
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน'

2. เลขที่โครงการ

3. ขื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายขื่อผ้เสนอราคา

องค์การบวิหารส่วนจังหวัดยะลา 

65017359153

ข้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เฟ้นขุดตรวจ /V™ ขนด แ ๐กกอ บรอ แบบ ผล531 รพลเว โดย่วิธีเอพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

19,975.00 บาท 

มืดังนี้V

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ '

1 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1959999008445 ร้านครอบครัวยา 19,975.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลีอก ได้แก่

เลขประจำตัว 1 V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วัน’ที่ฬาสัญญา /
ลำตับ

ผู้เสียภาษีอากร
ขือผูขาย

ในระบบ 6-69 ใบสั่งข้อ ใบสั่งข้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลอก

1 1959999008445 ร้านครอบครัวยา 650114374273 00119/2565 02 /0 2 /2 56 5 19,975.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาบ องค์การบริหารส่วนจังหวัด'ยะลา

2. เลขที่โครงการ 65017067961

3. ขื่อโครงการ ซื้อโต๊ะทำงาบผู้บริหาร จำนวน ๓

4. งบประมาณ 48,000.00 บาท

5. ราคากลาง 48,000.00 บาท

6. รายขื่อผ้เสนอราคา มีตังนี้

ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ซื้อโต๊ะทำงานผ้บริหาร จำบวบ ๓ ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของผ้บริหารองค์การ V
1

บริหารส่วนจังหวัดยะลา
0905533000102 บริษัท ฟาด้า จำกัด 48,000.00

7. ผู้ท่ี'ใต้,วับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เส ียภาษีอากร
ขื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6 -59

เลขที่สัญญา /  
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเสือก

1 0905533000102 บริษัท ฟาด้า จำกัด 650114229316 00120/2565 02 /0 2 /2 5 6 5 48,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา '

2. เลขที่โครงการ 65017080634

3. ชื่อโครงการ ซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๓ ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบ้ตงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 36,000.00 บาท

5. ราคากลาง 36,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มดังนี้

รายการพจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๓ ตัว เพื่อใช้ในการปฎิบ้ตงานของผู้บริหารองค์การบริหาร
1

ส่วนจังหวัดยะลา
0905533000102 บริษัท ฟาด้า จำกัด 36,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว 1 V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /ลาดบ
ผู้เส ียภาษีอากร

ขอผู'ขาย
ในระบบ 6 -69 ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ

จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0905533000102 บริษัท ฟาด้า จำกัด 650114230812 00121/2565 0 2 /02 /256 5 36,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมษัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



จอ้มลสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64127226884

3. ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองซาง องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 58,500.00 บาท

5. ราคากลาง 54,600.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ครุภัณฑ์สำนักงานของกองจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 3959900291171 นาย ธบากร แขโก้ 54,600.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก

เลขประจำตัว 1 ** เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
สำดิบ

ผู้เส ียภาษีอากร
ซอผูขาย

ใบระบบ 6-69 ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 3959900291171 นาย ธบากร แซโก้ 650114291032 00122/2565 02 /0 2 /256 5 54,000.00 สงงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65017268384

ชื่อแบตเตอรี่ สำหรับเครี่องจักรกลและรกยนต์ จำนวน 6 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25.700.00 บาท

25.700.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เส ียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 แบตเตอรี่ สำหรับเครื่องจักรกลและรถยนต์ 0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 25,700.00

7. ผู้'ที่ได้'รับการคัดเลีอก ได้แก่

เลขประจำตัว 1 ช / เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดบ

ผู้เสียภาษีอากร
ซือผูขาย

ในระบบ 6439 ใบสั่งชื่อ ใบสั่งชื่อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเสือก

1 0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 650114274993 00123/2565 0 2 /0 2 /2 56 5 25,700.00 สงงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลสาระสำคญัในสญัญาV  V V V

1. หนวยงาน องคํการบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65017169574

3. ขื่อโครงการ จ้างซอมเครื่องยนต์เรือ (รุ่น ^ ๔๐ 1-1) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 26,000.00 บาท

5. ราคากลาง 26,000.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เส ียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซอมเครื่องยนต์เรือ (รุ่น 9 ๔๐ |-|) ของกองขาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 1959900555091 ร้าน เคเอีม-แทรกเตอร์ 26,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลีอก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เส ียภาษีอากร
ขื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-69

เลขที่สัญญา /  
ใบสั่งซื้อ

วับที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเสือก

1 1959900555091 ร้าน เคเอีม-แทรกเตอร์ 650114285397 00124/2565 03 /0 2 /2 5 6 5 26,000.00 สงงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัใบสญัญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ขื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65017050454

ซื้อครุภัณฑ์;สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60.000. 00 บาท

60.000. 00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 เก้าอี้ทำงาน 3959900291171 นาย ธนากร แขโก้ 14,800.00

2 ผู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 3959900291171 นาย ธนากร แขโก้ 19,000.00

3 โต๊ะทำงาน มีขนาดไมน้อยกว่า ๑๒ ๐(กว้าง) X ๖ ๐ (ลึก) X ๗ ๙ สูง) ขม. 3959900291171 นาย ธนากร แขโก้ 21,000.00

4 โต๊ะทำงาน มีขนาดไมน้อยกว่า 3)๕0(กว้าง) X ๘๐(ลึก) X ๗ ๙ สูง) ขม. 3959900291171 นาย ธบากร แซ่โก้ 5,200.00



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65017169569

3. ซ่ือโครงการ จ้างซอมเครื่องยนต์เริอ (รุ่น 9 ๓0 1-1) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 24,000.00 บาท

5. ราคากลาง 24,000.00 บาท

6. รายซื่อผ้เสนอราคา มีคังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำคัวผู้เสยภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซ่อมเครื่องยนต์เรือ (รุ่น 9 ๓๐ แ) ของกองช่าง องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา 1959900555091 ร้าน เคเอ ็ม-แทรกเตอร์ 24,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก

ลำดับ
เลขประจำคัว 

ผ ู้เล ืยภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-69

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ัง'ซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 1959900555091 ร้าน เคเอ็ม-แทรกเตอร์ 650114285423 00126/2565 0 3 /02 /256 5 24,000.00 สงงานครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาบ องคํการบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65017325316

3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ณ .แ X[ะณIX 2850พ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 50,000.00 บาท

5. ราคากลาง 1,730.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มิดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เส ียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 เครื่องพิมพ์(43 .21.21.00 ) 1900700101021 ร้านคอมไนน์ 1,730.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /ลำดับ
ผู้เส ียภาษีอากร

ขิอผูขาย
ใบระบบ 6X39 ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที'คัดเลือก

1 1900700101021 ร้านคอม'โนน 650114319500 00127 /65 0 3 /02 /2565 1,730.00 ส่งงาบครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอมลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. ง’ชประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสวนจังหวัดยะลา

65017295047

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบํยน กค-๒๔๑๙ ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1.576.65 บาท

1.576.65 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา ฐดังบ ี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ซ่อมบำรงรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค-๒๔๑๙ ยล ของสำนักปลัด
1

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
0945482000011 บริษัท พิราบพาณิชย จำคัด 1,576.65

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก

เลขประจำตัว 1 I / เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
สำดํบ * ^  ^ ซื่อผ์ขาย

ในระบบ 6-69 ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือกผูเส ่ยภาษีอากร

1 0945482000011 บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด 650114304311 00128/2565 03 /0 2 /2 56 5 1,576.65 สงงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสวนจังหวัดยะลา

65017391603

ชื้อวัสดุสำนักงาบ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24.765.00 บาท

24.765.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มิดังนี้

รายการพ ิจารณา เลขประจำตัวผู้เส ียภาษีอากร รายซื่อผ ู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ชื้อวัสดุสำนักงาบ เพี่อใช้ใบการปฏิบัติราชการของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วน V  ช ' 1 ^

จังหวัดยะลา 0953531000049 หางหุนสวนจำกัด ยะลาบริ'บูรณ่ 24,765.00

7. ผู้ที่ได้รับการดัดเลึอก ได้แก

0 V เลขประจำตัว 1 ช ' เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /ล่าดิบ
ผู้เส ียภาษีอากร

ขือผูขาย
ใบระบบ 6-69 ใบสั่งชื้อ ใบสั่งช้ือ

จำบวบเงิน สลานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 650214028318 001 29/2565 04 /0 2 /2 5 6 5 24,765.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มิคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข่อมลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาบ องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65017423473

3. ชื่อโครงการ จ่างขอมและบำรุงรักษารถยนค์กระบ

4. งบประมาณ 14,380.00 บาท

5. ราคากลาง 14,380.00 บาท

6. รายชื่อผ้เสนอราคา มีดังบี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ขอมและบำรุงรักษารถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน บ-๓๑๒๗ ยล 5959900019248 ขัยการซาง 14,380.00

7. ผูที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก

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

ผู้เส ียภาษีอากร
ขอผูขาย

ในระบบ 6-69 ใบสั่ง'ช่ือ ใบสั่ง1ซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 5959900019248 ขัยการขาง 650214034424 00130 /25 65 0 4 /02 /256 5 14,380.00 สงงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารสวบจังหวัดยะลา

65017270718

ซื้อแบตเตอรี่รถยบค์ ขนาด ๑๒ V (๕๕อ๒๓ช  จำนวน © ลูก เพื่อใข้กับรถยนค์ หมายเลขทะเบียน กข-๔๑๕๑ ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3.400.00 บาท

3.400.00 บาท

6. รายขี่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เส ียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
แบตเตอรี่รถยนค์ ขนาด ๑๒ V (๕๕อ๒๓แ) เพื่อใข้กับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-

0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริณการยาง 3,400.00๕๑๕๑ ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารสวบจังหวัด

7. ผูที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก

0  V เลขประจำตัว เลขคมลัณณา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /ล่าดับ
ผู้เส ียภาษีอากร

ขอผู้,ขาย
ใบระบบ 6-69 ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 650214021053 00136/2565 0 4 /0 2 /2 56 5 3,400.00 ส่งงานครบถ้วน เบีบผู้มีคุณสมบีต๊ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ขี่อ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

■ น V  V  V

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

65017270559

จ้างซ่อมบำรุงรกยนต์เก่ง หมายเลขทะเบียน กฃ-๕๑๕๑ ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด โดยวิธีเฝ็พาะเจาะจง

7.037.39 บาท

7.037.39 บาท

6. รายขี่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เส ียภาษีอากร รายขี่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ซอมบำรงรถยนต์เก่ง หมายเลขทะเบียน กข-๕๑ ๕๑ ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหาร
1

สวบจังหวัด
0945482000011 บรษท พธานพาณซย จากด 7,037.39

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเสือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เส ียภาษีอากร
ชื่อผู้1ขาย

เลขคุมสัญญา 
ใบระบบ 6 -ธ ?

เลขที่สัญญา /  
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่ดัดเสือก

1 0945482000011 บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด 650114325829 00131/2565 04 /0 2 /2 56 5 7,037.39 สงงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ขื่อโครงการ

4. ง■ บประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

65017350687

จ้างฃ่อมบำรุงรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค-๒๔๑๙ ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5.948.13 บาท

5.948.13 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพ ิจารณา เลขประจำดัวผู้เล ืยภาบีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ขอมบำรุงรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค-๒๔๑๙ ยล ของสำนักปลัด 

๔' 1 0945482000011 บริษัท พิธานพาณิขย์ จำกัด 5,948.13องคการบริหารสวบจังหวัด

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก

เลขประจำตัว 1 ช ' เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดบ

ผู้เส ียภาษีอากร
ขือผูขาย

ใบระบบ 6-69 ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0945482000011 บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด 650114374711 00132 /25 65 0 4 /02 /256 5 5,948.13 สงงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65017350720

3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมบำรุงรกยนต์กระบะ หม'

4. งบประมาณ 6,565.52 บาท

5. ราคากลาง 6,565.52 บาท

6. รายชื่อผ้เสนอราคา มิดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เส ียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ซอมบำรุงรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กฃ-๗๙๐๑ ยล ของสำนักปลัดองค์การ

0945525000018 บริษัท ป ัตตานีเจริณเทรดดํ่ง (1972) จำกัด 6,565.52บริหารสวบจังหวัด

7. ผู้ที่โต้'รับการคัดเลีอก ไต้แก

สำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เส ียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ใบระบบ 6-ธ ?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่ดัดเลีอก

1 0945525000018
บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ่ง (1972) 
จำกัด

650114374838 00133/2565 04 /0 2 /2 5 6 5 6,565.52 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มิคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาบ องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65017264808

3. ชื่อโครงการ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนค์กระบ:

4. งบประมาณ 1,620.00 บาท

5. ราคากลาง 1,620.00 บาท

6. รายขื่อผ้เสนอราคา มิดังนี้

๔ ประตู หมายเลฃทะเบียน กค-๔๙๔๓ ยล ฃองกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เส ียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
บำรุงรักษาและ1ซอมแซมรถยบค์กระบะ ๔ ประตู หมายเลขหะเบียน กค-๔๙๔๓ ยล

0953544000328 หจก.ศึอกพิทเจริญการยาง 1,620.00
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

7. ผู้ที่ไดรับการคัดเลือก ได้แก่

สำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เส ียภาษีอากร
ขื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-69

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 650214001904 00134/2565 0 4 /0 2 /2 56 5 1,620.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสม'บัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65017295117

3. ชื่อโครงการ ซื้อยางรถยนต์ ขนาด ๒๖๕/ ๗๐-.

4. งบประมาณ 18,800.00 บาท

5. ราคากลาง 18,800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

ะเจาะจง

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เส ียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ยางรถยนต์ ขนาด ๒๖๕/ ๗๐-๑๖ เพื่อไข้กับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค-๒๔๑๙ ยล

0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 18,800.00ของสำนักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

สำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เส ียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ใบระบบ 6 -6 ?

เลขที่สัญญา /  
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 650114375027 00135/2565 04 /0 2 /2 56 5 18,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารสวบจังหวัดยะลา 

65017270718

ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด ๑๒ V (๕๕0๒๓I) จำนวน ๑ ลูก เพื่อใข้กับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-๕๑๕๑ ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3.400.00 บาท

3.400.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพ ิจารณา เลขประจำดัวผู้เส ืยภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
แบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด ๑๒ V (๕๕0๒๓1) เพื่อใข้กับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-

0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 3,400.00๕๑๕๑ ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด

7. ผู้'ที่ได้'รับการคัดเลือก ได้แก

เลขประจำตัว 1 ช / เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดิบ ช / ชอผขาย

โนระบบ 6-09 ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ผูเส ่ยภาษีอากร

1 0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 650214021053 00136/2565 04 /0 2 /2 56 5 3,400.00 สงงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาบ

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. ง'นประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสวนจังหวัดยะลา

65017288103

จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ หมายเลขทะเบียน กฃ-๗๙๐๒ ยล ของกองสาธารณสุข องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17.870.00 บาท

17.870.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เส ียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ขอมบำรุงรักษารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ หมายเลขทะเบียน กข-๗๙๐๒ ยล ของกอง

0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 17,870.00สาธารณสุข องค์การบริหารสวบจังหวัดยะลา

7. ผู้ที่ได้รับการดัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว 1 เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดบ

ผู้เสียภาษีอากร
ขือผูขาย

ในระบบ 6-ธ ? ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ
จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 650114325853 00137/2565 04 /0 2 /2 56 5 17,870.00 สงงาบครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64127281471

3. ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณ,ท์งานบ้านงานครัว รายการ ตู้เย็น จำนวน 1 ตู้โดยวิธ ีเอพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 14,500.00 บาท

5. ราคากลาง 13,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพจารณา เลขประจำตัวผู้เลืยภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ตู้เย ็น(52.14.15.01 ) 0953540000609 โขคซัยยะลาการไ,ฟฟ้า 9,990.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว 1 • / เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดบ

ผู้เส ียภาษีอากร
ชอผูขาย

ใบระบบ 6 -6 9 ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953540000609 โชคชัยยะลาการไฟฟ้า 650114404944 0138/65 0 1 /0 2 /2 5 6 5 9,990.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสบษีติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. ง'บประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

65017402017

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์เก่ง หมายเลขทะเบียน กฃ-๕๑๕๑ ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1.476.60 บาท

1.476.60 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพ ิจารณา เลขประจำตัวผู้เลืยภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ซอมบำรุงรถยนต์เก่ง หมายเลขทะเบียน กฃ-๕๑๕๑ ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหาร

0945482000011 บริษัท พิธานพาณิซย์ จำกัด 1,476.60ส่วนจังหวัด

7. ผู้'ที่โต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

สำดับ
เลขประจำตัว 

ผ ู้เส ียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6 -6 ?

เลขที่สัญญา /  
ใบสั่งชื้อ'

วันที่ทำสัญญา /  
ใบสั่งช้ือ

จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที'คัดเลือก

1 0945482000011 บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด 650214019609 00140 /25 65 08 /0 2 /256 5 1,476.60 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที,กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน องคํการบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65017472622

3. ซื่อโครงการ จ้างซอมเรือไฟเบอร์กลาส จำนวน ๔ ลำ ของกองซาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 15,500.00 บาท

5. ราคากลาง 15,500.00 บาท

6. รายขื่อผ้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เส ียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ขอมเรือไฟเบอร์กลาส จำนวน ๔ ลำ ของกองขาง องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา 3950100635233 ร้านกฤษณา ข็อป 15,500.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลีอก ได้แก

เลขประจำตัว 1 • / เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดบ

ผู้เส ียภาษีอากร
ขอผูขาย

ในระบบ 6 -0 ? ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีคัดเลือก

1 3950100635233 ร้านกฤษณา ฃ็อป 650214077969 00141/2565 09 /0 2 /2 56 5 15,500.00 ส่งงาบครบถ้วน เษีบผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายชื่อผู้เสนอราคา

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65017457531

ซื้อวัสดุสำนักงาน เพี่อใข้ใบการปฏิบ้ตราชการฃองกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน ๔® รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

99.280.00 บาท

99.280.00 บาท 

มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เส ียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพี่อใข้ในการปฎิบติราชการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 0953531000049 ห้างหุ้นสวนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 99,280.00

7. ผู้ท่ี'โต้,ริบการดัดเล ือก ได้แก

เลขประจำตัว 1 •/ เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / 1
ลาดบ

ผู้เส ียภาษีอากร
ขอผูขาย

ในระบบ 6-09 ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953531000049 ห้างหุ้นสวนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 650214052668 00143/2565 10 /0 2 /256 5 99,280.00 สงงานครบถ้วน เษีนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อน'โขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาบ องค่การบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65017483832

3. ชื่อโครงการ ชื้อวัสดุยานพาหนะและชนสง รายการยางนอกขนาด 2 2 5 /70  815 แล:

4. งบประมาณ 20,000.00 บาท

5. ราคากลาง 19,550.00 บาท

6. รายชื่อผ้เสนอราคา มีดังนี้

แบตเตอรี่ชนิดนํ้า แบบ 1\/เ8 แรงดัน 12 โวลท์ กระแส 80 แอมป๋ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายการพ ิจารณา เลขประจำดัวผู้เส ียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ชื้อวัสดุยาบพาหนะและชนส่ง 0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 19,550.00

7. ผูที่ได้รับการคัดเสือก ได้แก

เลขประจำตัว 1 V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดิบ

ผู้เส ียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

ใบระบบ 6-68 ใบสั่งชื้อ ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเสือก

1 0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 650214107543 00144/65 11 /02/2565 19,550.00 ส่งงาบครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสม'ป็ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ประกาศองคการบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและช่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ยล.ถ. ๑-๐๐๑๓ สายบ้านกาบู ตำบล กายูบอเกาะ - บ้านซาเมาะ ตำบลท่าธง อำ๓ อรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธี

คัดเลือก

( สำเนา )

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและ 
ซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ.๑-0๐๑๓ สายบ้านกาบู ตำบลกายูบอเกาะ - บ้านซาเมาะ ตำบล 
ท่าธง อำเภอรามันจังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก น้ัน

โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ. ๑-๐๐๑๓ สายบ้านกาบู ตำบล 
กายูบอเกาะ - บ้านซาเมาะ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท อาริ.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ชายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เบ็เนเงินท้ัง 
ส้ิน ๑๐,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าชนส่ง ค่าจด 
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

มุชตาริ มะทา 
(นายมุขตาริ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๑  มกราคม ๒๕๖๕
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ขอ้มลสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65017365231

3. ขื่อโครงการ จ้างซ ่อมครุภ ัณฑ ์คอมพิวเตอร์จำนวน๒ เครอง ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 12,110.00 บาท

5. ราคากลาง 12,110.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เส ียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 3940400073206 ไอทีซิสเต็ม 12,060.00

7. ผู้ที่'ใต้'รับการคัดเลีอก ได้แก

เลขประจำตัว 1 V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดบ

ผู้เส ียภาษีอากร
ขอผูขาย

ในระบบ 6-69 ใบส่ังซ้ือ ใบสั่งซื้อ
จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีคัดเลือก

1 3940400073206 ไอทีซิสเต็ม 650214107674 00146/2565 11 /02 /256 5 12,000.00 สงงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น 

ยล.ถ.๑-๐๐๒๗ บ้านพงกูแแว ตำบลยะหา-บ้านเจาะตาแม ตำบลกาตอง 
อำ๓ อยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีหนังสือเชิญซวนสำหรับ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและ 
ซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ ๑-๐0๒๗ บ้านพงกูแว ตำบลยะหา - บ้านเจาะตาแม ตำบลกาตอง 
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเสือก น้ัน

โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ ๑-๐๐๒๗ บ้านพงกูแว ตำบล 
ยะหา - บ้านเจาะตาแม ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาดีโยธากิจ (ส่งออก,ขายส่ง,ซายปลืก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
๙,๗๐๐,๐๐๐.-บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าซนส่ง ค่าจดทะเบียน และ 
ค่าไซ้จ่ายอ่ืนๆ ท่ํง่ืปวง

( สำเนา )

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

มุขตาร์ มะทา 
(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา .

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราฃการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๑  มกราคม ๒๕๖๕
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราขการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งถังเก็บนํ้าใต้ดินและติดตั้งปีมนํ้าพร้อมระบบห่อรดนํ้าต้นไม้บ่อนํ้าร้อนเบตง
โดยวิธีคัดเลือก

( สำเนา )

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไต้มืหนังสือเชิญขวนสำหรับ จ้างก่อสร้างโครงการติดต้ังถังเก็บน้ํา 
ใต้ดินและติดต้ังปีมบ้ําพร้อมระบบห่อรดน้ําต้นไม้บ่อน้ําร้อนเบตง โดยวิธีคัดเลือก น้ัน

จ้างติดต้ังลังเก็บน้ําใต้ดินและติดต้ังปีมน้ําพร้อมระบบห่อรดน้ําต้นไม้บ่อน้ําร้อบเบตง จำนวน ๑ แห่ง 
ณ สถานท่ีท่องเท่ียวบ่อบ้ําร้อนเบตง หมู่ท่ี ๒ ตำบลดาเบาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลืต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน 
ท้ังสัน ๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าไข้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ค. ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราขการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน องคํการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65017398835

3. ชื่อโครงการ ซื้ออะไหล่สำรองของเครื่องจักรกลเบา - หนัก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 97,905.00 บาท

5. ราคากลาง 97,905.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เส ียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 อะไหลสำรองของเครื่องจักรกลเบา - หนัก 5959999020642 ร้านบั่นขุ่ยเลี่ยง อาหลั่ยยนตร์ 97,905.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลีอก ได้แก

เลขประจำตัว 1 */ เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / 1
สำดบ

ผู้เส ียภาษีอากร
ขอผูขาย

ในระบบ 6-09 ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 5959999020642 ร้านบั่น1ซุยเลี่ยง อาหลั่ยยนตร์ 650214038935 00149/2565 14 /02 /256 5 97,905.00 สงงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65017397377

3. ชื่อโครงการ ซื้อไส้กรองระบบตาง  ๆ ของเครื่องจักรกลและรถยนต์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 28,087.50 บาท

5. ราคากลาง 28,087.50 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลืยภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ไส้กรองระบบตาง  ๆ ของเครื่องจักรกลและรถยนต์ 5959999020642 ร้านบั่นซุยเลี่ยง อาหลั่ยยนตร์ 28,087.50

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดบ

ผู้เส ียภาษีอากร
ซอผูขาย

ในระบบ 6-69 ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 5959999020642 ร้านบั่บซุ่ยเลี่ยง อาหลั่ยยนตร์ 650214039334 00150/2565 14 /02 /256 5 28,087.50 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสวบจังหวัดยะลา

65017398098

ซื้อแมปัมคสัทข้บน จำนวน 1 ตัว สำหรับรถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 5240 ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1.551.50 บาท

1.551.50 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มิตังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสิยภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 แม่ปัมคลัทข้บน สำหรับรถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 5240 ยล 5959999020642 ร้านบั่นซุยเลี่ยง อาหลั่ยยนตร์ 1,551.50

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โต้แก

เลขประจำตัว 1 V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / 1
ลำดิบ

ผู้เส ียภาษีอากร
ฃือผูขาย

ในระบบ 6 -6 ? ใบสั่งซื้อ โบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 5959999020642 ร้านบั่นซุ่ยเลี่ยง อาหลั่ยยนตร์ 650214038845 00151 /25 65 14 /02/2565 1,551.50 ส่งงานครบล้วน เบีบผู้มิคุณสมบีตตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายชื่อผู้เสนอราคา

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65017398098

ซื้อแม่บัมคสัทข้บน จำนวน 1 ตัว สำหรับรกบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 5240 ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1.551.50 บาท

1.551.50 บาท 

มิดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เส ียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 แม่ปัมคลัทข้บน สำหรับรถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 5240 ยล 5959999020642 ร้านบั่นซุยเลี่ยง อาหลั่ยยนตร์ 1,551.50

7. ผู้ที่'โล้'รับการคัดเสือก ไล้แก

เลขประจำตัว 1 */ เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / 1
ล่าดิบ

ผู้เส ียภาษีอากร
ขือผูขาย

ในระบบ 6-69 ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ
จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเสือก

1 5959999020642 ร้านบั่นซุ่ยเลี่ยง อาหลั่ยยนตร์ 650214038845 00151/2565 14 /02/2565 1,551.50 สงงาบครบล้วน เบีบผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. ง'บประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

65017279274

ซื้อยางนอก ฃนิดยางเรเดียล ขนาดหน้ากว้าง 2 1 5 /70  มม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ 15 นิ้ว จำนวน ชั้นน้าใบ 6 ชั้น ดอกมาตรฐาน จำนวน 4 เส้น สำหรับรถกู้ชีพ - กู้ภัย
หมายเลขทะเบียน กจ - 770ยล โดยวิธีเฉ■ ผาะเจาะจง
11.600.00 บาท

11.600.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังบี้

รายการพ ิจารณา เลขประจำตัวผู้เส ียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ยางบอก ชนิดยางเรเดียล ขนาดหน้ากว้าง 2 15 /70  มม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
กระทะล้อ 15 น้ิว จำนวนชั้นน้าใบ 6 ชั้น ดอกยางมาตรฐาน สำหรับรถกู้ชีพ - กู้ภัย 0953544000328 หจก.ค็อกฟ้ทเจริญการยาง 11,600.00
หมายเลขทะเบียน กจ - 770 ยล

7. ผู้ที่'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เส ียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6 -0 ?

เลขที่สัญญา /  
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบสั่งซื้อ

จำบวบเงิน สลานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953544000328 หจก.คีอกพิทเจริญการยาง 650214119428 00152/2565 14 /02 /256 5 11,600.00 ส่งงาบครบล้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



( สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้'ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกท้ายลาด ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๒๒๓ ยล 
ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ จ้างซ่อมรถบรรทุกท้ายลาด ๑๐ ล้อ หมายเลข 
ทะเบียน ๘๐-๔๒๒๓ ยล ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ซ่อมรถบรรทุกท้ายลาด ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๒๒๓ ยล ของกองช่าง องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดยะลา จำนวน ๑ คัน ผู้Iด้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็นเค ทรัค เซอร์วิสยะลา โดยเสนอราคา 
เป็นเงินท้ังส้ิน ๔๓๒,๓๐๐.๐๐ บาท (ส้ิแสนสามหม่ืนสองพับสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าไข้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ มกราคม พ.ค. ๒๔๖๔

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราซการแทบ 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาคฃ้ึนเว็บวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๔๖๔
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65017487169

3. ชื่อโครงการ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416-52-1410, 
หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416-52-0412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416-52-0411 และเครื่องพิมพ์ 1-1? แ356ป61 120ท ^ ? ?

4. งบประมาณ 100,000.00 บาท

5. ราคากลาง 18,820.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสบอราคา มีดังบี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เส ิยภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 3940400073206 ไอทีฃิสเต็ม 18,720.00

7. ผูที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผ ู้เล ืยภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 643?

เลขที่สัญญา /  
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สลานะสัญญา เหตุผลที'คัดเลือก

1 3940400073206 ไอทีซิสเต็ม 650214092201 00153/65 14 /02 /256 5 18,500.00 ลงงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที'กำหนด



( สำเนา )
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องสำนักงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาฌ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงห้องสำนักงาน กองยุทธศาสตร์และงบ 
ประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ปรับปรุงห้องสำนักงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้เโก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรินทร โยธากิจ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้'ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ัง 
ส้ิน ๓๑๔,๕๐๐.๐0 บาท (สามแสนหน่ึงหม่ืนส่ีพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด 
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ พ.ค. เอ๕๖๕

ระเด่น สะมะแอ 
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ 
แทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65027256173

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ถ้วยรางวัลและเสือกีฬา ในการแข้ง'ขันกีฬาสานสัมพับธ์เด็ก เยาวชน และประขาขน อบจ.ยะลาคัพ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

95.170.00 บาท

94.081.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มิดังบี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เส ียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 วัสดุอุปกรณ์ใบการแข่งขันกีฬา 1950600135837 ร้านเอ็มเอสสปอร์ด 92,081.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก

เลขประจำตัว 1 */ เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / 1
ลาดบ

ผู้เส ียภาษีอากร
ขีอผูขาย

ในระบบ 6-เร? ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีคัดเลือก

1 1950600135837 ร้านเอ็มเอสสปอร์ต 650214218776 00155 /65 15 /02 /256 5 92,081.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนใขที่กำหนด



ขอ้มลสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. ง'นประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสวนจังหวัดยะลา

65027264257

จ้างเหมาจัดงานโครงการมหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เด็ก เยาวซน และประซาซบ อบจ. ยะลา คัพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

230.000. 00 บาท

230.000. 00  บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เส ียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 จ้างเหมาจัดงาน 3959900213676 ร้านออปแอมป์ 741 230,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลีอก ได้แก

เลขประจำตัว 1 เ' เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / 1
ลำด็บ

ผู้เส ียภาษีอากร
ซือผูขาย

ใบระบบ 6 -69 ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ
จานวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลึอก

1 3959900213676 ร้านออปแอมป๋ 741 650214217978 001 56 /65 18 /02/2565 225,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมปีตตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน องค่การนริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65027127765

3. ขื่อโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน เพอใข้ในการปฎิบ้ตราซการของสำนักงานเลขานุการ อบจ. จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ง,ขประมาณ 26,066.00 บาท

5. ราคากลาง 26,066.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มิดังนี้

รายการพ ิจารณา เลขประจำดัวผู้เส ียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใข้ในการปฎิฟ้ตราซการของสำนักงานเลขานุการ อบจ. 0953531000049 ห้างหุนส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 26,066.00

7. ผู้ทโต้'รับการคัดเลีอก ได้แก่

เลขประจำตัว 1 •/ เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / 1
ลำดิบ

ผู้เส ียภาษีอากร
ขือผูขาย

ในระบบ 6-09 ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953531000049 ห้างหุ้นสวบจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 650214151591 00157/2565 17 /02/2565 26,066.00 ส่งงาบครบถ้วน เป็นผู้มิคุณสมบ้ตตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65027037880

3. ชื่อโครงการ จ้างซอมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 2,900.00 บาท

5. ราคากลาง 2,900.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เล ืยภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 จ้างซอมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 3940700156441 ร้านปกรณ์แอร์ 2,900.00

7. ผู้ที่ได้รั'ขการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว 1 V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดบ

ผู้เส ียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ 6 -6 ? ใบส่ังซ้ือ ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลือก

1 3940700156441 ร้านปกรณ์แอร์ 650214163117 00158 /25 65 17 /02/2565 2,900.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ตตรงตามเงือบโฃที่กำหนด



( สำเนา )
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนส่งส่งและกำจัดขยะอันตราย เพื่อใช้ในโครงการรวบรวมขยะ 
อันตรายจากชุมขน เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิขาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มโครงการ จ้างเหมาฃนส่งส่งและกำจัดขยะอันตราย เพ่ือ'ไข้โน 
โครงการรวบรวมขยะอันตรายจากชุมซน เพ่ือส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิขาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน 

จ้างเหมาขนส่งส่งและกำจัดขยะอันตราย เพ่ือใซ้ในโครงการรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน เพ่ือส่ง 
ไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เบตเตอริ มี จำกัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลีต) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๕:๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หน้ังแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาค ณ วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕าฮ๕:

ระเด่น สะมะแอ 
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ 
แทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕:๖๕:
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ขอ้มลสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65027293089

3. ชี่อ'โครงการ เข่าห้องประชุมเพื่อใข้เป็นสลานที่ในการจัดโครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 32,000.00 บาท

5. ราคากลาง 32,000.00 บาท

6. รายซี่อผ้เสบอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เส ียภาษีอากร รายชี่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
เซาห้องประชุมเพื่อใข้เป็นสถานที่ในการจัดโครงการอนุรักษ์ฃบบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาห้องถิ่น กิจกรรม การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 0955538000127 บริษัท ยะลา เจ.พ ี.เค. จำกัด 30,000.00
๒๕๖๕

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผ ู้เส ียภาษีอากร
ชี่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ใบระบบ 6-ธ ?

เลขที่สัญญา /  
ใบสั่งซื้อ

วับที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0955538000127 บริษัท ยะลา เจ.พ ี.เค. จำกัด 650214249016 001 60 /65 17 /02/2565 30,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งนประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสวนจังหวัดยะลา

65027122649

จ้าง1ข่อมบำรุงรลยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค-๒๔๒๐ ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11.450.07 บาท

11.450.07 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มิดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เส ียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ขอมบำรงรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค-๒๔๒๐ ยล ของสำนักปลัด
1

องค์การบริหารสวบจังหวัด
0945482000011 บริษัท พิธานพาณิซย จำกัด 11,450.07

7. ผู้ที่'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เส ียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-69

เลขที่สัญญา /  
ใบสั่งซื้อ

วับที่ทำสัญญา /  
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่ดัดเสีอก

1 0945482000011 บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด 650214206473 00161/2565 18 /02/2565 11,450.07 สงงานครบถ้วน เป็นผู้มิคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลสาระสำคญัโนสญัญา'น

1. หนวยงาน องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65027222081

3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน กง-๓๗๑๑ ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 4,500.00 บาท

5. ราคากลาง 4,500.00 บาท

6. รายชื่อผ้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพจารณา เลขประจำดัวผู้เส ียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ซอมบำรงรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซซ หมายเลขหะเบียน กง-๓๗๑๑ ยล ของสำนักปลัด
1 “  77องคการบริหารสวนจังหวัด

0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 4,500.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เส ียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ใบระบบ 6 -0 ?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 650214225821 00162/2565 18 /02 /256 5 4,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



( สำเนา )
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ยล.ถ.®-00๑๓  บ้านกาบู ตำบลกายูบอเกาะ-บ้านซาเมาะ ตำบลท่ารง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มหนังลือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและ 
ซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ. ๑-๐0๑๓ บ้านกาบู ตำบลกายูบอเกาะ - บ้านซาเมาะ ตำบลท่าธง 
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเสือก น้ัน

โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ.๑-๐0 ๑๓ บ้านกาบู ตำบลกายู 
บอเกาะ - บ้านซาเมาะ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (๗๒.๑๔.๑0 .0 ๑) จำนวน ๑ แห่ง ผู้ได้รับการคัดเสือก 
ได้แก่ บริษัท อาริ.เอส.ซ่วิลเอ็นจิเบียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ัง 
ส้ิน ๗,๔๗0 ,0 0 0 .0 0  บาท (เจ็ดล้านส่ีแสนเจ็ดหมนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพมและภาษัอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔

มุขตาริ มะทา 
(นายมุขตาริ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราฃการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราขการแทน ผ้อำนวยการกองคลัง



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาบ องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65027246608

3. ขื่อโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบ้ติราชการของกองคลัง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 55,044.00 บาท

5. ราคากลาง 55,044.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เส ียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฎิฟ้ติราขการของกองคลัง 1900700101021 ร้านคอมโนน 54,890.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลีอก ได้แก

เลขประจำตัว 1 V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ล ่าดิบ

ผู้เส ียภาษีอากร
ขีอผูขาย

ในระบบ 6-69 ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีคัดเสิอก

1 1900700101021 ร้านคอมไนบ์ 650214253420 00166/2565 22 /0 2 /2 56 5 54,890.00 สงงาบครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสม'บัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งนประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสวนจังหวัดยะลา

65027235382

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพิอใช้ในการปฏิบัติราซการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน ๙ รายการ โดย'วิธเฉพาะเจาะจง

81.340.00 บาท

81.340.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เส ียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพิ'อใช้ในการปฎิบ้ติราชการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 1900700101021 ร้านคอมโนบ์ 81,340.00

7. ผู้ทึ๋!ด้รับการดัดเสือก ได้แก่

เลขประจำตัว 1 */ เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดบ

ผู้เส ียภาษีอากร
ซือผูขาย

ใบระบบ 6-69 ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีดัดเสือก

1 1900700101021 ร้านคอมไนน 650214280050 00167/2565 22 /0 2 /2 56 5 81,340.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน องค์การบริหารสวบจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65027257850

3. ซื่อโครงการ ซ้ือไมโครโฟนไร้สาย จำนวน ๑ ชุด

4. งบประมาณ 9,900.00 บาท

5. ราคากลาง 9,900.00 บาท

6. รายซื่อผ้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เส ียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ซื้อไมโครโฟนไร้สาย จำนวน ๑ ชุด เพื่อใข้ในการปฎิบัตราขการของกองยุทธศาสตร์ 
และงบประมาณ

1900700101021 ร้านคอมไนน์ 9,900.00

7. ผู้ท ี่!ด้รับการคัดเลือก ได้แก

เลขประจำตัว 1 ** เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดิบ ขอผขาย

ในระบบ 6-09 ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ผูเสยภาษอากร

1 1900700101021 ร้านคอมไนน์ 650214253146 00169/2565 2 2 /02 /2565 9,900.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาบ

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

65027140172

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใข้ใบการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการ อบจ. จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28.350.00 บาท

28.350.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เส ียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อไข้ในการปฎินัติราขการของสำนักงานเลขานุการ อบจ. 3940400073206 ไอทีซิสเต็ม 28,300.00

7. ผู้ที่ได้รับการดัดเลึอก ได้แก

เลขประจำตัว 1 V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดบ

ผู้เส ียภาษีอากร
ขือผูขาย

ไนระบบ 6 -69 ใบส่ังซ้ือ ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีคัดเสือก

1 3940400073206 ไอทีซิสเต็ม 650214287030 00170/2565 2 2 /0 2 /2 56 5 28,300.00 ส่งงาบครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนใฃที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัใบสญัญา

1. หนวยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65027289681

3. ขื่อโครงการ จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ของกองคลัง องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา โดยริธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 1,430.00 บาท

5. ราคากลาง 1,430.00 บาท

6. รายซื่อผ้เสนอราคา มืดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เส ียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
จ้างซอมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ของกองคลัง องค์การบริหารสวน 
จังหวัดยะลา

1900700101021 ร้านคอมโนน 1,430.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลีอก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เส ียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6 -09

เลขที่สัญญา /  
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /  
โบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 1900700101021 ร้านคอม'โนน 650214262804 00171 /25 65 22 /02 /256 5 1,430.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างซ่อมและบำรุงรักษากล้องวงจรปิดและระบบบันทึกข้อมูล ที'ศูนย์เคร่ืองจักรกล 
ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มโครงการ จ้างซ่อมและบำรุงรักษากล้องวงจรปีดและระบบ 
บันทึกข้อมูล ที'ศูนย์เคร่ืองจักรกล ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ซ่อมและบำรุงรักษากล้องวงจรปิดและระบบบันทึกข้อมูล ที่ศูนย์เคร่ืองจักรกล ของกองช่าง องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน ๑ งาน ผู้!ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเออาร์ เทรดด๋ิง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก) 
โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังสัน ๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีหม่ืนส่ัพันบาทถ้วน) รวมภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ 
ค่าใข้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

( สำเนา)

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ค. ๒๔๖๔

จาริก ไซยประ๓ า

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรพ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราซการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาคข้ึนเว็บวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างซ่อมรถชุดดินตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค-๘๗ ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มโครงการ จ้างซ่อมรถชุดดินตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน 
ตค-๘๗ ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ซ่อมรถชุดดินตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค-๘๗ ยล จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
ร้าน เคเอ็ม-แทรกเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๔๙๔,๒๐๐.๐๐ บาท 
(ส่ีแสนเก้าหม่ืนส่ีพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔

( สำเนา )

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราฃการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65027270672

3. ชื่อโครงการ ซื้อกระเป่าใส่เอกสาร โครงการคายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กแล: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 16,200 00 บาท

5. ราคากลาง 16,200.00 บาท

6. ราย,ชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพ ิจารณา เลขประจำตัวผู้เส ียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
กระเป๋าใสเอกสาร โครงการคายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 
๒๕๖๕ ของกองการที่กษา ศาสนาและวัฒนธรรม องด้การบริหารสวนจังหวัดยะลา

0992003766393 ห้างหุนส่วนสามัญ ดูวิมันนี่ 15,750.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว *1 * เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วับที่ทำสัญญา /
สำด็บ

ผู้เส ียภาษีอากร
ขอผูขาย

ในระบบ 6-69 ใบสั่งซื้อ ใบส่ังซ้ือ
จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตุผล'หคัดเลือก

1 0992003766393 ห้างหุ้นสวนสามัญ ดูริมันนี่ 650214320689 00174 /65 2 4 /0 2 /2 56 5 15,750.00 ส่งงานครบถ้วน เปีนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟ้ลท์ จำนวน ๔ รายการ (รายการยางแอสฟ้ลท์ 

ชนิด 055-๑,ชนิด 0955-๒,ชนิด 0(ฬ5-๒เา และชนิดสำเร็จรูป 9๒61ากเX บรรจุถุง) โดยวิธีคัดเลือก

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับซ้ือวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟ้ลท์ 
จำนวน ๔ รายการ (รายการยางแอสฟ้ลท์ ชนิด 055-๑,ชนิด 0955-๒,ชนิด 01ฬ5-๒เา และชนิดสำเร็จรูป ?|'6๓ *
บรรจุถุง) โดยวิธีคัดเสือก น้ัน

วัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟ้ลท์ จำนวน ๔ รายการ (รายการยางแอสฟัลท์ ชนิด 055-๑,ชนิด 0955-๒,ชนิด 
01\45-๒เา และชนิดสำเร็จรูป 9๒6๓!X บรรจุถุง) จำนวน ๔ รายการ ผู้!ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โพรเฟส ดีลเลอร็ 
จำกัด (ขายส่ง,ขายปลก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังสัน ๙๘๐,0๐0.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) รวมภาษี 
มูลค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าชนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

( สำเนา )

ประกาศ ณ วันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๕

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แช่หลี 
(นางรัสวรรณ แช่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้อยางนอก ขนาด ๑๒.๔๐ - ๒๔ (๘ 990 จำนวน ๒ เส้น และซื้อยางใน ขนาด ๑๒.๔๐ - ๒๔ จำนวน ๒ เส้น 
สำหรับรถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยาง หมายเลขทะเบียน ตค - ๒๒๘ ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มเครงการ ซ้ือยางนอก ขนาด ๑๒.๔๐ - ๒๔ (๘ ?90 จำนวน 
๒ เส้น และซ้ือยางใน ขนาด ๑๒.๔๐ - ๒๔ จำนวน ๒ เส้น สำหรับรถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยาง หมายเลขทะเบียน ตค - 
๒๒๘ ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ยางนอก ขนาด ๑๒.๔๐ - ๒๔ (๘ 9)90 จำนวน ๒ เส้น และซ้ือยางใน ขนาด ๑๒.๔๐ - ๒๔ จำนวน ๒ เส้น 
สำหรับรถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยาง หมายเลขทะเบียน ตค - ๒๒๘ ยล จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง (ขายส่ง,ขายปลืก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสัน๒๐,๐๐๐.๐๐บาท 
(สองหม่ืนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

( สำเนา)

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔

สมบูรณ์ เสนพงษี

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ซ้ือยาง สำหรับรถเกลี่ยดิน ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ตค - ๑๑๓ ยล จำนวน ๖ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ ซ้ือยาง สำหรับรถเกลี่ยดิน ๖ ล้อ หมายเลข 
ทะเบียน ตค - ๑๑๓ ยล จำนวน ๖ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ยาง สำหรับรถเกลี่ยดิน ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ตค - ๑๑๓ ยล จำนวน ๖ เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่หจก.ค็อกพิทเจ ร ิญ การยาง(ขายส่ง,ขายปลก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เน้นเงินทั้งสิ้น๓๔,๑๐ ๐.๐ ๐ บาท 
(สามหม่ืนส่ีพันหบงร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

( สำเนา )

ประกาค ณ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔

สมบูรณ์ เสนพงษี

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราซการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เร่ือง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ ของสำนักงานเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( สำเนา )

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ 
ของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ในการนั้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ยะลาหยู่ง่วนลัง (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน 
ท้ังส้ิน ๙,๙๓๖.๐0 บาท (เก้าพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค'าใฃ้จ่ายอ่ืน  ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔

กาญจนา สุวรรณ 
(นางสาวกาญจนา สุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา รักษาราซการแทน 
เลขานุการ อบจ. ปฏิบัติราชการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราซการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศข้ึนเวบวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้ด้อย 

โอกาส กิจกรรมการ!!เกอาชีพการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( สำเนา)

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการส่งเสริมและ 
พัฒนาทักษะอาชีพให้แก'ผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมการ'ฝืกอาชีพการเพาะเล้ียงไส้เดือนเพ่ือสร้างรายได้ให้กับผู้ด้อยโอกาส 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

จัดซ้ืวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๑ โครงการ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นารีตะการค้า (ขายส่ง,ขายปลก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เน้นเงินท้ังส้ิน 
๒๐,00๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) รวมภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔

ผิขาพร โอภาโส 
(นางผิชาพร โอภาโส)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติ 
ราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและช่อมบำรุงรักษาทางสายบ้านมายอ 

ตำบลธารโต - บ้านควนหินตำ ตำบลบ้านแหร อำ๓ อธารโต จังหวัดยะลา
โดยวิธีคัดเลือก

( สำเนา )

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีหนังสือเชิญขวนสำหรับ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและ 
ซ่อมบำรุงรักษาทาง สายบ้านมายอ ตำบลธารโต - บ้านควนหินดำ ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยวิธี 
คัดเสือก น้ัน

โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง สายบ้านมายอ ตำบลธารโต-บ้านควนดินดำ ตำบลบ้านแหร 
อำเภอธารโต จังหวัดยะลา(๗อ.๑๔.๑๐.๐๓ ) จำนวน ๑ แห่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินวรยะลา 
ก่อสร้าง (ชายส่ง,ชายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๑,๖๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ลิบเอ็ดล้านหก 
แสนหน่ึงหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าชนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔

รุ่งกานต์ สิริรัตน์เรืองสุข

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๔๖๔
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เร่ือง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง 

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.®-๐๐๐๓ บ้านลำใหม่ ตำบลลำใหม่-บ้านทุ่งยามู ตำบลยุโป อำ๓ อเมืองยะลา
จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลีอก

ตามที,องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีหน'งลือเชิญ'ซวนลำหรับ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและ 
ซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ ๑-๐๐๐๓ บ้านลำใหม่ ตำบลลำใหม่ - บ้าน'ทุ่งยามู ตำบลยุโป อำเภอ 
เมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก น้ัน

โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ .๑-๐๐๐๓ บ้านลำใหม่ ตำบล 
ลำใหม่-บ้านทุ่งยามู ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (๗๒.๑๔.๑๐.๐๓ ) จำนวน ๑ แห่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไยเวย์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เน้นเงินท้ังส้ินอ ๑๓,๖๘๔,๐๐๐.-บาท 
(สิบสามล้านหกแสนแปดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔

มุขตาร์ มะทามุขตาร้ มะทา มุขตาร์ มะทา มุขตาร์ มะทา 
(นายมุขตาร้ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


