
(ส ำเน า)
ประกาศองค์การบ1หารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ซนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านฆาเต็ง - บ้านปอเอาะ หมู่ท่ี ๖ 
ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอ'บันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีหนังสือเชิญซวนสำหรับ จ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย 
บ้านฆาเต็ง- บ้านปอเอาะ หมู่ท่ี ๖  ตำบลเข่ือนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก น้ัน

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านฆาเต็ง-บ้านปอเอาะ หมู่ท่ี ๖  ตำบลเข่ือนบางลาง อำเภอ'บัน'นังสตา จังหวัด 
ยะลา (๗๒.๑๔.๑๐.๐๑) จำนวน ๑ แห่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฃายูตี การโยธา (ขายส่ง,ขาย 
ปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังสิน ๒,๔(ะ๐ ,0 0 ๐ .๐ ๐  บาท (สองล้านสี่แสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) รวมภาษี 
มูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขบส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธ้ี

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรผ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทบ 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๑  เมษายน ๒๕๖๕
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



(ส ำเน า)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปาลอบาตะ
ขอยจุฬา หมู่ท่ี ๑๓ ตำบลตลิ่งชัน อำ๓ อบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีหนังสือเช้ญซวนสำหรับ งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านปาลอบาติะ - ซอยจุฬา หมู่ท่ี ๑๓ ตำบลตล่ิงชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก น้ัน

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปาลอบาต๊ะ-ซอยจุฬา หมู่ท่ี ๑๑ ตำบลตล่ิงชัน อำเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา (๗๒.๑๔.๑๐.0๑ ) จำนวน ๑ แห่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ มุซิกรรมวิศวการโยธา (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้ 
บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒,๙๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสบส่ีหม่ืนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธ้ิเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธ้ี

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๕
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราฃการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ขอมูลสาระสำคัญในสญัญา

1. ทนวยงาน องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขทโครงการ 65047154163

3. ข่ือโครงการ ข้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด จำบวน ๘ รายการ โดยวิธเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 56,590.00 บาท

5. ราคากลาง 56,590.00 บาท

6. รายข่ือผ้เสนอราคา มตังน้ี

รายการพจิารณา เลขประจำฅัวผูเ้สยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำบวบ ๘ รายการ 3801600463611 ร้าน โกไข่การไฟฟ้า 56,590.00

7. ผู้'ท่ีโด้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขท่ีสัญญา / วันท่ีทำสัญญา /ลาดบ ผูเ้สยีภาษีอากร ขอผูขาย ในระบบ 6-0? ใบส่ัง'ซ้ือ ใบล่ังซ้ึอ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลอก

1 3801600463611 ร้าน โกไข่การไฟฟ้า 650414325784 00289/2565 06/05/2565 56,320.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบํต๊ตรงตามเงือบไขท่ีกำหนด



ข่อมลูสาระสำคัญในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ท่ีอ,โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

65047243795

ช้ือชุดตรวจ (10\4ว-19 &ก!เฐรท 56117651 1015 เพ่ีอตรวจหาเช้ือไวรัสโควิด-๑ ๙ สำหรับเจ้าหน้าท่ีสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาท่ีมีความเสิยงสูง
ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (ดวห■ ฟ โโรร รรณกฐ) โดยวิธเีฉพาะเจาะจง
27.000. 00 บาท

27.000. 00 บาท

6. รายท่ีอผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายการพจิารณา เลขประจำควัผู้เสยิภาษอากร รายชึอ่ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ
ชุดตรวจ (ะอบ!อ-19 /\ก1เ5รก 56ป 76511015 แบบตรวจทางจมก ก้านยาว ปลายน้ีม1 ๑ กล่อง/ชุด ๑ รายการ 0955560000711 บริษัท เพีอ่บยา จำกดั 27,000.00

7. ผู้ท่ี!ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำคัว 1 V เลขคุมลัญญา่ เลขท่ีสัญญา / วันท่ีทำสัญญา /ลาดิบ ผู้เสิยภาษอากร ขึอผูขาย ในระบบ ร-6 ? ใบส่ังช้ือ ใบส่ังช้ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

1 0955560000711 บริษัท เพีอ่นยา จำกัด 650414329324 290/65 06/05/2565 27,000.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบตตรงดามเงอนไขท่ีกำหนด



(ส ำเน า)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมแม่น้ําปัตตานี บ้านตาราแดะ 
หมู่ท่ี ๓ - บ้านตะโต๊ะสาลี หมู่ท่ี ๔ ตำบลบันนังสาเรง อำ๓ อเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มืหนังลือเช้ญซวนสำหรับ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายริมแม่น้ําปัตตานี บ้านตาราแดะ หมู่ท่ี ๓ - บ้านตะโล๊ะสาลี หมู่ท่ี ๔ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด 
ยะลา โดยวิธีคัดเลือก น้ัน

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมแม่น้ําปัตตานี บ้านตาราแดะ หมู่ท่ี ๓-บ้านตะโล๊ะสาลี หมู่ท่ี ๔ 
ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (๗๒.๑๔.๑๐.๐๑ ) จำนวน ๑ แห่ง ผู้[ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุไหง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ัง 
ส้ิน ๒,๗๔๕,๐00.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนส่ีหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ 
มุขตาร์ มะทามุขตาร์ มะทา

สำเนาลูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(บางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทบ 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๗ เมษายน ๒๔๖๔
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราขการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ข้อยูลสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา '

2. เลข'ท่ีโค'รงการ 65047277016

3. ซ่ือโครงการ จ้างข้อมบำรุงเคร่ืองพมิพ ์รหัสครุภัณฑ์ ๔©๖-๕๔-๐๖๖๔ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 1,950.00 บาท

5. ราคากลาง 1,950.00 บาท

6. รายซ่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายการพจิารณา เลขประจำดัวผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สบอ

1 ข้อมบำรุงเคร่ืองพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ ๔®๖-๔๔-ฯว๖๖๔ 1900700101021 ร้านคอมไบพ์ 1,950.00

7. ผู้'ท่ี!ด้รับการคัด1สิอก ได้แก่

เลขประจำตัว ซ่ือผู้ขาย เลขคุมสัญญา เลขท่ีสัญญา / วับท่ีทำสัญญา / สถานะสัญญาลาดิบ ผูเ้สยีภาษีอากร ใบระบบ ร-ธ? ใบลังซ้ือ ใบลังซ้ือ จำนวนเงิน เหตุผลทคัดเลอก

1 1900700101021 ร้านคอมไนน์ 650414325957 00291/2565 09/05/2565 1,900.00 ส่งงานครบล้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเ'งอนไขท่ีกำหนด



( สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. ข้ามบึงลาโม๊ะ บ้านบูเก๊ะลาโม๊ะ 
หมู่ที' ๖ ตำบลอาซ่อง อำ๓ อรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีหนังสือเข้ญซวนสำหรับ จ้างโครการก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. 
ข้ามบึงลาโม๊ะ บ้านบูเก๊ะลาโม๊ หมู่ท่ี ๖ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก น้ัน

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามบึงลาโม๊ะ บ้านบูเก๊ะลาโมัะ หมู่ท่ี ๖  ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน 
จังหวัดยะลา (๗อ.๑๔.๑๑.๑๙ ) จำนวน ๑ แห่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดผีเส้ือและดอกไม้ 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ืน ๒,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าซนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใข้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔

ระเด่น สะมาแอ

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(บางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๔๖๔
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาบ

2 .  เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบรํหารสว่นจังหวัดยะลา

65057039672

ซ้ือพดัลมหนา้เคร๋ึองยนต์ สำหรับรถชุดตีนตีนตะขาบ หมายเลขทะเบยีน ตค - 231 ยล จำนวน 1 ชุด โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

5.885.00 บาท

5.885.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มิดังน้ี

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 พดัลมหนา้เคร่ืองยนต์ สำหรับรถชุดดินตีนตะขาบ หมายเลขทะเบยีน ตค - 231 ยล 5959999020642 รา้นบับ่ชุย่เลีย่ง อาหลัย่ยนตร์ 5,885.00

7. ผู้ท่ีไค้รับการดัดเลีอก ไค้แก่

เลขประจำตัว -1 - เลขคุมสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันท่ีทำสัญญา /
ลาดบ ผูเ้สยีภาษอีากร ขอผขูาย

ในระบบ 6-69 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลพดิดัเลอก

1 5959999020642 ร้านบัน่ชุ่ยเลีย่ง อาหลัย่ยนตร์ 650514107435 00294/2565 17/05/2565 5,885.00 ส่งงานครบถ้วน เบนีผู้มีคุณสนบ้ตตรงดามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขทีโครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

65047418482

จ้างซอ่มและบำรุงรักษารกขดุดนิตนีตะขาบ หมายเลขทะเบยีน ตค-๒๓๑ ยล โดยวธิเีอพาะเจาะจง

23.430.00 บาห

23.430.00 บาท

องค์การบริหารสว่นจังหวัดยะลา'

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มีดังบี้

รายการพจารณา เลขประจำดวัผูเ้ลยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ

1 ซอ่มและบำรุงรักษารถขุดดิบตีนตะขาบ หมายเลขทะเบยีน ตค-๒๓๑ ยล 0992002415104 ห้างหุ้นส่วนสามัญ อูว่ฒันย์นตแ์ทรคเดอร์ 23,430.00

7. ผู้ทโีต้รับการคัคเลอีกโตแ้ก่

ลำดับ
เลขประจำควั 

ผูเ้ลยีภาษอีากร
ขือ่ผูข้าย

เลขคุมสญัญา 
ใบระบบ 6-69

เลขทีสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันททีำสญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทคีดัเสอืก

ห้างหุ้นส่วนสามัญ อู่'วัฒน่ยนต์ 
แทรคเตอร์1 0992002415104 650514085405 00295/2565 17/05/2565 23,430.00 ส่งงานครบถ้วน เบนผมูคผุสมบตตรงตามเงอนไขหกำหนด



ขอ้มลูสาระสา์คญัในสญัญา

1. หน่วยงาน องค์การบรํหารสว่นจังหวัดยะลา

2. เลขพ่ีโครงการ 65057038939

3. ช่ือโครงการ จา้งทำตรายาง เพ่ีอใช้ในการปฏิบ้ตงานของกองคลัง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 9,720.00 บาท

5. ราคากลาง 9,720.00 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาพีเ่สนอ

1 จา้งทำตรายาง เพีอ่ใช้ใบการปฏิบ้ตงาบของกองคลัง 3959900086844 ร้านพงป์ศิลป์บล็อก 9,720.00

7. ผู้พ่ีได้รับการคัดเลึอก ได้แก่

เลขประจำตัว 4 " เลขคุมสญัญา เลขพีสั่ญญา / วันพ่ีทำสญัญา /
ลาด่บ

ผูเ้สยีภาษอีากร
ขอผขูาย

ในระบบ 6-0? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทคดัเลอก

1 3959900086844 ร้านพงป์ศิลป์บล็อก 650514122426 00296/2565 17/05/2565 9,720.00 ส่งงานครบถ้วน เปน็ผู้มีคณุสมบติ้ตรงตามเง่ือนไขพีก่ำหนด



(ส ำ เน า)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ 
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

จ้างสำรวจความพึงพอใจ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ มหาวิทยาลัยราซภัฎ 
ยะลา โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังสัน ๕๙,๐๐๐.๐0 บาท (ห้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณิซาพร โอภาโส

สำเนาถูกต้อง

เพ็ญนภา พรพระสงฆ์ 
(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศขึ้นเว็บวันท่ี ๑ ๐  พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
โดย นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์ ผู้อำนวยการกองคลัง



ขฮ้ยลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65057085393

3. ซ่ือโครงการ จา้งซอ่มแขมเครือ่งคอมพวิเตอร ์จำนวน ๑ เครือ่ง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 2,500.00 บาท

5. ราคากลาง 2,500.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จ้างซอ่มแขมคอมพวิเตอร์ 1900700101021 ร้านคอมไนน่ 2,500.00

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสญัญา เลขท่ีสัญญา / วันทีท่ำสญัญา /ลาดบ
ผูเ้สยีภาษอีากร ซอผขูาย ในระบบ 6-6? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทคดัเลอืก

1 1900700101021 ร้านคอมไนน่ 650514182007 298/65 19/05/2565 2,500.00 ส่งงานครบล้วน เปน็ผูมี้คณุสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



ขอ้มลูสาระสา์คญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ึโครงการ

3. ข๋ึอโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายชีอ่ผูเ้สนอราคา

องคก์ารบรหารสว่นจังหวัดยะลา 

65057039629

จา้งทำตรายาง เพ่ือใชใ้นการปฎิฟติ้ราชการของกองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6.740.00 บาท

6.740.00 บาท 

มดีงันี้

รายการพจารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายฃือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จา้งทำตรายาง เพือ่ใช้ไนการปฎิบ้ติราชการของกองช่าง 3959900086844 ร้านพง,ษ์สีลป์บลํอก 6,740.00

7. ผู้ท1ด้วับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันท่ีทำสัญญา /
ลาดบ

ผูเ้สยีภาษอีากร ขอผขูาย
ในระบบ 6-69 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลหดัดเสิอก

1 3959900086844 ร้านพงษ์สีลป้บล๊อก 650514123145 00299/2565 20/05/2565 6,740.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสนบ้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ชอ้ยลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน 

ว.. เลขท่ีโครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. ง’ปประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65057262485

จ้างเหมารถบสัโดยสารปรับอากาศ จำบวบ ๑ คัน เพีอ่ใชใ้นโครงการอบรมพฒันาศกัยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด ประจำปงีบประมาณห.ศ. ๒๕๖๕
โดยวธเีฉพาะเจาะจง
52.000. 00 บาท

52.000. 00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มึตัง'น้ี

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ
จ้างเหมารถบสัโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน เพ่ีอใช้ใบโครงการอบรมพัฒนา

1 ศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารสว่นจังหวัด ประจำ 
ปงิบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕

3959900014282 รุง่จำลองทวัร์ 52,000.00

7. ผู้'ท่ีได้รับการคัดเสือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสญัญา เลขท่ีสัญญา / วันทีท่ำสญัญา /ลาดบ
ผูเ้สยีภาษอีากร

ชอิผขูาย
ในระบบ 6-ธก ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลพคิดัเสอืก

1 3959900014282 รุ่งจำลองทวัร์ 650514252795 00300/2565 20/05/2565 52,000.00 ส่งงานครบถ้วน เปน็ผูมี้คุณสมบต้ตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งน!}ระมาณ

5. ราคากลาง

องค์การนรหารส่วนจังหวัดยะลา

65057235864

จ้างซอ่มบำรุงรถยนตต์รวจการณ ์หมายเลขทะเปยีน กค-๒๔๒๐ ยล ของสำนกัปลัดองค์การบรหารส่วนจังหวัด โดยวธิเฉพาะเจาะจง

16.104.33 บาท

16.104.33 นาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยิภาษอากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ซอ่มบำรุงรถยนตต์รวจการณ ์หมายเลขทะเปยีน กค-๒๔๒๐ ยล ของสำนักปลัด
0945482000011 บริษัท พธิาบพาณซิย ์ จำกดั 16,104.33องคการบริหารสวนจังหวัด

7. ผู้ทีโ่ดรั้บการคดัเลือกไดแ้ก่

0  0-* เลขประจำตัว 1 V เลขคมุสญัญา เลขทีสั่ญญา / วันทีท่ำสญัญา /ลาดับ
ผูเ้สยีภาษอีากร

ขอิผขูาย
ในระบบ 6-6? ใบส่ังซ้ีอ ใบส่ังซ้ือ จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0945482000011 บริษัท พธิาบพาณชิย ์ จำกดั 650514257098 00301/2565 20/05/2565 16,104.33 ส่งงานครบถ้วน เปบีผู้มคุีณสมบต้ต๊รงตามเงิอนไขทีก่ำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก่์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65057224734

จา้งซอ่มเครือ่งคอมพวิเตอร ์จำนวน ๑ เคร่ือง ของกองคลัง องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา โดยร!ิ)เฉพาะเจาะจง

2.240.00 บาท

2.240.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร จำนวน ๑ เคร่ือง ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ยะลา 1900700101021 ร้านคอม'โบน์ 2,240.00

7. ผู้ท่ีโด้รับการดัดเสิอก ได้แก่

6 0 เลขประจำตัว -/ " เลขคุมสญัญา เลขทีสั่ญญา / วับทีท่ำสัญญา /ล๊าด่บ
ผูเ้สยีภาษอีากร ขอผขูาย

ในระบบ 6-69 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทดิดัเลอก

1 1900700101021 ร้านคอม'โนน 650514229163 00303/2565 23/05/2565 2,240.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



(สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางถนนห่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน ๒๕ สายทาง 

โดยแบ่งเป็น ๓ ชุด (ชุดท่ี ๑ ใบเขตพ้ืนท่ี อ.เมืองยะลา อ.รามัน อ.ยะหาและอ.กาบัง, ชุดท่ี ๒ ใบเขตพ้ืนท่ี 
อ.บันนังสตาและอ.กรงป็บัง, ชุดท่ี ๓ ในเขตพ้ืนท่ี อ.เบตงและอ.ธารโต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที ่ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ไดม้โีครงการ จา้งเหมาตดัหญา้ไหลท่างถนนทีอ่ยู่ในความรบัผดิ 
ขอบขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา จำนวน ๒๕ สายทาง โดยแบง่เปน็ ๓ ชุด (ขุดท่ี ๑ ในเขตพืน้ที ่ อ.เมอืงยะลา 
อ.รามนั อ.ยะหาและอ.กาบงั, ขุดที ่ ๒ ในเขตพืน้ที ่ อ.บนันงัสตาและอ.กรงปบีงั, ขุดท่ี ๓ ในเขตพืน้ที ่ อ.เบตงและ 
อ.ธารโต) โดยวธิเีฉพาะเจาะจง น้ัน

๑ .จา้งเหมาบรกิารตดัหญา้ถนนทีอ่ยไูนความรบัผดิชอบขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ใบเขตพืน้ที ่
อำเภอเมอืงยะลา, อำ๓ อรามนั, อำเภอยะหาและอำเภอกาบงั จำนวน ๙ สาย ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ไดแ้ก ่บายอสุมาน 
อาบถูดัสา โดยเสนอราคา เปน็เงินทัง้สิน้ ๖๓,๙๐๐.๐๐ บาท (หกหมืน่สามพนัเกา้รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษอีืน่ ค่าขนส่ง 
คา่จดทะเบยีน และคา่ใขจัา่ยอืน่ๆ ท้ังปวง

๒. จา้งเหมาบรกิารตดัหญา้ถนนทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ในเขตพืน้ท่ี 
อำเภอบนับงัสตาและอำเภอกรงปบีงั จำนวน ๘ สาย ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ได้แก ่นายลาเตะิ อภบิาลแบ โดยเสนอราคา 
เปน็เงนิทัง้สิน้ ๗๙,๒๐๐.๐๐ บาท (เจด็หมืน่เกา้พนัสองรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษอีืน่ ค่าขนส่ง คา่จดทะเบยีน และคา่ใช ้
จา่ยอืน่ๆ ทัง้ปวง

๓. จา้งเหมาบรกิารตดัหญา้ถนนทีอ่ยูใ่นความรบัผดิขอบขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ในเขตพืน้ท่ี 
อำเภอเบตงและอำเภอธารโต จำนวน ๘ สาย ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ไดแ้ก ่นายมะรดูง้ สะมะแอ โดยเสนอราคา เปน็เงิน 
ท้ังส้ิน ๙๒,๒๐๐.๐๐ บาท (เกา้หมืน่สองพบัสองรอ้ยบาทถว้น) รวมภาษอีืน่ ค่าขนส่ง คา่จดทะเบยีน และคา่ใช ้
จา่ยอืน่ๆ ทัง้ปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเด่น สะมะแอ

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลื 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



\
ขอมลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนว่ยงาบ

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. ง'ขประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา 

65057287399

ช่ือต้นไม้ และปุย่คอก (อบแห้ง) เพ่ือใช้ในโครงการเทิดพูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษตัรย์ิ โดยวธเีฉพาะเจาะจง

19,000.00 บาท

14,650.00 บาท 

มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จัดช่ือด้นไม้ และปุย่คอก (อบแห้ง) เพ่ีอใช้ใบโครงการเทิดพูนสถาบันชาติ ศาสนา พระ 
4, 0 ^ 1119900183034 สวนอ'ทองไม้ประดับ 14,650.00มหากษตัริย

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการดัดเสีอก ได้แก่

เลขประจำตวั ๘ * เลขคุมสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันท่ีทำสัญญา /ลาดับ
ผูเ้สยีภาษอีากร

ขอผขูาย
ในระบบ 6-ธ? ใบส่ังช่ือ ใบส่ังช่ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทดิดัเลอก

1 1119900183034 สวนอูทองไม้ประดับ 650514294485 00307/2565 24/05/2565 14,000.00 ส่งงานครบถ้วน เษีนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขพีก่ำหนด



จอ้มเุลสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน องคการบรัหารสว่นจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65057096314

3. ข่ือโครงการ จา้งทำตรายาง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 4,570.00 บาท

5. ราคากลาง 4,570.00 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยืภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ตรายาง 3959900086844 พงบ์สืลป์บล๊อก 4,570.00

7. ผู้ที!่.ด้รับการคัตเลีอก ได้แก่

เลขประจำตวั 1 V เลขคุมสญัญา เลขท่ีสัญญา / วันทีท่ำสญัญา /ลาดิบ
ผูเ้ลยีภาษอีากร ฃือผูซาย

ในระบบ 6-6? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทคดัเลอก

1 3959900086844 พงษ์สืล'ป้บล๊อก 650514210820 00308/2565 24/05/2565 4,570.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัใบสญัญา

1. หนว่ยงาบ

2. เลขท่ีโครงการ

3. ชีอ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารลว่นจังหวัดยะลา

65057243007

ซ้ือวัสดุอปุกรณส์ำหรับใช้ในโครงการสง่เสริมและพฒันาอาซพีสตริการทำลวดลายฝาซด้ีวยริบบิน้โดยวิธเีฉพาะเจาะจง

23.780.00 บาท

23.780.00 บาท

6. รายชอีผูเ้สนอราคา ฐดงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายชอีผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

วัสดอปกรณเ์พือ่ใช้ในโครงการสง่เสริมและพฒันาอาซพีสตริการทำลวดลายฝาซด้ีวย 4 0 V •ฝ*'1
ริบบ้ิน จำนวน ๗ รายการ 3959900189074 นายราวบิ วิลาสคมภร 23,780.00

7. ผู้ท่ี!,ด้รับการคัดเสิอก ได้แก่

เลขประจำตวั เลขคุมสญัญา เลขทีสั่ญญา / วันท่ีทำสัญญา /ลาดับ
ผูเ้สยีภาษอีากร ขอผขูาย

ในระบบ 6-09 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลหคดัเลอก

1 3959900189074 นายราวนิ วิลาสคมัภร์ี 650514301625 00309/2565 24/05/2565 23,780.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนโขท่ีกำหนด



ข้อรุ]ลสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2 .  เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรํหารสว่นจังหวัดยะลา

65057096785

จา้งทำปา้ยประขาสมัพนัธ ์จำนวน ๓๙ รายการ สำนักปลัด โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

10.575.00 บาท

10.575.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ป้ายประขาสัมพนัธ์ 0953557000208 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาฮัดดีไซน์ กรุ๊ป 10,575.00

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเสือก ได้แก่

เลขประจำตัว 1 V เลขคุมสญัญา เลขท่ีสัญญา / วันท่ีทำสัญญา /สำดับ ผูเ้สยีภาษอีากร ฃอีผูขาย
ในระบบ 6-0? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีดั่ดเสอืก

1 0953557000208 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ่าฮัดดีไซบ กรุ๊ป 650514141422 00310/2565 24/05/2565 10,575.00 ส่งงาบครบถ้วน เปน็ผูมี้ค๓ุสมใ^ตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



จอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา 

65057144305

จ้างทำปา้ยศนูย์ขว่ยเหลอืประซาขนขององคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลา สำนักปลัด โดยวธิเฉพาะเจาะจง

2.400.00 บาห

2.400.00 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
จ้างทำปา้ยศนูย์ชว่ยเหลอืประซาขบขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดยะลา ซบิดจองพ้ืน 
ปา้ยเปน็อะคริลคื พร้อมเสาสงู ๒.๒0  เมตร และกรอบอลมูเีนยีม ขบา 0.๖0X๑.๖0 
ม.

0953557000208 ห้างหุน้ส่วนจำกัด ฟาฮดัด!ีซน ่กรุ๊ป 2,400.00

7. ผู้'ที!่ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว 1 V เลขคมุสญัญา เลขทีส่ญัญา / วับทีท่ำสญัญา /ลาดบ
ผูเ้สยีภาษอีากร ขอืผขูาย

ใบระบบ 6-ธ? ใบลังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลพคิดัเลือก

1 0953557000208 ห้างหุน้ส่วนจำกัด ฟาฮดัด!ีซน ่กรุ๊ป 650514216508 00311/2565 24/05/2565 2,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



(ส ำ เน า)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถบดล้อเหลีก หมายเลขทะเบียน ถฃ-๔๗ ยล 
ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถบดล้อเหลีก หมายเลข 
ทะเบียน ถฃ-๔๗ ยล ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ซ่อมและบำรุงรักษารถบดล้อเหล็ก หมายเลขทะเบียน ถข-๔๗ ยล ของกองช่าง องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดยะลา จำนวน ๑  คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน เคเฮึม-แทรกเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอ 
ราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๑,๗๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหม่ืนหน่ึงพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำเนาถูกต้อง

เพ็ญนภา พรพระสงฆ์ 
(บางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
โดย นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์ ผู้อำนวยการกองคลัง



( สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง ของกองยุทธศาสตร์และงบ
ประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จำนวน ๓ เคร่ือง 
ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ในการนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านปกรณ์แอร์ {ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังสิน 
๔,๘๐๐.๐๐ บาท (ท่ีพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๕

กัสมะห์ เกื้อกูล 
(นางกัสมะห้ เก้ือกูล)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ปฏิบัต 
ราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สำเนาถูกต้อง

เพ็ญนภา พรพระสงฆ์ 
(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศขึ้นเว็บวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๖๔ 
โดย นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์ ผู้อำนวยการกองคลัง



ขอ้มลสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาบ

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65057368555

ซ้ือวัสดุสำนักงาบ เพีอ่ใชใ้นการปฏนิสัริาชการของกองการเจ้าหนา้ที ่ จำบวบ ๒(ะ รายการ โดยวธิเีอพาะเจาะจง

50.306.00 บาท

50.306.00 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ซ้ือวัสดุสำนักงาน เพีอ่ใชใ้นการปฎนิตัริาชการของกองการเจ้าหนา้ที่ 0953531000049 หา้งหุน้ส่วนจำกัด ยะลาบรบิรูณ์ 50,306.00

7. ผู้ท่ีโด้รับการดัดเลิอก ได้แก่

*  V
เลขประจำตัว 1 แ เลขกมุสญัญา เลขท่ีสัญญา / วันท่ีทำสัญญา /ลาดบ

ผูเ้สยีภาษอีากร
ฃอผูขาย

ใบระบบ 6-69 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทสิดัเลอก

1 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบรูณ์ 650514341573 00314/2565 31/05/2565 50,306.00 จดัทำสญัญา/ 9 0  แล้ว เษบีผูมี้กุณสมนดัตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



( สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (^00655 ?0เก*) แบบท่ี ๒
จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ ซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (/\๐:655 

เกเ:) แบบท่ี ๒ จำบวบ ๘ เคร่ือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (/เ(ะ0655 เ5๐เทป แบบท่ี ๒ จำนวน ๘ เคร่ือง ผู้ได้รับการคัดเลือก 

ได้แก่ บริษัท 24 คอมมูนิเคข่ํน จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
๑๖๘ ,๐0๐.0๐ บาท (หน่ึงแสนหกหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

ระเด่น สะมะแอ 
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบ้ตราซการ 
แทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สำเนาถูกต้อง

เพ็ญนภา พรพระสงฆ์ 
(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
โดย นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์ ผู้อำนวยการกองคลัง



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2 .  เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65057339671

ซ้ือวัสดุสำนักงาน เพือ่ใชใ้บการปฏบต๊้ราชการของกองคลัง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวธเีฉพาะเจาะจง

48.680.00 บาท

48.680.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 วัสดุสำนักงาน เพือ่ใช้ใบการปฎิบ้ตราขการของกองคลัง 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบรบิรูณ์ 48,680.00

7. ผู้ที!่.ด้รับการดัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว ! เ/ เลขคุมสญัญา เลขท่ีสัญญา / วันท่ีทำสัญญา /ลาดบ
ผูเ้สยีภาษอีากร

ขอผขูาย
ในระบบ 6-09 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลพดิดัเลอืก

1 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบรูณ์ 650514341380 00316/2565 31/05/2565 48,680.00 จดัทำสญัญา/ ? 0  แล้ว เฟ้นผู้มีคุณสมฟ้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



(ส ำ เน า)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
๐ทจ้างพิมพ์คำลงนามถวายพระพร " สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุราพิมลลักษณ พระบรมราชินี " 

เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจ^/ร!:โอท^

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการจ้างพิมพ์คำลงนามถวายพระพร "สมเด็จพระนางเจ้า 
สุทิดา พัชรสุราพิมลลักษณ พระบรมราชินี " เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ในการนี้ผู้โต้รับการคัดเลือก ได้แก่ หนังสือพิมพ์ เอเชีย ทูเดย์ โดยเสนอร่าคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
๑๘ ,๐0๐.0๐ บาท (หน่ึงหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าชนส่ง ค่าจดทะเบียน 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กัสมะพ์ เก้ือเาล

สำเนาถูกต้อง

เพ็ญนภา พรพระสงฆ์ 
(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศขึ้นเว็บวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
โดย นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์ ผู้อำนวยการกองคลัง


