
( สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายกำปงบารู - บาซาบูเก๊ะ หมู่ท่ี ๔ ตำบลวัง
พญา อำ๓ อรามัน จังหวัดยะลา โดยวิ!)คัดเสือก

ตามทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ได้มีหนังสือเช้ญซวนสำหรับ จ้างกอ่สร้างกอ่สร้างถนน คสล. 
สาย.กำปงบารู - บาซาบเูกะ๊ หมู่ท่ี ๔ ตำบลวงัพญา อำเภอรามนั จงัหวดัยะลา โดยวธิคีดัเลอืก น้ัน

งานกอ่สรา้งถนนคสล.สายกำปงบาร-ูบาซาบเูกะ๊ หมู่ท่ี ๔ ตำบลวงัพญา อำเภอรามนั จงัหวดัยะลา 
(๗๒.๑๔.๑๐.๐๑) จำนวน ๑ แห่ง ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตะ๊ปาเกะ๊การกอ่สรา้ง (ขาย 
ปลกี) โดยเสนอราคา เปน็เงินท้ังส้ิน ๓,๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนท่ีหม่ืนบาทถ้วน) รวมภาษมีลูคา่เพิม่ 
และภาษอีืน่ ค่าซนส่ง คา่จดทะเบยีน และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

มขุตาร ์มะทา มขุตาร ์มะทา มขุตาร ์มะทา มขุตาร ์
มะทา

(นายมขุตาร ์มะทา)
บายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

สำเนาถกูตอ้ง

มาล ี ทวพีงศค์กัดิ ้
(นางมาล ีทวีพงศค์กัดิ)้

ผูอ้ำนวยการกองคลงั 
ประกาศขึน้เว็บวันที ่ ๙ สิงหาคม ๒๔๖๔ 
โดย นางมาล ีทวพีงศค์กัดิ ้ผูอ้ำนวยการกองคลงั



(สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ข้ัน บ้านจาเราะซูซู 
หมู1ท่ี ๔ ตำบลธารนั้าทิพย์ อำ๓ อเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเสือก

ตามทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ไดม้หีนงัสอืเลญูขวนสำหรับจา้งกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค ์
คสล. ๒ ข้ัน บา้นจาเราะซซู ู หมู่ท่ี ๔ ตำบลธารนํา้ทพิย ์อำเภอเบตง จงัหวดัยะลา โดยวธิคีดัเลอืก น้ัน

กอ่สรา้งอาคารอเนกประสงค ์คสล. ๒ ข้ัน บา้นจาเราะซซู ูหมู่ท่ี ๔ ตำบลธารนัา้ทพิย ์อำเภอเบตง 
จงัหวดัยะลา จำนวน ๑ แห่ง ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ได้แก่ หา้งหุน้ส่วนจำกัด ประเสรฐิเบตงการโยธา (ขายสง่,ขาย 
ปลกี,ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒,๗๗๕:,๐๐0.0๐ บาท (สองลา้นเจ็ดแสบเจ็ดหมืน่หา้พนับาทถ้วน) 
รวมภาษมีลูคา่เพิม่และภาษอีืน่ ค่าขนส่ง คา่จดทะเบยีน และค,าใซ้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเดน่ สะมะแอ

สำเนาถกูตอ้ง

มาล ี ทวีพงศ์คักด ^ V ,
(นางมาล ี ทวีพงศค์กัด)

ผูอ้ำนวยการกฺองคลงั
ประกาศข้ึนเว็บวันท,ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
โดย นางมาล ี ทวพีงศศ์กัดี ้ผูอ้ำนวยการกองคลงั



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขV{โครงการ 64097062393

3. ซื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมห้องนํ้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 164,250.00 บาท

5. ราคากลาง 166,005.55 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา ปีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำคัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาท'เสนอ

1 ซ่อมแซมห้องนํ้าสำนักงาบองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 3950100518610 บายสิทธิพร อินทรสกุล 166,005.55

7. ผู้ทึ่!,ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำคัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ซอผูขาย

ในระบบ 6-69 ใบสังซ่ือ ใบสังซ่ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทดัดเลอก

1 3950100518610 นายสิทธิพร อินทรสกุล 640914101396 0353/2564 03/09/2564 164,000.00 จัดทำสัญญา/ 9 0  แล้ว เฟ้นผู้ปีคุณสมบ้ติตรงตามเงึ๋อนไขที่กำหนด



ซอมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาบ องคํการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64087478620

3. ซื่อโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาบ เพื่อใช้ในการปฏิบ้ติราชการของกองช่าง จำนวน ๒0 รายการ โดยวธีเอพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 61,180.00 บาท

5. ราคากลาง 61,180.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีคังฟ้

รายการพิจารณา เลขประจำคัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฎิบติราชการของกองช่าง 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริขุ)รณ์ 61,180.00

7. ผู้ที่!ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำคัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ชาย

เลขคุมสัญญา 
ใบระบบ 6-ธ?

เลฃที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริมูรณ์ 640814554024 0354/2564 06/09/2564 61,180.00 ส่งงานครบถ้วน เษีนผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64087398284

3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ ขนาด ๒๐๕/ ๕๕
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 16,800.00 บาท

5. ราคากลาง 16,800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลืยภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

วัสดยานพาหนะและขบส่ง ยางรถยนต์ ขนาด ๒๐๕/ ๕๕ - 8๑๖ จำนวน ๔ เส้น เพื่อใข้
1

กับรถยนต์เก่งหมายเลขทะเบียน กฃ-๕๑๕๒ ยล รหัสครุกัณฑ์ ๐๐๑-๔๕-๐๐๑๐
0953544000328 หจก.คอกพิทเจริญการยาง 16,800.00

7. ผู้ที่โด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เล ืยภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ใบระบบ 6-68

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วับที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 640914016016 0355/2564 06/09/2564 16,800.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ตตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



(สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยแบวี หมู,ท่ี ๖ บ้านดาแลแป ตำบลเขื่อนบางลาง
อำ๓ อบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ตามทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ได้มีหนงัสอืเชญ้ชวนสำหรับจ้างกอ่สร้างถนนคสล.ซอยแบวี หมู1ท่ี 
๖ บา้นดาแลแป อำเภอบนับงัสตา จงัหวดัยะลา โดยวธิคีดัเลอืก น้ัน

กอ่สร้างถนนคลล.ซอยแบวี หมู่ท่ี ๖ ตำบลดาแลแป ตำบลเขือ่นบางลาง อำ๓ อบันบังสตา จงัหวดัยะลา 
(๗๒.๑๔.๑๐.๐๑) จำนวน ๑ แห่ง ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก ได้แก่ หา้งหุน้ส่วนจำกัด วีหน่ีง เอน็จเินยีริง่ (ให้บริการ) โดย 
เสนอราคา เป็นเงินท้ังสิน ๒,๑๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองํล้านหน่ึงแสนแปดหม่ืนอ่ืพันบาทถ้วน) รวมภาษมีลูคา่เพิม่และ 
ภาษอีืน่ ค่าขนส่ง คา่จดทะเบยีน และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

ระเดน่ สะมะแอ ระเดน่ สะมะแอ

สำเนาถกูตอ้ง

มาล ีทวพีงศค์กัดิ ้
(นางมาล ี ทวีพงศค์กัดิ)้

ผูอ้ำนวยการกองคลงั 
ประกาศขึน้เว็บวันที ่ ๙ สิงหาคม ๒๔๖๔ 
โดย นางมาล ี ทวพีงศค์กัดี ้ผูอ้ำนวยการกองคลงั



ขอมูลสาระสำคัญใ'นสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การนริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64087474901

3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุดนตรี ของโรงเรียนลำพะยาประขานุเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 8,000.00 บาท

5. ราคากลาง 8,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา ปีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซื้อวัสดุดนตรีของโรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ 3959900528651 นภดลโทรทัศน 2 8,000.00

7. ผู้'ท่ีโด่'รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำคัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วับที่ทำสัญญา /
ล่าดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ฃอผูขาย

ใบระบบ 6-ธ? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีดัดเสีอก

1 3959900528651 นภดลโทรทัศน์ 2 640914004186 0357/2564 07/09/2564 8,000.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้ปีคุณสมบ้ตตรงตามเงึ๋อนไฃที่กำหนด



( สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขุดลอกสระ๓บนํ้าบูเก๊ะจะ หมู่ท่ี ๘ บ้านวังหิน ตำบลบันนังสตา
อำ๓ อบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ตามทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ได้มหีนงัสอืเชญ้ซวนสำหรับจ้างกอ่สร้างขุดลอกสระเกบ็นํา้ 
บเูกะ๊จะ หมู่ท่ี ๘ บ้านวังหิน ตำบลบนันงัสตา จงัหวดัยะลา โดยวธิคีดัเลอืก บ้ัน

ขดุลอกสระเกบ็นํา้บเูกะ๊จะ หมู่ท่ี ๘ บ้านวังหิน ตำบลบันนังสตา อำเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา 
(๗๒.๑๔.๑๕.๐๙) จำนวน ๑ แห่ง ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายตู ี การโยธา (ขายสง่,ขายปลกื,ให ้
บรกิาร) โดยเสนอราคา เปนีเงินท้ังส้ิน ๑,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึง่ล้านเกา้แสนหนึง่หม่ืนบาทถว้น) รวมภาษมีลูคา่ 
เพิม่และภาษอีืน่ ค่าขนส่ง คา่จดทะเบยีน และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันที, ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเดน่ สะมะแอ

สำเนาถกูตอ้ง

มาล ีทวพีงศค์กัดิ ้
(นางมาล ี ทวีพงศค์กัดิ)้

ผูอ้ำนวยการกองคลงั
ประกาศขึน้เว็บวันที ่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
โดย นางมาล ีทวีพงศ์คกัด ผูอ้ำนวยการกองคลงั



ขอยูลสาระสำคัญใบสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขทีโครงการ 64087643106

3. ซื่อโครงการ จ้างข่อมและบำรุงรักษารถบดสันสะเทือน หมายเลขทะเบียน ถ-๐๐๔๒ ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 13,400.00 บาท

5. ราคากลาง 13,400.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสบอราคา ราคาทีเสนอ

1 ซ่อมและบำรุงรักษารถบดสั่นสะเทือน หมายเลขทะเบียน ถ-๐๐๔๒ ยล 0992002415104 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลู่วัฒน่ยนต์แทรคเตอร์ 13,400.00

7. ผู้ที!.ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ใบระบบ 6 -6 ?

เลขทีสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วับทีทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีคัดเลือก

1 0992002415104
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลู่วัฒน่ยนต์ 
แทรคเตอร์

640914048313 0359/2564 07/09/2564 13,400.00 ส่งงานครบถ้วน เบีนผู้มีคุณสมบ้ตตรงตามเงือบไขทีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

64087558231

ซื่อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน ๕ ตัว สำหรับโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22.500.00 บาท

22.500.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา ปีดังท่ี'

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 พัดลมอุตสาหกรรม 0953525000059 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ.การซ่างจักรกลการเกบตร 22,500.00

7. ผู้ที่โต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว ^ * เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วับที่ทำสัญญา /
สถานะสัญญา

1
ลาดบ

ผู้เสียภาษีอากร
ซอผูขาย

ในระบบ อ-ธโ’ ใบส่ังซ่ือ ใบส่ังซ่ือ
จำนวนเงิน เหตุผลที่คัดเสือก

1 0953525000059
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ.การซ่างจักรกล 
การเก'ษตร

640914134340 0360/2564 10/09/2564 22,500.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้ปีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



( สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายชุมขนบู๓ตตักโกร 
เทศบาลเมืองเบตง อำ๓ อเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเสือก

ตามทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ได้มื'หนังสือเช้ญ'ซวนสำหรับจ้างก่อสร้างถนน คสล.
สายชมุชนบเูกต็ตักโกร เทศบาลเมอืงเบตง อำเภอเบตง จงัหวดัยะลา โดยวธิคีดัเลอืก น้ัน

งานกอ่สร้างถนนคสล.สายชมุชนบเูกต็ตักโกร เทศบาลเมอืงเบตง อำเภอเบตง จงัหวดัยะลา 
(๗๒.๑๔.๑๐.๐๑) จำนวน ๑ แห่ง ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก ได้แก่ หา้งหุน้ส่วนจำกัด กำชยัการโยธา (สง่ออก,ขายสง่,ขาย 
ปลกี,ใหบ้ริการ,ผูผ้ลติ) โดยเสนอราคา เปน็เงินท้ังส้ิน ๒,๘๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) 
รวมภาษมลูคา่เพิม่และภาษอีืน่ ค่าขนส่ง คา่จดทะเบยีน และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

ระเดน่ สะมะแอ

สำเนาถกูตอ้ง

มาล ี ทวีพงศค์กัดี ้
(นางมาล ี ทวีพงศค์กัดิ)้

ผูอ้ำนวยการกองคลงั
ประกาศขึน้เว็บวันที ่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๔ 
โดย นางมาล ี ทวีพงศค์กัด ผูอ้ำนวยการกองคลงั



ข้อยูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ

3. ช่ือโครงการ

64097051417

ซื้อวัสดงานบ้านงาบครัว จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในกองข้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 6,792.00 บาท

5. ราคากลาง 6,792.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาพื่เสบอ

1 วัสดุงาบบ้านงาบครัว เพื่อใช้ใบกองข้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 0955535000096 ยะลาหยู,ง่วนลัง 6,792.00

7. ผู้ทึ่โต้รับการดัดเลือก ไต้แก

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6 -0?

เลขท,สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันทีทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที'ดัดเลือก

1 0955535000096 ยะลาหยู่ง่วนลัง 640914162719 0362/2564 10/09/2564 6,792.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงึ๋อบไขที่กำหนด



ข่อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2 .  เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายซื่อผู้เสนอราคา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

64097111776

จ้างข่อมเครี่องส่ายเอกสาร ยี่ห้อ ^0061-3 รุ่น 735๒11๖-๔๐๗อ! รหัสพัสดุ ๔๑๗-๖๓-๐๐๐๓ ของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวธีเฉพาะเจาะจง

4.850.00 บาท

4.850.00 บาท 

ปีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที'เสนอ

จ้างข่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ^0 0 6 1 3  ร่น 735๒173-๔๐๐๒! รหัสพัสด ๔๑๗-๖๓- * * '  0 V  ^  *1
๐๐๐๓ ของสำนักงาบเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

0953531000049 หางหุนสวนจำคัด ยะลาบริบูรณ 4,850.00

7. ผู้ที่!.ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วับที่ทำสัญญา /
สถานะสัญญาลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ 6-(วิ9 ใบส่ังซ่ือ ใบส่ังซ่ือ
จำนวนเงิน เหตุผลทีคัดเลือก

1 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 640914185445 0363/2564 13/09/2564 4,850.00 ส่งงานครบด้วน เษีบผู้ปีคุณสมบ้ต๊ตรงตามเงือบไขทีกำหนด



ซอมูลสาระสำคัญใบสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64097139426

3. ซื่อโครงการ จ้างทำตรายาง เฟ้อใช้ในการปฏิบ้ต๊ราซการซองกองคลัง จำนวน ๑๕: รายการ โดยว็ธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 4,380.00 บาท

5. ราคากลาง 4,380.00 บาท

6. รายซื่อผ้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 จ้างทำตรายาง เฟ้อใช้ในการปฎิป็ตราชการของกองคลัง 3959900086844 ร้านพงษสีลป้บลิอก 4,380.00

7. ผู้,ท่ีโต้,รับการคัดเลีอก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ใบระบบ 6-0?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 3959900086844 ร้านพง'ษ์ศิลป์บล๊อก 640914193357 0364/2564 13/09/2564 4,380.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมปติตรงตามเงึ๋อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64097167290

3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ของโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 20,000.00 บาท

5. ราคากลาง 17,280.50 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 วัสดุเครื่องดับเพลิง 0955562000654 บริษัทเมืองใหม่ เซอร์วิส แอบค์ เซฟตี้ จำกัด 17,280.50

7. ผู้'ที่โด้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำคัว *! * เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
สถานะสัญญาลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ฃอผูขาย

ใบระบบ 6-29 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จานวนเงิน เหตุผลพิคัดเลือก

1 0955562000654
บริษัทเมืองใหม่ เซอร์วิส แอนค์ 
เซฟตี้ จำกัด

640914213449 0365/2564 14/09/2564 17,200.00 ส่งงาบครบถ้วน เฟ้นผู้มืคุณสมบ้ติดรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายซื่อผู้เสนอราคา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

64087641713

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขบส่ง สำหรับรถขุดเจาะบ่อนี้าตื้น หมายเลขทะเบียน 80 - 5185 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเอพาะเจาะจง

36.500.00 บาท

36.500.00 บาท 

มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

.1 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถขุดเจาะบ่อบํ้าตื้น หมายเลขทะเบียน 80 - 5185 0105543008324 บริษัท สิทธิยนต์ กรุ๊ป จำกัด 36,500.00

7. ผู้'ที่โด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำคัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6 -6?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0105543008324 บริษัท สิทธิยนต์ กรุ๊ป จำกัด 640914084441 0366/2564 14/09/2564 36,500.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสม'บ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



(สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ําโรงเรียนสำพะยาประชาบุเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที ่ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ได้มีโครงการ จา้งปรับปรุงหอ้งนํา้โรงเรียนสำพะยาประชาน ุ
เคราะห ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง น้ัน

ปรบัปรุงหอ้งนํา้โรงเรยีนสำพะยาประซานเุคราะห ์จำนวน ๑ โครงการ ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก ได้แก่ 
นายพลมนตร ีนลิเนตร โดยเสนอราคา เนนิเงินท้ังสิน ๑๔ ๙,0๐๐.0๐ บาท (หน่ีงแสนส่ีหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 
รวม ค่าขนส่ง คา่จดทะเบยีน และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ กนัยายน พ.ค. ๒๔๖๔

ระเดน่ สะมะแอ

สำเนาถกูตอ้ง

มาล ีทวพีงศค์กัดี ้
(บางมาล ี ทวีพงศค์กัดิ)้

ผูอ้ำนวยการกองคลงั 
ประกาศขึน้เว็บวันที ่ ๑ กบัยายน ๒๔๖๔ 
โดย นางมาล ีทวพีงศค์กัดี ้ผอ้ำนวยการกองคลงั



ข่อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

64097233079

จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ เครื่อง เพี่อใช้ในการปฏิบัติราขการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวธีเฉพาะเจาะจง

30.100.00 บาท

30.100.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังบี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ เครื่อง เพี่อไขใบการปฏิบัติราชการ 
ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

3940400073206 ไอทีซิสเต็ม 30,100.00

7. ผู้'ที่!,ดัรับการดัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว 1 V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
สถานะสัญญาลาดบ

ผู้เสียภาษีอากร
ซอผูราย

ในระบบ 6 -2? ใบสั่งชื้อ ใบสั่งชื้อ
จำบวบเงิน เหตุผลพิคัดเลอก

1 3940400073206 ไอท?!สเต็ม 640914253586 0368/2564 15/09/2564 30,000.00 ส่งงาบครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ช้อยูลสาระสำคัญใบสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ขื่อโครงการ

4. งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

64097112648

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ ขนาด ๒๔๕/ ๗๐-๑๖ จำนวน ๔ เส้น เพื่อใฃ้กับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง-๓๗๑® ยล รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๔-๐๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,800.00 บาท

5. ราคากลาง 17,800.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา ปีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

วัสดยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ ขนาด ๒๔๕/ ๗๐-๑๖ เพื่อใช้กับรถยนต์
1 ;หมายเลขทะเบียน กข-๓๗๑๑ ยล รหัสครุภัณฑ ๐๐๒-๔๔-๐๐๒๑

0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 17,800.00

7. ผู้'ที่โดัรับการคัดเลือก ได้แก่

©  V เลขประจำตัว
ขื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /ลาดิบ
ผู้เสียภาษีอากร ใบระบบ 6 -0 ? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ

จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 640914296110 0369/2564 15/09/2564 17,800.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้ปีคุผสมบีติดรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ซอมูลสาระสำคัญใบสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

64097253480

จัดหาระบบประขุมทางไกล 2 0 0 ๓  (ะ๒บ0เ 1ฬ66ปก3 จำนวน ๑ ลิขสิทธึ๋ ระยะเวลา ๑ ปี

8.900.00 บาท

8.900.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 จัดหาระบบประขุมทางไกล 2 0 0 ๓  (โแวนฟ ปก5 3940400073206 ไอทีขิสเต็ม 8,900.00

7. ผู้'ท่ีโต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ใบระบบ 6-ธ?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเสือก

1 3940400073206 ไอที่ขิสเต็ม 640914349987 0370/2564 15/09/2564 8,900.00 ส่งงานตามกำหนด เปีบผู้มีคุณสมปีติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระส์าคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64097188633

3. ซื่อโครงการ ซื้อวัสดุสำรวจ บันไดพับรุ่นหนา ๗ ข้ัน และ บันไดพับรุ่นหนา

4. งบประมาณ 5,500.00 บาท

5. ราคากลาง 4,560.00 บาท

6. รายซื่อผ้เสนอราคา มีดังนี้

๑๐ ขั้น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
วัสดุสำรวจ -บันไดพับรุ่นหนา ๗ ข้ัน จำนวน ๑ ตัว-บันไดพับรุ่นหนา ©๐ ขั้น จำบวบ 
๑ ตว

3801600463611 ร้าน โกไข่การไฟฟ้า 4,560.00

7. ผู้ที่'เด้ร'ขการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-613

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที,คัดเลือก

1 3801600463611 ร้าน โกไข,การไฟฟ้า 640914375106 0371/2564 15/09/2564 4,560.00 ส่งงาบครบด้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ตตรงตามเงึ๋อบไฃที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขทีโครงการ 64097332531

3. ขื่อโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร (หน้าดินสำหรับปลูกด้นไม้) ของโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 12,000.00 บาท

5. ราคากลาง 12,000.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัว่ผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ

1 หน้าดินสำหรับปลูกด้นไม้ 3950100400775 บางนวรัตน ทองคุปต 12,000.00

7. ผู้ที!ต้รับการคัดเลีอก ได้แก่

0  • / เลขประจำตัว * *  * เลขคุมสัญญา เลขทีสัญญา / วันทีทำสัญญา /ลำดับ
ผู้เสียภาษีอากร

ขอผูขาย
ในระบบ 6-ธ? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีคัดเลือก

1 3950100400775 นางนวรัตน้ ทองคุปค์ 640914380126 0372/2564 17/09/2564 12,000.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ต๊ตรงตามเงึ๋อนไฃทีกำหนด



ข่อมูลสาระสำคัญใบสัญญา

1. หน่วยงาบ

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

64097356082

จ้างเหมาบริการสำเนาเอกสาร พร้อมเข่าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน ๑๐๐ เล่ม
โดย'วิธเฉพาะเจาะจง
43.500.00 บาท

43.500.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มืดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
จ้างหมาบริการสำเนาเอกสาร พร้อมเข่าเล่มข่อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ

0953535000256 ห้างหนส่วนจำกัด ยะลาการพิมพ์ (1992) 43,500.00ปิงบประมาณ พ.ศ. ๖๕๖๕ ขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

7. ผู้ที่'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ใบระบบ 6-ธ?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ัง'ซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบสังซ้ีอ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953535000256
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาการพิมพ์

640914348078 0373/2564 17/09/2564 43,500.00 ส่งงาบครบถ้วน เปีบผ้มีคณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
(1992)



ข่อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64097224742

3. ซื่อโครงการ ชื้อครุภัณฑ์โรงงาน สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ จำนวน

4. งบประมาณ 14,300.00 บาท

5. ราคากลาง 14,300.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา ปีดังนี้

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ครุภัณฑ์โรงงาบ สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ 0953525000059 ห้างหุนส่วนจำกัด ช.การช่างจักรกลการเกษตร 11,450.00

7. ผู้ที่โต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-69

เลขที่สัญญา /  
ใบสั่งชื้อ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบสั่งชื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเดีอก

1 0953525000059
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ.การช่างจักรกล 
การเกษตร

640914345880 0374/2564 17/09/2564 11,400.00 ส่งงาบครบถ้วน เษีบผู้ปีคุณสมบ้ติตรงตามเงือบไขทีกำหนด



ข่อยูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ขื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

64097326532

ขื่อวัสดุการเกษตร ของโรงเริยนลำพะยาประขานุเคราะห์ โดยวธีเป็พาะเจาะจง

1.800.00 บาท

1.800.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 วัสดุการเกษตร ด้นมะพรำวนาหอม 3950100201128 ร้านพรประสีทธี้ 1,800.00

7. ผู้,ที่โต้'รับการคัดเสือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ขื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ใบระบบ 6-6?

เลขที่สัญญา /  
ใบสั่งข่ือ

วับที่ทำสัญญา /  
ใบสั่งข่ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่ดัดเลือก

1 3950100201128 ร้านพรประสิทธิ้ 640914379901 0375/2564 17/09/2564 1,800.00 ส่งงานครบด้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ต๊ตรงตามเงื่อน'โขที่กำหนด



ซอมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64097297084

3. ซื่อโครงการ จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถกระบ:

4. งบประมาณ 20,000.00 บาท

5. ราคากลาง 20,000.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

๔ ประดู หมายเลขทะเบียน ก-๒๔๒๑ ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

.1 ซ่อมและบำรุงรักษารถกระบะ ๔ ประตู หมายเลขหะเบียน ก-๒๔๒๑ ยล 1900400069091 ร้านแอรเหคซาวน 20,000.00

7. ผู้ท!ต้รับการคัดเลือก โต้แก,

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ใบระบบ 6 -0 ?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 1900400069091 ร้านแอร้เทคซาวน่ 640914389259 0376/2564 17/09/2564 20,000.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงึ๋อนไจที่กำหนด



ฃ์อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขทื่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

64097296245

ซ ื้อยางรถสำหรับรถเกล ี่ยด ินหมายเลขทะเบ ียนตค-1 1 3 ยล จำน ว น 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

67.400.00 บาท

67.400.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร - รายซื่อผู้เสนอราคา ■ ราคาท่ีเสนอ

1 ยางรถสำหรับรถเกลี่ยดิน■ หมายเลขทะเบียนตค-1 1 3 ยล 0953544000328 หจก.คอกพิทเจริญการยาง 67,400.00

7. ผู้ที่!ด้รับการคัดเลีอก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6 -0 ?

เลขที่สัญญา /  
โบส่ังซ้ือ

วับที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 640914346793 0377/2564 17/09/2564 67,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงึ๋อนไขที่กำหนด



ซอมูลสาระสำคัญใบสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64097297205

3. ซื่อโครงการ จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถจุดดินสืบตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค-๗๖ ยล โดยวิธีเอพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 4,700.00 บาท

5. ราคากลาง 4,700.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังบี้

รายการพิจารณา- เลขประจำดัวผู้เสียภาษอาก.ร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ.

1 ซ่อมและบำรุงรักษารถจุดดินสืบตะขาบ หมายเลขทะเบียน,ตค-๗๖ ยล 1900400069091 ร้านแอร้เทคขาวน่ 4,700.00

7. ผู้ที่โต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดบ

ผู้เสียภาษีอากร
ซอผูขาย

ใบระบบ 6-6? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 1900400069091 ร้านแอร้เทคขาวน่ 640914388654 0378/2564 17/09/2564 4,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ตตรงตามเงึ๋อนไฃที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64097297031

3. ชื่อโครงการ ชื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา เพี่อใข้ในราขการของโรงเรียนลำพะยาประขาบุเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 32,500.00 บาท

5. ราคากลาง 30,700.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 1 รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

‘ห ้ 1 'ไ; กล้องจุลทรรศน์.ชนิด 2 ตา สำหรับใช้ใบราชการของโรงเรียนลำ.พะยาประซานุเคราะห์ 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ - 30,500.00

7. ผู้ทึ่Iด้รับการคัดเลือก ไล้แก'

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ใบระบบ 6 -6 ?

เลขที่สัญญา /  
ใบสังชื้อ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบสังชื้อ

จำนวนเงิน สลานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953531000049 ห้างหุ้มส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 640914380683 0379/2564 17/09/2564 30,500.00 ส่งงานครบล้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ตตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. (.ล'ขท๋ึโครงการ 64097223403

3. ชื่อโครงการ ข้อจักรอุตสาหกรรม จำนวน ๑ ตัว สำหรับโรงเรียบลำพะยาประซานุเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 16,000.00 บาท

5. ราคากลาง 16,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีตังนี้

รายการพิจารณา- เลขประจำตัวผู้เสียภาษอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที'เสนอ

1 จักรอุตสาหกรรม (แบบเย็บผ้า) สำหรับโรงเรียบสำพะยาประชานุเคราะห์ 3959900189074 นายราวิน วิลาสคัมภีร์ 16,000.00

7. ผู้'ท่ีโต้'รับการคัดเสือก ได้แก่

เลขประจำตัว 1 V เลขคุมสัญญา เลขที,สัญญา / วันท ี' ทำสัญญา /
ล่าดิบ

ผู้เสียภาษีอากร
ซอผูขาย

ใบระบบ &-ธโ, ใบสั่งข้อ ใบสั่งข้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีคัดเสือก

1 3959900189074 นายราวิบ วิลาสคัมภีร์ 640914284199 0380/2564 17/09/2564 16,000.00 ส่งงานครบด้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ตตรงตามเ'งอนไขหี๋กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ช่ือ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

64097186479

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถ'ชุดเจาะบ่อนํ้าตื้น หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๘๕ ยล โดยวิธีเอพาะเจาะจง

68.740.00 บาท

68.740.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา ปีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซ่อมและบำรุงรักษารถขุดเจาะบ,อนํ้าตื้น หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕®๘๕ ยล 0992002415104 ห้างหุ้นส่วนสามัญ อู'วัฒน์ยบด้แทรคเตอร์ 68,740.00

7. ผู้'ที่โต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / 1
ล่าดับ

ผู้เสียภาษีอากร ใบระบบ 6 -0 ? ใบ ส่ัง'ต้ือ ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเสิอก

1 0992002415104
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อู่วัฒน่ยนต์ 
แทรคเตอร์

640914334298 0381/2564 17/09/2564 68,000.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้ปีคุณสมฟ้ติตรงตามเงือบไฃที่กำหนด



ข่อยูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาบ

2. เลขที่โครงการ

3. ชีอ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายชีอผู้เสนอราคา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

64097205851

ซื้อพวงมาลัย (คนขับ) และใบปัดนํ้าฝน สำหรับรถกระบะ 4 ประดู หมายเลขทะเบียน กฃ - 4290 ยล โดยวิธีเอพาะเจาะจง

5.756.60 บาท

5.756.60 บาท 

มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลืยภาษอากร รายชีอผู้เสนอราคา ราคาท'เสนอ

พวงมาลัยคบขับและใบปัดบํ้าฝบ สำหรับรถกระบะ ๔ ประต หมายเลขทะเบียน กข - V  ' * 1 ' *
1 -

๔๒๙๐ ยล
5959999020642 รานบันขุยเสียง อาหลัยยบตร 5,756.60

7. ผู้ทึ่โด้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว
ชีอผู้ขาย

เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร ใบระบบ 5-0? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 5959999020642 ร้านบั่นขุ่ยเลี่ยง อาหลั่ยยนตร์ 640914317499 0382/2564 17/09/2564 5,756.60 ส่งงานครบถ้วน เบีนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ

3. ขื่อโครงการ

4. งบประมาณ

64097254515

ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพี่อใข้ใบการปฏิบ้ติงานของฝ่ายสาธารณูปโภคและกิจกรรมต่าง  ๆ ของกองข่าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

93,680.00 บาท

5. ราคากลาง 93,680.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา ปีดังนี้

รายการพิจารณา, (เส'จประจำตัวผู้เลืยภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

วัสดุก่อสร้าง เพี่อใช้ในการปฎิบ้ติงาบของฝ่ายธารณูปโภคและกิจกรรมต่าง  ๆของกอง " ^ 1 0 *, น , 1, ' -1
ช้าง

0953527000285 หางทุนสวบจำกัด ยะลาไทยวัฌน 93,680.00

7. ผู้'ที่โด้รัชการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว 1 V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดบ

ผู้เสียภาษีอากร
ขอผูขาย

ในระบบ 6-ธ? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัคเลือก

1 0953527000285 ห้างทุ่นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฌบ์ 640914331339 0383/2564 17/09/2564 93,680.00 ส่งงาบครบถ้วน เฟ้นผู้ปีคุณสมฟ้ติตรงตามเขื่อนไขที่กำหนด



ข่อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาบ

2. เลขที่โครงการ

3. ขื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

64097400322

ซื้อวัสดไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเอพาะเจาะจง

5.643.00 บาท

5.643.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร - รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ 3801600463611 ร้าน ■ โกไข่การไฟฟ้า 5,643.00

7. ผู้'ท่ีได้'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ขื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ไนระบบ 6 -0 ?

เลขที่สัญญา /  
ใบสังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบสังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 3801600463611 ร้าน โกไข,การไฟฟ้า 640914396341 0384/2564 17/09/2564 5,643.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข่อยูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน องค่การบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64097184997

3. ขื่อโครงการ จ้างข่อมรถบำรุงหางลาดยาง ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๓๔ ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 158,850.00 บาท

5. ราคากลาง 158,850.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา, เลขประจำตัวผู้เสียภาษอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ข่อมรถบำรุงทางลาดยาง ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๓๔ ยล 0992002415104 ห้างหุ้นส่วนสามัญ อู่วัฒน์ยนด้แทรคเตอร์ 158,850.00

7. ผู้ที่เ,ด้รับการคัดเสือก ได้แก่

เลขประจำตัว
ขื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วับที่ทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ 6-ธ? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเสือก

1 0992002415104
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อู่วัฌน์ยนต์ 
แหรคเตอร์

640914331993 0385/2564 17/09/2564 158,000.00 ส่งงาบครบล้วน เบีนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที'กำหนด



ข่อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

64097260122

ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ จำนวน ๒ ชุดสำหรับใฃ้ในราขการของโรงเรียนลำพะยาประขานุเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12.600.00 บาท

12.600.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป๋ จำนวน ๒ ชุด 3959900528651 นภดลโหรทัศน์ 2 12,600.00

7. ผู้'ท่ีได้'รับการคัดเลือก ได้แก,

เลขประจำตัว 1 ช ' เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / 1
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ซอผูขาย

ใบระบบ 6-ธ? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 3959900528651 นภดลโทรทัศน์ 2 640914380424 0387/2564 17/09/2564 12,600.00 สงงานครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64097186127

3. ซื่อโครงการ จ้างซ่อมรกเกลี่ยดิน หมายเลขทะเบียน ต-๐๑๙๓ ยล โดยริธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 253,500.00 บาท

5. ราคากลาง 253,500.00 บาท

* 4  V6. รายขอผเสนอราคา มดงน

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสิยภาบีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซ่อมรถเกลี่ยดิบ หมายเลขทะเบียน ต-๐๑๙๓ ยล 1959900555091 ร้าน เคเอม-แทรกเตอร์ 253,500.00

7. ผู้'ที่ใด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ใบระบบ 6-ธเ3

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วับที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 1959900555091 ร้าน เคเอ็ม-แทรกเตอร์ 640914344356 0387/2564 17/09/2564 253,500.00 ส่งงานครบถ้วน เบีบผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงึ๋อนไขที่กำหนด



ข่อมูลสาระสำคัญใบสัญญา

1. หนวยงาน องค่การบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64097398824

3. ขื่อโครงการ ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ถ่านอัลคาไลบ์ โดยวิธีเอพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 5,700.00 บาท

5. ราคากลาง 5,700.00 บาท

6. รายขื่อผ้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำคัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่-ถ่าน ?3ก35(วก:0 ^1๒1๒6 ^  (๔ชิ้น/แพ็ค) จำนวน ๓๐

3940400073206 ไอพิซิสเต็ม 5,700.00ขุด -ถาน ?3ก3ร๐ก ^  /เช 015เาร (๔ซิบ/แพค) จำนวน ๓๐ ขุด

7. ผู้ทIด้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำคัว
ขื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วับที่ทำสัญญา /
ลาดิบ

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ 6-ธ? ใบสั่งชิ้อ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 3940400073206 ไอทีซิสเต็ม 640914399557 0388/2564 17/09/2564 5,700.00 ส่งงาบครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ตตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ขื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

64097297249

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบ้ติราชการของกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธเฉพาะเจาะจง

4.500.00 บาท

4.500.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังปี

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใบการปฎิบ้ติราชการของกองช่าง 3940400073206 ไอทจัสเต็ม 4,500.00

7. ผู้'ท่ีโต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว -*' * เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วับที่ทำสัญญา /
จำนวนเงินลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ชิอผูขาย

ใบระบบ 6-เวิเ5 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 3940400073206 ไอพื่ชสเต็ม 640914384875 0389/2564 17/09/2564 4,500.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงึ๋อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญใบสัญญา

1. หนวยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64097344689

3. ซื่อโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ไมการปฎิบ้ติราชการจของกองช่าง จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 83,370.00 บาท

5. ราคากลาง 83,370.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฎิบ้ติราชการจของกองช่าง 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 83,370.00

7. ผู้'ท่ีโต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ใบระบบ 6-013

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเสือก

1 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 640914380701 0390/2564 17/09/2564 83,370.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64097389995

3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมเครื่องส่ายเอกสาร โดยวิธีเอพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 7,300.00 บาท

5. ราคากลาง 7,300.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ^๐ 06โ3 รุน 7 /เ-40021-เปลี่ยบชุดถาดป้อนกระดาษ - 
เปล่ียนชุดเมนขาร์จเ■ ปีบสินค้า'ท่ีโมได้ผลิตในประเทสไทย

0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 7,300.00

7. ผู้'ท่ีโต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-09

เลขที่สัญญา /  
ใบ ส่ัง'ซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบสังขื้อ

จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเสิอก

1 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 640914404927 0391/2564 17/09/2564 7,300.00 ส่งงาบครบถ้วน เปีบผู้มีคุณสม'ช้ตตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เล'ขท่ีโครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

64097335879

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ ของโรงเรียบสำพะยาประชานุเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39.570.00 บาท

39.570.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสยภาษอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 บริการซื้อและต่อรองราคาให้ผู้บริโภค(91.11.17.00 ) 3949900134504 บายนิวัด!น่ วงศ์จรัสวิจิตร/ร้านจิบด้งโลหะภัณห์ 39,570.00

7. ผู้ที่!,ด้รับการดัดเลือก ได้แก่

สำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เลืยภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ใบระบบ 6-ธ?

เลขที่สัญญา /  
ใบสั่งซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

บายนิวัฒน่ วงศ์จรัสวิจิตร/ร้านจิบ
1 3949900134504

ด้งโลหะภัณห์
640914383803 0392/2564 21/09/2564 39,570.00 ส่งงาบครบด้วน เฃบผูมีคุณสมบ้ตตรงตามเงิอบไขทกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายซื่อผู้เสนอราคา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

64097339963

จ้างซ่อมจอประขาสัมพันธ์ ขบิด 150 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาซื่งติดตั้งอยู่บริเวณหน้าสถานีวิทยุ กวส.? ถ.วงเวียน 2 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

214.500.00 บาท

214.500.00 บาท 

มืดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จ้างซ่อมจอประซาสัมพันธ์ ซบิด 150 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาที่ติดตั้งอย่
1

บิรเวณหน้าสถานีวิทยุ กวส.? ถ.วงเวียน 2 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
0953558000112 หจก.เอส พิ แอล อินเตอรกรุปส 210,000.00

7. ผู้ที่!ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

0 น เลขประจำตัว 1 V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดบ

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

ใบระบบ 6-09 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีคัดเลือก

1 0953558000112 หจก.เอส ที แอล อินเตอร์กรุ๊ปส์ 640914475644 0393/2564 21/09/2564 210,000.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้มืคุณสมบ้ตตรงตามเงอนใขที่กำหนด



(สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านพักเกษตร หมู่ท่ี ๒ - ชุมชนมะดือลง 
ตำบลโกตาบารู อำ๓ อรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ตามทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ได้มีหนังสือเชิญซวนสำหรับ จ้างกอ่สร้างถนน คสล.สาย 
บา้นพกัเกษตร หมู่ท่ี ๒-ชุมซนมะดือลง ตำบลโกตาบารู อำเภอรามนั จงัหวดัยะลา โดยวธิคีดัเลอืก น้ัน

ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นพกัเกษตร หมู่ท่ี ๒-ชุมซนมะดือลง ตำบลโกตาบารู อำเภอรามนั จงัหวดัยะลา 
(๗๒.๑๔.๑๐.๐๑ ) จำนวน ๑ แห่ง ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำคัด ชีชัน การกอ่สร้าง (ขายสง่,ชาย 
ปลกี,ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังสิน ๓,๓๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนห้าหม่ืนหน่ีงพันบาทถ้วน) 
รวมภาษมลูคา่เพิม่และภาษอีืน่ ค่าซนส่ง คา่จดทะเบยีน และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๘ คนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเดน่ สะมะแอ

สำเนาถกูตอ้ง

มาล ี ทวพีงศค์กัดี ้
(นางมาล ี ทวีพงศค์กัดิ)้

ผูอ้ำนวยการกองคลงั 
ประกาศขึน้เวีบวันที ่ ๘ คนัยายน ๒๕๖๔ 
โดย นางมาล ีทวพีงศค์กัดี ้ผูอ้ำนวยการกองคลงั



(สำเนา)
ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

เรือ่ง ประกาศผูช้นะการเสนอราคา จา้งกอ่สรา้งรัว้ คสล.สำหรบัอาคารจำลองบยัตลิละห ้
หมู่ที ่ ๑ ตำบลทา่สาป อำเภอเมอืง จงัหวดัยะลา โดยวธิคีดัเลอืก

ตามทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ได้มืหนังสือเชิญซวนสำหรับ จ้างกอ่สรา้งรัว้ คสล.สำหรับอาคาร 
จำลองนยัตลิละห ์หมู่ท่ี ๑ ตำบลทา่สาป อำเภอเมอืง จงัหวดัยะลา โดยวธิคีดัเลอืก น้ัน

ก่อสร้างร้ัว คสล.สำหรบัอาคารจำลองบยัตลิละห ์หมู่ท่ี ๑ ตำบลทา่สาป อำเภอเมอืงยะลา จังหวดัยะลา 
(๗๒.๑๒.๑๑.๐๖) จำนวน ๑ แห่ง ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก ได้แก่ หา้งหุน้ส่วนจำกัด กาดอืแป วัสดุ (ขายสง่,ซายปลกี,ให ้
บรกิาร,ผูผ้ลติ) โดยเสนอราคา เปน็เงินทัง้สนิ ๒,๘๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) รวม 
ภาษมีลูคา่เพิม่และภาษอีืน่ ค่าซนส่ง คา่จดทะเบยีน และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สำเนาถกูตอ้ง

มาล ี ทวีพงศค์กัดี ้
(นางมาล ี ทวีพงศค์กัดิ)้

ผูอ้ำนวยการกองคลงั 
ประกาศขึน้เว็บวันที ่ ๘ กนัยายน ๒๕๖๔ 
โดย นางมาล ี ทวพีงศค์กัดี ้ผูอ้ำนวยการกองคลงั



(สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

เร่ือง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลือเน็ง 
หมู่ท่ี ๒ ตำบลปะแต - บ้านเตียง หมู่ท่ี ๗ ตำบลบาโร๊ะ อำ๓ อยะหา จังหวัดยะลา โดย1วิ!)คัดเลือก

ตามทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ได้มีหนงัสอืเชญ้ซวนสำหรับจ้างกอ่สร้างถนนคสล.สายบา้นลอืเนง็ 
หมู่ท่ี ๒ ตำบลปะแต-บา้นเตยีง หมู'ท่ี ๗ ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จงัหวดัยะลา โดยวิธีคัดเสอืก น้ัน

ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นลอืเนง็ หมู่ท่ี ๒ ตำบลปะแต-บา้นเตยีง หมู่ท่ี ๗ ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา 
จงัหวดัยะลา (๗๒.๑๔.๑๐.๐๑) จำนวน ๑ แห่ง ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ หา้งหุน้ส่วนจำกัด วีหน่ึง เอน็จเินยีริง่ (ไห้ 
บรกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๔,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีล้านสามแสนส่ีหม่ืนบาทถ้วน) รวมภาษมีลูคา่เพิม่ 
และภาษอีืน่ ค่า'ขนส่ง คา่จดทะเบยีน และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๖๔

มขุตาร ์มะทา มขุตาร ์มะทา 
(นายมขุตาร ์มะทา)

นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

สำเนาถกูตอ้ง

มาล ีทวีพงศ์คกัด 
(นางมาล ี ทวพีงศค์กัดี)้

ผูอ้ำนวยการกองคลงั
ประกาศขึน้เว็บวันที ่ ๑๐ กนัยายน ๒๔๖๔ 
โดย บางมาล ี ทวพีงศค์กัดิ ้ผูอ้ำนวยการกองคลงั



(สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีคัดเลือก

ตามที ่ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ได้มีหนังสือเชิญซวนสำหรับ ซือ้ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ เพ่ือไซ้โน 
การปฏบิต้ราซการซององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลาประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเสอืก น้ัน

ในการนี ้ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืก ได้แก่ ร้านคอมไบน์ (ขายสง่,ขายปลกี,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงิน 
ท้ังสิบ ๑,๒๙๕,๐๐0.0๐ บาท (หนึง่ล้านสองแสนเก้าหม่ืนหา้พนับาทถว้น) รวมภาษมีลูคา่เพิม่และภาษอีืน่ ค่าขบส่ง 
คา่จดทะเบยีน และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเดน่ สะมะแอระเดน่ สะมะแอ 
(นายระเดน่ สะมะแอ)

รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ปฏบิตีราซการ 
แทน

บายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

สำเนาถกูตอ้ง

มาล ี ทวพีงศค์กัดึ ๋
(นางมาล ี ทวีพงศค์กัดิ)้

ผูอ้ำนวยการกองคลงั
ประกาศขึน้เว็บวันที ่ ๑๕ กนัยายน ๒๕๖๔ 
โดย นางมาล ีทวี'พงศ์คักด้ิ ผูอ้ำนวยการกองคลงั



(สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู1้ซนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.บ้านสะแตเซ็ง หมู่ท่ี ๓ 
ตำบลบาลอ อำ๓ อรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเสือก

ตามทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ได้มีหนังสือเชิญซวนสำหรับ จา้งกอ่สรา้งรางระบายนํา้ คสล. 
บา้นสะแตเซ็ง หมู่ท่ี ๓ ตำบลบาลอ อำเภอรามนั จงัหวดัยะลา โดยวธิคีดัเลอืก น้ัน

กอ่สรา้งรางระบายนํา้คสล.บา้นสะแตเซง็ หมู่ท่ี ๓ ตำบลบาลอ อำเภอรามนั จังหวัด 
ยะลา(๗๒.๑๔.๑๐.๐๑ ) จำนวน ๑ แห่ง ผู้ได้รับการคัดเสอืก ได้แก่ บริษัท อัครพันธุ้ก่อสร้าง จำกดั (ขายสง่,ขาย 
ปลกี,ใหบ้ริการ,ผูผ้ลติ) โดยเสนอราคา เปน็เงินท้ังส้ิน ๔,๗๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หา้ล้านเจ็ดแสนส่ีหม่ืนหกพนับาทถ้วน) 
รวมภาษมีลูคา่เพิม่และภาษอีืน่ ค่าขนส่ง คา่จดทะเบยีน และค่าใซจ่้ายอืน่ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๖๔

มขุตาร ์มะทา 
(นายมขุตาร ์มะทา)

นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

สำเนาถกูตอ้ง

มาล ี ทวพิงศค์กัดี ้
(นางมาล ี ทวีพงศค์กัดิ)้

ผูอ้ำนวยการกองคลงั
ประกาศขึน้เว็บวันที ่ ๑๔ กนัยายน ๒๔๖๔ 
โดย นางมาล ี ทวพีงศศ์กัดิ ้ผูอ้ำนวยการกองคลงั



(สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวิดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านเบอร์เล้ง ซอยบุหงารำไพ หมู่ท่ี ๑ 
ตำบลสะเตงนอก อำ๓ อเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ตามทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ได้มืหนังสือเชิญซวนสำหรับ จ้างกอ่สร้างถนน คสล.
สายบา้นเบอรเ์ลง้ ซอยบหุงารำไพ หมู่ท่ี ๑ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา โดยวธิคีดัเลอืก น้ัน

กอ่สรา้งถนนคสล.สายบา้นเบอร์เลง้ ซอยบุหงารำไพ หมู่ท่ี ๑ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมอืงยะลา 
จงัหวดัยะลา (๗๒.๑๔.๑๐.๐๑) จำนวน ๑ แห่ง ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ หา้งหุน้สว่นจำกดั อาบาดโียธากจิ (ส่ง 
ออก,ขายสง่,ขายปลกี,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีล้านสามแสนบาทถ้วน) รวม 
ภาษมีลูคา่เพิม่และภาษอีืน่ ค่าซนส่ง คา่จดทะเบยีน และค่าใซจ่้ายอืน่ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๖๔

มขุตาร ์มะทา มขุตาร ์มะทา 
(นายมขุตาร ์มะทา)

นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

สำเนาถกูตอ้ง

มาล ี ทวพีงศศ์กัดิ ้
(นางมาล ี ทวีพงศค์กัดิ)้

ผูอ้ำนวยการกองคลงั
ประกาศขึน้เว็บวันที ่ ๑๔ กนัยายน ๒๔๖๔ 
โดย นางมาล ีทวีพงศค์กัด ผูอ้ำนวยการกองคลงั



(สำเนา)
ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

เรือ่ง ประกาศผูช้นะการเสนอราคา จา้งกอ่สรา้งรางระบายนํา้คอนกรตีเสรมิเหลก็ บา้นรานอ 
หมู่ที ่ ๘ ตำบลตาเนาะปเูตะ๊ อำ๓ อบนันงัสตา จงัหวดัยะลา โดยวธิคีดัเลอืก

ตามทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ได้มีหนังสือเชิญซวนสำหรับ จา้งกอ่สรา้งรางระบายนํา้ 
คอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นรานอ หมู่ท่ี ๘ ตำบลตาเนาะปเูตะ๊ อำเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา โดยวธีิคดัเสอืก น้ัน

งานกอ่สรา้งรางระบายนํา้คอนกรตีเสรมิเหลก็ บา้นรานอ หมู่ท่ี ๘ ตำบลตาเนาะปเูตะ๊ อำเภอบนันงัสตา 
จงัหวดัยะลา (๗๒.๑๔.๑๓.๐๑) จำนวน ๑ แห่ง ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก ได้แก่ หา้งหุน้สว่นจำกดั วีหน่ีง เอน็จเินยีรืง่ (ไห้ 
บรกิาร) โดยเสนอราคา เปน็เงินท้ังส้ิน ๒,๓๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมืน่แปดพนับาทถ้วน) รวมภาษ ี
มลูคา่เพิม่และภาษอีืน่ ค่าซนส่ง คา่จดทะเบยีน และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๖๔

มขุตาร ์มะทา 
(นายมขุตาร ์มะทา)

นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

สำเนาถกูตอ้ง

มาล ีทวีพงศค์กัดี ้
(นางมาล ี ทวีพงศค์กัดึ)๋

ผูอ้ำนวยการกองคลงั
ประกาศขึน้เว็บวันที ่ ๑๔ กนัยายน ๒๔๖๔ 
โดย นางมาล ีทวพีงศค์กัดิ ้ผูอ้ำนวยการกองคลงั


