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เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ท่ี กค ๐๔๓๓.๔/ว ๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผล 
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานชองรัฐไวในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ([ะ๒(ะ!:โ๐ก!0 (วิ๐ห6โทโท6ท1: ดโ(วอนโอกกอก!: : 6-(วิด) แจ้งการปรับปรุงประกาศข้อมูล 
สาระสำคัญในสัญญาในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสอดคล้องกับสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยหน่วยงานของรัฐสามารถนำประกาศดังกล่าวมาจัดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการ แทน แบบ สฃร.๑ ได้ น้ัน

ดังน้ัน เพื่อให้การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานชองรัฐเปีบไปด้วย 
ความถูกต้องเรียบร้อย กองคลังจึงขอส่งสำเนาข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ (ด๒ชโ(วก!อ (วิ๐Vอโท๓ อก!: โ3โ(ว(ะนโอ๓ อก!: : อ-(วิด) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

เ^ /
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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาบ องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65107266698

3. ซ่ือโครงการ จา้งจา้งทำตรายาง จำนวน ๑(ะ รายการ ของกองคลัง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 5,190.00 บาท

5. ราคากลาง 5,190.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จา้งทำตรายาง จำนวน ๑๕ รายการของกองคลงั 3959900086844 ร้าน พง'ษ์สืลป๋บล็อก 5,190.00

7. ผู้'ท่ีโด้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตวั เลขคุมสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันทีท่ำสญัญา /ลำดิบ
ผูเ้สยีภาษอีากร

ฃอผูขาย
ในระบบ ร-ธ!3 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทคดัเลอืก

1 3959900086844 ร้าน พง'ค์ติลป์บล็อก 651014264068 00013/2566 02/11/2565 5,190.00 ส่งงานครบด้วน เปน็ผูม้คีณุสมบติัตรงตามเง่ือนใขทีก่ำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65117009390

จ้างซอ่มบำรงุรถยนตต์ู ้หมายเลขทะเบยีน ๔๐-๐๑๙๕ ยล ของสำนกัปลดัองค์การบริหารสว่นจังหวัด โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

7.637.66 บาท

7.637.66 บาท

6. ราย1ซ่ือตู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัตูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
ซอ่มบำรุงรถยนตต์ู ้หมายเลขทะเบยีน ๔๐-๐๑๙๕ ยล ของสำนกัปลดัองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด 0945482000011 บริษัท พธิานพาณฃิค ์ จำกดั 7,637.66

7. ผูท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร
ขือ่ผูข้าย เลขคุมสญัญา 

ในระบบ 6-ธเ3
เลขทีส่ญัญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วันทีท่ำสญัญา /  

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0945482000011 บริษัท พธิานพาณชิย ์ จำกดั 651114113530 00014/2566 08/11/2565 7,637.66 ส่งงานครบถ้วน เบนีผูม้คีพุสมบต้ติรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65117186769

จ้างซอ่มบำรุงรถยนต ์กระบะ ๔ ประตู ย่ีห้อโตโยด้า เลขทะเบยีน กต - ๔๔๗® หมายเลขครภุณัฑ ์๐๐๒-๖๔-00๐๖ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง.

3.830.90 บาท

3.830.90 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผู,้เสยีภาษอีากร รายซือ่ผู,้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

ซอ่มบำรงรถยนต ์กระบะ ๔ ประต ย่ีห้อโตโยด้า เลขทะเบยีน กด - ๔๔๗๑ หมายเลข
1 ไ ก ่ครุภณท ๐๐๒-๖๔-๐๐๐๖ 0945482000011 บริษัท พธิานพาณชิย ์ จำกดั 3,830.90

7. ผู้,ทีไ่ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตวั 

ผู้,เสยีภาษอีากร
ขือ่ผูช้าย เลขคุมสญัญา 

ในระบบ ล-ธ?

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0945482000011 บริษัท พธิานพาณชิย์ จำกดั 651114184454 00015/2566 11/11/2565 3,830.90 ส่งงานครบด้วน เบีนผู้,มคีผุสมบตํตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน

2. เคจทีโ่ครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา 

65117095966

ซ้ือหนังลอืแบบเรยีนกรีออาต ีโครงการอบรมการลอนอา่นอลักรุอานระบบกรีออาต ี ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวธิเีฉพาะเจาะจงุ

28.600.00 บาท

28.600.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จัดซือ้นงัสอืแบบเรียนกรออาตี โครงการอบรมการสอนอา่นอลักรุอานระบบกรีออาต ี
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 0945556000176 บริษัท อลั-อามนีเอดดแูคร(ไทยแลนค)์จำกดั 28,600.00

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเสือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร ขือ่ผูข้าย เลขคุมสญัญา 
ใบระบบ ล-ธ?

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0945556000176
บริษัท อลั-อามนีเอดดแูคร์(ไทย 

* 651114210147 00016/2566 14/11/2565 28,600.00 ส่งงาบครบด้วน เปนีผู้มีคณุสมนตีัตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนดแลบด)จำกัด



ซอมูลสาระสำคัญใบสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. ง'ชประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา 

65117094960

ซ้ือกระเปา้ใสเ่อกสารพร้อมสกรีนขอ้ความ โครงการอบรมการสอนอา่นอลักรอานระบบกรออาต ีโดยวธิเีฉพาะเจาะจง

19.800.00 บาท

19.800.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
กระเปา้ใสเ่อกสารพร้อมสกรีนข้อความ โครงการอบรมการสอนอา่นอลักรุอาบระบบก

3950600063841 นางสารเีพาะ เดงีสาแม 19,800.00รออาดี

7. ผู้ท่ี'ใต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตวั เลขคุมสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันทีท่ำสญัญา /ลำดับ
ผูเ้สยีภาษอีากร ขอผ'ูขาย

ใบระบบ ล-ธ? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทคดัเลอก

1 3950600063841 นางสารเีพาะ เตง็สาแม 651114151747 00017/2566 14/11/2565 19,800.00 ส่งงานครบด้วน เษีนผู้มีคุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65107344062

3. ซื่อโครงการ จ้างจ้างเหมาบริการสำเนาเอกสารพร้อมเข้าเล ่มแผนการดำเนินงาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธ ีเอพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 39,500.00 บาท

5. ราคากลาง 39,500.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพ ิจารณา เลขประจำตัวผู้เส ียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
จ้างเหมาบริการสำเนาเอกสารพร้อมเข้าเลมแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

0953535000256 ห้างหุนสวนจำกัด ยะลาการพิมพ์ (1992) 39,500.00พ.ศ.๒๕๖๖

7. ผู้ที่'โต้'วับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เส ียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ใบระบบ อ-ธโ3

เลขที่สัญญา /  
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเสือก

1 0953535000256
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาการพิมพ์ 
(1992)

651114129895 0 00 18 /25 66 1 4 /11 /256 5 39,500.00 สงงาบครบถ้วน เปีนผู้มีคุณสม'กัติตรงตามเงื่อนไข'ที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. Vโน่วยงาบ องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65117190190

3. ซื่อโครงการ จ้างพิมพ์คำลงนามเนื่องใบวันสำคัญของชาติและของโลก ๕ ธันวาคม โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 18,000.00 บาท

5. ราคากลาง 18,000.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา ฐดังนี้,

รายการพ ิจารณา เลขประจำตัวผ ู้เล ืยภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 จ้างพิมพ์คำลงนามเนื่องในวันสำคัญของชาติและของโลก วันที่ ๕  ธันวาคม 3100903017141 หนังสือพิมพ์ เอเช ีย ท ูเดย 18,000.00

7. ผู้'ที่!ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เส ียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ อ-ธ?

เลขที่สัญญา /  
ใบสั่งชื้อ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบสั่งชื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่ค ัดเลือก

1 3100903017141 หนังสือพิมพ์ เอเช ีย ทูเตย' 651114268869 0 00 19 /25 66 2 2 /1 1 /2 5 6 5 18,000.00 สงงานครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมนัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ 

3 .,ชือ่โครงการ^

* องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา 

65117216350

จา้งขอ่มเครือ่งสา่ยเอกสาร ย่ีห้อ ^0061-9 รน 735๒179 - ๔๐๐๒; หมายเลขครภุณัฑ ์๔๑๗ - ๖๓-๐๐0 ๓ จำบวบ ๑ เครือ่ง ของสำนกังานเลขานกุารฯ โดยวิธเีปพีาะเจาะจง

4. งบประมาณ 2,450.00 บาท

5. ราคากลาง 2,450.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ขอ่มเครือ่งสา่ยเอกสาร ย่ีห้อ ^006โ3 รุ่น 735๒1(3 - ๔๐๐๒! หมายเลขครภุณัฑ์ V V 1 4

๔๑๗-๖๓-๐๐๐๓ ของสำนกังานเลขานกุารๆ 0953531000049 หางหนุสวนจำกดั ยะลาบรบิรูณ 2,450.00

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเสือก ได้แก่

สำดับ
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร
ขือ่ผูข้าย

เลขคุมสญัญา 
ในระบบ อ-ธ?

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังช้ือ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังช้ือ

จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเสอืก

1 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบรบิรูณ์ 651114269777 00020/2566 24/11/2565 2,450.00 ส่งงานครบถ้วน เปน๋ผู้มีคณุสมปต๋ตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



ข่อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน * องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา *

2. เลขท่ีโครงการ 65117374607

3. ช่ือโครงการ จ้างซอ่มบำรุงรถยนตก์ระบะ 4 ประต ูหมายเลข'ทะเปยี'เภกต-4472 ยะลา หนว่ยงานกองคลัง โดยวธิณีพาะเจาะจง -  ว ^

4. งบประมาณ 3,830.90 บาท

5. ราคากลาง 3,830.90 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มึดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จ้างซอ่มบำรุงรถยนต์กระบะ ๔ ประตู หมายเลขทะเบยีน กต - ๔๔๗๒ ยะลา 0945482000011 บริษัท พธิานพาณชิย ์ จำกดั 3,830.90

7. ผทูีไ่ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร ชือ่ผูข้าย
เลขคุมสญัญา 

ในระบบ 6-(วิ?

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0945482000011 บริษัท พซิานพาณชิย์ จำกดั 651114346360 00021/2566 28/11/2565 3,830.90 ส่งงานครบถ้วน เบนีผู้มีคพุสม'ฟต้ติรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65117128297

3. ซ่ือโครงการ จา้งจา้งจดัทำรายงานแสดงผลการปฏบิตังิาบซององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ประจำป ี 2565 โดยวิ®คัดเลือก

4. งบประมาณ 520,000.00 บาท

5. ราคากลาง 526,000.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
จา้งทำรายงานแสดงการปฏบิตังิาบขององคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา ประจำป ี
๒๕๖๕ 0945563000402 บริษทั เอส อินสไปร์ จำกดั 526,000.00

3101702544749 ภคนิทร[ซคดกีารคา้ 532,000.00

7. ผูทีไ่ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

สำดับ เลขประจำตวั 
ผูเ้สยีภาษอีากร

ซือ่ผูข้าย เลขคมุสญัญา 
ในระบบ 6-69

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังช้ือ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังช้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0945563000402 บริษัท เอส อินสไปร์ จำกดั 651124008685 00022/2566 28/11/2565 520,000.00 ส่งงานครบถ้วน
เปนีผูม้คีณุสมบตัแิละขอ้เสนอทางเทคนคิ 
ถกูตอ้งครบถว้นและเปน็ผูเ้สนอราคา ต่ํา 
สุด



ซ้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาบ

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. ง■ ชประมาณ

5. ราคากลาง

องค์?าารบริหารส่วนจังหวัดยะลา

65117364538

จ้างซอ่มบำรุงรถยนต ์หมายเลขทะเบยีน กค - ๘*:0๐ ยล รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๖-*๖-๐๐๑๙๖ สำนกัปลัด โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2.200.00 บาท

2.182.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลข1ประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
ซอ่มบำรุงรักษารถยนต ์หมายเลขทะเบยีน กค - ๘*๐๐ ยะลา ครุภณัฑห์มายเลข

5959900019248 ขยัการชา่ง 2,182.00
๐๐๖-*๒-๐๐๑๙

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการคัดเสือก ได้แก่

เลขประจำตวั เลขคุมสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันท่ีทำสัญญา /
ล่าดิบ

ผูเ้สยีภาษอีากร
ซอผู1ขาย

ในระบบ 6-ธ? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทคดัเลอก

1 5959900019248 ขยัการชา่ง 651114425420 00023/2566 28/11/2565 2,182.00 ส่งงาบครบถ้วน เบนีผูมี้คณุสมบตํตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



ข่อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. ง'ชประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65117414918

ช่ือวัสดุสำนักงาน จำบวบ 51 รายการ ของกองการเจา้หน้าท่ี องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา โดยวธิเฉพาะเจาะจง

61.971.00 บาท

61.971.00 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการฟจ้ารผา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ชือวัสดุสำนักงาน จำนวน 51 รายการ ของกองการเจา้หนา้ที ่ องคก์ารบริหารสว่น
0953531000049 ห้างหบัส่วนจำกัด ยะลาบรบิรณ์ 61,971.00จังหวัดยะลา

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตวั เลขคมสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันทีท่ำสญัญา /ลำดับ
ผูเ้สยีภาษอีากร ซอยู'ขาย

ในระบบ ล-ธ? ใบส่ังช่ือ ใบส่ังช่ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทกดัเลอก

1 0953531000049 ห้างหันส่วนจำกัด ยะลาบรบิรูณ์ 651114420658 00024/2566 30/11/2565 61,971.00 ส่งงานครบถ้วน เษนีผูม้คีผุสมบต้ตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด


