
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เร่ือง ประกาศรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๙๓ โครงการ เปีนจำนวนเงินท้ังส้ิน ๑๔๖,๒๔๓,๓๗๕.๙๘ บาท น้ัน

เพ่ือความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จึงขอประกาศ 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ตามเอกสารแนบท้าย 
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันท่ี 3) เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ 

(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแหน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จำนวน 44 โครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบ้ติการจัดชื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการจัดซื้อจัดจ้าง 

หรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปได้ ดังนี้

เดีฝ ิน ลำด ับ งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเง ินที่ขอซื้อหรือจ ้าง ราคากลาง วิธ ีซ ื้อหรือจ ้าง
ผู้!ด ัร ับการด ัดเล ือกและ  

ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหรือจ ้าง

เลขท ี่และวันท ี่ของ 
สัญญาหรือข ้อตกลงซื้อ 

หรือจ้าง

ต.ค.-63 1
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานทีท่องเทียวบ่อน้ีาร้อบ

885,600.00 885,600.00 วิธีคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู 

คอนเนอร์
885,600.00

เลขที 0006/2564 

ลว 19 ต.ค. 2563เบตง.ประจำปีงบประมาณ 2564

สัญญาจ้าง

2
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร้ัว

2,750,000.00 2,633,943.36 วิธีคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น. 

เอ็น.ที่.,บิลดิ้งกรุ๊ป
2,630,000.00

เลจที 0008/2564

คสล. ความยาว ๗๗๓ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร ลว 22 ต.ค. 2563
สำหรับโรงเรียนสำพะยาประจาบุเคราะห์ สัญญาจ้าง

3
จ้างทำวารสารเพ่ือการประจาสัมพันธ์จององค์การบริหาร

1,680,000.00 1,680,000.00 วิธีคัดเลือก
บริษัท เอส อ็นสไปรื 

จำกัด
1,680,000.00

เลขที 0014/2564

ส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564 ลว 30 ต.ค. 2563

ใบสังจ้าง

มี.ค.-64 4

จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟ้ลทํดิกคอบกริต

7,356,000.00 7,394,902.85 วิธีคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหม 

มณีกิจโยธา
7,335,000.00

เลจที 0136/2564

รหัสทำงหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ.!-0031 สายบ้านธารโต ตำบล ลว 23 มี.ค. 2564

ธารโต - บ้านบอสู (บ.กะลาพอ) ตำบลบันบังลดา อำ๓อบันบัง สัญญาจ้าง
สตา จังหวัดยะลา



(.ดอน สำดับ งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเง ํนท ี่ขอซ ื้อหรือจ ้าง ราคากลาง วิธี'ซื้อห'รีอจัาง
ผ ู้1ด ้ร ับการค ัด เล ือกและ  

ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหร ือจ ้าง

1 เลขท ี่และวันท ี่ของ 
สัญญาหรือข ้อตกลงซื้อ 

หรือจ ้าง

จ้างก่อสร้างโครงการจ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟิลท์ดิก เลขท่ี 0137/2564

มี.ค.-64 5 คอบกรีด รหัสทางหลวงท้องลิ,บ ยล.ถ. 1-0038 สายบ้านบาตะ
9,208 ,000 .00 9,266 ,718 .96 วิธีคัดเลือก

บริษัท อาร์.เอส.ขีวิล
9,160,000.00

ลว 23 มื.ค. 2564
ติงงี ตำบลกอตอสิอร็ะ - บ้านเจาะลีมัส ตำบลอาจ่อง อำเภอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สัญญาจ้าง
รามัน จังหวัดยะลา
จ้างก่อสร้างโครงการจ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟ้ลท์ดิก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อา 
บาดีโยธากิจ

เลขท่ี 0138/2564
6 คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ. 1-0026 สายบ้านบือรอ 9,978 ,000 .00 10,098 ,441.66 วิธีคัดเลือก 9,947,000.00 ลว 23 มี.ค. 2564

ตำบลละแอ - บ้านบาจุ ตำบลปะแด อำ๓อยะหา จังหวัดยะลา สัญญาจ้าง
จ้างก่อสร้างโค'รงการจ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟ้ลท์ดิก เลขท่ี 0139/2564

7
คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ.1-0005 สายบ้านหน้าถ้ํา

3 ,671 ,800 .00 3 ,648,591.20 วิธีคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อา

3 ,635,000.00
ลว 23 มี.ค. 2564

ตำบลหน้าถ้ํา อำเภอเมืองยะลา - บ้านบาโงยีรา ตำบลสะเอะ บาดีโยธากิจ สัญญาจ้าง
อำเภอกรงปิบัง จังหวัดยะลา
จ้างก่อสร้างโครงการจ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟ้ลท่ดิก เลขท่ี 0140/2564

8
คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ.!-0021 สายบ้านปะแด

9,913 ,000 .00 9,996,573.51 วิธีคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด

9,893,000.00
ลว 23 มี.ค. 2564

ตำบลกอดอสิอร๊ะ - บ้านไม้แก่น ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน ยะลาไฮเวย์ สัญญาจ้าง
จังหวัดยะลา

จ้างก่อสร้างโครงการจ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟ้ลท์ดิก เลขท่ี 0148/2564

๐ คอบกรีด รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ. 1-0016 สายบ้านเกาะ
8 ,985 ,000 .00 9 ,063,949.08 วิธีคัดเลือก

บริษัท อัครพันธุ
8 ,970,000.00

ลว 5 มี.ค. 2564

ตำบลท่าธง - บ้านบ้อกะสะมา ตำบลวังพญา อำ๓อรามัน ก่อสร้าง จำกัด สัญญาจ้าง

จังหวัดยะลา

จัดซ้ืออินทผาล้ม โครงการรอมฎอบล้มพันธ์ ประจำปี 2564 เลขท่ี 0154/2564
10 833 ,00 0 .00 788 ,400 .00 วิธีคัดเลือก หสม.นครไทย 762 ,120.00 ลว 30 มี.ค. 2564

สัญญาซ้ือขาย



เดือน ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อหรีอจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ผู้เดัรับการดัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ 

สัญญาหรือข้อตกลงซื้อ
ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง หรือจ้าง

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและจ่อมบำรุงรัก'ยาทางสาย บริษัท อาริ.เอส.ชีวิล 
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เลขท่ี 0171/2564
เม.ย.-64 11 ยล.ถ!-0045 บ้านปะแต ตำบลกอตอต๊อริะ - บ้านบึอยอง 10,990,000.00 10,412,960.64 วิธีคดัเลือก 10,350,000.00 ลว 7 เม.ย. 2564

ตำบลกายูนอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา สัญญาจ้าง

จ้างก่อสร้างจ่อมสร้างผิวทางลาดยางยางพาราแอสฟ้ลท์ติกคอน
3,886,000.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลขท่ี 0190/2564
12 กรีต สายแยกถนนสาย 15 ตำบลสะเตง - บ้านบาโงบาแด 4,144,262.98 วิธีคดเลือก

ผลดีพาณิขย์
3,875,000.00 ลว 29 เม.ย. 2564

ตำบลสะเตงบอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สัญญาจ้าง
จ้างก่อสร้างจ่อมสร้างผิวทางลาดยางยางพาราแอสฟ้ลท้ติก เลขท่ี 0196/2564

พ.ค.-64 13 คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ. 1-0008 บ้านบาโงบา 5,030,000.00 5,124,260.96 วิธีคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด

5,020,000.00 ลว 11 พ.ค. 2564
แด ตำบลสะเตงนอก-บ้านกะดูปะ ตำบลบันบังสาเรง อำเภอ ผลดีพาณซย์
เมือง จังหวัดยะลา สัญญาจ้าง
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 จัน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อา 
บาดีโยสากิจ

เลขท่ี 0291/2564
ส.ค.-64 14 บ้านกะลูแป หยู่ท่ี 2 ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา 2,800,000.00 2,772,437.51 วิธีคัดเลือก 2,764,000.00 ลว 5 ส.ค. 2564

สัญญาจ้าง
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน บ้านโต๊ะพราน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กา 
ดือแป วัสดุ

เลขท่ี 0292/2564
15 หยู่ท่ี 1 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 2,800,000.00 2,771,006.24 วิธีคัดเลือก 2,765,000.00 ลว 5 ส.ค. 2564

สัญญาจ้าง
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน บ้านบอสู

ห้างห้นส่วนจำกัด อา เลขท่ี 0295/2564
16 หยู่ท่ี 6 ต.บันบังสตา อ.บันบังสตา จ.ยะลา 2,800,000.00 2,795,357.71 วิธีคัดเลือก

ลับก่อสร้าง
2,780,000.00 ลว 9 ส.ค. 2564

สัญญาจ้าง

จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกาแป็ะกอตอใบ
1,312,000.00 1,199,412.94 วิธีคัดเลือก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
1,190,000.00

เลขท่ี 304/2564 ^
1 ( เขตเทศบาลเมืองเบตง-บ้านบาแตดูแง ม.2 ต.ธารน้ําทิพย์ ทรัพย์สุไหง ลว 16 ส.ค. 2564

อ.เบตง จ.ยะลา สัญญาจ้าง



เด ือน ลำด ับ งาบจ ัดช ื้อจ ัดจ ้าง วงเง ินท ี่ฃอช ื้อหรือจ ้าง ราคากลาง ว ิ ธ ี ช ื้อหรือจ ้าง
ผ ู ้ ! , ด ้ร ับการค ัดเล ือกและ  

ราคาท ี่ตกลงช ื้อหร ือจ ้าง

เลขท ี่และวันท ี่ของ 
ส ัญญาหรือข ้อตกลงชื้อ  

หรือจ้าง

จ้างจัดท่าหนังสิอประขาสัมพันธ์การท่องเทียวของ
บริษัท เอส อินสไปร์ 

จำกัด

เลขที 309/2564
ส.ค.-64 18 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปี 2564 690,000.00 690,000.00 วิธีคัดเลือก 687,000.00 ลว 17 ส.ค. 2564

สัญญาจ้าง
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ข้ัน

เ /  V  1 • ง ;  4
เลขที 317/2564

19 บ้านโต๊ะปาเกิะ ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 2,800,000.00 2,790,666.99 วิธีคัดเลือก
หางหุ่นส่วนจำกัด วิ 

หน่ีง เอ็นจิเบียรื่ง
2,775,500.00 ลว 18 ส.ค. 2564

สัญญาจ้าง
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ข้ัน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิ 
หน่ึง เอ็นจิเนึ่ยริ่ง

เลขท ี  318/2564
20 บ้านลิเงิะ ม.3 ต.ตล่ิงขัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 2,800,000.00 2,790,191.16 ว ิ ธ ี คัดเลือก 2,780,000.00 ลว 18 ส.ค. 2564

สัญญาจ้าง
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม รหัสทางหลวงท้องล่ิน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อา 
บาดัโยธากิจ

เลขท ี  321/2564
21 ยล.ถ1-0048 สายบ้านตันหยง-บ้านเตียง ต.บาโริะ 1,963,000.00 1,890,581.56 ว ิ ธ ี คัดเลือก 1,883,000.00 ลว 19 ส.ค. 2564

อ.ยะหา จ.ยะลา สัญญาจ้าง
จ้างปรับปรุงข่อมแขมและติดต้ังสัญญาณไฟจราจรเดือนแบบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟา 
อัดดีไซน์ กรุ๊ป

เลขท ี  322/2564
22 กระพริบ 2,846,000.00 2,795,450.00 ' ว ิ ธ ี คัดเลือก 2,789,000.00 ลว 19 ส.ค. 2564

สัญญาจ้าง
ข้ัอรถบรรทุก (ดีเขล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก

บริษัท พิธานพาณิชย์ เลขท ี  323/2564

ส.ค.-64 23
สูบ ไม่ตาก'ว่า 2,400 ข ี ข ิ  หริอก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

1,708,000.00 1,708,000.00 ว ิ ธ ี คัดเลือก
จำกัดและบริษัท

1,520,000.00
ลว 19 ส.ค. 2564

ไมตากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบตับเบ้ิล นีตตานีเจริญเทรดดิ้ง 
(1972) จำกัด

สัญญาช้ือขาย
แคบ จำนวน 2 คัน



เด ือน ลำด ับ งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเง ินท ี่ขอซ ื้อหรีอจ ้าง ราคากลาง วิธ ีซ ื้อหรือจ ้าง
ผ ู้!ด ัร ับการด ัด เล ือกและ  

ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหรือจ ้าง

เลขท ี่และวันท ี่ของ  
สัญญาหรือข ้อตกลงซื้อ  

หรือจ ้าง

ส.ค.-64 24

ช้ือรถยนต์ตรวจการณ์ เป็นรถยนต์น่ัง 4 ประตู 
(เข้า-ออก) มีประตูหลัง ปริมาตรกระบอกสูบโม่ต่ํากว่า
2,700 ช้ืซี กำลังสูงสุดไม่ต์ากว่า 140 กิโลวัตต์ (แรงม้า) 
เคร่ืองยนต์ดีเซล เกียร์ออโตเมดีก แบบขับเคล่ือน 4 ล้อ

5,700,000.00 4,770,000.00 วิธีคัดเลือก
บริษัท ป็ตตานีเจริญเท 

รดดิ้ง (1972) จำกัด
4,755,000.00

เลขท 324/2564
ลว 20 ส.ค. 2564

สัญญาช้ือขาย

25

จ้างก่อสร้างจุ้มอาคารและก้ันหองเรียนอาคารอเนกประสงค์ 
โรงเรียนลำพะยาประจาบุเคราะห์

1,700,000.00 1,730,000.00 วิธีคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

บำรุงโยธากิจ
1,692,000.00

เลขท่ี 330/2564
ลว 23 ส.ค. 2564
สัญญาจ้าง

26

จ้างก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม รหัสทางหลวงท้องถ่ิน
ยล.ถ!-0028 สายบ้านยีราป้น ต.ตล่ิงขับ-บ้านคอลอ
กาเอ ต.เจ่ือนบางลาง อ.บันบังสตา จ.ยะลา (ท่ีกม.!9+200) 1,294,000.00 1,235,164.31 วิธคีัดเลือก

บริษัท อาริ.เอส.ซีวิล 
เอ็นจิเนียรื่ง จำกัด

1,221,000.00

เลขท่ี 331/2564
ลว 24 ส.ค. 2564
สัญญาจ้าง

27 .

จ้างก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม รหัสทางหลวงท้องถ่ิน 

ยล.ถ1-0028 สายบ้านยีราปีน ต.ตล่ิงขับ-บ้านคอลอ

กาเอ ต.เจ่ือนบางลาง อ.บันบังสตา จ.ยะลา (ท่ีกม.3+190)

1,193,000.00 1,108,092.16 วิธีคัดเลือก
บริษัท อาริ.เอส.ซีวิล 

เอ็นจิเนียรื่ง จำกัด
1,094,000.00

เลขท่ี 332/2564
ลา 24 ส.ค. 2564

สัญญาจ้าง

ส.ค.-64 28
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม รหัสทางหลวงท้องถ่ิน 
ยล.ถ1-0028 สายบ้านยรีาปีน ต.ตล่ิงขัน-บ้านคอลอ 
กาเอ ต.เจ่ือนบางลาง อ.บันบังสตา จ.ยะลา (ท่ีกม.4+000)

887,000.00 801,822.66 วิธีคัดเลือก
บริษัท อาริ.เอส.ซีวิล 

เอ็นจิเนียรื่ง จำกัด
770,000.00

เลขท่ี 333/2564
ลว 24 ส.ค. 2564
สัญญาจ้าง

29
จ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างระบายนาและงานซ่อม
ผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟ้ลห์ติกคอนกรีด
ถนนสายบ่อหิน-เลียบอ่างเกีบน้ํา ต.บ้าแหร อ.ธารโต จ.ยะลา

3,207,000.00 3,185,644.01 วิธคีัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อา 

บาดีโยธากิจ
3,170,000.00

เลขท่ี 338/2564
ลว 25 ส.ค. 2564

สัญญาจ้าง



ผ้โด ้ร ับการค ัดเส ือกและ เลขท ี่และวันท ี่ของ
เดือน สำ ด้น งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงฺเงิบที่ขอซื้อหรือจ้า'ง ราคากลาง วิธ ีซ ื้อหรือจ ้าง ส ัญญาหรือช ัอตกลงซ ื้อ

ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหร ือจ ้าง หรือจ้าง

จ้างชุดลอกคลองจาเราะดูรี ม.7 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
ห้างทุ้นส่วนจำกัด อา 

บาดีโยธากิจ

เลจที 340/2564
ส.ค.-64 30 3,500,000.00 2,751,666.99 วิธีคัดเสือก 2,740,000.00 ลว 25 ส.ค. 2564

สัญญาจ้าง
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน บ.ธารโต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กา 
ดือแป วัสดุ

เลขที 342/2564
31 ม.2 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 2,800,000.00 2,789,620.50 วิธีคัดเสือก 2,785,000.00 ลว 26 ส.ค. 2564

สัญญาจ้าง
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน บ้านยอโร้ะ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัน 
ซายน์โยธากิจ

เลขที 345/2564
32 ม.2 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา 2,800,000.00 2,785,400.19 วิธีคัดเสือก 2,780,000.00 ลว 27 ส.ค. 2564

สัญญาจ้าง
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายกำปงบารู -  บาจาชุ)เก๊ะ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โติะ 
ปาเก็ะการก่อสร้าง

เลขที 351/2564
ก.ย.-64 33 หมู่ที 4 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 3,609,000.00 3,262,776.66 วิธคีัดเสือก 3,240,000.00 ลว 1 ก.ย. 2564

สัญญาจ้าง
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ช้ัน บ้านจาเราะชุชุ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประ 
เสริญเบตงการโยธา

เลขที 352/2564
34 หมู่ที 4 ต.ธารป้าทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา 2,800,000.00 2,788,243.92 วิธคีัดเสือก 2,775,000.00 ลว 3 ก.ย. 2564

สัญญาจ้าง
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จอยแบวี หมู่ที 6 บ้านดาแลแป

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิ 
หน่ีง เอ็นจิเนียริ่ง

เลขที 356/2564
35 ต.เข่ือนบางลาง อ.บันบังสตา จ.ยะลา 2,316,000.00 2,194,614.56 วิธีคัดเสือก 2,184,000.00 ลว 7 ก.ย. 2564

สัญญาจ้าง
จ้างก่อสร้างชุดลอกสระเก๊บป้าชุ)เก๊ะจะ หมู่ที ๘

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซาย ู
ดี การโยธา

เลขที 358/2564
36 บ้านวังหิน ตำบลบันบังสตา อำ๓อบันบังสตา 2,000,000.00 1,922,883.00 วิธีคัดเสือก 1,910,000.00 ลว 7 ก.ย. 2564

จังหวัดยะลา สัญญาจ้าง



ผู้!,ด ้ร ับการด ัดเล ือกและ เลจท ี่และว ันท ี่จอง
เด ือน ลำด ับ งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเง ินท ี่จอซ ื้อหร ือจ ้าง ราคากลาง วิธ ีซ ื้อหรือจ ้าง

ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหรือจ ้าง
ส ัญญาหรือช ัอตกลงซื้อ 

หรือจ้าง

จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายชุมขบบุเกตตักโกร เทศบาล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำ 

ชัยการโยธา

เลขที 361/2564
ก.ย.-64 37 เมองบตง อ.เบตง จ.ยะลา 2,885,000.00 ๒,๘๘๖,๖๗๒.๖๒ วิธีดัดเลือก 2,860,000.00 ลา 10 ก.ย. 2564

* สัญญาจ้าง
จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านพักเกษตร ม.2 -ชุมขน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ที่ชันการก่อสร้าง

เลขที 394/2564
38 มะดือลง ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 3,364,000.00 3,376,136.29 วิธีดัดเลือก 3,351,000.00 ลว 23 ก.ย. 2564

สัญญาจ้าง
จ้างก่อสร้างรว คสล.ส์าหรับอาคารจำลองบัยติลละห์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กา 
ดือแป วัสดุ

เลขที 395/2564
39 ม.! ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 3,000,000.00 2,875,118.78 วิธีดัดเลือก 2,865,000.00 ลว 23 ก.ย. 2564

สัญญาจ้าง
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลือเน็ง ม.2 ต.ปะแต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิ 
หน่ึง เอ็นจิเปียริ่ง

เลขที 396/2564
40 บ้านเตียง ม.? ต.บาโร้ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 4,365,000.00 4,356,081.47 วิธีดัดเลือก 4,340,000.00 ลว 27 ก.ย. 2564

สัญญาจ้าง
ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือโข้โนการปฏิบ้ติราขการ เลขที 397/2564

41 ของ อบจ.ยะลาประจำปีงบประมาณ 2564 1,481,700.00 1,477,700.00 วิธีดัดเลือก ร้านคอมไนน์ 1,295,000.00 ลว 28 ก.ย. 2564
สัญญาซ้ือขาย

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้านละแตเซ็ง ม. 3
บริษัท อัครพันธุ 

' ก่อสร้าง จำกัด

เลขที 398/2564
42 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 5,778,000.00 5,758,040.69 วิธีดัดเลือก 5,746,000.00 ลว 28 ก.ย. 2564

สัญญาจ้าง
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเบอร์เล้ง ขอยบุหงา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อา 
บาดืโยธากิจ

เลขที 399/2564
43 รำโพ หมู่ที ๑ ตำบลสะเตงนอก อำ๓อเมืองยะลา 4,336,000.00 4,314,039.96 วิธีดัดเลือก - 4,300,000.00 ลว 28 ก.ย. 2564

จังหวัดยะลา สัญญาจ้าง
ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรตเสริมเหล็ก บ้านรานอ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี 
หน่ึง เอ็น1จิเปีย'ร่ิง

เลขที 400/2564
44 หมู่ที 8 ตำบลตาเนาะมู่เต็ะ อำเภอบันนังสตา 2,498,000.00 2,393,357.10 วิธีดัดเลือก 2,378,000.00 ลว 28 ก.ย. 2564

จังหวัดยะลฺา สัญญาจ้าง



2. การจัดขื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 349 โครงการ

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอ'ซื้อ ฝัโด้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
เดิอน ล่าดบ ราคากลาง วธซอหรอจาง สัฌณาหรือข้อตกลง

หรื!!จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรีอจ้าง ซิอหรือจ้าง

เช่าต่ออายุโดเมนเนมและโฮสติ้ง เลขท่ี 0001/2564
ต.ค.-63 1 เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ซุลเน็ตเวิร์ค 6,500.00 ลว 1 ต.ค. 2563

ใบสั่งจ้าง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เลขท่ี 0002/2564
2 เพื่อดูแลทำความสะอาด สำนักงาน 690,000.00 690,000.00 เฉพาะเจาะจง สันติภาพ 690,000.00 ลว 2 ต.ค. 2563

อบจ.ยะลา ประจำปี 2564 ใบสั่งจ้าง

ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล, 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก.เสริยะลาจำกัด 120,000.00 ตามบันทึกข้อความ

ชุ นํ้ามันเบนซิน,นํ้ามันเครื่อง,นํ้ามันจารบี ฯลฯ ลว 5 ต.ค. 2563
สำหรับยานพาหนะรถยนต์ เคร่ืองจักรกลท่ีใซ้โน
ราซการฃองโรงเริยนสำหะยาๆ

ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น บามันดีเซล, 60,000.00 600,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีทีดี ยะลา 1431 60,000.00 ตามบันทึกข้อความ

4 บํ้ามันเบนซิน,บํ้ามันเครื่อง,นามันจารบี ฯลฯ ลว 5 ต.ค. 2563
สำหรับยาบพาหนะรถยนต์ เคร่ืองจักรกลท่ีโข้โน
กองคลัง

5 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล, 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีทีดี ยะลา 1431 80,000.00 ตามบันทึกข้อความ
นํ้ามันเบนซิน,บํ้ามันเครื่อง,นํ้ามันจารบี ฯลฯ ลว 5 ต.ค. 2563
สำหรับยานพาหนะรถยนต์ เคร่ืองจักรกลพ่ืใซ้โน
กองการดีกษาๆ



งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเง ินที่ขอซื้อ ผ ู้เด รั ับการค ัดเล ีอกและ เลขท ี่และวันท ี่ของ
เดือน สำดับ

หรีอจ ้าง
ราคากลาง ว่ธซ ื้อหริอจ่าง

ราคาท ี่ตกลงซ ื้ อหรือจ้าง
ส ัญญาหรือข ้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

ต.ค.-63 6 ซื้อวัสดุใ!ามับเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล, 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีทีดี ยะลา 1431 50,000.00 ตามบันทึกข้อความ
นํ้ามันเบนซิน,นํ้ามันเครื่อง,นํ้ามันจารปี ฯลฯ ลว 5 ต.ค. 2563
สำหรับยานพาหนะรถยนต์ เครื่องจักรกลที่ใข้ใน
กองแผนฯ

7 ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น บํ้ามันดีเซล, 50,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีทีดี ยะลา 1431 50,000.00 ตามบันทึกข้อความ
บํ้ามันเบนซิน,นํ้ามันเครื่อง,นํ้ามันจารปี ฯลฯ ลว 5 ต.ค. 2563
สำหรับยานพาหนะรถยนต์ เครื่องจักรกลทึ๋ใช้ใน
กองกิจการสภาฯ

8 ชื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล, 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีทีดี ยะลา 1431 50,000.00 ตามบันทึกข้อความ
นํ้ามันเบนซิน,นํ้ามันเครื่อง,นํ้ามันจารปี ฯลฯ ลว 5 ต.ค. 2563
สำหรับยานพาหนะรถยนต์ เครื่องจักรกลที่ใข้ใน
สำนักปลัดๆ

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ดูแลภูมิทัศน์รอบอาคาร เลขที่ 0003/2564
9 สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 237,600.00 237,600.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา มลิรุเ 118,800.00 ลว 6 ต.ค. 2563

ประจำปี 2564 ใบส่ังจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เลขท่ี 0004/2564

10 ดูแลภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงาน 237,600.00 237,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรศักดี้ เฉิดฉ้ิม 118,800.00 ลว 6 ต.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปี 2564 ใบสั่งจ้าง

11 ชื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล, ตามบันทึกข้อความ
นํ้ามับเบนซิน,นํ้ามับเครื่อง,นํ้ามันจารปี ฯลฯ

500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างห้นสํวนจ่ากด ยะลาสหพ้นธ์แก็ส 500,000.00
ลว 7 ต.ค. 2563

สำหรับยานพาหนะรถยนต์ เคร่ืองจักรกลที่ใช้ใน
กองช่าง



เด ือน ลำด ับ
งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเงินที่ขอซ ื้อ 

หรีอจ ้าง
ราคากลาง วิธ ีซ ื้อหรีอจ้าง

ผู้ใดรั ับการด ัด เล ือกและ  

ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหรีอจ ้าง

เลขท ี่และวันท ี่ของ 
สัญญาหรีอข ้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

ต.ค.-63 12
จ้างจัดทำโฟมบอร์ด พระบรมฉายาลักษณ์

432.00 432.00 เฉพาะเจาะจง ห'จก.ฟาลัดดี'ไซน์ กรุ๊ป 432.00
เลขท่ี 0005/2564

พระบาทสมเด็จพระบรมขนกาธีเบศร ลว 9 ต.ค. 2563
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใบสั่งจ้าง

13
จ้างติดตั้งเต็นท์ ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 2 หลัง

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสำรวญ โทบุรี 2,000.00
เลขที่ 0007/2564

ลว 21 ต.ค. 2563

' ใบสั่งจ้าง

14
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน 40-0194 ยล

3,073.58 3,073.58 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พิธานพาณิชย์ 

จำกัด
3,073.58

เลขที่ 0009/2564

ลว 27 ต.ค. 2563 
ใบส่ังจ้าง

15 ซื้อเคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือใช้ใบการปฏิบีติงาบของกองกิจการ
181,200.00 181,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปกรณ์แอร์ 180,000.00

เลขที่ 0011/2564

สภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ลว 29 ต.ค. 2563

ใบส่ังซ้ือ

16

ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ใบการ
50,990.00 50,990.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา 
บริบูรณ์

50,990.00
เลขที่ 0012/2564

ปฏิบ้ติราชการของสำนักปลัด องค์การ ลว 29 ต.ค. 2563

บริหารส่วนจังหวัด จำนวน 7 รายการ ใบส่ังซ้ือ

17
จ้างทำบีายไวนิลเพื่อใช้ในศูนย์

5,625.00 5,625.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาฮัด 

ดีไซน์ กรุ๊ป
5,625.00

เลขท่ี 0013/2564
ประสาบงานการเลือกตั้งประจำองค์การ ลว 29 ต.ค. 2563
บริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564 ใบส่ังจ้าง

พ.ย.-63 18
จ้างทำบีายไวนิลเพื่อใช้ใบศูนย์

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง
หสม.กราฟพิคมิเดีย 

โฆษณา
5,600.00

เลขท่ี 0015/2564

ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำองค์การ ลว 3 พ.ย. 2563
บริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564 ใบสั่งจ้าง



เด ือน ลำดับ
งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเง ินทีข่อซื้อ 

หรือจ ้าง
ราคากลาง ว ิธ ีซ ื้อหรือจ ้าง

ผู้ไดัรับการด ัด เล ือกและ  

ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหรือจ ้าง

เลขท ี่และวันท ี่ช ่อง 
สัญญาหรือข ้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

19 ซื้อแบบพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน เลขท่ี 0016/2564
พ.ย.-63 เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง องค์การ 432,050.00 432,050.00 เฉพาะเจาะจง กรมการปกครอง 432,050.00 ลว 5 พ.ย. 2563

บริหารส่วนจังหวัดยะลา ใบส่ังซ้ือ

20 ซื้อหมึก 99เผา"80 ผ 1 / รุ่น 98000 เลขท่ี 0017/2564

ลำหรับพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มึสิทธิเลือกตั้งๆ 56,175.00 56,175.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา

56,175.00 ลว 6 พ.ย. 2563

และ แบบพิมพ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง บริบูรณ์ ใบส่ังซ้ือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

จ้างติดตั้งหมายเลขโทรศัพพ์ ประจำศูนย์ประสานงาน
บริษัท ทีโอพ่ื จำกัด 

(มหาซน)

เลขท่ี 0018/2564
21 การเลือกต้ังประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 3,165.60 3,165.60 เฉพาะเจาะจง 3,165.60 ลว 6 พ.ย. 2563

ใบส่ังจ้าง
เช่าเครื่องโทรสาร (แฟกซ์) ประจำศูนย์ประสาบงาน เลขที' 0019/2564

22 การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีชีสเต็ม 22,500.00 ลว 6 พ.ย. 2563
จำบวบ 3 เครื่อง ใบส่ังจ้าง
จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง

หสม.กราฟพิคมึเดีย 
โฆษณา

เลขท่ี 0020/2564
23 ประจำอำเภอ 8 อำเภอ 5,760.00 5,760.00 เฉพาะเจาะจง 5,760.00 ลว 9 พ.ย. 2563

ใบสั่งจ้าง
จ้างทำป้ายไวนิล ประจำหน่วยเลือกตั้ง ขนาด

หสม.กราฟพิคมึเดืย 
โฆษณา

เลขท่ี 0021/2564
24 1.00 X 2.00 เมตร จำนวน 612 ป้าย 306,000.00 306,000.00 เฉพาะเจาะจง 306,000.00 ลว 13 พ.ย. 2563

ใบลังจ้าง

จ้างทำตรายาง สำนักปลัด เลขท่ี 0022/2564
25 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษัดิลป๋บลือก 3,500.00 ลว 13 พ.ย. 2563

ใบส่ังจ้าง



เด ีอน ลำด ับ
งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเงินที่ขอซ ื้อ 

หรีอจ ้าง
ราคากลาง วิธ ีซ ื้อหรีอจ้าง

ผ ู้ได ้ร ับการด ัดเล ือกและ  

ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหร ีอจ ้าง

เลขท ี่และวันท ี่ของ 
สัญญาหรีอข ้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

พ.ย.-63 26 จ้างจัดทำแบบประกาศรายซอผู้มีสิทธิสมัคร

67,680.00 67,680.00 เฉพาะเจาะจง
โอ.เค. คอมพิวเตอร์ 

แอบค์ เชอร์วิส
67,680.00

เลขท่ี 0023/2564
รับเลือกตงสมาซิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลว 13 พ.ย. 2563
ยะลา (แบบ ส.ถ. 4/5) จำนวน 3,170 แผ่น โบส้งจ้าง
และประกาศรายซิอผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตง 
สมาซิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
แบบ ผ.ถ. 4/5) จำนวน 2,470 แผ่น รวม 
5,640 แผ่น โดยพิมพ์ 4 สิ ลงบน กระดาษ 
อาร์ตมัน ขนาด )\4 นำหนัก 190 แกรม

27 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำ
178,575.00 178,575.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 178,575.00

เลขท่ี 0024/2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 72 รายการ ลว 13 พ.ย. 2563

ใบส่ังซ้ือ
28 วัสดุไฟฟ้า (ปล๊ักไฟ 5̂ /1 จำนวน 12 ชุด )

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีซิสเต็ม 7,200.00
เลขที่ 0025/2564 

ลว 17 พ.ย. 2563 
ใบส่ังซ้ือ

29 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อไข้ในศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
22,550.00 22,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีซิสเต็ม 22,000.00

เลขที่ 0026/2564
ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ลว 17 พ.ย. 2563
จำนวน 9 รายการ ใบส่ังซ้ือ

30
จ้างทำป้ายโครงเหล็กประจำหน่วยเลือกตั้ง

2,416,573.60 2,416,573.60 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ 

สุไหง
2,416,000.00

เลขที่ 0027/2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ลว 18 พ.ย. 2563

ใบส่ังจ้าง

31
จ้างทำป้ายประชาส้มพนธ์การเลือกตั้ง พร้อมติดตั้งและ

680,520.00 680,520.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัสมะห์ สะกะแย 680,000.00
เลขท่ี 0028/2564

รื้อถอน ลว 18 พ.ย. 2563
ใบสั่งจ้าง



เด ีอน ลำดับ
งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเงินที่ขอซื้อ 

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธ ีซ ื้อหรือจ้าง

ผ ู้ได ้ร ับการค ัดเล ือกและ  

ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหรือจ ้าง

เลขท ี่และวันท ี่ของ 
สัญญาหรือข ้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

พ.ย.-63 32 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอ
156,351.00 156,351.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา 
บริบูรณ์

156,351.00
เลขท่ี 0030/2564

ลำนักทะเบียนอำ๓ อและสำนักทะเบียนท้องถิ่น ลว 18 พ.ย. 2563
จำนวน 51 รายการ ใบส่ังซ้ือ

33 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ลำหรับรัดหีบบัตรเลือกต้ัง จำนวน 5 รายการ
60,760.00 60,760.00 เฉพาะเจาะจง

โรงพิมพ์อาสารักษา 
ดินแดน

60,760.00
เลขที่ 0031/2564

เพื่อใช้ในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ลว 18 พ.ย. 2563
ใบส่ังซ้ือ

34
จ้างทำแผ่นพับประซาสัมพันธ์การเลือกตั้ง องค์การบริหาร

1,340,000.00 1,340,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส อินสไปร์ 

จำกัด
1,340,000.00

เลขท่ี 0032/2564

ส่วนจังหวัดยะลา ลว 23 พ.ย. 2563

ใบสั่งจ้าง

35
จ้างพิมพค์ำลงนามเน่ืองในวันสำคัญของชาติไทยและของโลก

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์ เอเชีย ท เูดย์ 18,000.00
เลขที่ 0033/2564

5 ธ.ค. 2563 ลว 24 พ.ย. 2563

ใบสั่งจ้าง
36 ซื้อรถเข็น จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในกิจการของกองคลัง

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา 
บริบูรณ์ 2,000.00

เลขที่ 0034/2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ลว 27 พ.ย. 2563

ใบส่ังซ้ือ
37 ซ้ือหีบบัตร (กระดาษ) ลำหรับการเลือกตั้ง สมาซิกสภาองค์

247,000.00 247,000.00 เฉพาะเจาะจง มีดี กราฟพิค 247,000.00
เลขท่ี 0035/2564

การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและบายกองค์การบริหารส่วน ลว 27 พ.ย. 2563
จังหวัดยะลา จำนวน 1,270 หีบ ใบส่ังซ้ือ

38
จ้างผลิตคู่มอๆ แบบพิมพ์ๆ และโปสเตอร์ เฬเทป 0ๆ

458,960.00 458,960.00 เฉพาะเจาะจง เอ.เค. คอมพิวเตอร์ แอนด์ 455,000.00
เลขท่ี 0036/2564

ลำหรับใช้ในการเลือกตั้ง ลว 27 พ.ย. 2563
ใบส่ังจ้าง



เดือน ลำดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอ'ซื้อ 

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้1ด้รับการคัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

จ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุ ประซาสัมพันธ์การเลือกตั้ เลขท่ี 0037/2564
พ.ย.-63 39' องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 24,610.00 24,610.00 เฉพาะเจาะจง กรมประขาสัมพันธ์ 23,005.00 ลว 27 พ.ย. 2563

ใบส่ังจ้าง

40 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ องค์การบริหาร เลขท่ี 0038/2564

ส่วนจังหวัดยะลา 739,925.00 739,925.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพื่อนยา จำกัด 739,000.00 ลว 30 พ.ย. 2563

ใบส่ังซ้ือ

จ้างเหมาบริการรถยนต์ขนส่งแบบ เลขท่ี 0039/2564

เหมาคัน จำนวน 1 คัน สำหรับขนส่งบัตร ลว 30 พ.ย. 2563

41
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

40,900.00 40,900.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย

40,900.00
ใบสั่งจ้าง

จังหวัดยะลา/บายกองค์การบริหารส่วน จำกัด

ยะลาและวัสดุอุปกรณ์ลำหรับใช้ใบ

การเลือกตั้งๆ
ซื้ออุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา 
บริบรณ์

เลขท่ี 0040/2564
ธ.ค.-63 42 576,666.00 576,666.00 เฉพาะเจาะจง 576,666.00 ลว 1 ธ.ค. 2563

บ่
ใบส่ังซ้ือ

43 จ้างทำตรายางประทับบัตรเลือกตั้งๆ เลขท่ี 0041/2564
7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ศิลป๋บลือก 7,000.00 ลว 1 ธ.ค. 2563

ใบสั่งจ้าง
ซื้อบัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและ

โรงพิมพ์อาสารักษา 
ดิบแดน กรมการปกครอง

เลขท่ี 0042/2564

44 บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 945,000.00 945,000.00 เฉพาะเจาะจง 945,000.00 ลว 1 ธ.ค. 2563

ใบส่ังซ้ือ



เด ือน ลำด ับ
งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเง ินที่ขอซ ื้อ  

หรือจ ้าง
ราคากลาง วิธ ีซ ื้อหรือจ ้าง

ผ ู้1ด ้ร ับการค ัด เล ือกและ  

ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหรือจ ้าง

เลขท ี่และวันท ี่ของ 
สัญญาหรือข ้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

ธ.ค.-63 45

จ้างผลิตโปสเตอร์ข้ันตอนใบการใช้สิทธิในสถานการณ์โควิด-19

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง โอ.เค.คอมพิวเตอร์ แอบต์ 21,000.00

เลขท่ี 0043/2564
สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาจักสภาองค์การบริหารส่วนจัง ลว 3 ธ.ค. 2563
หวัดยะลาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ใบส่ังจ้าง

46
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลฃทะเบียน กข-5458

2,660.00 2,660.00 เฉพาะเจาะจง อู่ขัยการช่าง 2,660.00
เลขท่ี 0044/2564

รหัสครุภัณฑ์ 002-46-0012 ลว 4 ธ.ค. 2563
ใบส่ังจ้าง

47
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลข ทะเบียน กข-5151 ยล

24,537.78 24,537.78 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พิธาบพาณิชย์ 

จำกัด
24,537.78

เลขท่ี 0045/2564
รหัสครุภัณฑ์ 002-45-0009 ลว 4 ธ.ค. 2563

ใบส่ังจ้าง

48
ซ้ือรถเข็นพับใต้ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน เพ่ือใชใ้นการปฏิฟ้ติงาบ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา 

บริบูรณ์
2,000.00

เลขท่ี 0046/2564
ของกองแผนและงบประมาณ ลว 7 ธ.ค. 2563

ใบส่ังซ้ือ

49
ซื้อสายรัดหีบบัตรเลือกตั้งสมาจัก

79,608.00 79,608.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย 

จำกัด
79,608.00

เลขท่ี 0047/2564
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ ลว 7 ธ.ค. 2563
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใบส่ังซ้ือ

50
จ้างเหมาบริการดัดหญ้าภายใน

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอก รักเมอง 6,000.00
เลขที่ 0048/2564

โรงเรียนลำพะยาประขานุเคราะห์ ลว 9 ธ.ค. 2563
ใบส่ังจ้าง

51

ซื้อวัสดุงาบบ้านงาบครัว จำนวน 2 รายการ

19,584.00 19,584.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.พัฒนา 19,584.00

เลขที่ 0049/2564

ลว 9 ธ.ค. 2563

ใบส่ังซ้ือ



เด ือน ลำด ับ
งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเง ิน ท ีข่อ1ซ้ือ 

หรือจ ้าง
ราคากลาง วิธ ีซ ื้อหรือจ้าง

ผ ู้โ ต ้'ร ับการด ัดเล ือกและ  

ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหรือจ ้าง

เลขท ี่และวันท ี่ของ  
สัญญาหรือข ้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

ธ.ค.-63 52
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ลำหรับใช้ในการดำเนินการรณรงค์ประซา

12,320.00 12,320.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา 

บริบูรณ์
12,320.00

เลขที่ 0050/2564

สัมพันธ์การเสือกตั้งๆ ลว 9 ธ.ค. 2563
ใบส่ังซ้ือ

53
จ้างทำป้ายไวนิล พิธี ปล่อยขบวนรถขนส่งวัสดุ อุปกรณ์

2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง หสม.กราฟพิคมีเดียโฆษณา 2,850.00
เลขท่ี 0051/2564

ประจำหน่วยเสือกตั้ง ลว 9 ธ.ค. 2563
ใบสั่งจ้าง

54
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค-8500 ยล

8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง
อ ูข่ัยการซ่าง

8,100.00
เลขท ี่ 0052/2564
ลว 14 ธ.ค. 2563
ใบสั่งจ้าง

55

จ้างรถแห่ประขาสัมพันธ์พร้อมป้ายประขาสัมพันธ์การเสือโ

68,000.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง

หสม.กราฟพิคมเดยโฆษณา

68,000.00

เลขท่ี 0053/2564
ตั้งสมาช้กสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์กา โดยวีระศักดี้ คงคืน ลว 14 ธ.ค. 2563
บริหารส่วนจังหวัด ใบสั่งจ้าง

56
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ลำหรับใช้ในการปฏิบัติงานการเลือกตั้ง

128,490.00 128,490.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา 

บริบูรณ์
128,490.00

เลขท ี่ 0054/2564
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและบายกองค์ ลว 15 ธ.ค. 2563
การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ใบส่ังซ้ือ

57

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ลำหรับใช้ในการปฏิบัติงาบการเลือกตั้ง

14,880.00 14,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีซิสเต็ม 14,880.00

เลขท ี่ 0056/2564
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและนายกองค์ ลว 15 ธ.ค. 2563
การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 7 รายการ ใบสังซึอ

-

58
จ้างเหมาบริการครูผู้สอนว ิซาคณิตคาสตริโรงเรียนลำพะยา

129,030.00 129,030.00 เฉพาะเจาะจง นาย,ฐลกีฟลื หะยีมู1ขอ 129,030.00
เลขที 0057/2564

ประซานุเคราะห์ ลว 15 ธ.ค. 2563
ใบสังจ้าง



เด ือน ลำด ับ
งาบจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเง ินท ี่ขอซื้อ 

หริอจ ้าง
ราคากลาง ว ิธ ีซ ื้อหรือจ ้าง

& ด ัร ับ ่การด ัด เล ือกและ  

ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหร ือจ ้าง

เลขท ี่และว ันท ี่ของ 
สัญญาหรือข ้อตกลง  

ซื้อหรือจ้าง

จ้างทำป็ายแสดงผลคะแบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ หสม.กราฟฟ้คมีเดีย เลขท่ี 0058/2564
ธ.ค.-63 59 บริหารส่วนจังหวัดยะลาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 179,240.00 179,240.00 เฉพาะเจาะจง โฆษณา โดยนายวีระศักด 179,240.00 ลว 15 ธ.ค. 2563

ยะลา คงคืน ใบสั่งจ้าง
ซ้ือแบตเตอร่ี ส่าหรับรถกระบะ หมายเลขทะเบียน บ-2207 ยล

หจก. คือกพิทเจริญการ 
ยาง

เลขท่ี 0059/2564
60 จำนวน 1 ลูก 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 2,700.00 ลว 16 ธ.ค. 2563

ใบส่ังซ้ือ
ซ้ือแบตเตอร่ี สำหรับรถกระบะบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน

หจก. คือกพิทเจริญการ 
ยาง

เลขท่ี 0060/2564
61 บด-6177 ยล จำนวน 1 ลูก 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 2,700.00 ลว 16 ธ.ค. 2563

ใบส่ังซ้ือ

ซ้ือแบตเตอร่ี สำหรับรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ม-0895 ยล
๘ * * * *

เลขท่ี 0061/2564
62 จำนวน 1 ลูก 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. คอกพทเจรญการ 
ยาง

3,100.00 ลว 16 ธ.ค. 2563
ใบส่ังซ้ือ

จ้างข่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฃ-7901 ยล เริษัท บีตตานีเจริญเทรดดิ้ง เลขที ่  0062/2564
63 1,107.45 1,107.45 เฉพาะเจาะจง (1972) จำกัด 1,107.45 ลว 16 ธ.ค. 2563

ใบสั่งจ้าง

เข่าเต์นท'หน่วยเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด บางลำรวญ โทบุรี เลขท่ี 0063/2564
64 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา พร้อมติดต้ังไฟฟ้า 448,028.00 448,028.00 เฉพาะเจาะจง 448,028.00 ลว 16 ธ.ค. 2563

แสงสว่าง โต๊ะ และเก้าอี้ ณ หน่วยเลือกตั้ง ใบสั่งจ้าง -

จ้างติดตั้งระบบ เก!6กา61 พร้อมเบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีโอที จำกัด เลฺขท่ี 0064/2564
65 28,162.40 28,162.40 เฉพาะเจาะจง

(มหาขน)
28,162.40 ลว 17 ธ.ค. 2563

ใบลังจ้าง



เด ือน ลำด ับ
งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเงินที่ขอซ ื้อ 

หรือจ ัาง
ราคากลาง วิธ ีซ ื้อหรือจ ้าง

ผู้ใดร้ ับการด ัดเล ือกและ  

ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหรือจ ้าง

เลขท ี่และวัน ่ท ี่ของ 
สัญญาหรือข ้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

ธ.ค.-63 66

ซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในโครงการตรวจเย่ียมและติดตาม

856,800.00 856,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงอุดมยะลา 856,800.00

เลขท่ี 0065/2564

การปฏิบ้ติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณ ลว 18 ธ.ค. 2563

รอบนอกหน่วยเลือกต้ังสมาขิกสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัด ใบส่ังซ้ือ
ยะลาและนายกองค์การบรีหารส่วนจังหวัดยะลา

67
จ้างเหมาบรีการรักษาความปลอดภัยสถานที่ท่องเที่ยวบ่อ

502,848.00 502,848.00 เฉพาะเจาะจง
องค์การสงเคราะห์ทหาร 

ผ่านดืก
502,848.00

เลขที่ 0066/2564
นํ้าร้อนเบตง หมูท่ี่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำ๓ อเบตง ลว 1 ธ.ค. 2563
จงหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564 ใบสั่งจ้าง

68
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยลำนักงาน อบจ.ยะลา

2,229,324.00 2,229,324.00 เฉพาะเจาะจง
องค์การสงเคราะห์ทหาร 

ผ่านดืก
2,229,324.00

เลขที่ 0067/2564
และบริเวณศูนย์เครื่องจักรกลอบจ. ประจำปี 2564 ลว 1 ธ.ค. 2563

ใบสั่งจ้าง

69
จ้างกำจัดปลวกสำนักงาน อบจ. ยะลา

11,342.00 11,342.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่.แครี.

11,342.00
เลขท่ี 0068/2564

กรุ๊ป เขอรีวิส ลว 24 ธ.ค. 2563
ใบสั่งจ้าง

70
จ้างจ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเบรคและส่วนประกอบอื่นๆ '

3,010.00 3,010.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. คอกฟ้ทเจริญการ 

ยาง
3,010.00

เลขที่ 0070/2564
รถหมายเลขทะเปียน 40-0164 ยล โรงเรียนลำพะยาประขาบุเคราะห์ ลว 29 ธ.ค. 2563

ใบส่ังจ้าง

ม.ค.-64 71
จ้างประกอบอาหารพร้อมน้ําด่ืม เพ่ือใช้โนโครงการบรรเทาปีญหา

400,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านก้านยุมนคร

400,000.00
เลขท่ี 0072/2564

ความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยใบพื้นที่จ.ยะลา ลว 8 ม.ค. 2564

ใบสั่งจ้าง

72
จ้างจ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง-3712 ยล ของกองแผน

2,050.00 2,050.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ค็อกพิทเจริญการ 

ยาง
2,050.00

เลขท่ี 0073/2564
และงบประมาณ ลว 25 ม.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง



เด ีอบ ลำด ับ
งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเงินที่ขอซื้อ 

หรีอจ ้าง
ราคากลาง วิธ ีซ ื้อหรีอจ้าง

ผ ู้ได ัร ับการด ัดเลอกและ  

ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหร ือจ ้าง

เลขท ี่และวันท ี่ของ 
สัญญาหรือข ้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

ม.ค.-64 73

ซ้ือยางบอก ส์าหรับรถกระบะ หมายเลขทะเบียน กง-8129 ยล

17,800.00 17,800.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ค็อกพิทเจริญการ 

ยาง
17,600.00

เลขท่ี 0075/2564

จำนวน 4 เส้น ลว 25 ม.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ

74
จ้างจ่อมจอประซาส้มพันธ์ ชนิด 150 ติดตั้งบริเวณ

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.เอส ที แอล 

อินเตอร์กรุ๊ปส์
13,000.00

เลขท่ี 0076/2564

ถนนวงเวียน 2 ข้างสถานีวิทยุ กวศ.7 ลว 25 ม.ค. 2564

ใบสั่งจ้าง

ก.พ.-64 75
ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถยนต์ตู้ หมายเลข

3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านบั่นชุ่ยเลี่ยง อาหลั่ย 

ยนตร์
3,745.00

เลขที่ 0077/2564
ทะเบียน 40-0194 ยล รหัสครุภัณฑ์ 002-58-0023 ลว 1 ก.พ. 2564

ใบส่ังซ้ือ

76
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถยนต์ตรวจการณ์

3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านบั่นจ่ยเลี่ยง อาหลั่ย 

ยนตร์
3,745.00

เลขที' 0078/2564
หมายเลขทะเบียน กข-3333 ยล รหัสครุภัณฑ์ 002-57-0022 ลว 1 ก.พ. 2564

ใบส่ังซ้ือ

77
จ้างจ่อมและบำรุงรักษารถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง
หสม.กราฟทิเคมีเดีย 

โฆษณา โดยนายวีระคักดี้ 
คงคืน

5,600.00
เลขท่ี 0079/2564

กง - 5129 ยล ลว 3 ก.พ. 2564
ใบส่ังจ้าง

78
จ้างจ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกรียงไกรแอร์ 4,000.00
เลขท่ี 0080/2564

80-6001 ยล ลว 3 ก.พ. 2564
ใบสั่งจ้าง

79

จ้างจ่อมเปลี่ยนนํ้ามันพวงมาลัยเพาเวอร เปลี่ยนประเกับฝ'

12,228.50 1,228.50 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พิธานพาณิชย์ 

จำกัด
12,228.50

เลขท่ี 0081/2564
วาล์ว เปล่ียนน้ํามันํเคร่ืองและส่วนประกอบอ่ืน  ๆ ท่ีฃำรุดสึกหรอ ลว 3 ก.พ. 2564
ตามระยะทางการไข้งานของรลยบต์ดู้ หมายเลขทะเบียน 40-0189 ยะลา ใบสั่งจ้าง
รหัสพัสดุ 035-56-0001



เด ือน ลำด ับ
งาน จ ัด !อ จ ด จ ้าง วงเงินที่ขอซ ื้อ 

หรือจ ้าง
ราคากลาง ว ิธ ีซ ื้อหรือจ ้าง

ฝัใด้ร ับการด ัด เล ือกและ  

ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหรือจ ้าง

เลขท ี่และวันท ี่ของ 
สัญญาหรือข ้อตกลง  

ซื้อหรือจ้าง

ก.พ.-64 80
ซื้อยาง ลำหรับรถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน

43,980.00 43,980.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พิธานพาณิขย์ 

จำกัด
42,480.00

เลขท่ี 0082/2564

80-4224 ยล ลว 4 ก.พ. 2564
ใบส่ังซ้ือ

81
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง เพ่ือใฃ้ในการจัดทำบีายแจ้งเตือนถนนในความ

34,196.00 34,196.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา 

ไทยวัฒน์
34,196.00

เลขท่ี 0084/2564

รับผิดขอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาท่ีมีสภาพชำรุด ลว 4 ก.พ. 2564

จากเหตุอุทกภัย ใบส่ังซ้ือ

82
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-5830 ยล

1,123.50 1,123.50 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บีตตานีเจริญเท 

รดด้ิง จำกัด
1,123.50

เลขท่ี 0085/2564

ครุภัณฑ์ 002-51-0018 จำนวน 1 คัน ลว 4 ก.พ. 2564
ใบส่ังจ้าง

83
ซ้ือแบตเตอร่ี สำหรับรถบดถนน หมายเลขทะเบียน ถ-0042 ยล

3,650.00 3,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอกฟ้ทเจริญการยาง 3,250.00
เลขท่ี 0086/2564

จำนวน 1 ลูก ลว 4 ก.พ. 2564

ใบส่ังซ้ือ

.84
ซ้ือแบตเตอร่ี สำหรับรถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน 80-4493

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 5,400.00
เลขท่ี 0087/2564

จำนวน 2 ลูก ลว 4 ก.พ. 2564

ใบส่ังซ้ือ

85
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 8เวร๐ก 11300 เลขรหัสพัสดุ

9,520.00 9,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอท่ีซิสเต็ม 9,400.00
เลขท่ี 0088/2564

416-59-0042 จำนวน 1 เคร่ือง ของกองแผนและงบประมาณ ลว 4 ก.พ. 2564

ใบสั่งจ้าง

86
ซื้อแบตเตอรี่ ลำหรับรถ,!เดดินตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน

8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอกฟ้ทเจริญการยาง 7,800.00
เลขท่ี 0089/2564

ตค - 231 ยล จำนวน 2 ลูก ลว 8 ก.พ. 2564
ใบส่ังซ้ือ



เด ือน ลำด ับ
งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเง ินที่ขอซ ื้อ  

หรือจ ้าง
ราคากลาง วิธ ีซ ื้อหรือจ้าง

ผ ู้ได ้ร ับการค ัดเล ีอกและ  

ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหรือจ ้าง

เลขท ี่และวันท ี่ของ 
สัญญาหรือข ้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

ซื้อแบตเตอรี่ ชนิดป้า (แบบ &/เโ) แรงดัน 12 โวลท์ กระแส เลขท่ี 0090/2564
ก.พ.-64 87 80 แอมบี (800319) ขั้วลบ 9 จำนวน 2 ลูก 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค์อกพิทเจริญการยาง 5,400.00 ลว 8 ก.พ. 2564

ใบส่ังซ้ือ
*

ซื้อสายดั้มพื่ (เกียร์ 970) สำหรับรถบรรทุกเทรลเลอร์
ร้านบั่นซ่ยเลี่ยง อาหลั่ย 

ยนตร์

เลขท่ี 0091/2564
88 หมายเลขทะเบียน 80-4670,4671 จำนวน 1 เส้น 1,979.50 1,979.50 เฉพาะเจาะจง 1,979.50 ลว 8 ก.พ. 2564

ใบส่ังซ้ือ

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถบรรทุกเทรลเลอร์ เลขท่ี 0092/2564
89 หมายเลขทะเบียน 80-4670,4671 70,800.00 7,080.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค์อกพิหเจริญการยาง 68,400.00 ลว 8 ก.พ. 2564

ใบส่ังซ้ือ

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน เลขท่ี 0094/2564
90 4291 ยล 11,340.00 11,340.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 11,340.00 ลว 10 ก.พ. 2564

ใบสั่งจ้าง
ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถขุดดินตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน เลขท่ี 0095/2564

91 ตค-73 ยล จำนวน 2 ลูก 7,300.00 7,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 6,500.00 ลว 10 ก.พ. 2564
ใบส่ังซ้ือ

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ เพ่ือใข้ในการปฎิบ้ติ เลขท่ี 0096/2564
92 ราชการของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 96,500.00 96,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีฃิสเต็ม 96,500.00 ลว 11 ก.พ. 2564

ใบส่ังซ้ือ

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบีย' เลขท่ี 0097/2564

93 80-4492 ยล 10,300.00 10,300.00 เฉพาะเจาะจง ลู่ขัยการ'ช่าง 10,300.00 ลว 15 ก.พ. 2564

ใบส่ังจ้าง



เดือน ลำดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ 

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้!ด้รับการคัดเสิอกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

ก.พ.-64 94
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถบรรทุกเทรลเลอร์ หมายเลฃทะเ

13,820.00 13,820.00 เฉพาะเจาะจง ห่จก.คอกพทเจริญการยาง 13,820.00

เลขที่ 0098/2564

80-4670,4671 ยล ลว 16 ก.พ. 2564

ใบสั่งจ้าง

95
ซื้อเก้าอ้ีหัวกลม จำนวน 4 ตัว ของกองแผนและงบประมาณ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านราขาเฟอร์นิเจอร์ 
โดยนายธนากร แซ่โก้

2,000.00

เลขท่ี 0099/2564

ลว 18 ก.พ. 2564

โบส่ังซ้ือ

96
ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถบำรุงทางลาดยาง 10 ล้อ หมายเลขท ะเป ียน

8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอกฟ้ทเจริญการยาง 7,800.00
เลขท่ี 0102/2564

80-6534 ยล ลว 23 ก.พ. 2564

ใบส่ังซ้ือ

97
ซ้ีอแบตเตอร่ี รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค-2420

3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านบั่นซ่ยเลี่ยง อาหลั่ย 

ยนตร์
3,745.00

เลขที่ 0103/2564 
ลว 24 ก.พ. 2564รหัสครุภัณฑ์ 002-48-0014
ใบส่ังซ้ือ

98
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน

3,280.00 3,280.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 3,280.00
เลขท่ี 0104/2564

บ-2207 ยล ลว 24 ก.พ. 2564
ใบส่ังจ้าง

99
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ กระบะ หมายเลขทะเบียน

4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ลู่ชัยการช่าง 4,770.00
เลขท่ี 0105/2564

ก-2421 ยล ลว 25 ก.พ. 2564
ใบสั่งจ้าง

100
ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 2,700.00
เลขท่ี 0106/2564

ตค-65 ยล จำนวน 1 ลูก ลว 25 ก.พ. 2564
ใบส่ังซ้ือ



เดีอน ลำด ับ
งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเง ินท ี่จอซ ื้อ  

หรือจ ้าง
ราคากลาง วิธ ีซ ื้อหรือจ ้าง

ผ ู้ได ้ร ับการค ัดเล ือกและ  

ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหรือจ ้าง

เลจท ี่และวันท ี่จอง  
สัญญาหรือจ ้อตกลง  

ซื้อหรือจ้าง

มี.ค.-64 101
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สถานท่ีโรงเรียนลำพะยา

430,500.00 430,500.00 เฉพาะเจาะจง
องค์การสงเคราะห์ทหาร 

ผ่านศึก
430,500.00

เลซท่ี 0107/2564

ประซานุเคราะห์ ลว 25 ก.พ. 2564

ใบส่ังจ้าง

102
ซ้ือวัสดุลำนักงาน เพ่ือใช้ลำหรับการปฎินัติงาบจองเจ้าหน้าท่ีกอง

9,796.00 9,796.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา 

บริบูรณ์
9,796.00

เลขท่ี 0108/2564

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 16 รายการ ลว 4 มี.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ

103
จ้างจ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค-2420 ยล

8,392.55 8,392.55 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พิธานพาณ์ขย์ 

จำกัด
8,392.55

เลขท่ี 0109/2564

รหัสครุภัณฑ์ 002-48-001 ลว 4 มี.ค. 2564
ใบส่ังจ้าง

104 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้โนกิจการของกองคลัง องค์การบริหาร 80,160.00 80,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีซิสเต็ม 80,000.00 เลขท่ี 0110/2564

ส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 6 รายการ ลว 04 มี.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ

105
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ลำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี

9,860.00 9,860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอท่ีซิสเต็ม 9,860.00
เลขท่ี 0111/2564

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลว 4 มี.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ

106
ซ้ือวัสดุลำนักงานลำนักปลัด จำนวน 32 รายการ

68,705.00 68,705.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน ยะลาบริบูรณ์ 68,705.00
เลขท่ี 0112/2564

ลว 4 มี.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ

107
ซ้ือครุภัณฑ์ลำนักงาบ จำนวน 3 รายการ เพ่ือใช้ปฏิบัติงานภายใน

43,600.00 43,600.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านราซาเฟอร์นิเจอร์ 
โดยนายธนากร แซ่โก้

43,600.00
เลขท่ี 0113/2564

กองจ่าง ลว 4 มี.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ



เด ือน ลำด ับ
งาบจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเง ินท ีข่อซื้อ 

หรือจ ้าง
ราคากลาง วิธ ีซ ื้อหรือจ้าง

ผ ู้ใ ด รั ับการค ัดเล ีอกและ  

ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหรือจ ้าง

เลขท ี่และวันท ี่ของ  
สัญญาหรือข ้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

มี.ค.-64 108
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลข

8,392.55 8,392.55 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พิธานพาณิชย์ 

จำกัด
8,392.55

เลขท่ี 0114/2564

ทะเบียน กค-2420 ยล รหัสครุภัณฑ์ ลว 5 มี.ค. 2564

002-48-001 ใบส่ังจ้าง

109

จ้างจ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบ้ติงาบของกองคลัง
7,330.00 7,330.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอท่ีซิสเต็ม 7,330.00

เลขท่ี 0115/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จ้านวน 3 เคร่ือง ลว 5 มี.ค. 2564
- ใบส่ังจ้าง

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน เลขท ี่ 0116/2564

110 หมายเลขทะเบียน บท-1768 ยล 14,010.00 14,010.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอกหิทเจริญการยาง 14,010.00 ลว 5 ม ี.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถบำรุงรักษาเคร่ืองจ้กรกล หมายเลข เลขท ี่ 0117/2564

111 ทะเบียน 80 - 4494 ยล 11,260.00 11,260.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 11,260.00 ลว 5 ม ี.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง

112 ซ้ือวัสดุสำนักงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราขการของกองแผนและ 71,765.00 71,765.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 71,765.00 เลขท ี่ 0118/2564

งบประมาณ จ้าบวบ 26 รายการ ลว 8 ม ี. ค. 2564
ใบส่ังซ้ือ

จ้างจ่อมลิฟต์โคยสาร ซ้ืงติดต้ังประจ้าสำนักงาบองค์การบริหาร เลขท ี่ 0119/2564

113 ส่วนจังหวัดยะลา 372,600.00 372,600.00 เฉพาะเจาะจง ชุมทองเซอร์วิส 372,600.00 ลว 9 มี.ค. 2564
ใบส่ังจ้าง

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมภาษามลายู ส ู่อาเขียน เลขท ี่ 0120/2564
114 ประจำปี 2564 17,600.00 17,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 10,910.00 ลว 11 มี.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ



เดีอน ลำดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีขอซื้อ 

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้1ดัรับการดัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

เข่าห้องประชุม โครงการส่งเสริมภาษามลายู สู่อาเซียน ลำนักงาบคระกรรมการ เลขท่ี 0121/2564
มี.ค.-64 115 ประจำปี 2564 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง อิสลาม ประจำจังหวัด 12,000.00 ลว 11 มี.'ค. 2564

ยะลา ใบลังจ้าง

ซ้ือกระเป๋าผ้าปาเตะ เพ่ือใช้โบโครงการส่งเสริมภาษามลายูสู่
กลุ่มแม่บ้านเกษตรย้อม 

ผ้าสีสมุนไพร

เลขท่ี 0122/2564

116 อาเซียน ประจำปี 2564 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง 27,000.00 ลว 11 มี.ค. 2564

ใบลังซ้ือ

จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเช้าเล่มเอกสารประกอบอบรมโครงการ เลขท่ี 0123/2564

117 ส่งเสริมภาษามลายูสู่อาเซียนประจำปี 2564 25,200.00 25,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ผ / เผ ^  ก๊อปปี 15,660.00 ลว 11 มี.ค. 2564

โบส่ังจ้าง

ซ้ือวัสดุส่านักงาน เพ่ือใช้ในกิจการจองกองคลัง องค์การบริหาร เลขท่ี 0124/2564

118 ส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 29 รายการ 39,545.00 39,545.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 39,545.00 ลว 12 มี.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ

ซ้ือวัสดุส่านักงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานราขการของกองกิจการ เลขท่ี 0125/2564
119 สภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 15 รายการ 21,845.00 21,845.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 21,845.00 ลว 15 มี.ค. 2564

โบส่ังซ้ือ

ซ้ือวัสดุน้ํามันเซ้ือเพลิงและหล่อล่ืน เข่น น้ํามันดีเจล, บ้ํามับเบนจิบ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา 

สหพันธ์แก๊ส

ตามบันทึกข้อความ
120 ป้ามันเคร่ือง 1 ป้ามันจาระปี ฯลฯ สำหรับยานพาหนะรถยนต์ เคร่ือง 500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง 500,000.00 ลว 15 มี.ค. 2564

จักรกล ท่ีใช้โนราจการของกองจ่าง คร้ังท่ี 3 โบส่ังซ้ือ

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ใบการปฎิบ้ติงาบราชการของกองํกิจการ เลขท่ี 0126/2564
121 สภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำบวบ 2 รายการ 23,700.00 23,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีซิสเต็ม 23,700.00 ลว 15 มี.ค. 2564

โบส่ังซ้ือ



เด ือน ลำด ับ
งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเง ินที่ขอซื้อ 

หรือจ ้าง
ราคากลาง วิธ ีซ ื้อหรือจ้าง

ผ ู้เด ร้ ับการค ัดเล ีอกและ  

ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหรือจ ้าง

เลขท ี่และวันท ี่ของ 
สัญญาหรือข ้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

'มี.ค.-64 122
ซ้ือแบตเตอร่ี สำหรับรถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 5,400.00
เลขพ่ื 0127/2564

80-4493 จำนวน 2 ลูก ลว 16 มี.ค. 2564

โบส่ังซ้ือ

123
จ้างข่อมเปล่ียนหลอดไฟและสวิตซ์ไฟของรถบรรทุกเทท้าย

6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 6,800.00
เลขพ่ื 0128/2564

หมายเลขทะเบียน 80-4220 ลว 16 มี.ค. 2564

โบส่ังจ้าง

124
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือไข้ไนการปฏิบ้ติงานราขการของกองแผน

76,670.00 76,670.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน'โอ,ที่?สเต็ม 76,670.00
เลขท่ี 0130/2564

และงบประมาณ จำบวบ 9 รายการ ลว 16 มี.ค. 2564

โบส่ังซ้ือ

125
ซ้ือวัสดุงานบ้านงาบครัว ของกองการสักบา ศาสนาและวัฒนธรรม

9,345.00 9,345.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยะลาหยู่ง่วนลัง 

จำกัด
9,345.00

เลขท่ี 0131/2564 
ลว 19 มี.ค. 2564 
โบส่ังซ้ือ

126
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการผีเกอบรม จำนวน 16 รายการ เพ่ือไข้ไน

74,725.00 74,725.00 เฉพาะเจาะจง นายราริบ วิลาสคัมภีร์ 74,725.00
เลขท่ี 0132/2564

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กิจกรรมการท้ากระเปาผ้าบาติก ลว 19 มี.ค. 2564

ประจำปี 2564 โบส่ังซ้ือ

127
ซ้ือวัสดุเคร่ืองเขียน จำนวน 5 รายการ. สำหรับไข้ไนโครงการส่ง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 10,470.00
เลขท่ี 0133/2564

เสริมและพัฒนาอาชีพ กิจกรรมการท้ากระเป๋าผ้าบาติก ลว 19 มี.ค. 2564

ประจำปี 2564 โบส่ังซ้ือ

128
จ้างพิมพ์ปฏิทินเดีอบรอมฎอน โครงการรอมฎอบสัมพันธ์ ประจำใ

84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ่าอัด 

ดีไ1ซน์ กรุ๊ป
84,000.00

เลขท่ี 0134/2564

2564 ลว 19 มี.ค. 2564
โบส่ังจ้าง



เด ือน ลำดับ
งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเง ินท ี่ขอซื้อ 

หรือจ ้าง
ราคากลาง วิธ ีซ ื้อหรือจ ้าง

ผู้ได้รับการด ัดเล ือกและ  

ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหรือจ ้าง

เลขท ี่และวันท ี่ของ ‘ 
สัญญาหรือข ้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

มี.ค.-64 129

ซ้ือกระฟ้าใส่เอกสาร จำบวบ 200 ใบ ส่าหรับใช้ในโครงการส่งเสริม
14600 14,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดูวิมันน่ี 14600

เลขพ่ื 0135/2564

และพัฒนาอาชีพ กิจกรรมการทำกระฟ้าผ้าบาติก ประจำปี ลว 19 มี.ค. 2564

2564

-*1

130
จ้างทำตรายาง เพ่ือใช้ใบการปฏิบัติงาบของกองคลัง

8,790.00 8,790.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์สืลปบลิอก 8,790.00

เลขที่ 0141/2564

จำบวน 22 รายการ ลว 23 มี.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง

131
ซ้ือวัสดุส่านักงาน ส่าหรับใช้ใบการปฏิบัติราชการของกองข่าง

33,815.00 33,815.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 33,815.00
เลขที ่ 0142/2564

จำนวน 33 รายการ ลว 24 ม .ีค. 2564

ใบส่ังซ้ือ

132
ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วบ ขนาด'โม่ต่ําก'ว่า 36,000 บีทิย ูพร้อม

47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปกรณ์แอร์ 47,000.00
เลขที่ 0143/2564

พร้อมติดต้ัง จำบวบ 1 เคร่ือง ของกองแผนและงบประมาณ ลว 24 ม .ีค. 2564
ใบส่ังซ้ือ

133
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน

91,621.00 91,621.00 เฉพาะเจาะจง อูโชคชัย 91,261.00
เลขที่ 0144/2564

80-4492 จำนวน 12 รายการ ลว 24 ม .ีค. 2564
ใบส่ังจ้าง

134
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถเกล่ียดินล้อยาง หมายเลขทะเบียน

3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกรียงไกรแอร์ 3,150.00
เลขที ่ 0145/2564

ตค - 113 ลว 24 ม .ีค. 2564
ใบส่ังจ้าง

135
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถกระบะบรรทุก หมายเลขทะเบียน

57,630.00 57,630.00 เฉพาะเจาะจง อู่ชัยการช่าง 57,630.00
เลขท่ี 0146/2564

บ - 3127 ยล จำนวน 38 รายการ ลว 24 มี.ค. 2564
ใบลังจ้าง



เด ือน ลำด ับ
งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเง ินที่ขอซื้อ 

หรือจ ้าง
ราคากลาง วิธ ีซ ื้อหรือจ ้าง

ผ ู้ได ้ร ับการค ัดเล ือกและ  

ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหร ือจ ้าง

เลขท ี่และวับท ี่ของ 
สัญญาหรือข ้อตกลง  

ซื้อหรือจ้าง

มี.ค.-64 136
ข่อมและบำรุงรัก'ษารถชุดดินตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค -76

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง
หสม. อู่วัฒน์ยนต์แทรค 

เตอร์
28,000.00

เลขท่ี 0147/2564

จำนวน 4 รายการ ลว 24 มี.ค. 2564

โบส่ังจ้าง

137
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวของโรงเรียนลำทะยาประขาบุเคราะห์

26,700.00 26,700.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยะลาหยู่ง่วนลัง 

จำกัด
23,320.00

เลขท่ี 0149/2564

ลว 26 มี.ค. 2564

ไบส่ังซ้ือ

138
ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ตากว่า 24000 บีทียู

162,000.00 162,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน'ปกรณ์แอร์ 161,000.00
เลขท่ี 0150/2564

พร้อมติดต้ัง จำนวน 5 เคร่ือง ของสำนักปลัดๆ ลว 26 มี.ค. 2564

โบส่ังซ้ือ

139
ซ้ือสว่านไร้สาย จำนวน 1 ตัว

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยะลานำรุ่ง จำกัด 4,800.00
เลขท่ี 0151/2564 

ลว 29 มี.ค. 2564
โบส่ังซ้ือ

140
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือไข้โนโครงการสร้างงาบ สร้างอาชีพ คนพิการ

20,742.00 20,742.00 เฉพาะเจาะจง เก บาดิก 20,472.00
เลขท่ี 0152/2564

ทำอะไรได้มากกว่าท่ีคิด ประจำปีงบประมาณ 2564 ลว 29 มี.ค. 2564
ใบส่ังซ้ือ

141
ซ้ือเคร่ืองวัดระยะเลเขอร์ จำนวน 1 เคร่ือง

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยะลานำรุ่ง จำกัด 10,500.00
เลขท่ี 0153/2564

ลว 30 มี.ค. 2564
ไบส่ังซ้ือ

142
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 28 รายการ เพ่ือไข้โนการปฎิบัตงาน

92,000.00 92,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอที่?สเต็ม 92,000.00
เลขท่ี 0155/2564

ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลว 30 มี.ค. 2564
สัญญาซ้ือ



เด ีอน ลำด ับ
งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเง ินที่ขอซื้อ 

หรือจ ้าง
ราคากลาง วิธ ีซ ื้อหรือจ ัาง

ผ ู้เด ัร ับการด ัดเล ือกและ  

ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหรือจ ้าง

เลขท ี่และวันท ี่ของ 
สัญญาหรือข ้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์ เลขท่ี 0156/2564

เม.ย.-64 143 การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำบวน 4 งาน 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราซภัฎยะลา 60,000.00 ลว 31 มี.ค. 2564

ใบส์ง่'จ้าง

ซ้ือยาง สำหรับรถยนค์กระบะ หมายเลขทะเบียน กค - 4944 เลขท่ี 0157/2564

144 จำนวน 4 เส้น 11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอกพิทเจริญการยาง 11,200.00 ลว 1 เม.ย. 2564

ใบส่ังซ้ือ

ซ้ือยาง สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ ติดต้ังเดรน หมายเลขทะเบียน เลขท่ี 0158/2564

145 80 - 5173 ยล 48,300.00 48,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 45,300.00 ลว 1 เม.ย. 2564

ใบส่ังซ้ือ

ซ้ือยาง สำหรับรถบดล้อเหลีก หมายเลขทะเบียน ถข - 45 เลขท่ี 0159/2564

146 จำนวน 4 เส้น 57,600.00 57,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 57,600.00 ลว 1 เม.ย. 2564

ใบส่ังซ้ือ

ซ้ือแบตเตอร่ี สำหรับรถเกล่ียดินล้อยาง หมายเลขทะเบียน เลขท่ี 0160/2564

147 ต ด - 113ยลจำนวน2 ลูก 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอกพึทเจริญการยาง 7,800.00 ลว 1 เม.ย. 2564
ใบส่ังซ้ือ

ซ้ือแบตเตอร่ีและยาง สำหรับรถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน เลขท่ี 0161/2564

148 80-4219 ยล 49,980.00 49,980.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอกพึทเจริญการยาง 47,580.00 ลว 1 เม.ย. 2564
ใบส่ังซ้ือ

ซ้ือแบตเตอร่ี สำหรับรถ,!เดเจาะบ่อ'น้ําต้ืน หมายเลขทะเบียน เลขท่ี 0162/2564

149 80 - 5185 จำนวน 2 ลูก 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอกพิทเจริญการยาง 5,400.00 ลว 1 เม.ย. 2564
ใบส่ังซ้ือ



เด ือน ลำด ับ
งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเงินที่ขอซ ื้อ 

หรือจ ้าง
ราคากลาง วิธ ีซ ื้อหรือจ ้าง

ผ ู้ได ัร ับการด ัดเล ีอกและ  

ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหร ือจ ้าง

เลขท ี่และวันท ี่ของ 
สัญญาหรือข ้อตกลง  

ซื้อหรือจ้าง

เม.ย.-64 150
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถตักหน้าชุดหลง หมายเลขทะเปิยบ

62,428.00 62,428.00 เฉพาะเจาะจง
หสม.อู1วัฒน์ยนต์แทรค 

เตอร์
62,000.00

เลขท่ี 0163/2564

ตค - 65 ลว 1 เม.ย. 2564

ใบส่ังจ้าง

151
จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองปร้ิบเตอร์ฃองกองจ่าง

30,220.00 30,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีจ่สเต็ม 30,000.00
เลขท่ี 0164/2564

จำนวน 6 เคร่ือง ลว 1 เม.ย. 2564

ใบส่ังจ้าง

152
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ํ'} หมายเลขทะเบียน

28,170.00 28,170.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกฟ้ทเจริญการยาง 28,170.00
เลขท่ี 0165/2564

80-4095 ยล ลว 1 เม.ย. 2564

ใบส่ังจ้าง

153
ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารพร้อมสกรีนข้อความ เพ่ือใข้ในโครงการค่าย

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดูวมิันน่ี 15,750.00
เลขท่ี 0166/2564

ภาษาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564 กิจกรรมภาษาพาสู่รอมฎอน ลว 2 เม.ย. 2564

แลกฐบล?6 015๐^617 0ลกา(ว ใบส่ังซ้ือ

154
ซ้ือรัสตุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในโครงการค่าย

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 12,092.00
เลขท่ี 0167/2564

ภาษาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564 กิจกรรมภาษาพาสู่รอมฎอน ลว 2 เม.ย. 2564
แลก!’นล?ธ 0!5ะ(^6เ7 0ลเากเว ใบส่ังซ้ือ

155
ซ้ือยาง สำหรับรถตักดินล้อยาง หมายเลขทะเบียน ตค - 120

98,400.00 98,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 94,400.00
เลขท่ี 0168/2564

จำนวน 8 เส้น ลว 5 ฌ.ย. 2564
ใบส่ังจ่อ

156

จ่อสายคันเร่ง สำหรับรถเกล่ียดิบล้อยาง หมายเลขทะเบียน

2,086.50 2,086.50 เฉพาะเจาะจง
ร้านบํ่นขุ่ยเลี่ยง อาหสั่ย 

ยนตร์
2,086.50

เลขท่ี 0169/2564

ต - 0192 จำนวน 1 เส้น ลว 5 เม.ย. 2564

ใบส่ังซ้ือ



เดือน ลำดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ 

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

ยู!,ด้รับการคัดเสือกและ 

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

เม.ย.-64 157
ซ้ือแบตเตอร่ีและยาง สำหรับรถยนต์

15,800.00 15,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดือกฟ้ทเจริญการยาง 15,100.00
เลขที 0170/2564

กู้ข้ท - กู้ภัย หมายเลขทะเบียน ลว 5 เม.ย. 2564
กง- 2607 ยล โบลังซ้ือ

158
ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด

54,100.00 54,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโกไข่การไฟฟ้า 54,100.00
เลขที 0172/2564
ลว 5 เม.ย. 2564

ใบลังซ้ือ

159
ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ํากว่า 36,000 บีทียู

47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปกรณ์แอร้ 46,000.00
เลขที 0173/2564

จำนวน 1 เคร่ือง เพ่ือไข้ไนกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลว 19 เม.ย. 2564

ยะลา ใบส่ังซ้ือ

160
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ เพ่ือไข้ไนการปฏิบัติ

13,182.00 13,182.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยะลาหยู่ง่วนลัง 

จำกัด
13,182.00

เลขที 0174/2564

งานภายในกองช่าง ลว 19 เม.ย. 2564
ใบส่ังซ้ือ

161
จัางจ้างทำเอกสารรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานขององค์การ

580,000.00 580,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอล อินลไปร์ 

จำกัด
580,000.00

เลขที 0175/2564

บริหารส่วนจังหวัดยะลา ลว 20 เม.ย. 2564
สัญญาจ้าง

162
ซ้ือยางแอสฟิลด์ จำนวน 3 รายการ เพ่ือทำการช่อมแซมถนนพ่ือยู่

494,300.00 495,268.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แพมม์ เอ็นจิ 

เปียรื่ง จำกัด
492,550.00

เลขที 0177/2564
ไนความรับผิดขอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ลว 21 เม.ย. 2564

ใบส่ังซ้ือ

163
ซ้ือหิน เพ่ือทำการซ่อมแซมถนนทีอยู่ไนความรับผิดขอบขององค์การ

493,380.85 493,380.85 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดืลาอุตสาหกรรม 

จำกัด
493,380.00

เลขที 0178/2564
บริหารส่วนจังหวัดยะลา ลว 21 เม.ย. 2564

ใบส่ังซ้ือ



เดือน ลำด ับ
งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเง ินที่ขอซ ื้อ  

หรือจ ้าง
ราคากลาง วิธ ีซ ื้อหรือจ้าง

ผ ู้โด ัร ับการด ัดเล ือกและ  

ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหรือจ ้าง

เลขท ี่แล ่ะว ันท ี่ของ 
สัญญาหรือข ้อตกลง  

ซื้อหรือจ้าง

เม.ย.-64 164
ซ้ือเคร่ืองเจาะคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เคร่ือง

230,000.00 230,000.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ. 

เซอร์เวย์
225,000.00

เลขท่ี 0179/2564
ลว 22 เม.ย. 2564 
โบส่ังซ้ือ

165
จ้างทำรายการประขาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์

282,480.00 282,480.00 เฉพาะเจาะจง
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง 

ประเทศไทย
282,480.00

เลขท่ี 0180/2564

ลว 22 เม.ย. 2564

ใบส่ังจ้าง

166
ซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาบ (เก้าอ้ีทำงาน และเก้าอ้ีอเนกประสงค์)

22,400.00 22,400.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านราชาเฟอร์นิเจอร์ 
โดยนายธนากร แซ่โก้

20,080.00
เลขท่ี 0181/2564

เพ่ือใช้โนกิจการของกองคลัง องค์การนรีหารส่วนจังหวัดยะลา ลว 23 เม.ย. 2564
ใบสังซือ

167

ซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน (ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก) เพ่ือใช้โน

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านราชาเฟอร์นิเจอร์ 
โดยนายธนากร แซโ่ก้

16,200.00

เลขท่ี 0182/2564

กิจการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ลว 23 เม.ย. 2564 

ใบส่ังซ้ือ

168
จ้างข่อมเปล่ียนตู้แอธ์ พร้อมน้ํายาและค่าแรง รถบรรทุก 6 ล้อ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกรียงไกรแอร์ 4,000.00

เลขท่ี 0183/2564

หมายเลขทะเบียน 80 - 5173 ยล ลว 23 เม.ย. 2564

ใบส่ังจ้าง

169
ซ้ือวัสดุก่อสร้างของโรงเรียบสำพะยาประขาบุเคราะห์

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 19,720.00
เลขท่ี 0184/2564
ลว 26 เม.ย. 2564
ใบส่ังซ้ือ

170
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ ของสำนักปลัด

28,429.00 28,429.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยะลาหยู่ง่วนลัง 

จำกัด
28,429.00

เลขท่ี 0185/2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลว 26 เม.ย. 2564 

ใบส่ังซ้ือ



เด ือน ลำดับ
งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเง ินที่รุ)อซื้อ 

หรือจ ้าง
ราคากลาง วิธ ีซ ื้อหรือจ ้าง

ผู้ไดัร ับการค ัดเล ือกและ  

ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหร ือจ ้าง

เลขท ี่และวันท ี่ของ 
สัญญาหรือข ้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จำบวบ 14 รายการ เพ่ือใช้จ่อมแซมถนบทีอยู่ เลขที 0186/2564

เม.ย.-64 171 ในความรับผิดขอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 18,878.00 18,878.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาไทยวัฒบ์ 18,878.00 ลว 28 เม.ย. 2564
ใบส่ังซ้ือ

จ้างจ้างจ่อมและบำรุงรักบารถกระบะ 4 ประดู หมายเลขทะเบียน เลขที 0187/2564

172 กค - 4944 6,380.00 6,380.00 เฉพาะเจาะจง อู่ขัยการจ่าง 6,380.00 ลว 28 เม.ย. 2564

ใบส่ังจ้าง

จ้างจ่อมรถยนต์กู้ซีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กง - 2607 เลขที 0188/2564

173 13,030.00 13,030.00 เฉพาะเจาะจง อู่ขัยการจ่าง 13,030.00 ลว 28 เม.ย. 2564
ใบส่ังจ้าง

จ้างจ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - 3333 ยล
บริษัท พิธาบพาณิชย์ 

จำกัด

เลขที 0189/2564

174 8,692.15 8,692.15 เฉพาะเจาะจง 8,692.15 ลว 29 เม.ย. 2564

ใบส่ังจ้าง

เข่าเวลาจัดทำรายการประขาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ เลขที 0191/2564

175 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง กรมประซาสัมพันธ์ 42,800.00 ลว 29 เม.ย. 2564

ใบส่ังจ้าง

จ้างจ่อมและบำรุงรักษารถรุเดดินตีนตะขาบ เลขที 0192/2564

พ.ค.-64 176 หมายเลขทะเบียน ตค - 229 ยล 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกรืยงไกรแอร์ 5,200.00 ลว 3 พ.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง
ซย ย ! ' เ บพพ|{1ฬ ฟิ'เฬโ?ปบ เ ^ ] [ เ ย ’ แ1VIส่ยบํข(เส่ผภ เ1เ'! 
ถ?! ร้านบั่นรเุยเลี่ยง อาหลั่ย 

ยนตร์

เลขที 0193/2564

177 ในสภาพพร้อมปฏิบ้ติงานอย่างต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ 8,838.20 8,838.20 เฉพาะเจาะจง 8,838.20 ลว 3 พ.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ



เดือน ลำดับ
งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจอซ้ือ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้Iด ัร ับการด ัดเล ือกและ  

ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหรือจ ้าง

เลขท ี่และว ันท ี่จอง 
สัญญาหรือข ้อตกลง  

ซื้อหรือจ้าง

พ.ค.-64 178

จ้างจ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ 1^๐0613 รุ่น 'โ/\ร^3เโ3 

55011 จำนวน 1 เครื่อง รหัสพัสดุ 417-60-0004 

ของกองแผนและงบประมาณ อบจ.ยะลา

25,850.00 25,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบรณ์

เลขที 0194/2564

25,850.00 ลว 7 พ.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ

179

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับการปฎิบ้ติงานของ 

โรงเรียนลำพะยาประซาบุเคราะห์ จำนวน 12 รายการ

เลขที 0195/2564

49,520.00 49,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีซิสเต็ม 49,520.00 ลว 7 พ.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ

180
ซ้ืออะไหล่สำรอง (อะไหล่สิ้นเปลืองของเครื่องจักรกลหนัก 
บางประเภท) 79,287.00 79,287.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านนันชุ่ยเลียง อาหสัย 
ยนตร์

เลขที 0197/2564

79,287.00 ลว 11 พ.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ

181
ซื้อสายพาน เพื่อเป็นอะไหล่สำรองในการบำรุง 

รักษาเครื่องจักรกลให้อยู่โนสภาพพร้อมใช้งานใน 
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

7,918.00 7,918.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านบั่นขุ่ยเลียง อาหสั่ย

7,918.00
ยนตร

เลขที 0198/2564 

ลว 11 พ.ค. 2564
ใบส่ังซือ

182
ซ้ือไสักรองสำรอง (ไส้กรองระบบต่างๆ) สำหรับบำรุง 

รักษาเครื่องจักรกล จำนวน 23 รายการ 44,415.70 44,415.70 เฉพาะเจาะจง
ร้านบั่นซุ่ยเลียง อาหสั่ย

เลขท่ี 0199/2564
44,415.70

ยนตร ลว 11 พ.ค. 2564
ใบส่ังซ้ือ

183
ขอบีมนํ้ามันแรงดันตํ่าและชุดกรองดักนํ้า สำหรับรถตัก 
หน้า-ขุดหลังล้อยาง หมายเลขทะเบียน ตค - 65 4,387.00 4,387.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบั่นชุ่ยเลียง อาหลี'ย 
ยนตร์

เลขที 200/2564
4,387.00 ลว 14 พ.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ

184
ซื้อดัวพิดบํ้ามันแรงดันตํ่า (บีมแยี่ก) จำนวน 2 ตัว 

สำหรับรถดักดินล้อยาง รุ่น นั/จัโ 930 4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบั่นชุ่ยเลียง อาหลีย 
ยนตร์

เลขที 201/2564

4,173.00 ลว 14 พ.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ



เดือน ลำดับ
งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีขอซ้ือ

หรอจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรีอจ้าง
ฝัไดัรับการคัดเลีอกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เลขท ี่และวันท ี่ของ 
สัญญาหรือข ้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

พ.ค.-64 185
จ้างทำตรายาง เพื่อไข้ไนการปฎิบีติราชการของสำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2,980.00 2,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษัศิลบีบล็อก 2,980.00

เลขที 202/2564 

ลว 14 พ.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง

186

จ้างข่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฃ-5151 

รหัสครุภัณฑ์ 002-45-0009 เปลี่ยนท่อไอเสียพร้อม 

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

27,863.87 27,863.87 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พิธานพาณิชย์ 

จำกัด

เลขที 203/2564

27,863.87 ลว 14 พ.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง

187

ชื้อแบตเตอรี่ ชนิดน้ํา (แบบ เฬเบํ แรงดัน 12 โวลท์ 

กระแส 80 แอมบี ตำแหน่งขั้วลบข้าย สำหรับรถกระบะ 

บรรทุก หมายเลขทะเบียน กค - 4944 ยล จำนวน 1 ลก

เลขที 204/2564

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 2,700.00 ลว 17 พ.ค. 2564

ใบส่ังช้ือ

188

จ้างข่อมและบำรุงรักษารถเกลยตินล้อยาง หมายเลข 

ท ะ เบ ีย น ต ค -113
เลขที 205/2564

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคเอม แทรกเตอร์ 99,000.00 ลว 17 พ.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง

189

ชื้อเครี่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๔ เครี่อง

เพื่อไข้ไนกิจการของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จังหวัดยะลา

เลขท่ี 206/2564

162,800.00 162,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปกรณ์แอร์ 159,000.00 ลว 17 พ.ค. 2564

ใบส่ังช้ือ

190

จ้างข่อมและบำรุงรักษารถยนต์กระบะบรรทุก 

ห มายเลขท ะเบ ียน บ -0 5 1 1 ยล
เลขที 207/2564

6,960.00 6,960.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 6,960.00 ลว 18 พ.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง

191
ชื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อไข้ไนการปฎิบีติราชการของสำนัก 

ปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำบวบ 29 รายการ
เลขที 208/2564

50,566.00 50,566.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริรุ]รณ์ 50,566.00 ลว 18 พ.ค. 2564

ใบส่ังช้ือ



เด ือน ลำดับ
งานจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเง ินท ีจ่อซ ื้อ 

หรือจ ้าง
ราคากลาง วิธ ีซ ื้อหรือจ ้าง

ผ ู้1ดัรับการด ัด เล ือกและ  

ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหรือจ ้าง

เลขท ี่และว ันท ี่จอง 
สัญญาหรือจ ้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยุดเจาะบ่อนํ้าตน หมายเลข หสบ ค่วัฒป้?!นต์แทรค เลขท 209/2564
พ.ค.-64 192 ทะเบียน 80 - 5185 ยล 72,032.00 72,032.00 เฉพาะเจาะจง บ

4 70,000.00 ลว 20 พ.ค. 2564
เตอร ใบส่ังจ้าง

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ หมายเลข เลขท่ี 210/2564

193 ทะเบียน 80 - 4224 ยล 24,260.00 24,260.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ด็อกพิทเจริญการยาง 24,260.00 ลว 25 พ.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์กองคลัง ย่ีห้อมิตซูบีชิ เลขท่ี 211/2564

194 หมายเลขทะเบียน ก -  4019 ยล 32,440.00 32,440.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอกพิทเจริญการยาง 32,440.00 ลว 25 พ.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง

ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับการปฏิบีต งิานของเจ้า เลขที ่ 212/2564

195 หน้าที่กองการติกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 11,326.00 11,326.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 11,326.00 ลา 27 พ.ค. 2564

12 รายการ ใบส่ังซ้ือ

จ้างทำตรายาง จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในการปฎิบํต ิ เลขที่ 213/2564

196 ราชการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 3,530.00 3,530.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ติลบ บีล็อก 3,530.00 ลา 27 พ.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง

จ้างพิมพ์คำถวายพระพรขัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า เลขที่ 214/2564

197 ส ุท ิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เน่ืองในวัน 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์ เอเชิย ทุเตย์ 18,000.00 ลา 28 ห.ค. 2564

เฉลิมพระขนมพรรษา ใบวับที่ 3 มิถุนายน 2564 ใบส่ังจ้าง
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถกระบะบรรทุก หมายเลข เลขท่ี 215/2564

198 ทะเบียน บ - 3127 ยล 8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแอร์ แทค ซาวต์ 8,600.00 ลา 31 พ.ค. 2564
ใบสังจ้าง



เดือน ลำดับ
งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีขอซ้ือ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ฝัใด้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

'เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

มิ.ย.-64 199
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยาง 
หมายเลขทะเบียน ตค - 71 จำนวน 3 รายการ 11,480.00 11,480.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอกพิทเจริญการยาง

เลขที 216/2564
11,480.00 ลว 31 พ.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง

200

ซื้อกระบอกนาร้อนสุญญากาศ พร้อมที่กรองชา ขนาด 
บรรจุ 0.35 ลิตร จำนวน 24 ใบ เพ่ือใช้ในกอง 
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยะลาหยู่ง่วนลัง 

จำกัด
8,400.00

เลขที 217/2564 

ลว 1 มิ.ย. 2564
ใบส่ังซ้ือ

201

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 

กฃ - 5458 ยล ของสำนักปลัดฺ องต์การบริหารส่วน 

จังหวัดยะลา

เลขที 218/2564

1,280.00 1,280.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอกฟ้ทเจริญการยาง 1,280.00 ลว 1 มิ.ย. 2564

ใบส่ังจ้าง

202

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 

กข - 5458 ยล รหัสครุภัณฑ์ 002-46-0012
เลขที 219/2564

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแอร์ แทค ซาวต์ 3,000.00 ลว 1 มิ.ย. 2564

ใบส่ังจ้าง

203

ซื้อวัสดุยานหาหนะและขนส่งลำหรับรถบรรทุกเทรลเลอร์

10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 4223 ยล
เลขที221/2564

17,700.00 17,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดือกหิทเจริญการยาง 17,100.00 ลว 4 มิ.ย. 2564

ใบส่ังซ้ือ

204

จ้างเหมาบริการตัดหญ้าภายในโรงเรืยนสำหะยาประชา 

บุเคราะห์
เลขที 222/2564

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอก รักเมือง 6,000.00 ลว 4 มิ.ย. 2564

ใบส่ังจ้าง

205
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถซ่อมบำรุงลาดยฺาง หมายเลข 

ทะเบียน 80 - 5576
เลขที 223/2564

16,664.00 16,664.00 เฉพาะเจาะจง อู่ขัยการข่าง 16,664.00 ลว 7 มิ.ย. 2564 

ใบส่ังจ้าง



เด ือน ลำด ับ
งานจ ัดช ื้อจ ัดจ ้าง วงเง ินท ี่ขอช ื้อ  

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธ ีช ื้อหร ือจ ้าง

ผ ู้1ด ัร ับ ่การด ัดเส ิอกและ  

ราคาท ี่ตกลงช ื้อหร ือจ ้าง

เลขท ี่และวันท ี่ของ 
สัญญาหรือข ้อตกลง 

ชื้อหรือจ ้าง

จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฎิบ้ตงานราชการของ เลขที ่ 224/2564

มิ.ย.-64 206 สำนักงานเลขานุการ อบจ. จำนวน 13 รายการ 4,320.00 4,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ศิลบีบล็อก 4,320.00 ลว 10 มิ.ย. 2564

ใบส่ังจ้าง

จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบ้ติงานของเจ้าหน้าที่ เลขที ่225/2564

207 กองการสืกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 10 รายการ 3,580.00 3,580.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.ยะลาการพมพ 

(1992)
3,580.00 ลว 11 มิ.ย. 2564

ใบส่ังจ้าง

ชื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถฟาร์มแทรกเตอร์ เลขท่ี 226/2564

208 ล้อยาง หมายเลขทะเบียน ตค - 71 22,200.00 22,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอกฟ้ทเจริญการยาง 21,900.00 ลว 14 มิ.ย. 2564

ใบส่ังช้ือ

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ หมายเลข เลขท่ี 227/2564

209 ทะเบียน 80 - 6455 13,420.00 13,420.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 13,420.00 ลว 15 มิ.ย. 2564

ใบส่ังจ้าง
ชื้อสายคอนโทรลตัด - ต่อ การทำงานขุดใบมิดตัดหญ้า.

ร้านบั่นขุ่ยเลี่ยง อาหลั่ย 
ยนตร์

เลขท่ี 228/2564

210 สำหรับรถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยางตัดหญ้า หมายเลข 4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง 4,066.00 ลว 16 มิ.ย. 2564

ทะเบียน ตค - 228 ใบส่ังช้ือ

ช้ือหม้อน้ํา สำหรับรถตรวจการณ์ ม - 0894 จำนวน 1 ลูก
ร้านบั่นอู่ยเลี่ยง อาหลั่ย 

ยนตร์

เลขท่ี 229/2564

211 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง 4,922.00 ลว 16 มิ.ย. 2564

ใบส่ังช้ือ
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถกระบะ 4 ประตู หมายเลข เลขท่ี 230/2564

212 ทะเบียน กข - 4291 จำนวน 3 รายการ 5,530.00 5,530.00 เฉพาะเจาะจง อู่ขัยการข่าง 5,530.00 ลว 16 มิ.ย. 2564
ใบส่ังจ้าง



เต ีอน ลำด ับ
งาบจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงฝ ็นท ี่ขอซ ื้อ  

หรือจ ้าง
ราคากลาง ว ิธ ีซื้อหรือจ้าง

ผ ู้!ด ้ร ับการค ัด เล ือกและ  

ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหร ือจ ้าง

เลขท ี่และวัน ่ท ี่ของ  
สัญญาหรือข ้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

จ้างทำตรายาง เพื่อใช้!นการปฏิบัติราชการของ เลขที ่ 231/2564
มิ.ย.-64 213 กองสาธารณสุข จำนวน 9 รายการ 3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ศิลบีบล็อก 3,150.00 ลว 17 มิ.ย. 2564

ใบส่งจ้าง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถตักดินล้อยาง

บริษัท ยะลาค้าเหล็กและ 
เครื่องมือ จำกัด

เลขท่ี 232/2564

214 หมายเลขทะเบียน ตค - 120 27,392.00 27,392.00 เฉพาะเจาะจง 27,392.00 ลว 18 มิ.ย. 2564

ใบส่งซ้ือ

ซื้อยางนอก สำหรับรถกระบะ 4 ประตู หมายเลข เลขท ี่ 233/2564

215 ทะเบียน กข -  4291 จำนวน 4 เส้น 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค์อกพทเจริญการยาง 11,000.00 ลว 18 ม ิ. ย. 2564

ใบส่งซ้ือ

จ้างข่อมและบำรุงรักษารถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลข
4  ง /  * 4

เลขท่ี 234/2564

216 ทะเบียน 80 -  5173 จำนวน 9 รายการ 241,285.00 241,285.00 เฉพาะเจาะจง
บรษท ยะลาเอส.พ.แทรค 

เตอร์ จำกัด
241,285.00 ลว 22 ม ิ. ย. 2564

ใบส่งจ้าง

จ้างข่อมและบำรุงรักษารถขุดดินตีนตะขาบ หมายเลข เลขท ี่ 235/2564
217 ทะเบียน ตค -  76 จำนวน 7 รายการ 283,600.00 283,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคเล็ม แทรกเตอร์ 283,600.00 ลว 22 ม ิ. ย. 2564

ใบส่งจ้าง

จ้างข่อมและบำรุงรักษารถบดล้อเหล้ก หมายเลขทะเบียน
หสม.อู่วัฒน์ยนค์แทรค 

เตอร์

เลขท ี่ 236/2564

218 ถข -  45 200,663.00 200,663.00 เฉพาะเจาะจง 200,000.00 ลว 22 ม ิ. ย. 2564

ใบส่งจ้าง
จ้างท ำ ตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราขการของสำนักปลัด เลขท ี่ 237/2564

219 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 21 รายการ 8,070.00 8,070.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ดิลบ ีบล็อก 8,070.00 ลว 23 มิ.ย. 2564
ใบส่งจ้าง



เดือน ลำดับ
งานจัดชื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีขอช้ือ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีชื้อหรือจ้าง
ผ้ใด้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงชื้อหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ช้ือหรือจ้าง

มิ.ย.-64 220
จ้างทำตรายาง เพื่อใข้ในการปฏิบัติราขการของกองคลัง 
จำนวน 23 รายการ 8,160.00 8,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์สืลบีบล็อก

เลขที 238/2564

8,160.00 ลว 24 มิ.ย. 2564
ใบส่ังจ้าง

221

ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใข้ในการปฏิบัติงานราฃการ 

ของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จำนวน 6 รายการ

เลขที 239/2564

9,332.00 9,332.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยะลาหยู่ง่วนลิง 

จำกัด
9,332.00 ลว 25 มิ.ย. 2564

ใบส่ังซ้ือ

222

ชื้อแม่ปีมเบรกตัวบน สำหรับรถบรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ 

หมายเลขทะเบียน 80 - 4224 จำนวน 1 ลูก

เลขที 240/2564

2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านบั่นชุ่ยเลี่ยง อาหลย 

ยนตร์
2,996.00 ลว 25 มิ.ย. 2564

ใบส่ังซ้ือ

223

จ้างซ่อมและบารุงร่กษารถขุดดนตินตะขาบ หมายเลข 

ทะเบียน ตค - 87
เลขท่ี 241/2564

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแอร์ แทค ซ่าวค์ 2,600.00 ลว 25 มิ.ย. 2564

ใบส่ังจ้าง

224
จ้างทำตรายางและจ้างทำทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 

เพื่อใข้ในการปฏิบัติราขการของกองการเจ้าหน้าที่ 

จำนวน 17 รายการ

เลขท่ี 242/2564

9,390.00 9,390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์คิลบีบล็อก 9,390.00 ลว 28 มิ.ย. 2564

ใบส่ังจ้าง

225

จ้างทำตรายาง เพื่อใข้ในการปฏิบัติราขการของกองช่าง 

จำนวน 10 รายการ

เลขที 243/2564

4,810.00 4,810.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์สืลบีบล็อก 4,810.00 ลว 28 มิ.ย. 2564

ใบส่ังจ้าง

226
ขอวัสดุสำนักงาน เพื่อใข้ใบการปฏิบัติราขการของกองข่าง 
จำนวน 35 รายการ

เลขที 244/2564
90,766.00 90,766.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบรินุรฌ์ 90,766.00 ลว 28 มิ.ย. 2564

ใบส่ังซ้ือ



เดือน ลำดับ
งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีขอซ้ือ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ฝัโด้รับการดัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

มิ.ย.-64 227
จ้างซ่อมอัพโคมแกนไฮโดรลิคใหม่ จำนวน 1 แกน 
สำหรับรถขุดดิบตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค-231 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง

หสม.อู,วัฌบ์ยนต์แทรค 
เตอร์

เลขท่ี 245/2564

16,500.00 ลา 28 มิ.ย. 2564

ใบส่งซ้ือ

228

ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมแขมถนน 

ที่อยูในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ยะลาและกิจกรรมต่างๆ ของกองซ่าง

เลขที 246/2564

14,300.00 14,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาไทยวัฒน์ 14,300.00 ลา 28 มิ.ย. 2564

ใบส่งซ้ือ

229

ซื้อยาง สำหรับรถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 

80 - 4493 จำนวน 4 รายการ

เลขที 247/2564

40,380.00 40,380.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอกพิทเจริญการยาง 40,380.00 ลา 28 มิ.ย. 2564

ใบส่งซ้ือ

230
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ หมายเลข 

ทะเบียน 80 - 4493 จำนวน 13 รายการ
เลขที 248/2564

15,660.00 15,660.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 15,660.00 ลา 28 มิ.ย. 2564

ใบส่งจ้าง

231
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ 

หมายเลขทะเบียน 80 - 5240
เลขท ี249/2564

23,550.00 23,550.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 23,550.00 ลา 28 มิ.ย. 2564

ใบส่งจ้าง

232

จ้างทำบีายไวนิลประขาสัมพันธ์ของโรงเรียนลำพะยา 

ประขานุเคราะห์ จำนวน 3 รายการ 5,760.00 5,760.00 เฉพาะเจาะจง
หสม.กร'าท้คมี'โฆษณา 
โดยนายวิระสักด คงคืน

เลขที 250/2564

5,760.00 ลา 29 มิ.ย. 2564

ใบส่งจ้าง

233
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ หมาย 
เลขทะเบียน 80 - 6001 18,438.00 18,438.00 เฉพาะเจาะจง หสม.อู่วัฒน์ยนค์แทรค 

เตอร์

เลขที 251/2564
18,438.00 ลา 30 มิ.ย. 2564 

ใบลังจ้าง



เดือน
งานจัดชื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีขอช้ือ

หรีอจ้าง ราคากลาง วิธีชื้อหรือจ้าง
ฝั!.ด้รับการคัดเลีอกและ

ราคาที่ตกลงช้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ช้ือหรือจ้าง

ก.ค.-64 234
ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ เพ่ือ,ใช้ในการ 

ปฎิบ้ติงานภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 10,460.00 10,460.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยะลาหยู่ง่วนลัง 

จำกัด

เลขที 252/2564

10,460.00 ลา 1 ก.ค. 2564

ใบส่ังช้ือ

235
ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ เพ่ือใช้ในการ 
ปฎิบ้ติงานภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เลขที 253/2564
54,510.00 54,510.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีชีสเต็ม 54,400.00 ลา 2 ก.ค. 2564

ใบส่ังช้ือ

ชื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฎิบ้ติราชการของกองการ เลขที 254/2564

236 เจ้าหน้าที่ จำนวน 28 รายการ 10,405.00 10,405.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบรณ์ 10,405.00 ลา 2 ก.ค. 2564

ใบส่ังช้ือ

237

จ้างพิมพ์คำถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเต็จพระ 

วขิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 เน่ืองในวันเฉลิมพระขน 

มพรรษา ในวันท่ี 28 ก.ค. 2564

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์ เอเชีย ทุเดย์ 18,000.00

เลขที 255/2564 

ลา 2 ก.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง

238

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุกัณฑ์417-63-0004 

ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เลขที 256/2564

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบรณ์ 4,500.00 ลา 2 ก.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง

ชื้อวัสดุถ่อสร้าง จำนวน 35-รายการ ของสำนักปลัด เลขที 257/2564
239 20,418.00 20,418.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาไทยวัฒน์ 20,418.00 ลา 2 ก.ค. 2564

ใบส่ังช้ือ

ขอพัดลมติดผนัง จำนวน 6 ตัวํ ของสำนักปลัด
240 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส ที แอล 

อินเตอร์กรฺปส์

เลขที 258/2564
9,900.00 ลา 2 ก.ค. 2564

ใบส่ังช้ือ



เด ือน ลำด ับ
งาบจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเง ินที่ขอซื้อ 

หรีอจ ้าง
ราคากลาง วิธ ีซ ื้อหรือจ ้าง

ผ ู้เด รั ับการค ัดเล ีอกและ  

ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหรือจ ้าง

เลขท ี่และวันท ี่ของ 
สัญญาหรือข ้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

จ้าง1ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ^006โล  รุ่น 7 /เร เลขท่ี 259/2564

ก.ค.-64 241 40021 หมายเลขครุภัณฑ์ 417-61-0006 ของกองคลัง 2,450.00 2,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 2,450.00 ลว 2 ก.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ 4 ประตู ยี่ห้ออีขูซุ หมายเลข

บริษัท บีตตานีเจริญเท 
รดดิ้ง (1972) จำกัด

เลขท่ี 260/2564

242 ทะเบียน กฃ - 6421 ของกองคลัง จำนวน 13 รายการ 11,377.31 11,377.31 เฉพาะเจาะจง 11,377.31 ลว 7 ก.ค. 2564
- ใบส่ังจ้าง

ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์กระบะ 4 ประตู ยี่ห้ออีซูชุ หมาย
บริษัท บีตตานีเจริญเท 

รดด่ํง (1972) จำกัด

เลขท่ี 261/2564

243 เลขทะเบียน กข - 6421 ของกองคลัง จำนวน 1 ลูก 2,942.50 2,942.50 เฉพาะเจาะจง 2,942.50 ลว 7 ก.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน เลขที ่ 262/2564

244 ม - 0895 4,880.00 4,880.00 เฉพาะเจาะจง อู'ชัยการซ่าง 4,880.00 ลว 8 ก.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใชั(นการปฎิบีติราขการของกอง เลขท่ี 263/2564

245 ยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 18 รายการ 32,892.00 32,892.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 32,892.00 ลว 8 ก.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ

ซื้อแบตเตอรี่ ลำหรับรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน เลขท่ี 264/2564

246 ม - 0895 จำนวน 1 ลูก 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอกหิทเจริญการยาง 3,400.00 ลว 8 ก.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ
ซื้อบีมแย็ก ลำหรับรถบดสั่นสะเพื่อน หมายเลขทะเบียน

ร้านบั่นซ่ยเลี่ยง อาหสั่ย 
ยนตร์

เลขท่ี 265/2564
247 ถ - 0042 จำนวน 1 ลูก 4,173 4,173.00 เฉพาะเจาะจง 4,173.00 ลา 8 ก.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ



เดือน ลำดับ
งานจัดซอจัดจ้าง วงเงินท่ีขอช้ือ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีช้ือหรือจ้าง
ฝัโดัรับการดัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงชื้อหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือฟ้อตกลง

ช้ือหรือจ้าง

ก.ค.-64 248
จ้างทำตรายาง เพอใช้ในการปฏิบ้ติราชการของกองช่าง 
จำนวน 9 รายการ 5,160.00 5,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์สืลบีบล็อก

เลขท่ี 266/2564

5,160.00 ลว 13 ก.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง

249
ชื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง - 3712 ยล 
จำนวน 1 ลูก

เลขที 267/2564

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 2,800.00 ลว 13 ก.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง

250

ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ เพ่ือใช้ใบกอง

คลัง องต์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เลขที 268/2564

2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยะลาหย่ง,วนลัง 

จำกัด
2,996.00 ลว 15 ก.ค. 2564

ใบส่ังช้ือ

ชื้อวัสดุการเกษตรของโรงเรียนลำพะยาประขานุเคราะห์ เลขที 269/2564

251 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรรุ่งเรือง 49,800.00 ลว 15 ก.ค. 2564

ใบส่ังช้ือ

ชื้อสว่านไฟฟ้าของสำนักปลัด จำนวน 1 ตัว เลขที 270/2564
252 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยะลานำรุ่ง จำกัด 10,440.00 ลว 15 ก.ค. 2564

ใบส่ังช้ือ

253
จ้างช่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - 5152 ยล 
รหัสครุภัณฑ์ 001-45-0010 3,203.58 3,203.58 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พิธาบพาณิชย์ 
จำกัด

เลขที ่ 271/2564

3,203.58 ลว 15 ก.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง

254
ชื้อครุกัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาบ) ของสำนักปลัด จำนวน 
4 ตัว 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง รั๋านราซาเฟอร์นิเจอร์ 

โดยนายธนากร แช่โก้

เลขที 272/2564

18,000.00 ลว 19 ก.ค. 2564
ใบส่ังช้ือ



เดือน ลำดับ
งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีขอซ้ือ

หรอจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผ้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
ซื้อสว่านไร้สาย จำนวน 1 ตัว

ก.ค.-64 255 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยะลานำรุ่ง จำกัด
เลขที 273/2564

7,896.00 ลว 19 ก.ค. 2564
ใบส่ังซ้ือ

256

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - 7901 

รหัสครุกัณฑ์ 002-47-0013 เปลี่ยนมอเตอร์กระจก 

ไฟฟ้าหน้าขวา

เลขที 274/2564

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.เอ็น.ออดิโอคาร์ 2,800.00 ลว 23 ก.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง

257

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข - 1232 ยล 

รหัสครุภัณฑ์ 001-45-0010 26,836.67 26,836.67 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พิธานพาณิชย์ 

จำกัด

เลขที 275/2564

26,836.67 ลว 23 ก.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง

258

ซื้อครุกัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) ของลำนักปลัดๆ จำนวน 

4 ตัว 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านราชาเฟอร์นิเจอร์ 
โดยนายธนากร แซ่โก้

12,000.00

เลขที 276/2564 

ลว 27 ก.ค. 2564

ใบส่ังซ้ื!เอ

259

ซื้อบีมน้ํา 7 ? (ใ ลำหรับรถกระบะ 4 ประตู หมายเลข 

ทะเบียน ก - 3468 จำนวน 1 ตัว

เลขที 277/2564 -

1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านนันชุ่ยเลี่ยง อาหลย 

ยนตร์
1,284.00 ลว 27 ก.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ

260
ซื้อโขลีนอยต์มอเตอร์สตาร์ท (ออโตเมติก) สำหรับรถเกลี่ย 
ดินล้อยาง หมายเลขทะเบียน ต - 0192 จำนวน 1 ตัว 2,086.50 2,086.50 เฉพาะเจาะจง

ร้านบั่นซุยเลี่ยง อาหสั่ย 
ยนตร์

เลขที 278/2564
2,086.50 ลว 27 ก.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ

261
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ หมายเลข 
ทะเบียน 80 - 4493 ยล จำนวน 12 รายการ

เลขที 279/2564
99,210.00 99,210.00 เฉพาะเจาะจง อุ'โขคชัย 99,210.00 ลว 29 ก.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ



เด ีอน ลำดับ
งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเง ินท ี่ขอซ ื้อ 

หรีอจ ้าง
ราคากลาง วิธ ีซ ื้อหรีอจ ้าง

ฝัใดัรับการด ัต เล ีอกและ  

ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหรีอจ ้าง

เลขท ี่และวันท ี่ของ 
สัญญาหรีอข ้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

ซื้อรถกวาดถนนชนิดลากจูง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้[นกอง เลขที่ 281/2564

ส.ค.-64 262 ช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 304,950.00 304,950.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บี;ค;ค คอน 

สตรัคข่ัน ช้พพลาย จำกัด
298,000.00 ลว 3 ส.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถกระบะ 4 ประตู หมายเลข เลขที่ 282/2564

263 ทะเบียน กฃ - 4290 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง อู่ชัยการช่าง 2,500.00 ลา 3 ส.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ หมายเลข
หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรค 

;ตอร์

เลขท่ี 283/2564

264 ทะเบียน 80 - 6456 5,960.00 5,960.00 เฉพาะเจาะจง 5,960.00 ลา 3 ส.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงานของโรงเรียนลำพะยาประฃาบุเคราะห์ เลขท่ี 284/2564

265 40,065.00 40,065.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 40,065.00 ลา 3 ส.ค. 2564
ใบส่ังซ้ือ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้[นการปฏิบํต ิราชการของ เลขท่ี 285/2564
266 กองช่าง 99,620.00 99,620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีชิสเต็ม 99,000.00 ลา 3 ส.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ
ซื้อครุภัณพ์สำนักงาน จำนวน ๕  รายการ สำนักปลัด เลขท่ี 286/2564

267 362,000.00 362,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยอดมงคล เชอร์วิส 335,000.00 ลา 3 ส.ค. 2564
ใบส่ังซ้ือ

จ้างพิมพค์ำถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ‘ เลขท่ี 287/2564

268 สิริก ิติต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราขชนนีพันปีหลวง 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง หนังสิอพิมพ์ เอเชีย ท เุดย์ 18,000.00 ลา 3 ส.ค. 2564

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ใบวันที่ 12 ส.ค. 2564 ใบส่ังจ้าง



เด ือน ลำดับ
งาบจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเงินที่ขอซ ื้อ 

หรีอจ ้าง
ราคากลาง วิธ ีซ ื้อหรีอจ ้าง

ผ ู้1ดัรับการค ัดเส ือกและ  

ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหรือจ ้าง

เลขท ี่และวันท ี่ของ 
สัญญาหรือข ้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

ซ้ือวัสดุสำหรับใช้โนโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานส้ม เลขที ่288/2564

ส.ค.-64 269 พันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุข 69,370.00 69,370.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฟาฮัดตีไซน์กรุ๊ป 69,370.00 ลา 4 ส.ค. 2564

สู่ชุมซน ใบลังซ้ือ
ซื้อครุภัฌท์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองสำรองไฟฟ้า เลขที ่289/2564

270 จำนวน 3 เครื่อง 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีขิสเต็ม 96,000.00 ลว 4 ส.ค. 2564

ใบลังซ้ือ

จ้างซ่อมและบำรุงรักษาฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยาง เลขท่ี 290/2564

271 หมายเลขทะเบียน ตค-71 9,985.00 9,985.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คือกพิทเจริญการยาง 9,985.00 ลา 4 ส.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง

จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อมิตซูบีซิ หมายเลขทะเบียน ก-4019 เลขท่ี 293/2564

272 ของกองคลัง 19,300.00 19,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คือกพิทเจริญการยาง 19,300.00 ลา 6 ส.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง

ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบ้ติราซการของสำนัก เลขท่ี 294/2564

273 ปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 20 รายการ 49,062.00 49,062.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 49,062.00 ลา 9 ส.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ
จ้างซ่อมรถชุดดินตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค-!ร !

หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรค 
เตอร์

เลขท่ี 296/2564
274 462,398.00 462,398.00 เฉพาะเจาะจง 460,000.00 ลา 9 ส.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง
ซื้อครุภัฌท์สำนักงาน

ร้านราซาเฟอร์นิเจอร์ 
โดยนายธนากร แซ่โก้

เลขท่ี 297/2564
275 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง 7,700.00 ลา 10 ส.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ



เดีอน ลำดับ
งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง วงเง ินที่ขอซื้อ 

หรีอจ ้าง
ราคากลาง วิธ ีซ ื้อหรือจ ้าง

ผู้ได้รับการค ัดเล ็อกและ  

ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหร ือจ ้าง

เลขท ี่และวันท ี่ของ  
สัญญาหรือข ้อตกลง 

ซื้อหรือจ้าง

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน
บริษัท บีตตานีเจริญเท 

รดด่ํง (1972) จำกัด

เลขท่ี 298/2564
ส.ค.-64 276 นข-!491 3,244.24 3,244.24 เฉพาะเจาะจง 3,244.24 ลว 10 ส.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใฃ้เปึนเครื่องมือช่าง ^ V V  ๘ เลขท่ี 299/2564

277 จำนวน 15 รายการ 40,227.00 40,227.00 เฉพาะเจาะจง
บรษท ยะลาคาเหลักและ 

เครื่องมือ จำกัด
40,227.00 ลว 11 ส.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ

จ้างซ่อมเปลี่ยนขุดพัดลมเครื่องยนต์ ของรถบดสั่นสะเทือน 1 ^ ๙  * เลขท่ี 300/2564

278 ล้อเหล็ก หมายเลขทะเบียน ถข-47 6,150.00 6,150.00 เฉพาะเจาะจง
หสม.อวิฒน่ยใป้ตแทรค 

เตอร์
6,150.00 ลว 13 ส.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถกระบะ 4 ประตู หมายเลข เลขท่ี 301/2564

279 ก -!122 จำนวน 18 รายการ 25,480.00 25,480.00 เฉพาะเจาะจง อู่ชัยการช่าง 25,480.00 ลว 13 ส.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง หมายเลข
หสม.อู่วัฒนียนต์แทรค 

เตอริ

เลขท่ี 302/2564

280 ทะเบียน ตค-!86 จำนวน 4 รายการ 15,720.00 15,720.00 เฉพาะเจาะจง 15,720.00 ลว 13 ส.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง

ซื้อยางรถยนต์ขนาด ๒๐๕/ ๕๕ -โ!๑๖ จำนวน ๔ เส้น เพ่ือ เลขท่ี 303/2564

281 ใช้กับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง-๓๗๑๑ ยล หมายเลข 17,200.00 17,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 17,200.00 ลว 16 ส.ค. 2564

ครุกัณฑ์ ๐๐๒-๕๔-๐๐๒๑ ใบส่ังซ้ือ
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้!นราขการของโรงเรียน

ร้านราชาเฟอรินีเจอริ 
โดยนายธนากร แซ่โก้

เลขท่ี 305/2564
282 ลำพะยาประซาบุเคราะห์ จำนวน 4 รายการ 73,100.00 72,200.00 เฉพาะเจาะจง 72,200.00 ลว 16 ส.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ



เดือน ลำดับ
งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีขอซ้ือ

หรอจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลีอกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

ส.ค.-64 283
ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของ 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 6 รายการ 11,370.00 11,370.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์
เลขที่ 306/2564

11,370.00 ลว 17 ส.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ

284

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 

กง-3711 รหัสครุภัณฑ์ 002-54-0021 5,376.75 576.75 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ปึตตานีเจริญเท 

รดดิ้ง (1972) จำกัด

เลขท ี307/2564

5,376.75 ลว 17 ส.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง

285

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของ 

ลำนักงานเลขานุการ อบจ. จำนวน 3 รายการ

เลขท ี308/2564

25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีซิสเต็ม 25,500.00 ลว 17 ส.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ

286

จ้างบำรุงรักษาเครืองปรับอากาศ จำนวน 8 เครือง 

ของกองคลัง อบจ.ยะลา

เลขที 310/2564

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปกรณ์แอร์ 11,400.00 ลว 17 ส.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง

287
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถเกลียดิบล้อยาง หมายเลข 
ทะเบียน ต-0192 97,806.00 97,806.00 เฉพาะเจาะจง

หสม.อู่วัฒน่ยนต์แทรค 
เตอร์

เลขที 311/2564

97,000.00 ลา 17 ส.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง

288
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยาง 
หมายเลขทะเบียน ตค-228 71,526.00 71,526.00 เฉพาะเจาะจง

หสม.อู่วัฒนัยนต์แทรค 
เตอร์

เลขที 312/2564

70,000.00 ลา 17 ส.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง

289
ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 
80-5173 จำนวน 2 ลก

เลขที 313/2564
6 ,000.00 6 ,000 .00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 6,000.00 ลา 17 ส.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ



เดือน ลำดับ
งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีขอซ้ือ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ฝัเ,ด้รับการดัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของ'
สัญญาหรือข้อตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

ส.ค.-64 290

ซื้อวัสดุไฟฟ้าใช้สำหรับติดบริเวณถนนบ้านพักข้าราชการ 

และศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

จำนวน 5 รายการ

50,052.00 50,052.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโกไช,การไฟฟ้า
เลขที 314/2564

48,852.00 ลว 17 ส.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ

291

ซื้อถุงยังชีพ เพี่อใช้ในโครงการบรรเทาความเดือดร้อนให้ 

แก่ประซาซน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

เลขที 315/2564

1,810,000.00 1เ810,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิมะ เจ้ะอาแซ 1,808,000.00 ลว 17 ส.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ

ซื้อวัสดุสำรวจ ของโรงเรียนสำพะยาประซานุเคราะห์ เลขที 316/2564

292 10,000.00 8,050.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาไทยวัฒน์ 8,050.00 ลว 18 ส.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ

293

ซื้อวัสดุสำนักงาน เพี่อใช้ในการปฎิบ้ติงานราชการของ 

สำนักงานเลขานุการ อบจ. จำบวบ 27 รายการ
เลขที 319/2564

49,100.00 49,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริ'!5)รณ์ 49,100.00 ลว 19 ส.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ

294

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพี่อใช้ใบการปฎิบ้ติราชการของ 

กองคลัง จำนวน 11 รายการ
เลขที 320/2564

69,950.00 69,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีชีสเต็ม 69,950.00 ลว 19 ส.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ

295
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถลาดยาง 6 ล้อ หมายเลข 
ทะเบียน 80-5576 ยล

เลขที 325/2564
19,060.00 19,060.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอกพิทเจริญการยาง 19,060.00 ลว 20 ส.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง

296
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถขุดดินตีบตะขาบ หมายเลข 
ทะเบียน ตค-73

เลขที 326/2564
478,000.00 478,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคเอม แทรกเตอร์ 487,800.00 ลว 20 ส.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง



เดีอน ลำดับ
งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีขอซ้ือ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผ้ได้รับการคัดเลีอกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

ส.ค.-64 297
ซอครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับโรงเรียบลำพะยาประฃาบุ 
เคราะห์ จำนวน 3 รายการ 58,000 58,000.00 เฉพาะเจาะจง

รัานราชาเฟอร์นิเจอร์ 
โดยนายธนากร แจโก้

เลขที 327/2564

58,000 ลา 23 ส.ค. 2564 
ใบส่ังซ้ือ

298

ซื้อไส้กรองระบบต่าง  ๆ ของเครื่องจักรกลและรถยนต์ 

จำนวน 27 รายการ 66,971.30 66,971.30 เฉพาะเจาะจง
ร้านบั่นชุ่ยเลี่ยง อาหลี่ย 

ยนตร์

เลขที 328/2564

66,971.30 ลว 23 ส.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ

299

ซื้ออะไหล่ทดแทน สำหรับรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลข 

ทะเบียน ตค - 228 จำนวน 3 รายการ 59,813.00 59,813.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านบั่นซุ่ยเลี่ยง อาหสั่ย 

ยนตร์

เลขที 329/2564

59,813.00 ลว 23 ส.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ

300
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๔ เครื่อง 
ของโรงเรียนสำพะยาประฃาบุเคราะห์

เลขที 334/2564
166,200.00 166,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผังเมือง 4 แอร์ 160,000.00 ลว 24 ส.ค. 2564

ใบส่ังซ้ือ

301
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพอใช้ในการปฏิบ้ติราชการของกอง 
สาธารณสฃ จำนวน 33 รายการ

เลขที 335/2564
6,657.00 6,657,00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบรณ์ 6,657.00 ลว 24 ส.ค. 2564

ใบส่ังซอ

302
ขอวัสดุคอมพิวเตอร์ เพอใช้ในการปฎิบ้ติราชการของ 
หน่วยตรวจสอบภายใบ จำนวน 4 รายการ

เลขที 336/2564
10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีซิสเต็ม 9,955.00 ลา 25 ส.ค. 2564

ใบส่ังซือ

303
ซอวัสดุสำนักงาน เพอใช้ในการปฎิบ้ติงานภายใบกองการ 
สืกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 13 รายการ

เลขที 337/2564
13,886.00 13,886.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 13,886.00 ลา 25 ส.ค. 2564

ใบส่ังซือ
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการของกองคลัง จำนวน 
43 รายการ

เลขที 339/2564
304 99,760.00 99,760.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบรณ์ 99,760.00 ลา 25 ส.ค. 2564

ใบิส่ังซอิ



เด ีอน สำดับ
งานจ ัดช ื้อจ ัดจ ้าง วงเง ินท ี่ขอช ื้อ  

หรือจ ้าง
ราคากลาง ว ิธ ีช ื้อหร ือจ ้าง

ผู้ได้รับการค ัดเล ือกและ  

ราคาท ี่ตกลงช ื้อหร ือจ ้าง

เลขท ี่และวันท ี่ของ 
สัญญาหรือข ้อตกลง 

ชื้อหรือจ ้าง

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน เลขที ่ 341/2564

ส.ค.-64 305 ม-0895 ยล 6,690.00 6,690.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 6,690.00 ลว 26 ส.ค. 2564

โบส่ังจ้าง

ช ื้อยางรถยนต์ สำหรับรถตู้ หมายเลขทะเบียน 40-0195 เลขที ่ 343/2564

306 ยล รหัสครุภัณฑ์ 001-54-0010 11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 11,600.00 ลว 26 ส.ค. 2564

โบส่ังช้ือ

ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือ,1*81นการ'ปฏิบัติ'รา'ซการ'ของ เลขท่ี 346/2564
307 กองสาธารณสุข จำนวน 2 รายการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีขิสเต็ม 10,000.00 ลว 30 ส.ค. 2564

โบส่ังช้ือ

ชื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน เลขท่ี 347/2564

308 บฃ-1491 จำนวน 1 ลูก 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 3,000.00 ลว 30 ส.ค. 2564

โบส่ังช้ือ

ช้ืออะไหล่ส้ินเปลือง สำหรับเครื่องจักรกลหนัก จำนวน
V 1 ** ฑ์' เลขท่ี 348/2564

309 22 รายการ 83,149.70 83,149.70 เฉพาะเจาะจง
รานบนซุยเลยง อาหลย 

ยนตร์
83,149.70 ลว 30 ส.ค. 2564

ใบส่ังช้ือ

ชื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อไข้ในการปฎิบีตราขการของหน่วย เลขท่ี 349/2564

310 ตรวจสอบภายใน จำนวน 21 รายการ 3,263.00 3,263.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 3,263.00 ลว 30 ส.ค. 2564

ใบส่ังช้ือ



เด ือน ลำด ับ
งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจอซ้ือ

หรีอจ้าง ราคากลาง วิธ ีซ ื้อหรีอจ ้าง
ผ้ไดัรับการคัดเลีอกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เลจท่ีและวันท่ีจอง
สัญญาหรือฟ้อตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

ก.ย.-64 311

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ 

จำนวน 6 รายการ ของหน่วยตรวจสอบภายใน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอทืซิสเต็ม

เลขท่ี 350/2564

10,000.00 ลว 31 ล.ค. 2564

ใบส่ังจ้าง

312
จ้างซ่อมแซมห้องน่าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ยะลา

เลขท่ี 353/2564
164,250.00 164,005.55 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพร อินทรสกุล 164,000.00 ลว 3 ก.ย. 2564

ใบส่ังจ้าง

313
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบ้ตราขการของกองช่าง 
จำนวน 20 รายการ

เลขที 354/2564
61,180.00 61,180.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบรณ์ 61,180.00 ลว 6 ก.ย. 2564

ใบส่ังซ้ือ

314

ซ่อวัสดุยาบพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต่ ขนาด

205/55-816 จำนวน 4 เส้น เพ่ือใช้กับรถยนต์เก*ง 
หมายเลขทะเบียน กข-5152 ยล รหัสครุภัณฑ์ 
001-45-0010

เลขที 355/2564

16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอกพิทเจริญการยาง 16,800.00 ลว 6 ก.ย. 2564

ใบส่ังซ้ือ

ซอวัสดุดนตรีของโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์ เลขท่ี 357/2564
315 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนภดลโทรทัศน์2 8,000.00 ลว 7 ก.ย. 2564

ใบส่ังซ้ือ

316
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถบดสับสะเทือน หมายเลข 
ทะเบียน ถ-0042 ยล 13,400.00 13,400.00 เฉพาะเจาะจง

หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรค 
เตอร์

เลขที 359/2564
13,400.00 ลว 7 ก.ย. 2564

ใบส่ังจ้าง

ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 5 ตัว สำหรับโรงเรียน 

ลำพะยาประซานุเคราะห์317
เลขที 360/2564

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซ.การขางจิกรกล 
การเกษตร

22,500.00 ลว 10 ก.ย. 2564

ใบส่ังซ้ือ



เสือน ลำดับ
งานจัดชื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีขอช้ือ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีช้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการดัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงชื้อหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ช้ือหรือจ้าง

ก.ย.-64 318
ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เหอ'ไข้ไนการปฎิบ้ตงานราขการ 

ของกองช่าง อบจ.ยะลา จำนวน 10 รายการ 6,792.00 6,792.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยะลาหยู่ง่วนลิง 

จำกัด

เลขที 362/2564

6,792.00 ลว 10 ก.ย. 2564 

ใบส่ังช้ือ

319
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ เ^๐ฉ6โ3 รุ่น 735๒113 

0042! รหัสพัสดุ 417-63-0003 ของสำนักงาน 

เลขานการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เลขที 363/2564

4,850.00 4,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบรณ์ 4,850.00 ลว 13 ก.ย. 2564

ใบส่ังจ้าง

320
จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ไนการปฎิบ้ติราชการของกองคลัง 

จำนวน 15 รายการ
เลขที 364/2564

4,380.00 4,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงษัศิลบีบล็อก 4,380.00 ลว 13 ก.ย. 2564

ใบส่ังจ้าง

321

ชื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ของโรงเรื่ยนลำพะยาประขาบุ 

เคราะห้ จำนวน 2 รายการ 20,000.00 17,280.50 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เมืองใหม่ เขอร์วิส 

แอนค์ เซฟสั จำกัด

เลขท่ี 365/2564

17,200.00 ลว 14 ก.ย. 2564

ใบส่ังช้ือ

322
ชื้อวัสดุยาบพาหนะและขนส่ง สำหรับรถขุดเจาะบ่อนํ้าตื้น 

หมายเลขทะเบียน 80-5185 จำนวน 2 รายการ 36,500.00 36,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สิทธิยนต์กรุ๊ป 

จำกัด

เลขที 366/2564
36,500.00 ลว 14 ก.ย. 2564

ใบส่ังช้ือ

จ้างปรับปรุงห้องนํ้าโรงเรียนสำพะยาประขาบุเคราะห์ เลขที 367/2564

323 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพลมนตรี นิลเนตร 149,000.00 ลว 14 ก.ย. 2564

ใบส่ังจ้าง

324
จ้างซ่อมบำรุงครุกัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือ'ไข้ไนการ,ปฎิบ้ติ 
ราฃการของกองคลัง อบจ.ยะลา จำนวน 6 เครื่อง

เลขที 368/2564
30,100.00 30,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอท่ี?สเติม 30,000.00 ลว 15 ก.ย. 2564

ใบส่ังจ้าง



เดือน ลำคับ
งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีขอซ้ือ

หรีอจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้เ,คัรับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีฃอง
สัญญาหรือข้อตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

ก.ย.-64
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ ขนาด 
245/70-16 จำนวน 4 เส้น เพื่อใช้กับรถยนต์หมาย 
เลขทะเบียน กง -3711 รหัสครุภัณฑ์ 002-54-0021

325 17,800.00 17,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง
เลขที 369/2564

17,800.00 ลว 15 ก.ย. 2564
ใบส่ังซ้ือ

326
จัดหาระบบประขุมทางไกล 2๐๐โก (ะ๒นป 19๒61๒3 
จำนวน 1 ลิฃสิทธ้ี ระยะเวลา 1 ปี

เลขท ี370/2564

8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีช้สเต็ม 8,900.00 ลว 15 ก.ย. 2564
ใบส่ังซ้ือ

327
ซื้อวัสดุส่ารวจ บันไดพับรุ่นหนา 7 ข้ัน และ บันไดพับรุ่น 
หนา 10 ขั้น จำนวน 2 รายการ

เลขท ี371/2564
5,500.00 4,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโกไข่การไฟฟ้า 4,560.00 ลว 15 ก.ย. 2564

ใบส่ังซ้ือ

328

ซื้อวัสดุการเกษตร(หน้าดินสำหรับปลูกต้นไม้)ของโรงเรียน 

ลำพะยาประขานุเคราะห์ จำนวน 100 คิว
เลขที 372/2564

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนวรัตน์ ทองคปต์ 12,000.00 ลว 17 ก.ย. 2564

ใบส่ังซ้ือ

329

จ้างเหมาบริการสำเนาเอกสาร พร้อมเช้าเล่มข้อบัญญ้ติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ อบจ.ยะลา จำนวน 100 เล่ม

เลขที 373/2564

43,500.00 43,500.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.ยะลาการพิมพ์ 

(1992)
43,500.00 ลา 17 ก.ย. 2564

ใบส่ังจ้าง

330
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน สำหรับโรงเรียนลำพะยาประขา 
นุเคราะห์ จำนวน 3 รายการ

เลขที 374/2564

14,300.00 14,300.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.ซ.การข่างจักรกล 

การเกษตร
11,400.00 ลว 17 ก.ย. 2564

ใบส่ังซ้ือ

331
ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นมะพร้าวบาหอม) ของโรงเรียน 
ลำพะยาประขานุเคราะห์ จำนวน 45 ต้น

เลขท ี375/2564
1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรประสิทธ 1,800.00 ลว 17 ก.ย. 2564

ใบส่ังซ้ือ



เดือน ลำดับ
งานจัดชื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีขอช้ือ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีชื้อหรือจ้าง
ฝัได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงช้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ช้ือหรือจ้าง

ก.ย.-64 332
จ้างจ่อมและบำรุงรักษารถกระบะ 4 ประดู หมายเลข 
ทะเบียน ก - 2421 ยล ■20 ,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแอร์ แทค ขาวด์

เลขที 376/2564
20,000.00 ลว 17 ก.ย. 2564

ใบส่ังจ้าง

333
ชื้อยางรถ สำหรับรถเกลี่ยดิน หมายเลขทะเบียน ต ค -!13 
ยล จำนวน 3 รายการ

เลขที 377/2564
67,400.00 67,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 67,400.00 ลว 17 ก.ย. 2564

ใบส่ังช้ือ

334
จ้างจ่อมและบำรุงรักษารถขุดดินตีนตะขาบ หมายเลข 
ทะเบียน ตค - 76 ยล

เลขที 378/2564
4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแอร์ แทค ซาวด์ 4,700.00 ลว 17 ก.ย. 2564

ใบส่ังจ้าง

335
ชื้อกล้องจุลทรรศน์ ซนิด 2 ตา เพื่อใช้ไนราซการของ 
โรงเรียนสำพะยาประซานุเคราะห์ จำนวน 1 กล้อง

เลขที 379/2564
32,500.00 30,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบรณ์ 30,500.00 ลว 17 ก.ย. 2564 

ใบส่ังช้ือ

336
ซอจักรอุตสาหกรรม จำนวน 1 คัน สำหรับโรงเรียบ 
สำพะยาประซานุเคราะห์

เลขที 380/2564
16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจำปาเท็กซ์ไทลํ 16,000.00 ลว 17 ก.ย. 2564

ใบส่ังช้ือ

337
จ้างจ่อมและบำรุงรักษารถขุดเจาะบ่อนาตีบ หมายเลข 
80-5185 ยล 68,740.00 68,740.00 เฉพาะเจาะจง

หสม.อู่วัฒน์ยนต์แทรค 
เตอร์

เลขที 381/2564
68,000.00 ลว 17 ก.ย. 2564

ใบส่ังจ้าง

338
ชื้อหวงมาลัย (คบขับ) และใบบีดนํ้าฝน สำหรับรถกระบะ 
4 ประต หมายเลขทะเบียน กข - 4290 ยล 5,756.60 5,756.60 เฉพาะเจาะจง

ร้านบั่นซุยเลี่ยง อาหสั่ย 
ยนตร์

เลขที 382/2564
5,756.60 ลว 17 ก.ย. 2564

ใบส่ังช้ือ
ชื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ไนการปฏิบ้ติงาบของฝ่าย 
สาธารญปโภคและกิจกรรมต่าง  ๆ ของกองจ่าง 
จำนวน14 รายการ

เลขที 383/2564
339 93,680.00 93,680.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาไทยวัฒน์ 93,680.00 ลว 17 ก.ย. 2564

ใบส่ังช้ือ



เดือน ลำดับ
งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ี'ขอซ้ือ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้!ดัรันการดัดเสิอกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

ก.ย.-64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ

340 5,643.00 5,643.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโกไข่การไฟฟ้า
เลขที 384/2564

5,643.00 ลว 17 ก.ย. 2564
โบิลงิขิอิ~

341
จ้างข่อมรถบำรุงทางลาดยาง 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 
80-6534 ยล 158,850.00 158,000.00 เฉพาะเจาะจง

หสม.อู,วัฒน์ยนต์แทรค 
เตอร์

158,000.00
เลขท 385/2564 
ลิว 17 ก.ยไ 2564 
โ บ ิส ิง ิข ิอ ิ~

342
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการลำโพงอเนกประสงค์ 
พร้อมแอมป๋ จำนวน ๒ ชุด สำหรับใช้ในราชการโรงเรียน 
ลำพะยาประชานุเคราะห์

เลขที 386/2564
12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนกดลโทรทัศน์2 12,600.00 ลว 17 ก.ย. 2564

ใบส่ังขอ
จ้างข่อมรณกลียดิน หมายเลขทะเบียน ต-0193 ยล เลขท 387/2564

343 253,500.00 253,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคเอม แทรกเตอร์ 253,500.00 ลว 17 ก.ย. 2564
๒ลิงจ่าง

344
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ถ่านอัลคาไลน์ 
จำนวน 30 ชุด

เลขที 388/2564
5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทืซ้ืสเต์ม 5,700.00 ลว 17 ก.ย. 2564

๒ลิงขิอ

345
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพอใช้ในการปฏิบัติราชการของ 
กองช่าง จำนวน 4 รายการ

เลขท 389/2564
4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอพิซ้ืสเต็ม 4,500.00 ล ิว ิ! 7 กไยโ2564

ใบลิงซัอ

346
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพิอใช้โนการปฏบัติราขการของกองช่าง 
จำนวน 33 รายการ

เลขที 390/2564
83,370.00 83,370.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 83,370.00 ลว 17 ก.ย. 2564

1บ ลิงซั อ
จ้างข่อมเครืองถ่ายเอกสาร ยีห้อ เจ่/006โ3 รุ่น 7^-40021 
ฟลียนชุดถาดป้อนกระดาษเปลียนชุดเมนชาร์จ

เลขท 391/2564
347 7,300.00 7,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบรณ์ 7,300.00 ลว 17 ก.ย. 2564

ใบลิงจ่าง

348
ซื้อวัสดุการเกษตร ของโรงเรียนสำพะยาประชานุเคราะห์ 
จำนวน 4 รายการ (ท่อสูบป้าแบบพญานาคและอุปกรณ์)

เลขที 392/2564
39,570.00 39,570.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิบล้งโลหะภัณฑ์ 39,570.00 ลว 21 ก.ย. 2564

ใบลิงขิอ

349
จ้างซ่อมจอประซาสัมพันธ์ ชนิด เ-ฌ  ของอบจ.ยะลา 
ทีดิดตั๋งอยู่บริเวณหน้าสถานีวิทยุ กวส.7 ถ.วงเวียน2 
ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

214,500.00 214,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส ที แอล 
อินเตอร์กรฺปส์

เลขที 393/2564
210 ,000 .00 ลว 21 ก.ย. 2564

เบลิงจ่าง



สรุปผลการวิเคราะห์การจัดชื้อจัดจ้าง ประจำจงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดช้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการจัดช้ือจัดจ้างท้ังส้ิน 393 โครงการ แยกได้ดังน้ี

1. การจัดช้ือจัดจ้างโดยวิธีดัดเลือก ได้มีการจัดช้ือจัดจ้าง โดยวิธีการดัดเลือกท้ังสิ้น 44 โครงการ
- วงเงินท่ีจัดช้ือหรือจ้างท้ังส้ิน 159,199,100.- บาท
- วงเงินท่ีใช้โปท้ังส้ิน 115,167,220.- บาท

2. การจัดช้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้มีการจัดช้ือจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ท้ังส้ิน 349 โครงการ
- วงเงินท่ีจัดช้ือจัดจ้างท้ังส้ิน 31,474,840.43.- บาท
- วงเงินท่ีใซ้ไปท้ังส้ิน 31,076,155.98.- บาท 

ป็ญหาและอุปลรรคการจัดชื้อจัดจ้าง
1. ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ส่งผลให้เกิดภาวะงานล้นคน
2. บุคลากรปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีการเปล่ียนแปลงบ่อยคร้ัง ทำให้ขาดทักษะความขำนาญใบงาบพัสดุ
3. ระเบียบ*! กฎหมาย และหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวกับพัสดุ มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เข้าใจยากและไม่ชัดเจน ทำให้การดีความกฎหมายคลาดเคลื่อนไม่เป็นใปแนวทางเดียวกัน เกิดข้อชัดแย้งและเป็นอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงาน
4. การกำหนดขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะไม่ชัดเจน ทำให้การดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการอย่างแท้จริง
5. การจัดส่งเอกสาร เพ่ีอให้ดำเนินการจัดช้ือจัดจ้างเป็นไปอย่างกระข้ันขิด ทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย เนื่องจากขาดการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบ
6. ผู้ท่ีได้รับการแต่งท้ังเป็นคณะกรรมการช้ือหรือจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดช้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 25 
ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าท่ีความรับผิดขอบและระยะเวลาในการดำเนินการของงานท่ีได้รับการแต่งท้ัง

แนวทางการแก้ไข
1. สรรหาบุคลากรให้เพียงพอกับภาระงานด้านพัสดุ
2. สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงานด้านพัสดุ เกิดพลังในการปฏิบัติงานและเห็นความส่าดัญของงาบพัสดุ
3. สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม เพ่ีอรับรู้ข่าวสารใหม่  ๆ ของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดช้ือจัดจ้าง และสร้างเครือข่ายในการศึกษาหาความรู้แนวทางแก้ใขบีญหาในสายงานพัสดุจากหน่วยงานอ่ืนๆ
4. จัดทำมาตรการหรือคู่มีอในการปฏิบัติงานจัดช้ือจัดจ้างและกำหนดระยะเวลาท่ีชัดเจนเผยแพรให้บุคลากรใบสังกัดยึดลือเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กร


