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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน องคก์ารบริหารสว่่นจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 66017079019

3. ซ่ือโครงการ ซ้ือวัสดุอุปกรณ ์โครงการ รักนื1้ห้หนู สูเ่ดก็พเิศษ

4. งบประมาณ 49,985.00 บาท

5. ราคากลาง 49,985.00 บาท

คร้ังท่ี ๑๕ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6. รายชีอ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

จัดซือ้วัสดุอุปกรณ ์โครงการ รัก'น้ี1ห้หนู สูเ่ดก็พเิศษ คร้ังที ่ ๑๕ ประจำปงีบประมาณ
0953531000049

V V  * *

49,985.001
พ.ศ.๒๕๖๖ หางหนุสวนจำกัด ยะลาบรบิรูณ

7. ผู้ท1ด้รับการคดัเลอืก ได้แก่

เลขประจำตวั 4 " เลขคุมสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันทีท่ำสญัญา /สำดับ
ผูเ้สยีภาษอีากร ซอผขูาย

โนระบบ ร-5? โบส่ังซ้ือ โบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทคดัเลอืก

1 0953531000049 หา้งหุน้สวบจำกัด ยะลาบรบิรูณ์ 660114064562 00069/2566 06/01/2566 49,985.00 ส่งงานครบถ้วน เปนีผูม้คีณุสมบต้ดรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ือโครงการ

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา 

65127554468

จ้างเหนาจัดงานโครงการรักนื1้หห้น ู สูเ่ดก็พเิศษครัง้ที ่ ๑ (ะ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวธิเีอพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 280,000.00 บาท

5. ราคากลาง 280,000.00 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

จางเหมาจัดงาบโครงการรักนี!้หหน ูสเ่ดก็พเิศษ คร้ังท่ี ๑๕ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. V 41 ๒๕๖๖ 3959900213676 ราบออปแอมป 741 280,000.00

7. ผูท้ี!่ครบัการคดัเลอืก ได้แก่

สำตับ เลขประจำตวั 
ผูเ้ลยีภาษอีากร ชือ่ผูข้าย เลขคมุสญัญา 

ในระบบ 6-ธ?
เลขทีส่ญัญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วันทีท่ำสญัญา /  

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 3959900213676 ร้านออปแอมป ์ 741 660114070615 00070/2566 06/01/2566 280,000.00 ส่งงานครบถ้วน เปนีผูมี้คณุสมบติ้ตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



1. หนว่ยงาบ

2. เลขท๋ึโครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

65127461011

ซือ้วัลดอุปุกรณเ์พือ่ใขใ้นโครงการพฒันา่องคค์วามรู้ ทกัษะ และสมรรถนะบคุลากร หนว่ยงาบกองการเจา้หนา้ที ่โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

14.470.00 บาท

14.470.00 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการฟจ้ารณา เลขประจำตวัผูเ้ลยืภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

จัดวัสดุอุปกรณเ์พือ่ใช้ในโครงการพฒันาองค์ความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะบคุลากร
0953531000049 14,470.001 หนว่ยงานกองการเจ้าหนา้ที่ หางหบุสวบจากด ยะลาบรบิรูณ

7. ผู'้ที!่ค้รับการคดัเลอืก ได้แก่

0  I / เลขประจำตวั เลขคมุสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันทีท่ำสญัญา / ฝ  V  * 9 1ลาดิบ
ผูเ้สยีภาษอีากร ขอผขูาย

ในระบบ 6-ธ? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทคดัเลอก

1 0953531000049 ห้างหนุสว่นจำกัด ยะลาบรบิรูณ์ 660114045400 00071/2566 06/01/2566 14,470.00 ส่งงาบครบถ้วน เปน็ผูม้คีณุสมบต้ต๊รงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด-



ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนว่ยง'ณ

2. เลขท่ีโครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. ง'ขประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

65127477115

ซือ้กร่ะเปา้แบบสะพายหลงั (เป)้ พร้อมสกรีน โครงการ รักน๋ึให้หนู สูเ่ดก็พเิศษ คร้ังท่ี 15 ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2566 ของ กองการสกืษา ศาสนาและวผันธรรม.
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง
210.000. 00 บาท

210.000. 00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
จัดซือ้กระเปา้แบบสะพายหลงั (เป)้ พร้อมสกรีน โครงการ รกันื1้หัหบู สูเ่ดก็พเิศษ คร้ัง 
ท่ี ๑๕ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 0992003766393 หา้งทุ้นส่วนสามัญ ดูวิมันน่ี 210,000.00

7. ผูท้โดัรับการคดัเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตวั 
ผูเ้สยีภาษอีากร ขือ่ผูข้าย เลขคุมสญัญา 

ในระบบ 6-ธก
เลขทีส่ญัญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วันท่ีทำสัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0992003766393 ห้างหุนส่วนสามัญ ดูวิมันน่ี 660114074214 00072/2566 06/01/2566 210,000.00 ส่งงานครบถ้วน เปนีผูม้คีณุสมมตัติรงตามเง่ีอนใขทีก่ำหนด



ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา

‘- 1. หนว่ยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ือโครงการ่

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา 

65127466503

ชือ่กระเปา๋เพีอ่ใชใ้บโครงการพฒันาองคค์วามรู ้พกับะ และสมรรถนะ่บคุลากร สงักดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดยะลา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 19,800.00 บาท

5. ราคากลาง 19,800.00 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

จัดชือ่กระเปา๋เพีอ่ใชใ้นโครงการพฒันาองคค์วามร ้พัก'ษะ และสมรรถนะบคุลากร ๗ *1 สงักดัองค์การบริหารสว่นจังหวัดยะลา 1959900065182 นางสาวดอยยบีะห แดบาซา 19,800.00

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเสือก ได้แก่

0 V เลขประจำตวั 4 " เลขคมุสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันทีท่ำสญัญา /สำตับ
ผูเ้สยีภาษอีากร ซอดู'ขาย

ในระบบ 6-ธ? ใบส่ังช่ือ ใบส่ังช่ือ จำนวนเง๊บ สถานะสัญญา เหตผุลทคิดเลอก

1 1959900065182 บางสาวดอยยีบะห ์ แดบาซา 660114075303 00073/2566 06/01/2566 19,800.00 ส่งงานครบถ้วน เปน๋ผูม้คีณุสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



■ ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. ง‘ชประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

65127421000

ซ้ือวัสดุยานพาหน่ะและขนส่ง จำบวบ ๑๑ รายการ กองขา่ง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

32.421.00 บาท

32.421.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5959999020642 บับ่ซุย่เลีย่งอาหสัย่ยนตร์ 32,421.00

7. ผู้'ท๋ึโด้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตวั *1 ” เลขคมุสญัญา เลขทีส่ญัญา I วันทีท่ำสญัญา /ลำดับ
ผูเ้สยีภาษอีากร ชอิผู'ขาย

ในระบบ 6-ธก ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทคดเลอก

1 5959999020642 บัน่ซยุเลีย่งอาหลัย่ยนตร์ 651214452865 00074/66 06/01/2566 32,421.00 ส่งงานครบถ้วน เปน๋ผูมี้คณุสมบติ้ตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



*

1. หนว่ยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ีอ'โครงการ

4. ง•ขประมาณ

5. ราคากลาง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา 

65127487777

ซือ้วัสดุงาบบา้นงานครัว ของสำนกังานเลขาบกุาร องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา โดยวธิเีอพาะเจาะจง

4.950.00 บาท

4.950.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำควัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จัดซือ้วัสดุงานบ้านงานครัว จองสำนกังานเลขานกุาร องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา 0955535000096 ยะลาหยูง่่วนดง้ 4,950.00

7. ผูท้ีไ่ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดบั เลขประจำควั 
ผูเ้สยีภาษอีากร ข่ือผู้'ชาย เลขคุมสญัญา 

ใบระบบ 6-ธ?
เลขทีส่ญัญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วันท่ีทำสัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0955535000096 ยะลาหยู่ง่วนด้ง 660114051001 00075/2566 09/01/2566 4,950.00 ส่งงาบครบด้วน เษนีผูม้คุีณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



ซอมูลลาระสำคัญใ'นสัญญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

65127502763

'จ้างเหมารถบสัโดยสารปรบัอากาศ โครงการพฒันาองคค์วามรู ้ทกัษะ และสมร่รถนะบคุลากร สงักดัองคก์ารบริหาฺรสว่นจงัหวัดยะลา โดยวธิเีอหาะเจาะจง

210.000. 00 บาท

210.000. 00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

จ้างเหมารถบสัโดยสารปรบัอากาศ โครงการพฒันาองคค์วามร ้ทกัษะ และสมรรถนะ
* 0 V *1 บคุลากร องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา 3959900014282 รงุจำลองพวัร 210,000.00

7. ผู้'ท่ีโต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตวั เลขคุมสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันทีท่ำสญัญา /ลำดับ
ผูเ้ลยีภาษอีากร ชอผขูาย

ในระบบ ร-ธ? ใบส่ังข่ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน \ สถานะสญัญา เหตผุลทดิดัเลอก

1 3959900014282 รุ่งจำลองทวัร์ 660114154814 00076/2566 11/01/2566 210,000.00 ส่งงานครบถ้วน เษีนผูม้คุีณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. 'หนว่ยงาน องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65127430028

3. ข่ือโครงการ ชือ้วัสดุสำนกังาน จำนว่น 16 รายการ ของกองจา่ง องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 40,460.00 บาท

5. ราคากลาง 40,460.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำควัผูเ้สยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ช้ือวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ของกองจา่ง องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา 0953531000049 หา้งทุ้นส่วนจำกัด ยะลาบรบิรูณ์ 40,460.00

7. ผูท้ี!่ดร้บัการคดัเลอืก ได้แก่

เลขประจำควั เลขคุมสญัญา เลขทีส่ญัญา / วับทีท่ำสญัญา /สำคับ
ผูเ้สยีภาษอีากร ซอดู,ขาย

ในระบบ 6-ธเ3 ใบส่ังช้ือ ใบส่ังช้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทคดิเลอก

1 0953531000049 ห้างหนุสว่นจำกัด ยะลาบรบิรูณ์ 660114045048 00077/2566 11/01/2566 40,460.00 ส่งงานครบถ้วน เบนัผูม้คีณุสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ข่ีอ'โครงการ่

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา 

65127462818

จ้างซอ่มและบำไ[งรัก'ษารถบรรทกุเททา้ย ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบยีน ๘๐-๕๒๔๐ ยล ของกองซา่ง องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 31,430.00 บาท

5. ราคากลาง 31,430.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
ซอ่มและบำรุงรักษารถบรรทกุ1ททา้ย ๑๐ ลอ หมายเลฃทะณยีน ๘๐-(ะ!®๔๐ ยล

0992002415104 ห้างท้นส่วนสามัญ อ'ูวัฒนย่นคแ์ทรคเตอร์ 31,430.00
ของกองขาง องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

7. ผูท้ีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่

ลำดบั เลขประจำตวั 
ผูเ้สยีภาษอีากร ซ่ือผู้1ซาย

เลขคมุสญัญา 
ในระบบ 6-(วิ!3

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0992002415104 ห้างท้นส่วนสามัญ อู่,วัฒน่ยนต์
660114066455 00078/2566 11/01/ 2566 31,430.00 ส่งงานครบถ้วน เบนีผม้คีพสมบต้ติรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนดแทรคเตอร



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาบ‘- องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65127463614

3. ซ่ือโครงการ ซ่ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จำนวน 10 รายการ ของกองคลัง องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา โดยรสิเีฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 68,440.00 บาท

5. ราคากลาง 68,440.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จำนวน 10 รายการ ของกองคลงั องคก์ารบริหารสว่นจังหวัด
1 ยะลา 1900700101021 รานคอมโนน 68,440.00

7. ผูท้Iดร้บัการคดัเลอืก ได้แก่

เลขประจำตวั เลขคุมสญัถเา เลขทีส่ญัญา / วันทีท่ำสญัญา /สำดับ
ผูเ้สยีภาษอีากร ซอผขูาย

ในระบบ ร-ธ?, ใบส่งซ้ือ ใบส่งซ้ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทคิดัเลอก

1 1900700101021 ร้านคอมไนบ์ 660114044530 00079/2566 11/01/2566 68,440.00 ส่งงานครบถ้วน เษนีผูม้คุีณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



V

1. หนว่ยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโคร่งการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสวนจังหวัดยะลา 

66017060978

ซือ้กระเนา่ใสเ่อกสารพร้อมกรีบข้อความโครงการอนรัุกษข์นบธร่รมเนยีม ประเพณ ีวัฒนธรรม และภูมปิญัญาทอ้งถิน่ กจิกรรมอบรม การอาบบํา้ศพ การจดัการศพ.(มสุลมิ)
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หนว่ยงานกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง
24.000. 00 บาท

24.000. 00 บาท

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจ็ารณา เลขประจำฅวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
จัดซือ้กระเนา่ใสเ่อกสารพร้อมกรีนฃอ้ความโครงการอนรัุกษฃ์นบธรรมเนยีม ประเพณ ี
วัฒนธรรม และภูมปิญัญาทอ้งลิน่ กจิกรรมอบรม การอาบนํา้ศพ การจดัการศพ 3950600063841 นางสารเีพาะ เตง็สาแม 24,000.00
(มุสลิม)

7. ผู้ท๋ั!.ด รั้บการคดัเลอืก ได้แก่

เลขประจำตวั เลขคุมสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันทีท่ำสญัญา /ลำดับ
ผูเ้สยีภาษอีากร ชอผขูาย

ใบระบบ 0-59 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทคดัเลอิก

1 3950600063841 นางสารเีพาะ เตง็สาแม 660114164404 00080/2566 12/01/2566 24,000.00 ส่งงาบครบถ้วน เปนีผูมี้คณุสมปติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญใบสัญญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขท๋ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบ■ ประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

66017050100

ซือ้คูม่อืประกอบการอบรม โครงการอบรัุกษข์นบธรรมเนยีม ประเพณ ีวัฒนธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ กจิกรรมอบรม การอาบนํา้ศพ การจดัการศพ (มสุลมิ!, ประจำนงีบประมาณ
พ’."ศ.'โอ่๕๖๖ ข®งกองการศกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
14,000.00 บาท

5. ราคากลาง 14,000.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
คู่มอีประกอบการอบรม โครงการอบรัุกษข์นบธรรมเนยีม ประเพณ ี วัฒนธรรม และ 
ภมิูปญัญาทอ้งถ่ิน กิจกรรมอบรม การอาบบํา้ศพ การจดัการศพ (มุสลิม) ประจำ 3960600035243 ปตัตาน ีดจิิตอล ปร้ิน 14,000.00
นงีบประมาณ พ.ศ. ๖๕๖๖ ของกองการสกีษ’า ศาสนาและวัฒนธรรม

7. ผูท้ี!่ดรั้บการคดัเสอืก ได้แก่

ลำดบั
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร ซือ่ผูข้าย เลขคมุสญัญา 
ในระบบ 6-ธ?

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีด่ดัเสอืก

1 3960600035243 ปตัตาน ีดจิติอล ปร้ิน 660114177084 00081/2566 12/01/2566 14,000.00 ส่งงานครบถ้วน เนนีผูม้คุีณสมบติ้ตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



*
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

65127377842

ซือ้ยางรถยางรถขอมบำรงุทางล่าดยาง หมายเลขทะเบยีน ๘๐-๕๕๗๖ ยล จำนวน ๓ รายการ โดยวธิเีฉพาะ'เจาะจง

46.560.00 บาท

46.560.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้ลยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ยางรถของรถซอํมบำรงุทางลาดยาง หมายเลขทะเบยีน ๘๐-๕๕๗๖ 0953544000328 หจก.คอึกพทิเจรญิการยาง 46,560.00

7. ผูท้ึ!๋ดรับัการคดัเลอืก ได้แก่

4 V เลขประจำตวั เลขคุมสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันทีท่ำสญัญา /ลาดบ
ผูเ้ลยีภาษอีากร ขอผขูาย

ในระบบ 6-59 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทคิดิเลอก

1 0953544000328 หจก.คอ็กพทิเจรญิการยาง 651214452811 00082/66 12/01/2566 45,960.00 ส่งงานครบถ้วน เบีนผู้มคีณุสมบต้ตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



*
ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาน องคก์ารบรหิารสิว่นจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 66017224278

3. ช่ือโด่รงการ ซือ้ถงุยังชพีชว่ยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัในพืน้ทีจั่งหวัดยะลา จำนวน 1,182 ถุง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4. ง'ชประมาณ 500,000.00 บาท

5. ราคากลาง 499,986.00 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาบอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ซือ้ถงุยังชพีชว่ยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัในพืน้ทีจั่งหวัดยะลา จำนวน 1,182 ถุง 3950100082609 เปาะน ิโดย นายนนิะ เจะ็อาแข 499,986.00

7. ผูท้!ดร้บัการคดัเลอืก ได้แก่

เลขประจำตวั เลขคุมสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันทีท่ำสญัญา /สำตับ
ผูเ้สยีภาบอีากร ซอัผขูาย

ใบระบบ 6-59 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทคิดิเลอก

1 3950100082609 เปาะน ิโดย นายนมิะ เจะ๊อาแข 660114188658 00083/2566 12/01/2566 499,986.00 ส่งงานครบถ้วน เฟน้ผูมี้คุ๓สมบต้ตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะสา

65127421209

จา้งทำตรายาง จำนวน ๘ รายการ สำนกังานเลขานกุารๆ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2.260.00 บาท

2.260.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ตรายาง 3959900086844 พงน่ติลปบล็อก 2,260.00

7. ผูท้ี!่ดร้บัการคดัเลอืก ได้แก่

ลำด ับ
เลขประจำต ัว  

ผ ู้เส ียภ าษ ีอากร
ซ ื่อผ ู้ฃาย

เลขค ุมส ัญ ญ า 
ใน ระบ บ  6 - 5 9

เลขท ี่ส ัญ ญ า /  
ใบส ั่งซ ื้อ

ว ับท ี่ทำส ัญ ญ า /  
ใบส ั่งซ ื้อ

จำนวนเง ิน สถานะส ัญญ า เห ต ุผลท ี่ค ัด เล ือก

1 3959900086844 พ งษ ์ส ืลป ์บล ็อก 660114076793 00084/66 16/01/2566 2,260.00 ส่งงานครบถ้วน เป ๋นผ ู้ม ีค ุณ สมบ ัต ิตรงตาม เงึอ่นไขท่ีกำห น ด



4* ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาบ

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบ■ ประมาณ

5. ราคากลาง

"" องค์การบริหารส่วบจังหวัดยะลา

66017143456

กระเปา๋ใสเ่อกสา่รพร้อมสกรีบโลโกส้ำหรับใชใ้บโครงการเสริมสร้างองคค์วามรู้ดา้บประซาธไิ/โดอฟอ้การฐสว่นร่วมของเดก็และเยาวชนตอ่การเมอึงการปกครอง ประจำปงึบป่ระมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ สำนกังานเลขานกุาร อบจ.ยะลา
28.000. 00 บาท

28.000. 00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มีตังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาบอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
วัสดุผา ๖๐๐ ดี (คละสี) ขนาดกว้าง ๑เอ นิว สูง ๑๔ น้ิว ขยายขา้ง มีฐาน มีซิปบน 
พร้อมสกรินข้อความ โลโก้ อบจ. และซ่ือโครงการ 0992003766393 ห้างหนุส่วนสามัญ ดูวิมันน่ี 28,000.00

7. ผู้'ท่ีโก้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตวั เลขคุมสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันทีท่ำสญัญา /
ลาดบ ผูเ้สยีภาษอากร

ซอผขูาย
ใบระบบ 6-ธ? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทคดัเลอก

1 0992003766393 ห้างหุนส่วนสามัญ ดูวิมัน'น่ี 660114237595 00085/66 16/01/2566 28,000.00 ส่งงานครบถ้วน เปนึผูม้คีณุสมบตัติรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



^น'๙ นน/ ง&

' (ส ำเน า)
ประกาศองค์การบริหารส่วน่จังหวัดยะลา 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
ชื้อครุภัณ'ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จานวน ๒ รายการ 

ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ ชื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ 
ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ช้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดยะลา จำนวน ๒ รายการ ผู้!ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านคอมไนน์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอ 
ราศว เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนลืพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๖

ระเด่น สะมะแอ

สำเนาถูกต้อง

เพ็ญนภา พรพระสงฆ์ 
(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง 
ประกาศช้ืนเว็บวันที, ๓ มกราคม ๒๔๖๖ 
โดย นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์ ผู้อำนวยการกองคลัง



พ ใ ? จ } ? า เส พ์ ')

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงา■ น'

2 ..เลขท่ีโครงการ

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา 

65127555290

3. ช่ือโครงการ^ ^  — ^ จา้งขุอ่มเครืฐ่งปริน้เดอร ์ยีข่อ้ ^เว50เว รุ่น 1.๑๓๐๐ .รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๔๒ จำนวน ๑ เคร่ีอง๚องกองธุห่ธสๆ3 ศร'ๆ 'โดยิํวิธโีฉพ่าิะเจาะจง

4. งบประมาณ 2,400.00 บาท

5. ราคากลาง 2,400.00 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
ซอ่มเคร่ืองปร้ินเตอร์ ย่ีห้อ 6|วรอก รุ่น 1๑๓0๐ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๙-๐๐๔๒ 
ของกองยุทธศาสตร์ๆ 1900700101021 ร้านคอมไนน่ 2,400.00

7. ผู้ท่ี'ใด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร ชือ่ผูข้าย
เลขคุมสญัญา 

ในระบบ ธ-ธ?
เลขทีส่ญัญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วับทีท่ำสญัญา /  

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีด่ดัเลอืก

1 1900700101021 ร้านคอมไนน่ 660114164066 00087/66 18/01/2566 2,400.00 ส่งงานครบด้วน เปน็ผูม้คีณุสมบตัติรงตามเง่ือนใขทีก่ำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด&ะลา *

2. เลขท่ีโครงการ 65127483731

3. ข่ือโครงการ ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถขดุเจาะบอ่นํา้ตืน้ หมายเลขทะเบยีน ๘๐-๕๑๘๕ ยล จำนวน ๔ รายการ กองขา่ง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 97,500.00 บาท

5. ราคากลาง 97,500.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถขดุเจาะบอ่นํา้ตืน้ หมายเลข ๘๐-๕๑๘๕ 0953544000328 หจก.คอ็กพทิเจรญิการยาง 97,500.00

7. ผูท้!ดร้นัการคดัเลอืก ได้แก่

* V เลขประจำตวั * เลขคมุสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันทีท่ำสญัญา /
สถานะสัญญาลำดับ ผูเ้สยีภาษอีากร ซอผขูาย

ในระบบ 6-59 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน เหตผุลทคดัเลอก

1 0953544000328 หจก.คอกพทิเจรญิการยาง 660114084304 00088/66 18/01/2566 96,000.00 ส่งงาบครบถ้วน เบนีผู้มคีณุสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



1. หนว่ยงาน " องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา ' '

2. เลขท่ีโครงการ 66017171065

3. "ขอิโคิรงการ”  "  ” จ้างเหมาบรกิา่รพมิพห์นงัสอีรายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดย่ะลาประจา้ปงึบป็ร๊ะมาณพิ.ศ.๒๕๖๕ โดยวธึเ๋ฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 36,000.00 บาท

5. ราคากลาง 36,000.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาบอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

จา้งเหมาบรกิาารพมิพห์นงัสอืรายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนการพฒันา V V * 41 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลาประจำปงึบประมาณ ห.ศ.๒๕!อ๕' 0953535000256 หางหนุสวบจำกัด ยะลาการพมิพ (1992) 36,000.00

7. ผู้ท่ี'โด'รับการคัดเสือก ได้แก่

ลำดบั
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาบอีากร ซือ่ผูข้าย
เลขคุมสญัญา 

ในระบบ ล-ธ!3
เลขทีส่ญัญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วันทีท่ำสญัญา /  

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเสอืก

1 0953535000256
หา้งหุน้สว่นจำกดั ยะลาการพมิพ ์
(1992) 660114217349 00089/2566 18/01/2566 36,000.00 ส่งงาบครบถ้วน เฟน้ผูมี้คุณสมฟต้ติรงตามเง่ํอนไขทีก่ำหนด



1. หนว่ยงาน องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65127394004

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Xขอโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

จา้งซอ่มและบำรงุรกัษารถกระบะเททา้ยหมายเลขทะเบยนบด-ไอ๑๗๗ ยลของกอิงซาืง'ิองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา โดยวธิเฉพาะเจาะจง

7.750.00 บาท

7.750.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

ซอ่มและบำรงุรกัษารถกระบะเททา้ย หมายเลขทะเบยีน บต-๖๑๗๗ ยล ของกองซ่าง V  *  *1 1900400069091 รานแอร แทค ซาวด 7,750.00องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการคัดเสือก ได้แก่

ลำดบั
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร ขือ่ผูข้าย เลขคมุสญัญา 
ในระบบ 6-6?

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงน สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 1900400069091 รา้นแอร ์แทค ซาวค์ 660114021373 00090/66 18/01/2566 7,750.00 ส่งงานครบถ้วน เบนีผูม้คีณุสมบต้ติรงตามเง่ือนไจทีก่ำหนด



2. เลขท่ีโครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

' 1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

65127468181

จ้างซอ่มและบำรุงรักษารถชุดดินตีน"ตะขาบ"หมายเลขทะเบยีน ตค-๘๗ ยล ของกองชา่ง องคก์ารบ่รํหิา่รสว่น่จงัหวดัยะลาโดยวธิเีฉพาะเจาะจง

27.900.00 บาท

27.900.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลข1ประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

ซอ่มและบำรุงรักษารถชดุดนิตนีตะขาบ หมายเลขทะเบยีน ตค-๘๗ ยล ของกองช่าง V 4 41 4 1 1900400069091 รานแอร แทค ขาวด 27,900.00องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

7. ผูท้ีไ่ดรั้ชการดดัเลอืก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร ซือ่ผูข้าย เลขคุมสญัญา 
ในระบบ 6-6?

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่งิข้ือ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ัง1ข้ีอ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 1900400069091 รา้นแอร ์แทค ขาวค์ 660114045509 00091/66 18/01/2566 27,900.00 ส่งงานครบถ้วน เบนีผูมี้คณุสมบตี้ตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



1. หนว่ยงาน 'องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65127539209

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

37 ซ่ือโครง'การ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพอไขก้บ็รถยนดห้มายเลข่ทะเบยบนิข-๊๑๒๓๒"ยลิ"ิข®๊ง^นกปิ̂ องคก์ารบร่หิำรส'วนจงัหวดัโ่ดยวธเีฉพาะเจาะจง

15.800.00 บาท

15.800.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
ซือ้วัสดุยาบพาหนะและจนสง่ เพือ่ไขก้บัรถยบคห์มายเลขทะเบยีน นข-๑๒๓๒ ยล 
ของสำนกัปลัดองค์การบริหารสว่นจังหวัด 0953544000328 หจก.คอ็กพทิเจรญิการยาง 15,800.00

7. ผู้ท่ีโต้'วับการดัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตวั เลขคมุสญัญา เลขทีส่ญัญา / วับทีท่ำสญัญา /ลำดบั
ผูเ้สยีภาษอีากร ซอิผขูาย

ในระบบ 6-6? ใบส่งซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทดิดัเลอืก

1 0953544000328 หจก.คอ็กพทิเจรญิการยาง 660114150348 00092/2566 20/01/2566 15,800.00 ส่งงานครบถ้วน เบนีผู้มคีณุสมบต๊้ตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



. . I า/แ
. ' ( สำเนา )

1, ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เร่ือง ประกาศผู้ซน1]การเสนอราคา ซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายนอกสำนักงานและภายใน

อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ ซ้ือและติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายนอก 
สำนักงานและภายในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ซ้ือและติดตุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายนอกสำนักงานและภายในอาคาร จำนวน ๑ ระบบ ผู้ได้รับ 
การคัดเลือก ได้แก่ บริท้ัท ไมโครเบ็ตซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ัง 
สัน ๓๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหน่ึงหม่ืนหกพันบาทล้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

5 (นายระเด่น สะมะแอ)
I รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบ้ตราซการ

แทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สำเนาถูกต้อง

เพ็ญนภา พรพระสงฆ์ 
(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)

ผู้อำนวยก่ารกองคลัง 
ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๕;มกราคม ๒๕๖๖ 
โดย นางเพ็ญนภา พรฟ่ระสงฆ์ ผู้อำนวยการกองคลัง

เ
|แ



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาบ่

2. เลขท่ีโครงการ 

■ รโช้ือโศริริกิาริ ~

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

65127426848

ชือ้ครุภณัฑไ์ฟฟา้และวิทยุ รายการเิครัองบนัท'กเ์สยิีง ฃิองกองคลัง องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา โดยวธิเฉพาะเจาะจง

4.500.00 บาท

4.500.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจารณา เลขประจำตวัผูเ้ลยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
ช้ือครุภณัฑไ์ฟฟา้และวิทยุ รายการเครือ่งบนัทกึเสยีง ของกองคลัง องค์การบริหารสว่น 
จังหวัดยะลา 1900700101021 ร้านคอมไนน่ 4,500.00

7. ผู้ท่ี'ได้,รับการดดัเสอืก ได้แก่

ลำดบั
เลขประจำตวั 

ผูเ้ลยีภาษอีากร ซือ่ผูข้าย เลขคุมสญัญา 
ในระบบ

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังช้ือ

วับทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังช้ือ

จำนวนเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเสอืก

1 1900700101021 ร้านคอมไนน่ 660114105496 00094/2566 24/01/2566 4,500.00 ส่งงานครบถ้วน เษนีผูม้คุีณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



0000 ' '

( สำเนา )
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้ และ โต๊ะทำงาน 

ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ ซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้ และ โต๊ะทำงาน 
ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้ และ โต๊ะทำงาน ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหาร 
'ส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธึ๋เฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ รายการ ผู้!ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ราชาเฟอร์นิเจอร์ 
(ขายุปลีก)โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๗๒,๙๐๐.0๐ บาท (เจ็ดหม่ืนสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเด่น สะมะแอ

สำเนาถูกต้อง

เพ็ญนภา พรพระสงฆ์ 
(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖
โดย นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์ ผู้อำนวยการกองดลัง



( สำเนา)
0 0 0 ^ 0

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

^ โอท^ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงาน จำนวน ๔ ตัว 
ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา^ร}:โอก!^ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องคุการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ ซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงาน 
จำนวน ๔ ตัว ของกองค่ลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ■ น้ัน,

ซ้ือครุภัณ4 สำนักงาน รายการโต๊ะทำงาน จำนวน ๔ ตัว ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจา!;จง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฟาด้า จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๘,๐0๐.๐๐ บาท (หน่ึงหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจด่ทะเบียน และค่าใซ้ืจ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๖  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเด่น สะมะแอ

สำเนจ่ถูกต้อง

เพ็ญนภา .พรพระสงฆ์ 
(บางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)

ผู้อำนวยคุ่ารกองคลัง 
ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๘!!มกราคม ๒๕๖๖  
โดย นางเพ็ญนภา พรV)ระสงฆ์ ผู้อำนวยการกองคลัง

II
II

1I!

I!

8



1. หนว่ยงาน -  องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา ' -  .

2. เลขท่ีโครงการ 65127451461

'3 ;'ช็ฮ่โ๊ศรงกฯร" ซ่ือครุกัณฑํใ^ง'งาน รา'ย'การเคร่ืองเซ่ือมไลหะไฟฟ้า จำนวน 1 เครือ่ง ของกองช่าง องคก์ารบริหารสวนจงหว๋ั่ดยิะลา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4. งบประมา(น 25,000.00 บาท

5. ราคากลาง 25,000.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
ซ่ือครุภัณทโรงงาน รายการเครือ่งเซือ่มโลหะไฟฟา้ จำนวน 1 เครือ่ง ของกองชา่ง 
องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา 0953527000285 หา้งหนุสว่นจำกดั ยะลาไทยวัฒน่ 25,000.00

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการดัดเสือก ได้แก่

ลำดบั
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร ซือ่ผูข้าย เลขคุมสญัญา 
ในระบบ 6-ธ?

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังซ่ือ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังซ่ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีต่ดัเลอก

1 0953527000285 ห้างหนุสว่นจำกัด ยะลาไทยวัฒน์ 660114164683 00097/2566 24/01/2566 25,000.00 ส่งงานครบถ้วน เฟน้ผูม้คี๓ุสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



V*

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนา่ยงาน องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65117323306

"3โซ่ือโครงการ 'จ้างกอ่ส่รา้งโครงการปจัิบงิรงุและชอมิ•นารุง่^โษาทาง รห้สทางหลวงท้องก้น ย่ล.ถ 1-0024 บา้นบาลูก่า ตำบลกาลษูงั - บา้นอแูบ ตำบลยะตะ็ อำเภอรามบ’จังหํว้ดยะลา่Xดยวซคดัเลอ๊กิ

4. งบประมาพ 10,780,000.00 บาท

5. ราคากลาง 10,817,339.34 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา่ มดัีงบี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรัก•ษาทาง รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ 1-0024 บ้าน 
บาลกูา ตำบลกาลษูงั - บา้นอูแบ ตำบลยะดะ้ อำเภอรามนั จงัหวดัยะลา 0955537000158 บริบัท อาร.้เอส.ซรีลิเอน็จเิมยีริง่ จำกดั 10,777,000.00

0955559000029 บริษัท อัครพนัธุก่อสร้าง จำกดั 10,780,000.00

7. ผูท้ีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร ซือ่ผูข้าย เลขคมุสญัญา 
ในระบบ 6-69

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงํน สถานะสญัญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0955537000158
บริษัท อาร.์เอส.ซรีลิเอน็จเิมยีริง่ 
จำกดั 660122009532 00098/2566 26/01/2566 10,760,000.00 จดัทำสญัญา/ ?0  แล้ว

เฟน้ผูม้คีณุสมบต้แิละขอ้เสนอทางเทคมคี 
ถกูดอ้งครบลว้นและเฟน้ผูเ้สนอราคา ตา 
สุด



V (& ® ฬ /  แ?

1. หนว่ยงาบ่

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

65117323861

จ้างกอ่สรา้งโครงการปรบัปรงุและขอ่มบำรงุรกัษาทาง รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ 1-0012 บา้นหวัเขา ตำบลยะลา อำเภอเมอืงยะลา - บา้นละแอ ตำบลละแอ อำเภอยะหา
จังหวดัยะลา โดยวัธคดโล๊ือิก
9,450,000.00 บาท

9,464,178.70 บาท

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ' '

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มืดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

โครงการปรับปรุงและซอ่มบำรุงรักษาทาง รหสัทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ 1-0012 บ้าน
1 หวัเขา ตำบลยะลา อำเภอเมอืงยะลา - บา้นละแอ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัด 0953542000096 หา้งหุน้สว่นจำกัด อาบาดโียธากจิ 9,448,000.00

ยะลา

0955537000158 บริษัท อาร.์เอส.ซวีลิเอน็จเิปย็ริง่ จำกดั 9,449,500.00

0955559000029 บริษัท อัครพนัธุก่อสร้าง จำกดั 9,449,000.00



7. ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่

ลำคับ
เลขประจาตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร
ช่ือผู้'ซาย

เลขคุมสญัญา 
ในระบบ 6-ธ?

เลขทสญัญา /  
ใบส่งช้ือ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังช้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0953542000096- ห้างหุน'ส่วนจำกัด อาบาดโียธากจิ 660122010030 000.99/2566 26/01/2566 - 9420,000.00 จดํทวํสญัญา/ ?0 เ แล้ว
เฟน้ผูม้คีณุสมบต้แิละขอ้เสนอทางเทคนคิ 
ถกูตอ้งครบลว้นและเฟน้ผูเ้สนอราคา-(พํ—่  
สุด



*

2 .1ลขท่ีโครงการ 66017234834

*

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หฬ่ยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

จ้างซอ่มรถบรรทกุเททา้ย ๖ ล้อ หมายเลขทะเบยีน ๘๐-๔๒๑๙ ยลโดยวธัเฉพาิใ!เจาะจง

22.310.00 บาท

22.310.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จา้งซอ่มรถบรรทกุเททา้ย ๖ ล้อ หมายเลขทะเบยีน ๘๐-๔๒๑๙ ยล 0992002415104 ห้างหุ้นส่วนสามัญ อ'ูวัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 22,310.00

7. ผูท้ึ!๋ดร้บัการดดัเลอืก ได้แก่

ลำดบั
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร ซือ่ผูข้าย
เลขคมุสญัญา 

ใบระบบ &-ธโ’
เลขทีส่ญัญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วับทีท่ำสญัญา /  

ใบส่ังซ้ือ
จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0992002415104 ห้างหุ้นส่วนสามัญ อู่วัฒนย์นต์
4 660114327411 00100/2566 26/01/2566 22,310.00 ส่งงานครบล้วน เบนีผม้คีผสมบต้ติรงตามเง่ีอนไขทีก่ำหนด

แทรคเตอร



*

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

”  37ชอโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา 

65127555290

จ้างซอ่มเครือ่งปริน้เตอร ์ยีหอ้ 6เว5อท รุ่น 1๑๓๐๐ รหัสครุภณฑ ๔๑๖^๕๙-๐"๐๔๒ จ้าบ'วน’ ๑ เค่รอง ของกองยุทธศิาสตร้ิฯ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2.400.00 บาท

2.400.00 บาท

00701 [&
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา !’'โใ,1\ , ( ? ใ เ ^ I

(350? ^

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา ฐดงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
ซอ่มเคร่ืองปร้ินเตอร์ ย่ีหอ้ ^ รอก รุ่น 1๑๓๐๐ รหัสครุภัณฑ ์๔๑๖-๕๙-๐๐๔๒ 
ของกองยุทธศาสตร์*) 1900700101021 ร้านคอมไนน่ 2,400.00

7. ผูท้ีไ่ด้รับการดัดเลือก ได้แก่

ลำดบั
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร ซือ่ผูข้าย เลขคุมสญัญา 
ในระบบ 6-ธ?

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังช้ือ

วับทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังช้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 1900700101021 ร้านคอมไนน์ 660114164066 00087/66 18/01/2566 2,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มคีณุสมบต้ตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



. / •ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขท่ีโครงการ 

—ะ~ — 37ซือ้โคร่งการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

66017231963

ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกเทท้าย“ ๑๐ ลอ้‘ิหมาิย๊โลฃไ^เบย๊น"๘^-๖๐๐๑ ยล โดยวธเีกพาะเจาะจง

27.000. 00 บาท

27.000. 00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยืภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

ซือ้วัสดุยานพาหนะและขนสง่ สำหรับรถบรรทกเททา้ย ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบยีน
หจก.คอึกพทิเจรญิการยาง1 ๘๐-๖๐๐๑ ยล 0953544000328 27,000.00

7. ผู้'ท่ีโด้รับการคัดเสอืก ได้แก่

ลำดบั
เลขประจำตวั 

ผูเ้ลยภาษอีากร ซือ่ผูข้าย เลขคุมสญัญา 
ในระบบ 6-ธ?

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วับทีท่ำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเสอืก

1 0953544000328 หจก.คอักพทิเจรญิการยาง 660114327498 00102/2566 26/01/2566 27,000.00 ส่งงานครบล้วน เบีนผู้มคีณุสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด
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ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ 
ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ ซ้ือวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ ของสำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหุ้วัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ซ้ือวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑๙ รายการ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้^ก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เบีนเงิน 
ท้ังส้ิน ๔๒,๖๙๒.๐๐ บเท (ส่ีหม่ืนสองพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค1'าใชุ1จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันที ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๖

ณิซาพร โอภาโส

สำเนาถกต้อง

*1X1 -เพญ่นภา เ̂ เรพระสงฆ์ 
(นางเพ็ญ'นฦว่ พรพระสงฆ์)

ผู้อำนวยค่ารกองคลัง
ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑ไเว มกราคม ๒๔๖๖
โดย นางเพ็ญนภา พรพุ,ระสงฆ์ ผู้อำนวยการกองคลัง
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