั
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร ซือ่ผูช้าย
เลขคมุสญัญา 

ในระบบ 6-ธเ3
เลขทีส่ญัญา /  

ใบส่ัง'ซ่ือ
วับทีท่ำสญัญา /  

ใบส่ังซ้ือ
จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเสือก

1 0953531000049 หา้งหุน้สว่นจำกดั ยะลาบรบิรูณ์ 651114426133 00028/2566 06/12/2565 25,850.00 ส่งงานครบด้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไฃท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระ!สำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน องคก์ารบรหิารสวบจังหวัดยะลา

2. เลขทีโ่ครงการ 65117473965

3. ช่ือโครงการ จ้างซอ่มและบำรงุรกัษารถกระบ:

4. งบประมาณ 2,290.00 บาท

5. ราคากลาง 2,290.00 บาท

6. รายชือ่ผู;้ลนอราคา มดีงันี้

๖  ตอน ๔ •ประตู หมายเลขทะเนยีน กง-๕๑๒๙ ยล ของกองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
ชอ่มและบำรงุรกัษารถกระบะ ๒ ตอน ๔ ประตู หมายเลขทะเนยีน กง-๕๑๒๙ ยล

0953544000328 หจก.ดอกพทิเจรญิการยาง 2,290.00ของกองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา

7. ผูท้เดร้บัการคดัเสอืก ได้แก่

เลขประจำตวั
ชือ่ผูข้าย

เลขคุมสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันทีท่ำสญัญา /
สถานะสัญญาลาดบ

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ 6-6? ใบสัง่ช่ือ ใบส่ังช่ือ จำนวนเงิน เหตผุลทคิดัเลอก

1 0953544000328 หจก.คอ็กพทิเจรญิการยาง 651114459385 00029/2566 07/12/2565 2,290.00 ส่งงานครบถ้วน เนีนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ีอบใขท่ีกำหนด -



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ช่ีอ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา

65117294709

ขา้งซอ่มเครือ่งสา่ยเอกสาร รหัสครุภัณฑ ์๔๑๗ - ๖๓-๐๐๐๔ จำบวบ ๑ เครือ่ง ของสำนกัปลัดองค์การบริหารสว่นจังหวัด โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 

47,000.00 บาท

46,800.00 บาท

6. รายชีอ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการฟจ้ารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายชีอ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
ขา้งซอ่มเครือ่งกา่ยเอกสาร รหัสครุภัณฑ ์๔๑๗ - ๖๓-๐0 ๐๔ จำนวน ๑ เคร่ือง ของ 
สำนกัปลดัองค์การบริ่หารสว่นจังหวัด 0953531000049 หา้งทุน้สว่นจำกดั ยะลาบรบิรูณ์ 46,800.00

7. ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืก ได้แก่

0 V เลขประจำตวั
ชีอ่ผูข้าย เลขคุมสญัญา เลขทีส่ญัญา / วับทีท่ำสญัญา /

สถานะสัญญาลาิดบ่
ผูเ้ลยีภาษอีากร ใบระบบ 6-ธ? ใบส่ังช่ี,อ ใบส่ังช้ือ จำนวนเงิน เหตุผลทคัิดเลอก

1 0953531000049 หา้งทุน้สว่นจำกดั ยะลาบรบิรูณ์ 651114439261 00030/2566 07/12/2565 46,800.00 ส่งงาบครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสา์คญัในสญัญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ช่ือโครงการ

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา 

65117479250

ซือ้วสัดคุอมพวิเตอรจ์ำบวน 11 รายการ ของกองการเขา้หนา้ที ่องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 79,650.00 บาท

5. ราคากลาง 79,650.00 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจารณา เลขประจำควัผูเ้สยีภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
ซือ้วัสดคุอมพวิเตอร์ จำนวน 11 รายการ ของกองการเขา้หนา้ที ่ องค์การบริหารสว่น 
จงัหวดัยะลา 1900700101021 ร้านคอมไนน่ 79,650.00

7. ผูท้ีไ่ด้รับการคัดเสอืก ได้แก่

เลขประจำควั ^ * เลขคมุสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันทีท่ำสญัญา /ลาดบิ
ผูเ้สยีภาษอีากร ชอิผขูาย

โนระบบ 6-09 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเสอืก

1 1900700101021 ร้านคอม'ไบน้ 651214001881 00031/2566 07/12/2565 79,650.00 ส่งงานครบถ้วน เษีนผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญ้ญ

1. หนว่ยงาน องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

2. เลขทีโ่ครงการ 65117228790

3. ท่ีอ'โครงการ จ้างจา้งจดัทำปฏทินิเพีอ่การประซาสมัพนัธ ์ประจำป ี 2565 โดยวิธคีดัเลอืก

4. งบประมาณ 740,000.00 บาท

5. ราคากลาง 793,000.00 บาท

6. รายทีอ่ผเ้สนอราคา มดงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำควัผูเ้ลยืภาปอีากร รายทีอ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
จ้างทำปฏทินิเพีอ่การประซาสมัพนัธ ์ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒(ะ๖๖ -ปฏทินิแบบ 
แขวน จำนวน ๗,๐๐0 ชุด-ปฏทิินแบบต้ังโด้ะ จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด

0905564005645 บริษทั อขิร คริเอซ่ํน จำกดั 827,000.00

0945563000402 บริษทั เอส อินสไปร์ จำกดั 793,000.00

7. ผู้ท่ี'ใต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดบั
เลขประจำควั 

ผูเ้สยิภาปอีากร ทีอ่ผูข้าย
เลขคุมสญัญา 

ในระบบ ร-ธโ,
เลขทีส่ญัญา /  

ใบสังซ้ือ
วันทีท่ำสญัญา /  

ใบสังซ้ือ
จำนวนเงบ สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0945563000402 บริษทั เอส อินสไปร์ จำกดั 651224001628 00032/2566 07/12/2565 740,000^00 ^  สง่งานครบถว้น—
เฟน้ผู้มีคุณสมบต้และข้อเสนอทางเทคนคิ 
ถกูด้องครบถว้นและเฟน้ผูเ้สนอราคา ตา 
สุด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ท่ีอ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา

65117475141

ขอ้แบตเตอรี ่สำหรบัเครือ่งจกัรกลและรกยนต ์จำนวน ๑๗ ลูก เพือ่ใชใ้นการปฏบิตัราซการของกองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

61.700.00 บาท

61.700.00 บาท

6. รายทีอ่ผูเ้สนอราคา มดีงับี้

รายการฟจ้ารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาบอีากร รายทีอ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

แบตเตอรี ่สำหรบัเครือ่งจกัรกลและรถยนต ์ เพือ่ใชใ้นการปฏบิตัริาฃการของกองชา่ง
1

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา 0953544000328 หจก.คอืกหทิเจรญิการยาง 61,700.00

7. ผู้ท่ี1โด'รับการคัดเสือก ได้แก่

ลำดบั
เลขประจำตวั 

ผูเ้ลยีภาบอีากร
ทีอ่ผูข้าย เลขคมุสญัญา 

ในระบบ ล-ธ?
เลขทีส่ญัญา /  

ใบส่ังข้อ
วันทีท่ำสญัญา /  

ใบส่ังข้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีดั่ดเสอืก

1 0953544000328 หจก.คอืกพทิเจรญิการยาง 651114467522 00033/2566 07/12/2565 61,700.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



0 0 0 2 ^ 1

ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา

65117530992^

ชือ่วัสดยุานหาหนะและขนสง่ (รายการยาง) สำหรบัรถบรรทกุเททา้ย หมายเลขทะเบยีน ๘๐ - ๔๒๖๐ ยล จำนวน ๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

53.900.00 บาท

53.900.00 บาท

6. รายชือ่ผูเ้ลนอราคา มคงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำควัผูเ้สยืภาบอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทึเ่ลนอ

1
ชือ่วัสดุยาบพาหนะและขนสง่ (รายการยาง) สำหรบัรถบรรทกุเททา้ย หมายเลข

0953544000328 หจก.คอึกพทิเจรญิการยาง 53,900.00ทะเบยีน ๘๐ - ๔๒๒๐ ยล

7. ผู้'ท่ีโด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำคบั เลขประจำควั 
ผูเ้สยีภาบอีากร ชือ่ผูข้าย

เลขคมุสญัญา 
ในระบบ 6-5?

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังช่ือ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังช่ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0953544000328 หจก.คอ็กพทิเจรญิการยาง 651214030772 00039/2566^ 09/12/2565 53,900.00 ส่งงานครบถ้วน เบีนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ีอบ'โข,ท่ีกำหนด

I



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ท่ีอ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา

65117474180

ขอ้ชือ้ยางนอก ชนดิยางเรเดยีล ขนาดหนา้กว้าง ๒๑๕7*๖๕ มม. ขนาดเสน้ผา่นศนูย์กลางกระทะลอ้ ๑๕ น้ิว จำบวบ ช้ืนผ้าใบ ๘ ช้ืน ดอกมาตรฐาน จำนวน ๔ เส้น สำหรับรถกระบะ ๒
ดอน ๔ ประด ูหมายเลขทะเบยีน ก - ๓๔๖๘ ยล ของกองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นจัฺงหวัดยะลา โดยวธเีฉพาะเจาะจง
13.200.00 นา้ท

13.200.00 บาท

6. รายทีอ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้ลยภาบอีากร รายทีอ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
ชือ้ยางนอก ชนดิยางเรเดยีล ขนาดหนา้กวา้ง ๖๑๕/ ๖๕ มม. ขนาดเสน้ผา่นศนูย์กลาง 
กระทะลอ้ ๑๕ น้ิว จำนวน ช้ืนผ้าใบ ๘ ช้ืน ดอกมาตรฐาน สำหรับรถกระบะ ๒ ดอน 0953544000328 หจก.คอีกพทิเจรญิการยาง 13,200.00
๔ ประด ูหมายเลขทะเบยีน ก - ๓๔๖๘ ยล ของกองชา่ง

7. ผท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืก ได้แก่

เลขประจำตวั *4 " เลขคุมสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันทีท่ำสญัญา /สำตบั
ผูเ้ลยืภาบอีากร ขอยขูาย

ใบระบบ 6-6? ใบส่ังช้ือ ใบส่ังช้ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทคดัเลอืก

1 0953544000328 หจก.คอ็กพทิเจรญิการยาง 651114468451 00035/2566 07/12/2565 13,200.00 ส่งงานครบถ้วน เบนีผู้มีคุณสมบีตตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด -



ษ ^ / ^

1 ( สำเนา)
1 ประกาศองคการบริหารส่วนจังหวัดยะลาI เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
II ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ

ปองกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การ็บริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ ซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ของกอง 
สาธารณสุของค์การปริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ครุภัณฑ์สำนัก|5าน จำนวน ๒ รายการ ของกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก 1ด้แก่ นาย ธนากร แซ่โก้ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังสิน ๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหม่ืน 
หน่ีงพันบาทถ้วน) รว่มภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวงÎ

 1 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
I ระเด่น สะมะแอ

สำเนาถูกต้อง
II

เพ็ญนภ่า พรพระสงฆ์ 
(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี: ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
โดย นางเพ็ญนภา ฬ่รพระสงฆ์ ผู้อำนวยการกองคลัง

■ช
I

1งโ ป ไ ’̂ *)0ๆ5*^



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา

65117404038

ซือ้ครภุณั,ค1์ฟฟา้และวทิยรุายการเครือ่งบนัทกึเสยีง 1 เครือ่ง ของกองการเจา้หนา้ที ่องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

5.600.00 บาท

5.600.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
ซือ้ครภุณัทไ์ฟฟา้และวทิยรุายการเครือ่งบนัทกึเสยีง 1 เครือ่ง ของกองการเจา้หนา้ที่

1900700101021 ร้านคอมไนน้ 5,600.00
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

7. ผู้'ทีโ่ด้รับการคดัเลอืก ได้แก่

เลขประจำตวั เลขคมุสญัญา เลขทีส่ญัญา / วับทีท่ำสญัญา /ลาดบิ
ผูเ้สยีภาษอีากร ขอผขูาย

ในระบบ 6-6? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทคิดัเลอก

1 1900700101021 ร้านคอมไนน้ 651214023212 00037/2566 08/12/2565 5,600.00 ส่งงานครบถ้วน เฟน้ผู้มีคุณสมฟ้ต๊ตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาบ

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ท่ีอ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

65117529364

ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขบสง่ (รายการยาง) สำหรบัรถบรรทกุเททา้ย หมายเลขทะเบยีน ๘๐ - ๔๖๒๑ ยล จำนวน ๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

53.900.00 บาท

53.900.00 บาท

6. รายทีอ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายทีอ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
วัสดยุานพาหนะและขนสง่ (รายการยาง) สำหรบัรถบรรทกุเททา้ย หมายเลขทะเบยีน 
๘๐ - ๔๒๖๑ ยล 0953544000328 หจก.คอ็กพทํเจรญิการยาง 53,900.00

7. ผู้'ท๋ีโด้รับการดัดเสือก ได้แก่

0 • / เลขประจำตวั
ทีอ่ผูข้าย

เลขคมุสญัญา เลขทีส่ญัญา / วับทีท่ำสญัญา /
สถานะสัญญาลาดบิ

ผูเ้สยีภาษอีากร ใบระบบ 6-69 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน เหตผุลทคดัเลอก

1 0953544000328 หจก.คอ็กพทิเจรญิการยาง 651214030435 00038/2566 09/12/2565 53,900.00 ส่งงาบครบถ้วน เบีนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัใบสญัญา

1. หนว่ยงาบ '

2. เลขทีโ่ครงการ 

' 3. ซ่ึอ่โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากล.าง

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา

65117532277

ซือ้วัสดุยานพาหนะและขบสง่ (รายการยาง) สำหรับรถกระบะ หมายเลขทะเบยีน ก - 2421 ยล จำนวน 4 เส้น โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

11.200.00 บาท

11.200.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มดิงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
วัสดยุานพาหนะและขบสง่ (รายการยาง) สำหรับรถกระบะ หมายเลขทะเบยีน ก - 
2421 ยล 0953544000328 หจก.คอ็กพทิเจรญิการยาง 11,200.00

7. ผูท้ี!่.ดร้บัการคดัเลอืก ได้แก่

0 • / เลขประจำตวั เลขคมุสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันทีท่ำสญัญา /
สถานะสัญญาลา่ดบิ

ผูเ้สยีภาษอีากร ขอผขูาย
ในระบบ 6-6? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน เหตุผลทคดัเลอืก

1 0953544000328 หจก.คอ็กพทิเจรญิการยาง 651214030964 00039/2566 09/12/2565 11,200.00 ส่งงานครบถ้วน เบนีผูมิ้คผุสมบต๊้ตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



1. หนว่ยงาบ

ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา

2. เลขทีโ่ครงการ 65127072965

3. ท่ีอ'โครงการ จา้งซอ่มเครือ่งสา่ยเอกสาร ย่ีห้อ เ^๐06โ3 รุ่น 7/45๒1/3 - 40021 จำนวน 1 เครือ่ง โดยวธิเีอพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 31,850.00 บาท

5. ราคากลาง 31,850.00 บาท

6. รายทีอ่ผูเ้สนอราคา มคีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายทีอ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จา้งซอ่มเครือ่งกา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ ^0061-3 รุ่น 745๒ 1/3 - 4001 0953531000049 หา้งหุน้สว่นจำกดั ยะลาบรบิรูณ์ 31,850.00

7. ผูท้ีไ่ด้รับการคัดเสอืก ได้แก่

ลำตบั
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร ทีอ่ผูข้าย
เลขคมุสญัญา 

ในระบบ 6-ธเ3
เลขทีส่ญัญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วันทีท่ำสญัญา /  

ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเสือก

1 0953531000049 หา้งหนุสว่นจำกดั ยะลาบรบิรูณ์ 651214109112 00040/2566 13/12/2565 31,850.00 ส่งงาบครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา *

65117494651

ซือ้ตูเ้อกสาร ๓ ล้ิบขัก จำบวบ ๓ ต ู ้หนว่ยงานกองการสกืษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

9.600.00 บาท

9.600.00 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จดัซือ้ตูเ้อกสาร ๓ ล้ินจัก 3959900291171 บาย ธนากร แช่โก้ 9,600.00

7. ผูท้ี!่ดรับัการคดัเสอืก ได้แก่

0 (7 เลขประจำตวั เลขคมุสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันทีท่ำสญัญา /
สถานะสัญญาสำดับ

ผูเ้สยีภาษอีากร ขอผขูาย
ในระบบ 6-69 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน เหตุผลทคัดเลอืก

1 3959900291171 นาย ธนากร แช่โก้ 651214264801 00041/2566 14/12/2565 9,600.00 ส่งงาบครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. ง'บประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา 

65117405412

จา้งจา้งจดัทำวารสารเพือ่การประซาสมัพนัธ ์ขององคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา ประจำปงีบประมาณ 2566 โดยวิธคีดัเลอืก

1.400.000. 00 บาท

1.450.000. 00 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา ปดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาปอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทึเ่สนอ

1
วารสารเพือ่การประซาสมัพนัธ ์ซององคก์ารบริหารสว่นจังหวดัยะลา ประจำ 
ปงีบประมาณ ๖๕๖๖

0905564005645 บริษทั อซิร ครเิอชืน่ จำกดั 1,562,500.00

0945563000402 บริษทั เอส อินสไปร์ จำกดั 1,450,000.00

7. ผู้ท่ี'โด'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดบั
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร
ชือ่ผู้ฃาย

เลขคมุสญัญา 
ในระบบ 6-6?

เลขทีส่ญัญา /  
ใบสังซ้ีอ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบสังช่ือ

จำนวนเงิน สลานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0945563000402 บริษัท เอส อินสไปร์ จำกดั 651224004559 00042/2566 15/12/2565 1,400,000.00 สง่งานตามกำหนค-
เฟ้นผู้ปีคุณสมบ้ติและ'ข้อเสนอ'ทางเทคนิค 
ถกต้องครบด้วนและเฟน้ด้เสนอราคา ด่ํา-

-™"“ -  ----- สุด



000^/15ผ,1 ( สำเนา )
I ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ซนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง เพี่อใช้ในการปฏิบ้ตงานภายใน
กองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ จ้างเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เคร่ือง เพ่ือใช้ 
ในการปฏิบีตงานภายไนกองการเจ้าหน้าท่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฎิบ้ตงานภายในกองการเจ้าหน้าท่ี จำนวน ๑ เคร่ือง ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ ห้างทุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอส กัณฑ์ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน 
ท้ังสิน ๒๙,๗๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังป'วง

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒(ะ๖๕

]

สุธัญญา สุขรมย์

สำเน่าถูกต้อง
I

เพ็ญนภเา พรพระสงฆ์ 
(นางเพ็ญป่ก้า พรพระสงฆ์)

ผู้อำนว^การกองคลัง 
ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
โดย. นางเพ็ญนภา พร^ระสงฆ์ ผู้อำนวยการกองคลัง

I



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา

65117578992

จา้งซอ่มบำรงุรกัษา รถยบค ์หมายเลขทะเบยีน กข - ๗๙๐๒ ยะลา รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๕-๐๐๐๑ กองสาธารณสขุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

14.730.00 บาท

14.730.00 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

ซอ่มบำรงุรกัษา รถยนต ์หมายเลขทะเบยีน กข-๗๙๐๖ ยะลา รหัสครุภัณฑ ์๐๐๖-๖(ะ-
1

๐๐๐๑ 0953544000328 หจก.คอ็กพทิเจรญิการยาง 14,730.00

7. ผู'้ทีโ่ด้รับการดัดเลือก ได้แก่

9 V เลขประจำตวั เลขคมุสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันทีท่ำสญัญา /
สถานะสัญญาลา่ดบั

ผูเ้สยีภาษอีากร ชอผขูาย
ในระบบ ร-ธ!3 ใบส่ังช่ือ ใบส่ังช่ือ จำนวนเงิน เหตุผลทดดัเลอก

1 0953544000328 หจก.คอ็กพทิเจรญิการยาง 651214155436 00044/2566 16/12/2565 14,730.00 ส่งงานครบถ้วน เบนีผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทึโ่ครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา

65127082408

ซือ้วัสดุสำนกังาบ จำนวน 28 รายการ ของกองย,ทธศาตร์และงบประมาณ องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

50.096.00 บาท

50.096.00 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้ลยีภาบอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

ซือ้วัสดุสำนกังาน จำนวน 28 รายการ ของกองยทธศาสตรแ์ละงบประมาณ องคก์าร V เ /  เ 1-

1 บรหิารสว่นจงัหวัดยะลา 0953531000049 หางหบุสวนจำกัด ยะลาบรบิรูณ 50,096.00

7. ผูท้!,ดร้บัการคดัเลอืก ได้แก่

ลำดบั เลขประจำตวั 
ผูเ้ลยีภาบอีากร

ชือ่ผูข้าย
เลขคุมสญัญา 

ในระบบ 6-ธเ3
เลขทีส่ญัญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วันทีท่ำสญัญา /  

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีด่ดัเลอืก

1 0953531000049 หา้งหนุสว่นจำกดั ยะลาบรบิรูณ์ 651214195994 00045/2566 19/12/2565 50,096.00 ส่งงานครบด้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ต๊ตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญในสญัญา

1. หนว่ยงาน *

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. ง'ขประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา 

65117524790

ซือ้วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รายการยาง) สำหรบัรถเทรลเลอร ์ 18 ล้อ หมายเลขทะเบยีน 80 - 4670 ยล โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

110.900.00 บาท

110.900.00 บาท

6. รายซือ้ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
วัสดยุาบพาหนะและขนสง่ (รายการยาง) สำหรบัรถเทรลเลอร ์ 18 ล้อ หมายเลข

0953544000328 หจก.คอกพทิเจรญิการยาง 110,900.00
ทะเบยีน 8 0 - 4 6 7 0 ยล

7. ผู้'ทีโ่ดัรับการคดัเลอืก ได้แก่

สำคบั
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร ซือ่ผูข้าย
เลขคุมสญัญา 

ในระบบ ร-(ว?่
เลขทีส่ญัญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วับทีท่ำสญัญา /  

ใบส่ังซ้ือ
จำบวบเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0953544000328 หจก.คอ็กพทิเจรญิการยาง 651214158138 00046/2566 19/12/2565 110,900.00 ส่งงาบครบล้วน เบีนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ีอ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

‘ 1. หนว่ยงาบ องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา

65127078116

ซือ้วัสดคุอมพวิเตอร ์จำบวบ 8 รายการ ของกองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

49.980.00 บาท

49.980.00 บาท

6. รายชีอ่ผูเ้สนอราคา มตึงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยืภาษอีากร รายชีอ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

ซือ้วัสคคอมพวิเตอร ์จำบวน 8 รายการ ของกองยทธศาสตรแ์ละงบประมาณ องคก์าร
ร้านคอมไนน่1 ' 1 1900700101021 49,980.00

บริหารสวนจงัหวัดยะลา

7. ผูท้ีไ่ดรั้บการคดัเลอืก ไดแ้ก่

เลขประจำตวั เลขคมุสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันทีท่ำสญัญา /ลาดบ
ผูเ้สยีภาษอีากร

ขอผขูาย
ไนระบบ 6-5? ใบส่ังซ้ือ เบสังขิอ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทคดัเลอืก

1 1900700101021 ร้านคอมไนน์ 651214194940 00047/2566 19/12/2565 49,980.00 ส่งงาบครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง๋ีอบไขท่ีสำหนด



0 0 0 ฟ 2 5 แ
(ส ำเน า) :

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา I
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เคร่ือง ของกองการศกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง "I

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เคร่ือง
ของกองการสิกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองการสิกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ เคร่ือง ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอส ภัณฑ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ัง
ส้ิน ๖๙,๗๐๐.0๐ บาท (สองหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

V. .*!ประกาศ ณ วันที ๑๖  ธันวาคม พ.ศ. ๖๕๖๕

ซูไวดา มะแซ

I

สำเนาถูกต้อง

เพ็ญนภา พรพระสงฆ์ 
(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
โดย นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์ ผู้อำนวยการกองคลัง



00050/25เใ,

( สำเนา )
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการแท่นวางเครื่องเรือ จำนวน ๓ อัน 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1
ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ ซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการแท่นวาง 

เคร่ืองเรือ จำนวน ๓ อัน เพ่ือใช้ในการปฏิบ้ติราชการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจง น้ัน

ในการนี้ ผู้!ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาฮัดดีไชน์ กรุ๊ป (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ 
ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๗,๘๕๐.๐๐ บาท (หน่ึงหม่ืนเจ็ดพันแปดร้อยห้าลิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
และ?าาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. อ๕๖๕

สำเนาถูกต้อง

เพ็ญนภา พรพระสงฆ์ 
(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
โดย นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์ ผู้อำนวยการกองคลัง



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. ง■ ชประมาพ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา 

65127361558

ซีอ้อุงยังชพี จำนวน 5,000 ชุด เพือ่ใขใ้นโครงการบรรเทาปญัหาความเดอืดร้อนใหก้บัผู้ประสบอทุกภยัใบพีบ้ทีจั่งหวัดยะลา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2.165.000. 00 บาท

2.165.000. 00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
อุงยังชพี เพือ่ใขใ้บโครงการบรรเทาปญัหาความเดอืดร้อนใหก้บัผูป้ระสบอทุกภยัใน
^  4!V V 3950100082609 รา้นเปาะน ิโดย นายนมิะ เจะํอาแซ 2,165,000.00พนิพจัิงหวัดยะลา

7. ผูท้ี!่.ดรั้นการคดัเลอืก ได้แก่

ลำดบั เลขประจำตวั 
ผูเ้สยีภาษอีากร

ซือ่ผูข้าย เลขคมุสญัญา 
ในระบบ 0-ธเ3

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังช้ือ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังช้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเลอืก

1 3950100082609 รา้นเปาะน ิโดย นายนมิะ เจะ้อาแซ 651214313317 00051/2566 21/12/2565 2,115,000.00 ส่งงานครบด้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

* 1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา 

65127279218

จา้งขอ่มบำรงุรถยนคต์รวจการณ ์หมายเลขทะเบยีน กค-'๒๔๑๘ ยลรหสัครุภณัฑ๐์๐๒-๔๙-๐๐๑๔ สำนักปลัด โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6.937.13 บาท

6.937.13 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มดิงันี้

รายการพจารณา เลขประจำตวัผูเ้ลยืภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

ซอ่มบำรงุรถยนคต์รวจการณ ์หมายเลขทะเบยีน กค-๒๔๑๘ ยล รหัสครุภัณฑ๐์๐๖-
0945482000011 6.937.131 ๔๙-๐๐๑๔ สำนักปลัด) บริษีท พริานพาณชิย จำกด

7. ผูท้1ดร้บัการคดัเลอืก ได้แก่

สำดับ
เลขประจำตวั 

ผูเ้ลยีภาษอีากร ชือ่ผูข้าย เลขคุมสญัญา 
ในระบบ 6-59

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังช่ือ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังช่ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0945482000011 บริษัท พธิานพาณชิย ์ จำกดั 651214295735 00052/2566 22/12/2565 6,937.13 ส่งงานครบถ้วน เบีนผู้มิคุณสมบ้ตตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ขือ่โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา

65127273295

จ้างซอ่มบำรงุรถยนตก์ระบะ หมายเลขทะเบยีน กข-๕๔(ะ๘ ยล รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๖-0๐๑๒ สำนกัปลัด โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1.660.00 บาท

1.660.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
จ้างซอ่มรถยนตก์ระบะ หมายเลขทะเบยีน กข-๔๔๔๘ ยล รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๖- 
๐๐๑๒ 5959900019248 ขยัการชา่ง 1,660.00

7. ผูท้ี!่ดรับัการคดัเลอืก ได้แก่

0 V เลขประจำตวั *4 " เลขคมุสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันทีท่ำสญัญา /
สถานะสัญญาลา่ดบั

ผูเ้สยีภาษอีากร
ซอิผขูาย

ในระบบ 6-6? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงนิ เหตผุลทดดัเลอก

1 5959900019248 ขยัการชา่ง 651214305942 00053/2566 22/12/2565 1,660.00 สง่งานตามกำหนด เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงดามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัใบสญัญา

1. หนว่ยงาบ

2. เลขทีโ่ครงการ

3. จิ!อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสวฺ่นจังหวัดยะลา

65127089237

ช้ือวัสดุกอ่สร้าง จำบวบ ๑๓ รายการ เพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิานจ่อมแ1ซมถบบทีอ่ยู่ใบความรับผดิขอบขององค์การบริหารสว่บจังหวัดยะลา โดยวซิเีฉพาะเจาะจง

30.615.00 บาท

30.615.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มตงันี้

รายการฟจ้ารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
ช้ือวัสดุกอ่สร้าง เพือ่ใชใ้บการปฏบิตังิาบจ่อมแขมถนนทีอ่ยู่ในความรับผิดขอบของ 
องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา 0953527000285 หา้งทนุสว่นจำกดั ยะลาไทยวัฌน 30,615.00

7. ผู้ที'่ได้รับการคัดเสือก ได้แก่

0  V เลขประจำตวั เลขคมุสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันทีท่ีา่สญัญา /ลา่ดบิ
ผูเ้สยีภาษอีากร

ขอผขูาย
ใบระบบ 6-5? ใบส่ังช้ือ ใบส่ังช้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเสอืก

1 0953527000285 หา้งหบุสว่นจำกดั ยะลาไทยวัฒน่ 651214190521 00054/2566 23/12/2565 30,615.00 ส่งงาบครบถ้วน เบันผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัใบสญัญา

1. หนวยงาบ องคกํารบรหิารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขทีโ่ครงการ 65127283345

3. ข่ีอ'โครงการ จ้างทำปา้ยไวบลิประซาสมัพนัธ ์จำนวน 11 ปา้ย โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 3,935.00 บาท

5. ราคากลาง 3,935.00 บาท

6. รายขีอ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายขีอ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จ้างทำปา้ยไวบลิประชาสมัพนัธ ์จำนวน 11 ปา้ย 0951540020039
ห้างหุ้นส่วนสามัญ กราพคิมเีคยืโฆษณา โดย บายวีระ 
ศกํดึ ๋ คงคืน

3,935.00

7. ผูท้ี!่.ดร้นัการคดัเลอืก ได้แก่

ลำคบั
เลขประจำควั 

ผูเ้สยีภาษอีากร ขีอ่ผูข้าย เลขคมุสญัญา 
ใบระบบ 6-(ว?่

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังข้อ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังข้อ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0951540020039
ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรา
พคิมเีดยีโฆษณา โดย นายวรีะศกํต
คงคืน

651214305752 00055/66 23/12/2565 3,935.00 ส่งงาบครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ช่ึอ่โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา 

65117572143

จา้งทำตรางยาง ทะเบยีนประวตัขิา้ราขการ(ก.ฟ.7) และบตัรประวัตพินกังานจ้าง ของกองการ;จา้หนา้ที ่ องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา โดยวธิเีอพาะเจาะจง

5.700.00 บาท

5.700.00 บาท

6. รายซึอ่ผูเ้ลนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาบอีากร รายซึอ๋ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
จา้งทำดรางยาง ทะเบยีนประวตัขิา้ราชการ(ก.ฟ.7) และบตัรประวัติพนกังานจ้าง

1* V  ^  #  1 0953563000036 หา้งหนัสว่นจำกัด สลาตันการพมิพ์ 5,700.00ของกองการเจาหนาท องคการบรหิารสวนจังหวัดยะลา

7. ผู้'ทีโ่ด้รับการดัดเลอก ได้แก่

ลำดบั
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาบอีากร
ซือ้ผูข้าย เลขคมุสญัญา 

ในระบบ 6-5?
เลขทีส่ญัญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วันทีท่ำสญัญา /  

ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเลอืก

1 0953563000036 หา้งหุน้สว่นจำกดั สลาตนัการพมิพ์ 651214126405 00056/2566 23/12/2565 5,700.00 ส่งงานครบถ้วน เบนีผู้มีคผุสมบติ้ตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



( สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟค์ ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ จ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำสำนักงานองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

จ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน (1) งาบ ผู้ได้รับการ 
คัดเลือก ได้แก่ ชุมทองเซอร์วิส โดย นายจรัส ชุมทอง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเง่ีน 
ท้ังส้ิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พิมพ์ลักษณ์ สุขสวัสเด 
(นางสาวพิมพ์ลักษณ์ สุขสวัสด้ี)

หัวหน้าฝ่ายนิติการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏบีต 

ราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สำเนาถกต้อง

เพ็ญนภา พรพระสงฆ์ 
(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๖๐  ธันวาคม ๒๕๖๕
โดย นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์ ผู้อำนวยการกองคลัง



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาบ

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ข่ีอ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา

65127179397

ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวัหนว่ยงานสำนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัโดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1.910.00 บาท

1.910.00 บาท

6. รายขีอ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้ลยืภาษอีากร รายขีอ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จัดซือ้วัสดงุานบา้นงานครัว หนว่นงานสำนกัปลัดองคก์ารบริหารสว่นจังหวัด 0953563000265 หา้งหุน้สว่นจำกัด เอมึเอส ภัณฑ์ 1,910.00

7. ผู้'ทีโ่ด้รับการคดัเลอืก ได้แก่

เลขประจำตวั ๘! " เลขคุมสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันทีท่ำสญัญา /สำดับ
ผูเ้สยีภาษอีากร ซอิผขูาย

ในระบบ 6-0? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทคดัเลอืก

1 0953563000265 หา้งหุน้สว่นจำกดั เอม็เอส ภัณฑ์ 651214227644 00058/2566 26/12/2565 1,910.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมฟ้ตตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ท่ีอ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา

65127238847

จา้งบำรงุรกัษาและซอ่มรถยนตต์ู ้ย่ีห้อ โตโยห้า หมายเลขทะเบยีน ๔©-๐๑๘๙ ยล ของโรงเรยีบสำพะยาประขาบเุคราะห ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

10.275.21 บาท

10.275.21 บาท

6. รายทีอ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัตูเ้สยีภาษอากร รายทีอ่ตูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

บำรงรกัษาและซอ่มรถยนตห์ ้ย่ีหอ้ โดโยห้า หมายเลขทะเบยีน ๔๐-๐๑๘๙ ยล ของ
1

โรงเรยีนสำพะยาประซานเุคราะห์ 0945482000011 บริษทั พธิานพาณขิย ์ จำกดั 10,275.21

7. ตู้ทึโ๋หรั้บการคัดเสือก ไห้แก่

ลำดบั
เลขประจำตวั 

ตูเ้สยีภาษอีากร ทีอ่ตูข้าย เลขคุมสญัญา 
ในระบบ 6-ธ?

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่งซ้ือ

วับทีท่ำสญัญา /  
ใบส่งซ้ือ

จำนวนเงนิ สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเสือก

1 0945482000011 บริษทั พธิานพาณขิย ์ จำกดั 651214323038 00059/2566 26/12/2565 10,275.21 ส่งงาบครบถ้วน เบีนตู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



000เ อ / ^
ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาบ

2. เลขทึโ๋ครงการ

3. ซ่ือ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

* องคก์ารบรห๊ารสว่นจังหวัดยะลา

65127273295

จ้างซอ่มบำรงุรถยนตก์ระบะ หมายเลขทะเบยีน ก'ข-๔๔๔๘ ยล รหัสครุภัณฑ์ ๐0๒-๔๖-00๑๒ สำนกัปลัด โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1.660.00 บาท

1.660.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทึเ่สนอ

จ้างซอ่มรถยนตก์ระบะ หมายเลขทะเบยีน กข-๔๔๔๘ ยล รหัสครุภัณฑ์ 00๒-๔๖- 1
1 5959900019248 ขยัการซา่ง 1,660.00๐๐๑๒

7. ผู้ทึโ๋ดรั้บการคดัเสอืก ได้แก่

ลำดบั
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร
ซือ่ผูข้าย เลขคมุสญัญา 

ใบระบบ ร-ธ?
เลขทีส่ญัญา /  

ใบส่ังซ่ือ
วันทีท่ำสญัญา /  

ใบส่ังซ่ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเสอืก

1 5959900019248 ขยัการซา่ง 651214305942 00053/2566 22/12/2565 1,660.00 สง่งานตามกำหนด เบนีผูม้คีผุสมบต๊้ตรงตามเง่ีอบใขทีก่ำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ทีอ่'โครงการ

4. ง'ชประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา 

65107098148

จา้งกอ่สรา้งปรบัปรงุและซอ่มบำรงุรกัษาหางถนนแอสพลัทต์กิคอนกรตี รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ยล.ถ 1-0033 บา้นทา่สาป ตำบลทา่สาป - บา้นคลองทราย ตำบลยุโป อำเภอเมอืงยะลา
จงัหวดัยะลา โดยวธิคีดัเลอืก 
12,142,000.00 บาท

12,247,193.05 บาท

6. รายทีอ่ผูเ้สนอราคา มคีงับี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายทีอ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

โครงการปรบัปรงุและซอ่มบำรงุรกัษาทางถนนแอสพลัทด์กิคอนกรตี รหสัหางหลวง
1 ทอ้งถิน่ ยล.ถ 1 - 0033 บา้นทา่สาป ตำบลทา่สาป - บา้นคลองทราย ตำบลยโุป 0953537000164 หา้งหุน้สว่นจำกดั ยะลาไฮเวย์ 12,137,000.00

อำเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา

0955537000158 บรษิทั อาร.้เอส.ขวีลิเอน็จเินยีริง่ จำกดั 12,140,000.00

0955559000029 บรษิทั อคัรพนัธกุอ่สรา้ง จำกดั 12,139,000.00



V 7. ผท้ ีI่ดร้บัการคดัเลอืก ไดแ้ก่

ลำดบั
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยืภาษอากร
ใ}อผู้,ฃาย

เลขคฺมุสญัญา 
ในระบบ 6 -6 ?

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วนัทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวน เงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทีค่ดัเสอืก

1 0953537000164 ดา้งหนุสว่นจำกดั ยะลาไอเวย์ 651222024626 00061/2566 27 /12 /2565 12,120,000.00 จดัทำสญัญา/ ? 0  แล้ว
เปน็ผูม้คีผุสมบตัแิละขอ้เสนอทางเทคนคิ 
ถกูตอ้งครบลว้นและเปน็ผูเ้สนอราคา ตา 
สุด



ขอมลูสาระสำคญัในสญัญา

* 1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา 

65107098197

จ้างกอ่สร้างปรับปรุงและซอ่มบำรุงรักษาทางถนนแอสพลัทด้กิคอนกรีต รหสัทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ 1-0061 แยก ทล.4067 - บา้นลูโบะ้ฆอเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามนั จังหวัดยะลา
โดยวธิคดัเลอก
13,288,800.00 บาท

13,432,376.69 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
โครงการปรับปรุงและซอ่มบำรุงรักษาทางถนนแอสพลัทด์กิคอนกรีต รหัสทางหลวง 
ทอ้งถิน่ ยล.ถ 1-0061 แยก ทล.4067 - บา้นลูโบะํร)อเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามนั 
จงัหวดัยะลา

0955537000158 บริษทั อาร.์เอส.ขวีณิอนึจเิมยีรํง่ จำกดั 13,285,000.00

0955559000029 บริษทั อัครพันธุก่อสร้าง จำกดั 13,287,000.00

7. ผู้,ทีโ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่

ลำดบั
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร
ซือ่ผูข้าย

เลขคุมสญัญา 
ใบระบบ 6-6?

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังซ่ือ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังซ่ือ

จำนวนเงิน สถานะสญัญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0955537000158
"บริษัท อาร์.เอส.ษวีลิโอนํจเิมยีริง๋ ิ
จำกดั 651222023837 00062/2566 27/12/2565 13,270,000.00 จดัทำสญัญา/ ? 0  แล้ว

เปน็ผู้มีคุณสมบตํและข้อเสนอทางเทคนคิ 
ถกูตอ้งครบล้วนและเปน็ผูเ้สนอราคา ตา 
สุด



* 1. หนวยงาน องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา

ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ท่ีอ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

65127208087

ซ้ือวัสดุยานพาหนะและซนส่ง รายการแบตเตอรี ่ขนาด ๓๐๐๐ แ ชนดิบํา้ จำนวน ๑ ลกู เทีอ่ใชก้บัรถยนต ์หมายเลขทะเปยีน กค-๒๔๑๙ ยล
ฃอฺงสำนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจังหวัด โดยวธเฉพาะเจาะจง
3.950.00 บาท

3.950.00 บาท

6. รายทีอ่ผูเ้สนอราคา มดงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยิภาษอีากร รายทีอ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
วัสดยุานพาหนะและขบสง่ รายการแบตเตอรี ่ขนาด ^-๓0๐๐ 1 ชนดิบํา้ เพ่ือใช้กับ 
รถยนต ์หมายเลขทะเปยีน กค-๖๔๑๙ ยล ของสำนกัปลดัองค์การบริหารสว่นจังหวัด

0953544000328 หจก.คอกพทิเจรญิการยาง 3,950.00

7. ผู้,ทีโ่ตรั้บการคดัเลอืก ใตแ้ก่

เลขประจำตวั เลขคุมสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันท่ีทำสัญญา /
จำนวนเงินลาดบ ผูเ้สยีภาษอีากร ชอิผชูาย

ในระบบ 6-ธเ3 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลอืก

1 0953544000328 หจก.คอ็กพทิเจรญิการยาง 651214340077 00063/2566 27/12/2565 3,950.00 ส่งงานครบถ้วน เปีนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง๋ึอบ'โข'ท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. งบประมาณ

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา

65127482500

จา้งทำปา้ยประขาสมัพนัธ ์โครงการ รักท่ีไห้หมู สูเ่ดก็พเิศษ คร้ังท่ี ๑๕ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

17,000.00 บาท

5. ราคากลาง 17,000.00 บาท

6. รายซือ่ดเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้ลยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

จ้างทำปา้ยประซาสมัพนัธ ์โครงการ รกันื1้ห้หน สเ่ดก็พเิศษ คร้ังท่ี ๑๕ ประจำ
หสม.กราฟพคิมเีดยีโฆษณาโดยวีระคกัด์ คงคืน1 ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 0992003232127 17,000.00

7. ผูท้ีไ่ดรั้บการคดัเลอืก ได้แก่

ลำดบั เลขประจำตวั 
ผูเ้ลยีภาษอีากร ช่ือผู้'ชาย

เลขคมุสญัญา 
ในระบบ 6-ธเ3

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สลานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0992003232127 หสม.กราฟพคิมเีตยีโฆษณาโดยวีระ 
คักดํ ่ คงคืบ 651214410178 00064/2566 27/12/2565 17,000.00 ส่งงานครบด้วน เปีนผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขทีโ่ครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. ง,ชประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์าร'บริหารสว่นจังหวัดยะลา 

65107098324

จ้างกอ่สรา้งปรบัปรงุและซอ่มบำรุงรกัษาทาง รหสัทางหลวงท้องล่ิน ยล.ถ 1-0065 บา้นคลองทรายใน ตำบลยุ่โป - บา้นตาเซะ ตำบลตาเฃะ อำเภอเมอืงยะลา จังหวดัยะลา
โดยวธิคดัเลอก 
9,315,000.00 บาท

9,406,069.47 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มดืงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
โครงการปรบัปรงุและซอ่มบำรงุรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องล่ิน ยล.ถ 1-0065 บ้าน 
คลองทรายใบ ตำบลยุโป - บา้นตาเซะ ตำบลตาเซะ อำเภอเมอืงยะลา จังหวดัยะลา

0955537000158 บริษัท อาร.์เอส.ซวีลิเอน์จเินยีริง่ จำกดั 9,314,000.00

0955559000029 บริษทั อัครทันธุก่อสร้าง จำกดั 9,312,000.00

7. ผูท้ีใ่ต'้รับการคดัเลอืก ใดแ้ก่

ลำคบั
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร
ชือ่ผูข้าย

เลขคุมสญัญา 
ในระบบ 6-69

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเสีอก

1 0955559000029 บริษทั อัครทนัธุกอ่สร้าง จำกดั 651222016293- 00065/2566 - - 28/12/2565 9,310,000.00' จดัทำสญัญา/ ? 0  แล้ว
เฟน้ผู้มีคุณสมบตํและข้อเสนอทางเทคนคิ 
ถกูตอ้งครบล้วนและเฟน้ผู้เสนอราคา ส่า 
สุด



0 0 6 แ /ช แ 1

( สำเนา )
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ^1:โ0ท^จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวง 
ท้องถ่ิน ยล.ถ ๑-00๒๕: บ้านยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา - บ้านลาที ตำบลเปาะเล้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด

ยะลา โดยวิธีคัดเลือก^รบ'0ท

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มืหนังสือเชิญซวนสำหรับ จ้างก่อสร้างไ;ดรงการปรับปรุงและ 
ซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ ๑-๐0๒๕ บ้านยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหก - บ้านลาที ตำบล 
เปาะเล้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก น้ัน

โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ ๑-๐๐๒๕ บ้านยะหา ตำบลยะหา 
อำเภอยะหา - บ้านลาที ตำบลเปาะเล้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน ๑ แห่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาดีโยธากิจ (ส่งออก,ชายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เบีน่เงิน'ท้ัง 
ส้ิน ๙,๔๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านส่ีแสนท้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๙ ธันวาคม พ.ศ. เ3๕๖๕

ระเด่น สะมะแอ
' (นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฎิบ้ตราซการ
แทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
I

สำเนาถูกต้อง

เพ็ญนภา พรพระสงฆ์ 
(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 1
โดย นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์ ผู้อำนวยการกองคลัง



0 0 0

( สำเนา )
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา '
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๕ 

ชองสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ ซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดซื้อเก้าอี้ทำงานI 0 ' " ■ "1 ' ’ ะ ' 1จำนวน ๕ ตัว ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นน
ซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๕ ตัว ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จำนวน ๕ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฟาด้า จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเส'มอราคา เป็นเงิน 
ท้ังส้ิน ๒๒,๕๐๐.0๐  บาท (สองหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น เด่า'ขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง I

สำเนาถูกต้อง

เพ็ญนภา พรพระสงฆ์ 
(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาคซ้ืนเว็บวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
โดย นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์ ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม พ.'ศ. ๒๕๖๕

เฉลิมพล เรืองเริงกุแฤทธ


