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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 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕: มาเพื่อให้ลงเว็บไซต์ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์) 
ผู้อำนวยการกองคลัง



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาน องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

2. เลขที่โครงการ 65087006398

3. ชื่อโครงการ จ้างทำป้ายประซาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส อบจ.ยะลา เอฟ.เอ.คัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1

4. งบประมาณ 11,050.00 บาท

5 .  ราคากลาง 11,050.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังบิ้

รายการพจารณา เลขประจำตัวผู้เสิยภาษอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส อบจ.ยะลา เอฟ.เอ.คัพ 
ประจำปี 2565

0953557000208 ห้างหุนส่วนจำกัด ฟาอัดดีไซน์ กวุเป
1

11,050.00

7. ผู้'ที่โค์รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /ลำตับ
ผู้เสียภาษีอากร

ขฮผูขาย
'ในระบบ 6-09 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ

, จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลือก

1 0953557000208 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาอัดดีไซน์ กรุ๊ป 650814041313 00398/2565 03/08/2565 11,050.00 ส่งงาบครปีถ้วน เป๋บผู้มีคุณสมปีติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65087045984

3. ชื่อโครงการ ซื้อเสื้อกีฬา หน่วยงาบ โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ โดยวิธีเอพาะเจาะจง

4. ง'ชประมาณ 25,800.00 บาท

5. ราคากลาง 25,800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เลนอราคา มีดังนี้

รายการพจารผา เลขประจำตัวผู้เสียภาษอากร รายชื่อผู้เสนอรกคา ราคาที่เสนอ

1 จัดซื้อเสื้อกีฬา หน่วยงาน โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ 0953550000229 ฮาชิมสปอร์ต 25,800.00

7. ผู้ที่'ใต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำตับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ใบระบบ อ-ธ!3

เลขที่สัญญา /  
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสั เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953550000229 ฮาชิมสปอร์ต 650814070733 00399/2565 03/08/2565 25,800.00 ส่งงานครใ เถัวน เป็นผู้มีคุผสมบ้ติตรงตามเงื่อนไชที่กำหนด



ขอ้มลูลาระสำคญัในสญัญา

/

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบรหารส่วนจังหวัดยะลา 

65087033893

ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งของมุสลิมในจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37.385.00 บาท

37.385.00 บาท

•6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพจารผา เลขประจำตัวผู้เสืยภาษอากร รายชื่อผู้เสนอรเาคา ราคาที่เสนอ

1
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความ 
เข้มแข็งของมุสลิมในจังหวัดยะลา

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 37,385.00

7. ผู้'ที่!ด้รับการคัดเลือก ได้แก

0 V เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / 1

ลาตับ
ผู้เสียภาษีอากร

ซอผูขาย
ในระบบ 6-0? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา
1

เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 650814076959 00400/2565 - 04/08/2565 37,385.00 ส่งงานครบ่ถ้วน เษีนผู้มีคุณสม'ชดตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3 . ■ ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

65087035206

ซื้อหนังสือประกอบการอบรม เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความเข้มแข็งของมุสลิมในจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

52.000. 00 บาท

52.000. 00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มืดังนี้

รายการทีจารผา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอร!!คา ราคาที'เสนอ

1
จัดซื้อหนังสือประกอบการอบรม เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

3959900171868 คลังวิทยา 52,000.00และความเฃมแข็งของมุสลิมในจังหวัดยะลา

7. ผู้ท!ดัรับการคัดเสือก ได้แก่

สำตับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-09 -

เลขที่สัญญา /  
ใบลังซื้อ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบลังซื้อ

จำนวนเงน สถานะสั! เ!ญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 3959900171868 คลังวิทยา 650814077045 00401/2565 04/08/2565 52,000.00 ส่งงานครใ ด้วน เป็นผู้มีคุณสมนัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้ยลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

65077489095

เช่าสนามหญ้าเทียมโครงการแช่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส อบจ.ยะลา เอฟ.เอ.คัพ ประจำปีงบประมาณ๖๕๖๕โดยวิธีเฉพาะเจาะจ^

33,000.00 บาท

33,000.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษอากร รายขื่อผู้เสนอริาคา ราคาที,เสนอ

1
เช่าสนามหญ้าเทียม โครงการแช่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.ยะลา เอฟ.เอ.คัพ ประจำปี 
๖๕๖๕

0955559000819
1

ยะลาสเตเคียม 1
- 1 1 -  . 11— - 1 , 1 - .

30,000.00

7. ผู้ท่ี'โต้,รับการคัดเลือก ได้แก่
1

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ขื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-ธเ3

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา 
1

เหตุผลที่คัดเลือก

1 0955559000819 ยะลาสเตเคียม 650814040559 00406/2565 08/08/2565 30,000.00
,

สงงานครปถวบ
!

เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้ยลูสาระสำคญั'ในสญัญา

2. เลขที่โครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

0 1. หนว่ยงาน องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

65077472955

ซื้อบํ้าดื่มและนํ้าแข็งเพี่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส อบจ.ยะลา เอฟ.เอ.สัพ โดยวิธีเฉพาะ!เจาะจง

18.600.00 บาท

18.600.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพจารณา เลขประจำตัวผู้เลืยภา,ษอากร รายซื่อผู้เสนอรเาคา ราคาที่เสนอ

1
.จัดซื้อนํ้าดื่มและบํ้าแข็ง โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส อบจ.ยะลา เอฟ.เอ.คัพ 
จำนวน ๑ โครงการ

3940300287352 ร้าน น้องเอกนํ้าแข็งหลอด
1-

16,200.00

7. ผู้ท่ี1!ด้รับการคัดเลือก ได้แก,

เลขประจำตัว -ฟ่ * เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
สถานะส์เญญา

1
ลำดับ

ผู้เล ียภาษีอากร
ซอผูขาย

ใบระบบ 6-69 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงน เหตุผลทิคัดเลือก

1 3940300287352 ร้าน น้องเอกนํ้าแข็งหลอด 650814039722 - 00407/2565 08/08/2565 16,200.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอมลูสาระสำคญัในสญัญ')

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

65087139047

จ้างพิมพ์คำลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ้ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเอลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18.000. 00 บาท

18.000. 00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสืยภาษอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
จ้างพิมพ์คำลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ้ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

3100903017176 หนังสือพิมพ์ เอเช ีย ทเดย์ 18,000.00■0 ^
7

7. ผู้'ท่ีโด่''รับการดัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ชาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-69

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเสือก

1 3100903017176 หนังสือพิมพ์ เอเชีย ทูเดย์ 650814164162 00408/2565 08/08/2565 18,000.00 ส่งงานครปีถ้วน เปีนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อน'โฃที่กำหนด



1. หน่วยงา'น

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

I
ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

65087080359

ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส อบจ.ยะลา เอฟ.เอ.คัพ โดย'วิธีเฉพาะเจาะจง

24.240.00 บาท

24.240.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอร าคา ราคาที่เสนอ

1
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส อบจ.ยะลา 
เอฟ.เอ.คัพ

1950600135837 ร้านเอ็มเอสสปอร์ต
--■ บ1- ------ ---------

24,240.00

7. ผู้'ที่โต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว 4 " เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ขอผูขาย

ในระบบ ล-ธโ’ ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทดัดเลอก

1 1950600135837 ร้านเอ็มเอสสปอร์ต 650814185978 00409/2565 09/08/2565 24,240.00 ส่งงานครปถ้วน
-1-

เป็นผู้มีคุณสมบ้ต็ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัใบสญัญา

1. หนวยงาน องคํการบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65087038088

3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการสีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 19,366.00 บาท

5. ราคากลาง 19,366.00 บาท
1 V .‘ะ**/**,6. รายชอผูเสนอราคา มดงบ

4
รายการพจารผา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผ้เสนอรเาคา ราคาที่เสนอ

1 จัดวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการศกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0905533000102 
----------- ---------------------------

บริษัท ฟาด้า จำกัด 19,366.00

7. ผู้'ที่Iด้รับการคัดเลือก ได้แก

0 */ เลขประจำตัว 1 V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดิบ

ผู้เสียภาษีอากร
ขอผูขาย

ในระบบ 6-69 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จานวนเงิน สถานะลญญา เหตุผลทคัดเสีอก

1 0905533000102 บริษัท ฟาด้า จำกัด 650814148782 00410/2565 10/08/2565 19,366.00 ส่งงานคร' ป้ถวน เษีบผู้มีคุณสม'ข้ตตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

65087133641

จ้างทำตรายาง เพื่อไข้ในการปฎิบ้ตราซการ จำนวน 7 รายการ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1.610.00 บาท

1.610.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มึดังบี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จ้างทำตรายาง เพื่อไข้ในการปฦนัต๊ราชการ จำนวน 7 รายการ ของสำนักปลัดองค์การ *  *  ®
1

บริหารส่วนจังหวัด
3959900086844 พง'ษศิลปบลอก 1,610.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว ^ * เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
สถานะสัญญาลำตัน

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ 6-ธ? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน เหตุผลทิคัดเลอก

1 3959900086844 พงป์ศิลป์บล๊อก 650814176871 00411/2565 10/08/2565 1,610.00 ส่งงานครป์ด้วน
1

เป์นผู้มีคุณสม'ข้ติตรงดามเงื่อนไขที่กำหนด
■โ'



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

65077531413

จ้างเหมาบริการติดตั้งสาย คเว&โ 0 เวช0 เชื่อมต่อระบบ ผคช/V๐ป: พร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์เครื่องจักรกล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13.472.00 บาท

13.472.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังบี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร -1 " 1 รายชอผูเสนอร
—

าคา ราคาที่เสนอ

1
จ้างเหมาบริการติดตั้งสาย เฯเวอโ ๐ เวชย เชื่อมตอระบบ ผ๙ ผ ๐±  พร้อมอุปกรณ์ ณ 
ศูนย์เครื่องจักรกล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

0955560000118 บริษัท อินโฬเน็กซ์ จำกัด 13,472.00

7. ผู้ที่'[ด'รับการคัดเลือก ได้แก่

0 0^ เลขประจำตัว 4 เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
สถานะสั^ญา

1
ล่าดิบ

ผู้เสียภาษีอากร
ซอผู'ขาย

ในระบบ 6-6? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงบ เหตุผลทดัดเลอก

1 0955560000118 บริษัท อินโฟเน็กซ์ จำกัด 650814151386 00412/2565 11/08/2565 13,472.00
1 1,

ส่งงาบครปถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65087049290

3. ซื่อโครงการ จ้างซอมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 1,800.00 บาท

5. ราคากลาง 1,800.00 บาท

6. รายซื่อผ้เสนอราคา มีดังนึ้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลืยภาษอากร รายซื่อผู้เสนอรเาคา ราคาที่เสนอ

1 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 1900700101021 ร้านคอม'โนน . 1 1,800.00

7. ผู้ทึ๋!,ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

0 V เลขประจำตัว 1 V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
สถานะสั^ญาลาดบ

ผู้เสียภาษีอากร
ฃอผูขาย

ในระบบ 6-69 ใบส่ังซ้ีอ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน เหตุผลทีคัดเลือก

1 1900700101021 ร้านคอม'ไนน์ 650814180872 00413/2565 11/08/2565 1,800.00 ส่งงานคร^ถวน
-1

เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทีกำหนด

I



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65087202161

3.'ซื่อโครงการ นี้อนํ้าดื่มและนํ้าแข็ง โครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ปร:

4. งบประมาณ 11,000.00 บาท

5. ราคากลาง 11,000.00 บาท

6. รายซื่อผ้เสนอราคา มีดังนี้

:จำปี ๒๕๖(ะ กิจกรรม มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพ{ไะเจาะจง

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสืยภาษอากร รายซื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ

1-
จัดนี้อนํ้าดื่มและนํ้าแข็ง โครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ กิจกรรม

2950100011142 ร้าน กะยะห์ แบเอง 10,900.00
มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดยะลา

7. ผู้'ที่!,ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว ^ * เลขคมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
1------------

สถานะส้เ}เญา
1

ลำตับ
ผู้เสียภาษอากร

ขอผูขาย
ในระบบ 6-6? ใบส่ังน้ีอ ใบส่ังน้ีอ

จานวนเงิน เหตุผลทคัดเลือก

1 2950100011142 ร้าน กะยะห์ แบเฮง 650814235851 00414/2565 11/08/2565 10,900.00 ส่งงาบครบถ้วน เป๋นผู้มีคุณสมปีติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน
4

2. เลขที่โครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหารสว่นจงัหวดัยะลา 1

65087210492

จ้างพิมพ์เกียรติบัตรพร้อมกรอบลายทอง โครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ กิจกรรม มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11.000. 00 บาท

11.000. 00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารผา เลขประจำตัวผู้เสยภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอรวิคา ราคาที่เสนอ

1
จัดจ้างพิมพ์เกียรติบัตรพร้อมกรอบลายทอง โครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี

3959900086844 ร้าน พงพ์ศิลป์บล็อก 1 11,000.00
๒๕๖๕ กิจกรรม มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดยะลา 1

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-ธ!3

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา
-  ——ะ-- --—1- — - -

เหตุผลที่คัดเลือก

1 3959900086844 ร้าน พงป์ศิลป์บล็อก 650814236207 00415/2565 11/08/2565 11,000.00 ส่งงานคร- 1ถัว-น เปึนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ท่ีอ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสวนจงัหวดัยะลา

65087208826

จ้างทำโล่รางวัล โครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ กิจกรรม มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจ'1เะจง

21.000. 00 บาท

21.000. 00 บาท

’ * ^

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารพา เลขประจำตัวผู้เลืยภาปีอากร รายที่อผู้เสนอร'!เคา ราคาที่เสนอ

จัดจ้างทำโล'รางวัล โครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี ๒(ะ๖๕ กิจกรรม V

1
มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดยะลา

1950600112161 รานผังเมือง 4 โฆษณา 20,160.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
-- ""

เลขประจำตัว ^ * เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดบ

ผู้เสียภาปีอากร
ขอผูขาย

ในระบบ 6-ธ? ใบส่ังช้ือ ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลือก

1' 1950600112161 ร้านผังเมือง 4 โฆษณา 650814242307 00416/2565 11/08/2565 20,160.00 ล่งงานครบถ้วน เปึนผู้มืคุณสมบต๊ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65087054966

3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว หน่วยงาน โรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์ โดยวิธีเอพาะเจาะจง

4. ง,ชประมาณ 28,330.00 บาท

5. ราคากลาง 28,330.00 บาท

6: รายซื่อผัเสนอราคา มีดังนี้
..ฑ"1 * ...... 1...-.....11.1.—  . ......—

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร -1 " 1รายซอผูเสนอรเาคา
]

ราคาที่เสนอ

1 จัดซื้อวัสดุงาบบ้านงานครัว หน่วยงาน โรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์ 0905533000102 บริษัท ฟาด้า จำกัด 28,330.00^

7. ผู้ท่ี,โต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้,ขาย

เลฃคุมสัญญา 
ในระบบ 6-0?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน' สถานะสัญ่ญา เหตุผลที,ดัดเลือก

1 0905533000102 บริษัท ฟาด้า จำกัด 650814190952 00417/2565 15/08/2565 28,330.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที'กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหารสว่นจงัหวดัยะลา

65087028508

จ้างซ่อมบำรุงรถยนค์ หมายเลขทะเบียน กข-5151 ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4.068.14 บาท

4.068.14 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังบี้

รายการ'พจา'รณา เลขประจำตัวผู้เลืยภา'บีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฃ-5151 ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด

0945482000011 บริษัท พิธานพาณิขย์ จำกัด 4,068.14

7. ผู้'ที่!,ด้รับการคัดเลือก ได้แก่
!

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา-/ 1
ลาดับ

ผู้เสืยภาบีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ 6-ธ? ใบสั่งชี้อ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลือก

1 0945482000011 บริษัท พิธาน'พาณิชย จำกัด 650814164544 00418/2565 15/08/2565 4,068.14 ส่งงานครปด้วน เบีนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ท่ีอ,โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

' ใ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

65087136118

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถขุดดินตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค-87 ยล ของกองซ่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25.500.00 บาท

25.500.00 บาท

6. รายที่อผู้เสนอราคา มึดังนื้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษอากร รายที่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถขุดดินตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค-87 ยล ของกอง 
ซ่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด

1959900555091 ร้าน เคเอ็ม-แทรกเตอร์ 25,500.00

7. ผู้,ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้'ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-ธ?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทาสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

- 1 1959900555091 ร้าน เคเอ็ม-แทรกเตอร์ 650814212526 00419/2565 16/08/2565 25,500.00 ส่งงานครปถ้วน เบีนผู้มีคุณสมปัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

I



จอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ท่ีอ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

65087077737

จ้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

94.240.00 บาท

94.240.00 บาท

6. รายที่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
1

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายที่อผู้เสนอรเาคา ราคาที่เสนอ

ซอวัสดคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
1

ยะลา
1900700101021 รานคอมในน

1
94,240.00

I
7. ผู้ท!ด้รับการดัดเลือก ได้แก่

0 &/ เลขประจำตัว ป้ * เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / 1
สถานะสั^ญา

1
ลาดบ

ผู้เสียภาษีอากร
ขอผูขาย

ในระบบ 6-6? ใบลังจ้อ ใบลังจ้อ
จานวนเงน เหตุผลทดัดเสิอก

1 1900700101021 ร้านคอมไนน์ 650814184744 00420/2565 16/08/2565 94,240.00
------------------โ—---------

ส่งงาบครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ตตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน องค์การบรหารส่วนจังหวัดยะลา !

2. เลขที่โครงการ 65087036510

3. ชื่อโครงการ จ้างทำตรายาง ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 3,980.00 บาท

5. ราคากลาง 3,980.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังบี้

รายการพจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษอากร รายชื่อผู้เสนอร}าคา ราคาที่เสนอ

1 ทำตรายาง ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด 3959900086844
1

พงษ์ศึลป์บล๊อก 3,980.00

7. ผู้'ที่!.ด'รับการคัดเลือก ได้แก่

. ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-6?

เลขที่สัญญา /  
ใบสั่งชื่อ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบสั่งชื่อ

จำนวนเงิน สถานะสั ไเญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 3959900086844 พงษศึลป์บล็อก 650814194855 00421/2565 16/08/2565 3,980.00 ส่งงานครใ)ถัว'น เที่นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

65087070473

ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญ'

จ้างซ่อมบำรุงรถยนค์ หมายเลขทะเบียน กง-3712 ยล ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6.670.00 บาท

6.670.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังบี้

รายการพจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษอากร รายซื่อผู้เสนอร าคา ราคาที่เสนอ

1
ซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง-3712 ยล ของกองยุทธศาสตร์และ 
งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 6,670.00
7
I

7. ผู้ที่'โด'รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว 4 * เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / 4๗  1๗ล่าตบ
ผู้เสียภาษีอากร

ชอผู'ขาย
ในระบบ 6-ธภ ใบส่ังซ้ือ ใบสั่งซื้อ'?

จาบวนเงน สถานะสิ]ญญา
1

เหตุผลทคัดเลอก

1 0953544000328 ห'จก.ค็อก'พิทเจริญการยาง 650814147245 00422/2565 16/08/2565 6,670.00 ' 1 ^สงงานครบถวน เบีนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

65087135464

ขอมูลสาระสำคัญในสัฬูญเ '1
1

จ้างข่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3.000. 00 บาท

3.000. 00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้ !
4— —^ เ.

รายการพิจารณา
]

เลขประจำตัวผู้เลืยภาษีอากร รายซื่อผู้เส่นอร ไคา ราคาที่เสนอ

.- 1
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ยะลา

1900700101021
1

ร้านคอมไนน์ 1 3,000.00

7. ผู้ท่ี,1ด้รับการดัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ล่าดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ซอผู1ขาย

ใบระบบ 6-613 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญ่ญา เหตุผล'ทดัดเลือก

1 1900700101021 ร้านคอม'โนน 650814184914 00426/2565 17/08/2565 3,000.00 ส่งงานครใ]!ถ้วน เษีนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้ยลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

65087333602

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16.885.00 บาท

16.885.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังบี้
1

รายการฟิจารผา เลขประจำตัวผู้เสิยภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอร่าคา ราคาที่เสนอ

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปีงบประมาณ พ. V V 1 1 / 1

1
ศ. 2566

0953556000352 หางหุนสวนจำกัด กาวมันวัฒนกิจ 16,885.00

7. ผู้'ที่!ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

6 V เลขประจำตัว 4 * เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / *1ล่าดิบ
ผู้เสียภาษีอากร

ซอผูขาย
ในระบบ 6-6? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงน สถานะสัญญา เหตุผลทดัดเลือก

1 0953556000352 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวมั่น'วัฒนกิจ 650814324635 00423/2565 16/08/2565 16,885.00
1

ส่งงานครใแถ้วน
- - - - - - 1 —

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัใบสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

65087194762

ซื้อบั่มคลัชท้ล่าง สำหรับรถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-4224 ยล จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

909.50 บาท

909.50 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มืตังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษอากร รายชื่อผู้เสนอร1าคา ราคาที่เสนอ

1 บีมคลัซท้ล่าง สำหรับรถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-4224 ยล 5959999020642 ร้านบั่นซุยเลี่ยง อาหลั่ยยนตร์ 909.50

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-ธ?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สศานะส์ญญา
1

เหตุผลที่คัดเลือก

1 5959999020642 ร้านบั่นซุ่ยเลี่ยง อาหลั่ยยนตร์ 650814242423 00424/2565 17/08/2565 909.50 ล่งงานคร!เล้วน
!

เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงึ๋อนไขที่กำหนด



ข้อยูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65087121181

3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 3,100.00 บาท

5. ราคากลาง 3,100.00 บาท
1 V •4 4  V  ฟ ้6. รายซอผเสนอราคา มดงน

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภา'ษือากร รายชื่อผู้เสนอร่าคา ราคาที่เสนอ

1 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0025 1900700101021 ร้านคอมไนน่ 3,000.00

7. ผู้ทโด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เส ียภาษึอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-69

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ัง'ช่ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน
1

สถานะสั^ญา
1

เหตุผลที่คัดเลือก

1 1900700101021 ร้านคอมไนน่ 650814215225 00425/2565 17/08/2565 3,000.00
!

ส่งงานครน่ถ้วน
I

เป็นผู้มีคุณสมป็ตตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
7

1



ข้อมูลสาระสำคัญใบสัญญา

1. หนวยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65087049880

3. ท่ีอ'โครงการ จ้างซ่อมบารุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 40-0194 ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 2,693.73 บาท

5. ราคากลาง 2,693.73 บาท

6. รายที่อผู้เลนอราคา มตังนี้

- รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสยภาษอากร รายที่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จ้างซ่อมบำรงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 40-0194 ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหาร
1

ส่วนจังหวัด
0945482000011 บริษัท พิธานพาณิขย์ จำกด 2,693.73

7. ผู้ที่!ด้รับการคัดเลือก ได้แก

เลขประจำตัว *4 " เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดิบ

ผู้เสียภาษีอากร
ขอผูขาย

ในระบบ 6-139 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลือก

1 - 0945482000011 บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด 650814145595 00427/2565 17/08/2565 2,693.73 ส่งงานครบุถ้วน
1

เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65087129079

3. ซ่ือโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ของกองการเข้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเอพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 20,690.00 บาท

5. ราคากลาง 20,690.00 บาท

6. รายซื่อผัเสนอราคา มีดังบี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ของกองการเข้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดยะลา

1900700101021 ร้านคอมไนน้ 20,690.00

7. ผู้ท!ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6 -6?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะส้ ^ญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 1900700101021 ร้านคอมไนน้ 650814219415 00428/2565 17/08/2565 20,690.00 ส่งงานคร, เข้วน เษีนผู้มีคุณสมนัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



จอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

65087389509

จ้างเหมาจัดงานโครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ กิจกรรม มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจำะจง

280,600.00 บาท

280,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพ ิจารผา เลขประจำตัวผู้เสืยภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอร,าคา ราคาที่เสนอ

จ้างเหมาจัดงานโครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ กิจกรรม มหกรรม
1

ตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
3959900213676 รานออปแอมป 741 270,000.00

7. ผู้ท่ี,โด้'รับการคัดเลือก ได้แก

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ใบระบบ 6-09

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสั^ญา เหตุผลที,คัดเลือก

1 3959900213676 ร้านออปแอมป้ 741 650814355323 00429/2565 17/08/2565 270,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป๋นผู้มีคุณสมบ้ตตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



? ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

65087410847

ซื้อกระเป่าผ้าปาเต๊ะ ตามโครงการสานรัก สานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13.500.00 บาท

12.750.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ 3950600063841 นางสาสีเพาะ เต็งสาแม 12,750.00

7. ผู้ท่ี,โต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

0 เลขประจำตัว V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / 1
ลาดบ

ผู้เสียภาษีอากร
ชิอผูขาย

ในระบบ 6-6? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่ดัดเลือก

1 3950600063841 นางสาลีเพาะ เต็งสาแม 650814356502 00430/2565 17/08/2565 12,750.00 ส่งงานคร^ถ้วน เปีนผู้มีคุผสมปัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขทื่โครงการ

3. รี!อ,โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคการบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

65087246007

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท-1768 ยล ของสำนักปลัดองต์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิฐีเฉพาะเจาะจง

4.650.00 บาท

4.650.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มืตังนี้

รายการฟ้จารณา เลขประจำตัวผู้เลืยภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอร!าคา ราคาที'เสนอ

1
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท-1768 ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด

5959900019248 ขัยการซ่าง 4,650.00

7. ผู้,ที่!,ด้รับการคัดเลือก ได้แก

สำ ต ับ .
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ขื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-6?

เลขที,สัญญา /  
ใบสั่งข่ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบสั่งขื่อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 5959900019248 ขัยการช่าง 650814369451 00433/2565 22/08/2565 4,650.00 ส่งงานครบถ้วน เบีนผู้มีคุณสมา!เตตรงตามเง่ือนไขที'กำหนด



ขอมลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

65087035158

ซื้อหินคลุก จำนวน 500 ลูกบาศก์เมตร เพี่อใข้ในการบำรุงรักบาและยืดอายุการใช้งานถนนที'อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

210.000. 00 บาท

210.000. 00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการฟ้จารฌา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอรเาคา
!

ราคาที'เสนอ

1
หินคลุก เพี่อใช้ในการบำรุงรักษาและยืดอายุการใช้งานถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

0953539000561
I

ธนบดีสีลา
1

210,000.00
I

7. ผู้ที่ได้รับการสัดเลือก ได้แก่

0 8^ เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /ล่าดับ
ผู้เสียภาษีอากร

ขอผู'ขาย
ในระบบ 6-69 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สกานะส^ญา
1

เหตุผลทีดัดเสิอก

1 0953539000561 ธนบตสีลา 650814364957 00435/2565 23/08/2565 210,000.00 ส่งงานครใเถัวน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไชท ี'กำหนด
7



เ!. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1, หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

/, ' 2. เลขที่โครงการ 65087301504

3. ท่ีอ'โครงการ จ้างบำรุงรักษ่าและซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 40-0164. ยล ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบ่ริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 10,720.00 บาท

'5. ราคากลาง 10,720.00 บาท

6. รายที่อผ้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอร;!คา
!

ราคาที่เสนอ

1
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 40-0164 ยล

0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริณการยาง 10,720.00
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 1

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

0 0̂ เลขประจำตัว * เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
สาดบ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ 6-29 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลอก

1 ' 0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 650814447734 00436/2565 24/08/2565 10,720.00 ส่งงาบครบล้วน เป็นผู้มีคุณสมบํตตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
9-



1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนอังหวัดยะลา

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

2. เลขที่โครงการ 65087586756 '1 '

3. ซื่อโครงการ จ้างเหมารถบัสโดยคุ่ารปรับอากาศ โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายในการอัดการทรัพยากรธรรม'ชาติและสิ่งแวดด้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 39,000.00 บาท

5. ราคากลาง 39,000.00 บาท

6. รายซื่อผ้เลนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายในการอัดการ

* V 3959900014282 รุ่งจำลองทัวร์ 39,000.00
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(ะ๖๕

7. ผู้ท!ดรบการคัดเสือก ได้แก่

เลขประจำตัว 4 * เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดับ

ผู้เส ียภาษีอากร
ซอผูขาย

ในระบบ 6-6? ใบสั่งซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลอก

1 3959900014282 รุ่งจำลองทัวร์ 650814518491 00437/2565 24/08/2565 39,000.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

\

0

X I



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65087443321

3. ซ่ือโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อไข้ในการปฎิบ้ต๊ราชการ ของสำนักเลขาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 19,950.00 บาท

5. ราคากลาง 19,950.00 บาท

6. รายซื่อผ้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารผา เลขประจำตัวผู้เลืยภาษอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการปฎินัติราชการ ของสำนักเลขา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

1900700101021 ร้านคอมไนน่ 19,950.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดบ
\ ผู้เสียภาษีอากร

ฃอผูขาย
ในระบบ 6-ธ? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลือก

' 1 1900700101021 ร้านคอมไนน่ 650814486152 00439/2565 26/08/2565 19,950.00 ส่งงานคร!]ถัวน 
----------------- 1-------------

เป็นผู้มีคุผสมนัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

I



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

65087391345

จ้างซ่อมบำรุงรถยนค์กระบะ หมายเลขทะเบียน กข-๕๘๓๐ ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10.480.00 บาท

10.480.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสืยภาบีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กข-๕๘๓๐ ยล ของสำนักปลัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดยะลา

3900900409777 ร้าน เอ. เอ็น. ออดิโอคาร้ 10,480.00

7. ผู้ทโด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาบีอากร

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา 

ในระบบ 6-139
เลขที่สัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วันที่ทำสัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่ดัดเลือก

1' 3900900409777 ร้าน เอ. เอ็น. ออดิโอคาร้ 650814497585 00440/2565 26/08/2565 10,000.00 ส่งงานครบถ้วน เบีนผู้มีคุณสมบํตตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ขื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

65087471885

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้ในการปฎิบด๊งาน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

53.100.00 บาท

53.100.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
------ 7

รายการพจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ซ้ือ•วัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้ใบการปฎิฟ้ตงาน ของกองคลัง องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดยะลา

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 53,100.00

7. ผู้ที่!ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

0  0^ เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ล่าดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ซอผูขาย

ในระบบ 6-09 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทดัดเลือก

1 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 650814456437 00441/2565 26/08/2565 53,100.00
1

ส่งงานครปถ้วน 
— — 1̂ — —

เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที,กำหนด



จอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ 

'5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

65087453084

จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-60-0030 จำนวน 1 เครื่อง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1.350.00 บาท

1.350.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครภัณฑ์ 416-60-0030 ของกองซ่าง องค์การ
1

บริหารส่วนจังหวัดยะลา
1900700101021 รานคอมไนน 1,350.00

7. ผู้ที่!ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร

"  1 — " -̂---- -—
ฃื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-69

เลขที่สัญญา /  
ใบสั่งชื้อ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังช้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 1900700101021 ร้านคอมไนน่ 650814496363 00442/2565 26/08/2565 1,350.00 ส่งงานครบด้วน เษีนผู้มีคุณสมบ้ตตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

1



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ^ โครงการ

4. งบ'ประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

65087447378

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถเกลี่ยด ินล้อยางหมายเลขทะเบ ียนต- 0 1 9 3 ย ล จ ำน ว น 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจํง

114.000. 00 บาท '

114.000. 00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 . วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถเกลี่ยดินล้อยาง หมายเลขทะเบียน ต - 0193 ยล 0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 114,000.00

7. ผู้ทึ่1ด้รับการดัดเลือก ได้แก่ /

ลำดับ
, เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ขื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-69

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 650814498435 00443/2565 26/08/2565 114,000.00 ส่งงานครบล้วน เบีนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. ง'บประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหารสว่นจงัหวดัยะลา

65087435660

ชื้อวัสดุสำนักงาน 27 รายการ เพื่อใช้ในการปฏินัติราชการ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉ'พาะเจาะจง

51.770.00 บาท

51.770.00 บาท

6. ราย'ขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการ,พจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอริาคา ราคาที่เสนอ

1
วัสดุสำนักงาน 27 รายการ เพื่อใช้ในการปฎินัติราชการ ของสำนักปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดยะลา

0953531000049 ห้างผู้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 51,770.00

7. ผู้'ที่ได้รับการคัดเลัอก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-29

เลขที่สัญญา /  
ใบสั่งชื้อ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบสั่งชื้อ

จำนวนเงิน สถานะสั่ญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953531000049 ห้างผู้'นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 650814499508 00444/2565 26/08/2565 51,770.00 ส่งงานครบถ้วน เษีนผู้มีคุณสม'ข้ตตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
I



ขอ้ยลูสาระสำคญัใบสญัญา

1. หนวยงาบ องค่การบริหารสวนอังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65087694732

3. ชื่อโครงการ กระเป่าผ้าปาเต๊ะ ตๅมโครงการมหกรรมรวนพลังผู้สูงอายุ

4. งบประมาณ 18,000.00 บาท

5. ราคากลาง 17,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เลนอราคา มีดังนี้

รายการพิอารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 กระเป่าผ้าปาเต๊ะ 3950600063841 นางสาริเพาะ เต็งสาแม 17,000.00

7. ผู้ท1ต๊รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว 1 V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ซือผูขาย

ในระบบ 6-ธก ใบสั่งข้อ ใบสั่งข้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีคัดเลือก

1 3950600063841 บางสาริเพาะ เต็งสาแม 650814577534 00445/2565 26/08/2565 17,000.00 ล่งงานครบถ้วน เษีนผู้มีคุณสมบ้ตตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน องคํการบริหารสวนอังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65087689568

3. ชื่อโครงการ จ้างเหมาอัดงาน เพื่อใช้ในโครงการมหกรรมรวมพลังผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาผ 90,000.00 บาท

5. ราคากลาง 79,000.00 บาท

6. รายชื่อผ้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพจารผา เลขประจำตัวผู้เสียภาษอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ศูนย์การประชุม ห้องสำหรับอัดประชุม อัดฝิกอบรม จัดงาน(90.11.16.01 ) 3959900213676 ร้านออปแอมป์ 741 79,000.00

7. ผู้ที่'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว ง V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / 0  4ลาดบ
ผู้เสียภาษีอากร

ขอผูขาย
ในระบบ 6-69 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงน สถานะสัญญา เหตุผลทดัดเลอก

1 3959900213676 ร้านออปแอมป้ 741 650814577613 00446/2565 26/08/2565 79,000.00 ส่งงานครบถ้วน เมีนผู้มีคุผสมบ้ต๊ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



(สำเนา)
I ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กข-๕๘๓๐ ยล 
ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน 
กฃ-๕๘๓0 'ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กข-๕๘๓๐ ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ยะลา จำนวน ๑  คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านอู่ชัยการช่าง (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน 
ท้ังสัน ๑๒ ,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ 
ค่าไซ้จ่ายอื่นๆ ทั้ง,ปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณิซาพร โอภาโส

สำเนาถูกต้อง

เพ็ญ,นภ'ไ พรพระสงฆ์ 
(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศขึ้นเว็บวันที, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
โดย'นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์ผู้อำนวยไ?ไรุก์องคลัง

I

/



จอ้มลูสาระสำคญัใบสญัญา

1. หนวยงาบ

2. เลขที่โครงการ

3. ขื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจงหวัดยะลา 

65087428553

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้กับรกยนค์ หมายเลขทะเบียน บท-๑๗๖๘ ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16.000. 00 บาท

16.000. 00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
---------------------------------------------------------1-----------------------------------------------------

รายการพเจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถยนต์!หมายุเลขทะเบียน บท-๑๗๖๘ ยล ของ 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

0953544000328 หจก.ค็อกพิหเจริญการยาง 16,000.00

7. ผู้ท่ี'โต้,รับการดัดเลือก ได้แก่

0 V เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดบ

ผู้เสียภาษีอากร
ซอผู'ขาย 1

ในระบบ 6-6? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จาบวนเงน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลือก

1 0953544000328
!

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 650814518768 00449/2565 29/08/2565 16,000.00 ส่งงานครบถ้วน เบีนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา
V

1. หนวยงาน องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

2. เลขที่โครงการ 65087731326

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

ซื้อของรางวัล ผ้าฃปหนู โค''ชการมหกรรมรวมพลังผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3.600.00 บาท

3.600.00 บาท

6. รายซื่อผู้เลนอราคา มีดังนี้

รายการพิจาร!น1 เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายซิอผฺ.เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ของรางวัล ผ้าขนหนู โครงการมหกรรมรวมพลังผู้สู^อายุ 5100199001022 ร้านปัฌซญา 3,600.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
V

เลขประจำตัว 1 I / เลซคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดับ

ผู้เส ียภาษีอากร
ชึอผูขาย

ในระบบ 6 -6? ใบสั่งซื้อ ใบส่ังซ้ือ
จานวนเงน สถานะสัญญา เหตุผลทีคัดเลือก

1 5100199001022 ร้านปัณซญา 650814624743 00450/2565 29/08/2565 3,600.00 ส่งงานครบถ้วน เษีนผู้มีคุณสมฟ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



1",, .(สำเนา)
4  ̂ ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการ จำนวน ©๖ รายการ 

ของสำนักงานเลขานุการ อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการ 
จำนวน ๑ ๖  รายการ ชองสำนักงานเลขานุการ อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน 

ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการ จำนวน ๑ ๖  รายการ ของสำนักงานเลขานุการ อบจ. 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้ 
บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๒๘๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพับสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สรรเพ'ซณ กุลวิจิตร

สำเนาถูกต้อง

เพ็ญนภา พรพระสงฆ์ 
(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง 
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕:๖๕ 
โดย นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์ ผู้อำนวยการสองศลัง-



( สำเนา)
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อบีมคลัตช์บนและล่าง สำหรับรถบรรทุกเทท้าย ๖  ล้อ หมายเลขทะเบียน
๘๐ - ๔๔๙๒ ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ ซื้อบีมคลัตช์บนและล่าง สำหรับรถบรรทุกเทท้าย 
๖  ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๔๔๙๒ ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ซื้อปีมคลัตช์บนและล่าง สำหรับรถบรรทุกเทท้าย ๖  ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๔๔๙๒ ยล จำนวน 
๒ รายการ ผู้ได้รัชการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนั้นซุยเลี่ยง อาหลั่ยยนตร์ โดยเสนอราคา เป็นเงิน 
ท้ังส้ิน ๒1๓๕๔.๐๐ บ1-ไท (สองพันสามร้อยห้าสิบสี่บาทล้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล่ะภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังป'วง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง

เพ็ญนภา พรพระสงฆ์ 
(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
โดย นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์ ผู้อำนวยการกองคลัง



ขอมลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

65087573685

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในการปฎิบ้ตงาน ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

97.550.00 บาท

97.550.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำบวบ 13 รายการ เพื่อใช้ในการปฎินัติงาน ของสำนักปลัด

1900700101021 ร้านคอมไนน่ 97,550.00
องคการบริหารสวนจังหวัด

7. ผู้'ที่ได้'รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดบ

ผู้เส ียภาษีอากร
ขอผูขาย

ในระบบ 6-ธ? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จาบวบเงบ สถานะสัญญา เหตุผลทคิดเลอก

1 1900700101021 ร้านคอมไนน่ 650814548942 00454/2565 30/08/2565 97,550.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมนัติตรงดามเงื่อนโฃที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65087528090

3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว หน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเอพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 2,350.00 บาท

5. ราคากลาง 2,350.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพจารผา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 กระติกนํ้าร้อน ขนาด 3.0 ลิตร 0955535000096 ยะลา'หยู่ง่วนลัง 2,350.00

7. ผู้ที่[ด'รับการคัดเสือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-6?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบสั่งซอ,

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0955535000096 ยะลา,หย่ง,'วนลัง 650814546288 00455/2565 30/08/2565 2,350.00 ส่งงานครบด้วน เฟ้นผู้มีคุผสมฟ้ตตรงตามเงื่อนไขที'กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน องค่การบรีหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65087490543

3. ท่ีอ'โครงการ ซื้อวัสดุยานพาหนะ^เละขนส่ง จำนวน ๓

4. งบประมาณ 40,980.00 บาท

5. ราคากลาง 40,980.00 บาท

6. รายที่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการ ของโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายการพิจารผา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายที่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของโรงเรียนลำทะยาประขานุเคราะห์
— 1 ......... —----- * — - 1 - ----------- --

0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 40,980.00

7. ผู้ท[ตรับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เล ียภาษีอากร

1
ซื่อผู้,ขาย

เลฃคุมสัญญา 
ในระบบ ล-ธเ3

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลีอก

1 0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 650814550105 00456/2565 30/08/2565 40,980.00 ส่งงานครบถ้วน เษีนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

65087589436

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘©-๔๒๑๙ ยล ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17.194.00 บาท

17.194.00 บาท 1

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพจารผา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ซ่อมและบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๒๑๙ ยล

0992002415104 ห้างหุ้นส่วนสามัญ อู่'วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์ 17,194.00ของกองขาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

7. ผู้ท่ี'โล้,รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
สำตับ

ผู้เส ียภาษีอากร
ฃอผูขาย

ในระบบ 8-6? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลอก

1 0992002415104
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลู่วัฒน่ยนต์ 
แทรคเตอร์

650814575664 00457/2565 30/08/2565 17,194.00 ส่งงานครบล้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

65087581823

จ้างซ่อมและบำรุงร์'กษารถฟาร์มแทร็คเตอร์หมายเลขทะเบียน ตค-๗๑ ยล ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27.390.00 บาท

27.390.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการฟ้จารณา เลขประจำตัวผู้เลืยภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ซอมและบำรุงรักษารถฟาร์มแทร็ดเตอร์ หม[ไยเลขทะเบียน ตค-๗๑ ยล ของกองช่าง

0992002415104 หางหุนส่วนสามัญ อู่วัฒน์ยนต์แทรคเดอร์ 27,390.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

7. ผู้'ที่!,ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร

1
ชื่อผูขาย

-]

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-69

เลขที่สัญญา /  
ใบสั่งชื้อ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังช้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0992002415104
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อู่วัฒบ์ยหุ้ต์ 
แทรคเตอร

650814573581 00458/2565 30/08/2565 27,390.00 ส่งงานครบถ้วน เบีนผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน องค่การบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65087522660

3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง หน่'วยงาน โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ โดยวิธีเอพาะเจาะจง

4. งบประมาณ
1

19,780.00 บาท

5. ราคากลาง 19,780.00 บาท

6. รายชื่อผู้เลนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารผา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หน่วยงาน โรงเรียนลำพะยาประขานุเคราะห์ 
*4 - . - . - - .  — —  —  - ,  —.. -.- - 1

0953557000143 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุไหง 19,780.00

7. ผู้ที่'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว 1 * / เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ 6-69 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จานวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953557000143 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุไหง 650814558621 00459/2565 30/08/2565 19,780.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุผสมปติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



'เ ( สำเนา )
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เรื่อง ประกาศผู้ซนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ หน่วยงาน 
โรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
เครื่องปรับอากาศ หน่วยงาน โรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

จ้างซ่อมบำรุงรักษาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรันอากาศ หน่วยงาน โรงเรียนลำพะยาประชา 
นุเคราะห์ จำนวน ๑๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านผังเมือง 4 แอร์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา 
บ็เนเงินท้ังส้ิน ๑๘ ,๓ 0๐.๐0 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพับสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวๆ

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

สำเนาถูกต้อง

เพ็ญนภา พรพระสงฆ์ 
(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศฃี้นเวิบวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๔
โดย นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์ ผู้อำนวยการกองคลัง



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65087746053 ,

3. ซื่อโครงการ ซื้อนํ้าดื่ม นํ้าแข็ง ตเมโครงการมหกรรมรวมพลังผู้สูงอายุ โดยวิธีเอพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 1,310.00 บาท

5. ราคากลาง
1

1,310.00 บาท

*84 V  1• เ6. รายชอผูเลนอราคา มดงน

' รายการฟ้จารณา ’ เลขประจำตัวผู้เลืยภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 นํ้าดื่ม นํ้าแข็ง เพื่อไข้ในโครงการมหกรรมรวมพลังผู้สูงอายุ 3800600447666 ร้านพ่ีโบ 1,310.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ^

0  I/
เลขประจำตัว 1 V 

. เฟ เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ล่าดิบ

ผู้เลืยภาษีอากร
ขอผู'ขาย

ในระบบ 6-013 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 3800600447666
*

ร้านพี่ใบ
*

650814652632 00461/2565 30/08/2565 1,310.00 ส่งงานครบถ้วน 1 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



( สำเนา )
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

(.ร่ีอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำรวจ รายการโดรนสำหรับงานสำรวจเบื้องต้น จำนวน ๑  เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไต้มีหนังสือเชิญซวนสำหรับ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำรวจ รายการโดรน 
สำหรับงานสำรวจเบื้องต้น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

โดร-นสำ-หรับงา-ษสำ-ร-วอเบ้ืองต้น จำนวษ ๑ เครื่อง-ผู้Iต้รับการคัดเลือก-ไต้แก่ บริษัท-แ--ฟ-นธอม 
(ประเทศไทย) จำกัด (ชายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิน ๖๙ ,๔ ๙๐.๐0 บาท (หกหมื่นเก้าพันที่ 
ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)‘รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ ๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง

เพ็ญนภา พรพระสงฆ์ 
(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑ ๖  สิงหาคม ๒๕๖๕
โดย นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์ ผู้อำนวยการกองคลัง



( สำเนา) '
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อยางแอสฟ้ลท์ ชนิด 055-๑  จำนวน ๓0 ถัง และยางแอสฟัลท์ ชนิด 0^5-๒
จำนวน ๔๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีหนังสือเชิญซวนสำหรับ ชื้อยางแอสฟิลท์ ชนิด 055-๑  
จำนวน ๓๐ ถัง และยางแอสฟ้ลท์ ชนิด 085-๒ จำนวน ๔๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

-ยา-งแอสฟ้ลท์ ชนิด-055-๑ และยางแอสฟ้ลท์ ซนิด -0(35--๒ จำนวน ๗๔ ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท แพมม์ เอ็นจิเนิยริ่ง จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิน ๔๙๘,๔๘๐.๐๐ บาท (ที่แสนเก้าหมื่น 
แปดพันที่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันที, ๑ ๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

สำเนาถูกต้อง

เพ็ญนภา พรพระสงฆ์ 
(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑ ๖  สิงหาคม ๒๔๖๔
โดย นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์ ผู้อำนวยการกองคลัง



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

65087626696

จ้างซ่อมบำรุงรกยนต์ หมายเลขทะเบียน กค-2419 ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2.743.48 บาท

2.743.48 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาบีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค-2419 ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด

0945482000011 บริษัท พิธาบพาณิขย์ จำกัด 2,743.48

7. ผู้ท่ี'ใด,รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว 4 * เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
สถานะสัญญาสำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ขอผูขาย

ในระบบ 6-69 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงน เหตุผลทคัดเสือก

1 0945482000011 บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด 650814669623 00465/2565 31/08/2565 2,743.48 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



( สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เรื่อง ประกาศผู้เ/นะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักงาน 
| | เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอ.ากาศ 
จำนวน ๑  เครื่อง ของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ในการน ี้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านปกรณ์แอร์ {ไห้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิน 
๔,๒๘๐.๐๐ บาท (ห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้เปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

สรรเพซญ กุลวิจิตร 
(นายสรรเพซญ กุลวิจิตร) 

เลขานุการ อบจ. ปฏิบ้ตรา1ซการแทน 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สำเนาถูกต้อง

เพ็ญนภา พรพระสงฆ์ 
(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)

ผู้-อำนวยก่ารกอฺงคลัง 
ประกาศฃื้นเว็บวันที่ ๒๔ สงหาคม ๒๔๖๔ 
โดย นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์ ผู้อำนวยการกองคลัง

I


