
ข่อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

64117213209

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเปียน กข-๕:๔๕๘ ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7.760.00 บาท

7.760.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังบี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเปียน กข-๕๔๕๘ ยล 0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 7,760.00

7. ผู้'ท่ีโต้,รับการคัดเสือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-69

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953544000328 หจก.คีอกพิทเจริญการยาง 641114230881 00029/2565 01/12/2564 7,760.00 ส่งงานครบถ้วน เปีนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงี่อนไฃที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ท่ีอ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

64117259386

จ้างพิมพ์คำลงนาม เนื่องในวันสำคัญของชาติและของโลก วับที่ ๕ ธันวาคม ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวัเแอพาะเจาะจง

18.000. 00 บาท

18.000. 00 บาท

6. รายที่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารพา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายที่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
จ้างพิมพ์คำลงนาม เนื่องใบวับสำคัญของชาติและของโลก วับที่ ๕ ธันวาคม ของกอง

3100903017141 หนังสือพิมพ์ เอเชีย ทเดย์ 18,000.00
ยุทธศาสตรและงบประมาณ

7. ผู้ทโด้รับการคัดเสือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ที่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-69

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วับที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเสือก

1 3100903017141 หนังสิอพิมพ์ เอเชีย ท ูเดย์ 641114287609 00030/2565 01/12/2564 18,000.00 ส่งงานครบด้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ตตรงตามเงิ,อบไขที,กำหนด



ข่อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาบ

2. เลขที่โครงการ

3. ซ่ือ'โครงการ

4. ง'นประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

64117124730

จ้างทำรายการประชาสัมพันธ์ทางสถานโทรทัคน่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

470.800.00 บาท

470.800.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 จ้างทำรายการประซาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 0994000159480 กรมประขาสัมพันธ์ 470,800.00

7. ผู้ที่'ได้รับการดัดเสือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6 -6?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่ดัดเสือก

1 0994000159480 กรมประซาสัมพันธ์ 641224008109 00031/2565 01/12/2564 470,800.00 ส่งงานตามกำหนด เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงี่อนไฃที่กำหนด



ข้อมูลศาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายชื่อผู้เสนอราคา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

64117254753

เข่าเวลาจัดทำรายการประขาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

85.600.00 บาท

85.600.00 บาท 

มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

เข่าเวลาจัดทำรายการประขาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ ประจำปีงบประมาณ ๒(ะ๖๕ ของ
1 " I 71  โองคการบริหารสวบจังหวัดยะลา

0994000159480 กรมประขาสัมพันธ์ 85,600.00

7. ผู้ทโด้รับการคัดเสือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วับที่ทำสัญญา /
ลาดบ

ผู้เสียภาษีอากร
ขอผูขาย

ในระบบ ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่ดัดเสือก

1 0994000159480 กรมประขาสัมพันธ์ 641214416992 00032/2565 01/12/2564 85,600.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมป็ตตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64117312037

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถกระบะ

26.000. 00 บาท

26.000. 00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

๔ ประตู หมายเลขทะเบียน ก-๓๔๖๘ ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซ่อมและบำรุงรักษารถกระบะ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน ก-๓๔๖๘ ยล 1900400069091 แอร์ แทค ซาวด้ 26,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการดัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำคัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-6?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่ดัดเลือก

1 1900400069091 แอร์ แทค ซาวด้ 641114398949 00033/2565 02/12/2564 26,000.00 ส่งงาบครบด้วน เบีนผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ขื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

64117399904

ซื้อวัสดุยาบพาหนะและขบส่งลำหรับรถยนต์กระบะ ทะเบียน บ-๒๒๐๗ ยล จัาบวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1.391.00 บาท

1.391.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

วัสดยาบพาหนะและขบส่งลำหรับรถยนต์กระบะ ทะเบียน บ-๒๒๐๗ ยล จำนวน ๒ V 1 1 ^ 1 (

1
รายการ

5959999020642 รานบันชุยเสียงอาหลัยยบตร 1,391.00

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการคัดเสือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6 -6 ?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วับที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่ดัดเสือก

1 5959999020642 ร้านบั่นชุ่ยเลี่ยงอาหล'ยยนตร์ 641114402526 00034/2564 02/12/2564 1,391.00 ส่งงาบครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลลาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราดากลาง

6. รายชื่อผู้เสนอราคา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

64117311322

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารกบรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ หมายเลขทะเปียบ ๘๐-๔๒๒๔ ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43.200.00 บาท

43.200.00 บาท 

มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำคัวผู้เลืยภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซ่อมและบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๒๖๔ ยล 1959900555091 ร้าน เคเอม-แทรกเตอร์ 43,200.00

7. ผู้,ท่ีโล้,รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เลืยภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ไนระบบ 6-69

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 1959900555091 ร้าน เคเอึม-แทรกเตอร์ 641114399325 00035/2565 02/12/2564 43,200.00 ส่งงานครบล้วน เปีนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



จ้อยูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลฃที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายซื่อผู้เสนอราคา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

64117182962

ซื่อเครื่องพิมพ์ดีด จำนวน ๑

18.500.00 บาท

18.500.00 บาท 

มีดังบี้

เครื่อง เพื่อใช้งานใบกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซื่อเครื่องพิมพ์ดีด เพื่อใช้งานใบกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 18,500.00

7. ผู้ที่'ได้รับการคัดเสือก ได้แก่

เลขประจำคัว V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
สถานะสัญญาลาดบ

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

ใบระบบ 6-ธ? ใบส่ังซ่ือ ใบส่ังซ่ือ
จำนวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 641114359147 00036/2565 02/12/2564 18,000.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ตตรงตามเงื่อนไขที่กำหบด



จ่อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน องคํการบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64117314218

3. ซื่อโครงการ ซื้อเครื่องบันทกเสียง จำนวน ๑

4. งบประมาณ 4,990.00 บาท

5. ราคากลาง 4,990.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

เครื่อง เพื่อใช้งานในกองยุทธคาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซื้อเครื่องบับทีกเสียง จำบวบ ๑ เครื่อง เพื่อใช้งานใบกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 3940400073206 ไอทีซิสเต็ม 4,990.00

7. ผู้ท่ี'ใด'รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ใบระบบ ร-ธ? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 3940400073206 ไอพิขิสเต็ม 641114395097 00037/2565 03/12/2564 4,990.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงีอนใฃที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน องคํการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64117355661

3. ช่ือโครงการ ซื้อเครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติงาบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 10,000.00 บาท

5. ราคากลาง 9,900.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลืยภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 เครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติงาน 1409900449902 ร้าน อิคอล เทค 9,900.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เลืยภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคมสัญญา 
ในระบบ 6-59

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 1409900449902 ร้าน อิคอล เทค 641114421648 00038/2565 03/12/2564 9,900.00 ส่งงานครบด้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข่อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64117331461

3. ซื่อโครงการ ซื้อวัสดุเครึ๋องแต่งกาย เสื้อฬูเพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 50,000.00 บาท

5. ราคากลาง 50,000.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอ'ราคา มีดังบี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลืยภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 วัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อขูขีพ ขนาด XI 0953557000208 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาฮัดดี!ขน่ กรุป 50,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
สถานะสัญญาล่าดับ

ผู้เสิยภาษีอากร
ขอผูขาย

ในระบบ 6-69 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953557000208 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาฮัดดี!ขน่ กรุ๊ป 641214041770 0039/2565 03/12/2564 49,000.00 ส่งงานครบด้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงี่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64117428898

3. ท่ีอ'โครงการ ชื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมีร่างกาย โดยวิธืเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 110,000.00 บาท

5. ราคากลาง 101,000.00 บาท

6. รายที่อผ้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายที่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ครภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องวัดอณหภมีร่างกาย 0953561000152
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ อีเลคทรอบิคส์ แอนด์

101,000.00เชอรวิส

7. ผู้ที่ใต้,รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ที่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-ด?

เลขที่สัญญา /  
ใบสั่งช้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบสั่งชื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953561000152
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอม.เจ อีเลคทรอปี 
คส่ แอบด้ เชอร์วิส

641214060871 0040/2565 08/12/2564 100,000.00 จัดทำสัญญา/ ? 0  แล้ว เษีบผู้มีคุณสมฟ้ตตรงตามเงือบไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายซื่อผู้เสบอราคา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

64117466568

ซื่อยางรถยบค์ ขนาด ๒๒(ะ/๗๐ - 8๑๕ จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน กข-๗๙๐๑ ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเป็พาะเจาะจง

11.600.00 บาท

11.600.00 บาท 

มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ยางรถยนต์ ขนาด ๒๒๕เ ๗๐ - 8๑๕ จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน กข-๗๙๐๑ ยล ของ

0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริณการยาง 11,600.00สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

7. ผู้ที่'โต้'รับการคัดเสือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-68

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ่ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่ดัดเลือก

1 0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 641214042951 00041/2565 14/12/2564 11,600.00 ส่งงานครบถ้วน เบีนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

64117459227

จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาค จำนวน ๒ เครื่อง ของสำนักงานเลขาบุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเอพาะเจาะจง

3.800.00 บาท

3.800.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง ของสำนักงานเลขาบุการ

3940700156441 ร้านปกรณ์แอร้ 3,800.00องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

7. ผู้'ที่โด้รับการดัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำคัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-59

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่หำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที,ดัดเลือก

1 3940700156441 ร้านปกรณ์แอร์ 641214047798 00042/2565 14/12/2564 3,600.00 ส่งงานครบถ้วน เ'ป็นผู้มีคุฌสมนัดตรงตามเงิ'อบไขที่กำหนด



จ้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่!ครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

64117463983

ซื้อครุภัณฑ์สำปักงาบ รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๓ ๖,๐00 บที่ยู จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ใบการปฏิบัติงานจองกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรภายใบองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
54.200.00 บาท

54.200.00 บาท

6. รายชึ่อผู้เสนอราคา มีดังบี้

รายการพจารผา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เศนอราคา ราคาที่เสบอ

ซื่อครุภัณฑ์สำปักงาบ รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ตํ่ากว่า
1 ๓๖,๐๐๐ บีทียู เพื่อใช้ใบการปฏิบัติงาบของกองการเจ้าหน้าที่ บุคลากรภายใบองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดยะลา
3940700156441 ร้านปกรณ์แอร์ 54,000.00

7. ผู้ท่ี'ใต้,รับการคัดเลือก ได้แก่

0 V เลขประจำคัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / ^  *ล่าดิบ
ผู้เสียภาษีอากร

ขอผูขาย
ในระบบ 6-69 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ

จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเสือก

1 3940700156441 ร้านปกรณ์แอร้ 641214046446 00043/2565 14/12/2564 54,000.00 ส่งงาบครบถ้วน เษีนผู้ฝ็คุณสมบัติตรงตามเ'งอนไขที่กำหนด



ข้อมูลลาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64117467110

3. ขื่อโครงการ จ้างข่อมบำรุงรักษารถบรรทุก ๖ ล้อ ติดตั้งเครบ หมายเลขทะเบํยน ๘๐-(ะ®๗๓ ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 84,626.30 บาท

5. ราคากลาง 84,626.30 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีคังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำคัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ข่อมบำรุงรักษารถบรรทุก ๖ ล้อ ติดตั้งเครน หมายเลข,หะเบยน ๘๐-๕๑๗๓ ยล 0953534000015 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาเอส.พิ.แทรคเตอร์ 84,626.30

7. ผู้ที่โด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำคับ
เลขประจำคัว

ผู้เสียภาษีอากร
ขื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-59

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

หางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาเอส.พิ. 
แทรคเตอร้

1 0953534000015 641214038520 00044/2565 14/12/2564 84,626.30 ส่งงาบครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไข'ที่กำหนด



ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่เครงการ 64117360233

3. ซื่อโครงการ ซื่อเครื่องขาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 8,400.00 บาท

5. ราคากลาง 8,400.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลืยภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 0955537000212 บริษัท ยะลาค้าเหล็ก จำกัด 8,400.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เลืยภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-69

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0955537000212 บริษัท ยะลาค้าเหล็ก จำกัด 641214016576 00045/2565 16/12/2564 8,400.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาบ

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

64127080233

จ้างติดตั้งอปกรณ์ลากจูงสำหรับรถลากจูงกวาดถนน ของกองข่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6.300.00 บาท

6.300.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลืยภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ติดตั้งอุปกรณ์ลากจูงสำหรับรถลากจูงกวาดถนน ของกองข่าง องค์การบริหารส่วน

5959900019248
1

จังหวัดยะลา ขัยการขาง 6,300.00

7. ผู้ที่โด้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว 1 V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วับที่ทำสัญญา /
ลาดบ

ผู้เสียภาษีอากร
ขือผูขาย

ในระบบ 6-59 ใบส่ังซ่ือ ใบส่ังซ่ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 5959900019248 ขัยการข่าง 641214175033 00046/2565 17/12/2564 6,300.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



จ่อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

64127084384

ซื้อพรมคักฝุ่นภายบอก ขนาดกว้าง 120 เซนติเมตร ยาว 690 เซนติเมตร จำนวน 1 ม้วน โดยวธีเฉพาะเจาะจง

27.600.00 บาท

27.600.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 พรมดักฝุ่นภายบอก ขนาดกว้าง 120 เซนติเมตร ยาว 690 เซนติเมตร 0955535000096 ยะลาหยู่ง่วนด้ง 27,600.00

7. ผู้ท่ี'ใต้,รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-ธ9

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0955535000096 ยะลาหยู่ง่วนด้ง 641214216444 00047/2565 21/12/2564 27,600.00 ส่งงานครบด้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบ้เติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



( สำเนา )
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

เริอง ประกาศผู้ซนะการเลนอราคา
จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ ๑  - ๐ ๐ (ะ๑ บ้านบาลอบาต้ะ ตำบลสะเอะ 

อำเภอกรงปีนัง - บ้านหลักเขต ตำบลบันนังสตา อำเภอ'บันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีหนังสือเชิญซวนสำหรับ จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมบำรุง 
รักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑ - ๐๐๕๑ บ้านบาลอบาต๊ะ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปีนัง - บ้านหลักเขต 
ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก น้ัน

โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษา รหัสทางหลวง ยล.ถ ๑-๐๐๕๑ สายบ้านบาลอบาต๊ะ ตำบลสะเอะ 
อำเภอกรงปินัง - บ้านหลักเขต ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับ 
การคัดเสือก ได้แก่ บริษัท อัครพันธุ้ก่อสร้าง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินท้ังสิน ๑๒,๓๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านสามแสนเจ็ดหม่ืนท้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าไข้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเด่น สะมะแอ

สำเนาถูกต้อง

มาลี ทวีพงศ์คักท่ี 
(นางมาลี ทวีพงศ์คักท่ี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
โดย นางมาลี ทวีพงศ์คักท่ี ผู้อำนวยการกองคลัง



(สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

เริอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ ๑-๐0 ๖๘ บ้านคอกช้าง - บ้านปาโจแมเราะ

ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีหนังลือเชิญขวนสำหรับ จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมบำรุง 
รักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-0 0 ๖๘ บ้านคอกช้าง - บ้านปาโจแมเราะ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต 
จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก น้ัน

จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ ๑-0 0 ๖๘ บ้านคอกช้าง - 
บ้านปาโจแมเราะ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ผู้!ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินวรยะลา 
ก่อสร้าง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๑,๖๙๕ ,0 0 0 .0 0  บาท 
(สิบเอ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่า 
ยอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๓0  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

มุขตาร์ มะทา 
(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สำเนาถูกต้อง

มาลี ทวีพงศ์ศักด้ี 
(นางมาลี ทวีพงค์ศักด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๓0  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
โดย นางมาลี ทวีพงศ์ศักด้ิ ผู้อำนวยการกองคลัง



(สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
^ป0ท(^จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ ๑-๐๐๐๕ บ้านหน้าถํ้า ตำบลหน้า

สำ

อำเภอเมืองยะลา - บ้านบาโงยีรา ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก
----------------------------------------------------------------------------------^ 5 ป 0 ก ! ^

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไดัมืหนังลือเชิญซวนสำหรับ จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมบำรุง 
รักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๐๕ บ้านหน้าถํ้า ตำบลหน้าถํ้า อำเภอเมืองยะลา - บ้านบาโงยีรา 
ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก น้ัน

ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษา รหัสทางหลวง ยล.ถ ๑  - ๐๐๐๕ สายบ้านหน้าถํ้า ตำบลหน้าถํ้า 
อำเภอเมืองยะลา - บ้านบาโงยีรา ตำบลละเอะ อำเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท อัครพันธุก่อสร้าง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังสิน 
๑๐,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเด่น สะมะแอ

สำเนาถูกต้อง

มาลี ทวีพงศ์คักด้ี 
(นางมาลี ทวีพงศ์คักด)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
โดย นางมาลี ทวีพงศ์คักดิ้ ผู้อำนวยการกองคลัง



ข่อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายซื่อผู้เสนอราคา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

64127276338

ซื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบ้ติราขการของกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42.200.00 บาท

42.200.00 บาท 

มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซื่อ'วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฎ็บ้ติราขการของกองการเจ้าหน้าที่ 1900700101021 ร้านคอม'โนน 42,200.00

7. ผู้ท่ี'โต้'วับการดัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-69

เลขที่สัญญา /  
ใบ ส่ัง'ซ่ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบลงซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 1900700101021 ร้านคอมไนน้ 641214296263 00051/65 24/12/2564 42,200.00 จัดทำสัญญา/ 9 0  แล้ว เฟ้นผู้มคุฌสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



( สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
๐ ท3ะ‘ชื้อเครื่องโทรสาร จำนวน ๑  เคร่ือง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ 

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง^/5*I'0ก3^

ตามที, องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการชื้อเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้ใน 
การปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ในการนี้ ผู้ใด้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไอทีชิสเต็ม (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน 
ท้ังสิน ๑๔,๙๐๐.๐๐ บาท (หนี่งหมื่นอื่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเปียบ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ ๖  ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

ระเด่น สะมะแอ 
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สำเนาถูกต้อง

ร้สวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑ ๖  ธันวาคม ๒๕๖๔
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ใ. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ท่ีอ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

64127079615

จ้างข่อมและบำรุงรักษารถยบค์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ม-๐๘๙๔ ยล ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธเฉพาะเจาะจง

5.000. 00 บาท

5.000. 00 บาท

6. รายที่อผู้เสนอราคา มีดังบี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายที่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ม-๐๘๙๔ ยล ของกองช่าง

5959900019248 ชัยการช่าง 5,000.00องคการบริหารสวบจังหวัดยะลา

7. ผูที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดบั
เลขประจำตวั 

ผ ูเ้ส ยีภาษอีากร
ท ีอ่ผ ูข้าย

เลขคมุสญั ญ า 
ในระบบ 6 -6 9

เลขทีส่ญัญ า /  
ใบสัง่ซือ้

วนัท ีท่ำสญั ญา /  
ใบสัง่ซือ้

จำนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลท ีค่ดัเลอืก

1 5959900019248 ชยัการชา่ง 641214173139 00053/2565 24/12/2564 5,000.00 สง่งาบครบถว้น เปน็ผูม้คีณุสมบตํตัรงตามเงือ่นไขทีก่ำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายซื่อผู้เสนอราคา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

64117485472

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฎิบํติงานของกองการเจ้าหน้าที่ บุคลากรภายใบองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวัธีเฉพาะเจาะจง

42.400.00 บาท

41.900.00 บาท 

มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสืยภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาบ เพื่อใช้ใบการปฏิบ้ติงาบของกองการเจ้าหน้าที่ บุคลากรภายใน

0953531000049 ห้างหนส่วนจำกัด ยะลาบริบรณ์ 41,900.00องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

7. ผู้ทึ๋Iด้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว 1 V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วับที่ทำสัญญา /
สถานะสัญญาลำดับ

ผู้เสืยภาษีอากร
ขอผู1ขาย

ในระบบ 6-69 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953531000049 ห้างหุบส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 641214263595 00054/65 24/12/2564 41,400.00 จัดทำสัญญา/ 9 0  แล้ว เป๋นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที,กำหนด



จ้อยูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายซื่อผู้เสนอราคา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

64127244574

จ้างเหมาบริการสำเนาเอกสารพร้อมเจ้าเล่มแผนพัฒนาท้องลิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๖๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวธีเฉพาะเจาะจง

49.500.00 บาท

49.500.00 บาท 

มีดังบี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
จ้างเหมาบริการสำเนาเอกสารพร้อมเจ้าเล่มแผนพัฒนาท้องลิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

0953535000256 ห้างท้นส่วนจำกัด ยะลาการพิมพ์ (1992) 49,500.00ขององคการบริหารสวบจังหวัดยะลา

7. ผู้ท่ี'ได้'รับการคัดเสือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-ธ?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วับที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953535000256
ห้างท้นส่วนจำกัด ยะลาการพิมพ์

641214296012 00055/2565 24/12/2564 49,500.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผ้มีคณสมบ้ต๊ตรงตามเงิอนไขที่กำหนด
(1992)



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64127209515

3. ขื่อโครงการ จ้างบำรุงรักษาลิฟด้โดยสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 30,000.00 บาท

5. ราคากลาง 30,000.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ดูแลบำรุงรักษาลิฟด้โดยสาร ตั้งแต่ ธันวาคม ๒(ะ๖๔ - กันยายน ๒๔๖๔ ระยะเวลา ง'1 3900700255814 ซมทองเซอรวิส 30,000.00๑ 0  เดอบ

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว . V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
สถานะสัญญาลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ซอผู้ขาย

ในระบบ 6-69 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน เหตุผลทคัดเลือก

1 3900700255814 ขุมทองเซอร์วิส 641214284871 00056/2565 24/12/2564 30,000.00 จัดทำสัญญา/ 9 0  แล้ว เป๋นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



( สำเนา)
ประกาศองคการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชดุเคร่ืองเสยีงกลางแจ้ง จำนวน ๑ ชุด ชองสำนัก
ปลัด โดยวิธเีฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง 
จำนวน ๑  ชุด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ครุภัณฑฺไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บภดลโทรทัศน ์
2 (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ีงแสนแปดหม่ืนสองทันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่า 
เพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธี ้
(นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธ้ี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราขการ 
แทน

บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ข่อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ขื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

64117417497'

จ้างจัดทำวารสารเพื่อการประซาส้มพับธ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดย1วิธีคัดเลือก
/

1.400.000. 00 บาท

1.400.000. 00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
จ้างจัดทำวารสารเพื่อการประขาส้มพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

0905564005645 บริษัท อฃิร คริเอขั่น จำกัด 1,462,500.00

0953564000579 ห้างหุนส่วนจำกัด เอสมี อินสไปธ์ 1,425,000.00

7. ผู้'ที่โต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ขื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-69

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่ดัดเสือก

1 0953564000579 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสมี อินสไปร์ 641224005715 00058/2565 27/12/2564 1,400,000.00 ส่งงานตามกำหนด
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค 
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ด่ํา 
สุด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

64117506983

ซื่อพัดลม จำนวน ๖ ตัว เพี่อใช้ใบการปฎิบ้ติงานของกองการเจ้าหน้าที่ บุคลากรภายใบองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวัธีเฉพาะเจาะจง

2,400.00 บาท

5. ราคากลาง 2,396.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีตังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ซื่อพัดลม เพี่อใช้ใบการปฎิบติงาบของกองการเจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในองค์การ

0953540000609 โขคขัยยะลาการไฟฟ้า 2,396.00บริหารส่วนจังหวัดยะลา

7. ผู้ท่ี'โด'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-ธ?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ่ือ

วับที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ่ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953540000609 โชคขัยยะลาการไฟฟ้า 641214263176 00059/2565 27/12/2564 2,396.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



( สำเนา)
ประกาศองคการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (11:0) แบบ ร๓ ลเ! IV  จำนวน ๑ เคร่ือง เพ่ือใช้ใน 
การปฏบัิตงิานของกองการเจ้าหนา้ท่ี บคุลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธเีฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ ซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (1^0) แบบ 5๓311 IV  
จำนวน ๑ เคร่ือง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาบของกองการเจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาร ' ^ 1 1 1 ะ,ไดยวธเฉพาะเจาะจง บัน

ซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (แเะอ) แบบ 5๓311 IV เพื่อใช้ใบการปฏิบัติงาบของกองการเจ้าหน้าที่ บุคลากร 
ภายใบองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โซคชัยยะลาการไฟฟ้า โดย 
เสนอราคา เป็นเงินท ั้งสิน ๑ ๖ ,๙ ๙ ๐ .0 ๐  บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยเก ้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีรุ)ลค่าเพ่ิมและ 
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ ๖  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเด่น สะมะแอ 
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(บางรัสวรรผ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑ ๖  ธันวาคม ๒๔๖๔
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราขการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ข้อมูลสาระสำคัญใน สัญญา

1. หน่วยงาบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64117499419

3. ซื่อโครงการ ซื้อผู้เย็น จำนวน ๑ เครื่อง เฟ้อใช้ในการปฏิบ้ติงาบของกองการเจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 8,500.00 บาท

5. ราคากลาง 8,500.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ซื้อผู้เย็น เพื่อใช้ในการปฏิบ้ติงาบของกองการเจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดยะลา

0953540000609 โขคขัยยะลาการไฟฟ้า 7,290.00

7. ผู้ที่ใด'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-(ว่?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วับที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953540000609 โชคขัยยะลาการไฟฟ้า 641214261802 00061/2565 27/12/2564 6,990.00 ส่งงาบครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลลาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาบ องค่การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64127196819

3. ซื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ภาคสนามโดยริธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 8,500.00 บาท

5. ราคากลาง 7,000.00 บาท

6. รายซื่อผ้เสบอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำคัวตู้เสียภาษีอากร รายซื่อตู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ภาคสนาม 3959900528651 นภดลโทรทัศน์ 2 7,000.00

7. ผูที่ได้รับการคัดเสือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำคัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

ตู้เสียภาษีอากร
ขอผู1ขาย

ใบระบบ 6-ธก ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเสือก

1 3959900528651 นภดลโทรทัศน์ 2 641214295807 00062/65 27/12/2564 7,000.00 ส่งงาบครบถ้วน เฟ้นตู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

64127095088

ซื่อจัดซื่อแบตเตอรี่ ขนาดแรงดับ ๑๒ โวลต์ กระแส ๘๐ แอมป้ ขั้ว 8 ชนิดแบตเตอรี่เติมนํ้ากลั่น (แบบเปียก) จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเอพาะเจาะจง

3.000. 00 บาท

3.000. 00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

จัดซื่อแบตเตอรี่ ขนาดแรงดัน ๑๖ โวลต์ กระแส ๘๐ แอมป์ ขั้ว ?! ชนิดแบตเตอรี่เติม
1

บากลั่น (แบบเปียก) จำบวบ ๑ ลูก
0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 3,000.00

7. ผู้'ท่ีโต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ใบระบบ 6-6?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ่ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบสั่งซ่ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 641214206007 00063/2565 27/12/2564 3,000.00 ส่งงาบครบล้วน เปีนผู้มีคุณสมปีติตรงตามเง่ือน'โฃที่กำหนด



( สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้'ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเสือก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก บ้ัน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับ 
การคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดือแป วัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลืต) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ัง 
สัน ๕,๗๘๕,0 ๐ ๐ .0 0  บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าชนส่ง ค่าจด 
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕ ๖๔

มุขตาร์ มะทา 
(นายมุขดาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สำเนาถูกต้อง

มาลี ทวีพงค์คักดี ้
(นางมาลี ทวีพงศ์คักด้ี)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
โดย นางมาลี ทวีพงค์คักด ผู้อำนวยการกองคลัง



( สำเนา)
ประกาศองคัการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือ๓ยะยางรถขุดรุ่น บ๔๔-๖ และบุ้งก๋ีขุดรุ่น บ๔๔-๖ สำหรับรถหมายเลข
ทะเบือน ตค - ๔๗๖ ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องคัการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ ซื้อเกี๊ยะยางรถขุดรุ่น บ๔๔-๖ และบุ้งกี๋ขุดรุ่น 
ช๔๕-๖ สำหรับรถหมายเลขทะเบียน ตค - ๔๗๖ ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

เกี๊ยะยางรถขุดรุ่น บ๔๔-๖ และบุ้งกี๋ขุดรุ่น ช๔๕-๖ สำหรับรถหมายเลขทะเบียน ตค - ๔๗๖ ยล จำนวน 
๒ รายการ ผู้!ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คูโบด้าบีตตาปีจักรกล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลืก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินท้ังสิน ๙๗,๒๐๐.๐๐ บาท (เก้าหม่ืนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด 
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แช่หลี 
(นางรัสวรรผ แช่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศฃ้ีนเว็บวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๔๖๔
โดย นางรัสวรรณ แช่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ข้อยูลสาระสำคัญใบสัญญา

1 . หน่วยงาน องค์การบรัหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64127226446

3. ท่ีอ'โครงการ จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขหะเบียน กข - ๕๘๓๐ ยล โดยวิธเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 2,730.64 บาท

5. ราคากลาง 2,730.64 บาท
1 V

6. ราย'ขอผูเสนอราคา มดงน

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสิยภาษอากร รายที่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-๕๘๓๐ ยล 0945525000018 บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดํ่ง (1972) จำกัด 2,730.64

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสิยภาษัอากร
ที่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ใบระบบ 6-09

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0945525000018
บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) 
จำกัด

641214343463 00065/2565 29 /12/2564 2,730.64 ส่งงาบครบถ้วน เบีบผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด


