
1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

64127207929

ข้อรถเข็นแบบชั้นวางรูปตัววี 2 ช้ัน ขนาดไม่น้อยกว่า 60 X 40 X 87.50 เซนติเมตร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6.000. 00 บาท

6.000. 00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผ ู้เล ยืภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 รถเข็นแบบชั้นวางรูปตัววี 2 ช้ัน ขนาดไม,น้อยกว่า 120 X 40 X 87.50 เซนติเมตร 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 6,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เล ืยภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-59

เลขที่สัญญา /  
ใบสั่งข้อ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบสั่งข้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 641214305999 00067/2565 04/01/2565 6,000.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64127085590

3. ท่ีอ'โครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 34 รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่บ่อบํ้าร้อนเบตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 19,679.00 บาท

5. ราคากลาง 19,679.00 บาท

6. รายที่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายที่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 วัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่บ่อนํ้าร้อนเบตง 0953527000285 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒบ่ 19,679.00

7. ผู้'ที่เ,ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ที่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ใบระบบ 6 -6?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953527000285 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒบ่ 641214291670 00068/2565 04/01/2565 19,679.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน องค่การบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64127301543

3. ซื่อโครงการ จ้างเหมาบริการสำเนาเอกสารพร้อมเข้าเล่ม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 3,120.00 บาท

5. ราคากลาง 3,120.00 บาท

6. รายซื่อผ้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสืยภาบีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
จ้างเหมาบริการสำเนาเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม คู'มือระเบียบ หนังสือสั่งการและหนังสือ

3960200059773 นางสาว อรทัย ทวีสข 3,120.00
ตอบข้อหารือ ประจำบี ๒(ะ๖๓-๒๕๖๔

7. ผู้,ที่ได้รันการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
สถานะสัญญาลำดับ

ผู้เสืยภาษีอากร
ซอผูขาย

ในระบบ 6 -ด เ3 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน เหตุผลทคัดเลอก

1 3960200059773 นางสาว อรทัย ทวีสุข 641214324872 00069/2565 04/01/2565 3,120.00 ล่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบีติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64127270479

3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฎิฟ้ตราชการของกองช่าง จำนวน

4. งบประมาณ 49,790.00 บาท

5. ราคากลาง 49,790.00 บาท

6. รายชื่อผ้เสนอราคา มืดังนี้

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบ้ตราซการของกองช่าง 3940400073206 ไอทีซิสเต็ม 49,790.00

7. ผู้ที่'โต้'รับการคัดเลือก ไต้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6 -6?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 3940400073206 ไอท?เสเต็ม 641214330618 00070/2565 04/01/2565 49,000.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64127209195

3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถขุดดินตีนตะขาบ หมายเลขทะ เบียน ตค-๒๒๙ ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 25,000.00 บาท

5. ราคากลาง 25,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เลืยภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซ่อมและบำรุงรักษารถขุดดินตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค-๒๒๙ ยล 1900400069091 ร้าน แอร้ แทค ซาวด้ 25,000.00

7. ผูที่ได้รันการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว 1 •/ เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ซอผูขาย

ใบระบบ 6-ธ? ใบสั่งซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จานวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลือก

1 1900400069091 ร้าน แอร้ แทค ซาวค์ 641214327639 00071/2565 04/01/2565 25,000.00 ส่งงานครบถ้วน เบีนผู้มีคุณสมบ้ตตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ขื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

64127406856

ซื้อชุดใบปัดนํ้าฝบ จำนวน 18 ช้ิน สำหรับรถยนค์และเครื่องจักรกลของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3.852.00 บาท

3.852.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ซดใบปัดนํ้าฝน สำหรับรถยนด้และเครื่องจักรกลของกองช่าง องค์การบริหารส่วน 1 / 1 1 1  1 4

1
จังหวัดยะลา

5959999020642 รานปันซุยเลียง อาหลัยยนตร 3,852.00

7. ผู้'ที่!ดรับการดัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว ^ * เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
สำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ซอยู'ขาย

ในระบบ 6-6? ใบส่ังซ้ือ ใบสั่งซ้ือ
จานวนเงน สถานะสัญญา เหตุผลทดัดเลีอก

1 5959999020642 ร้านบั่นซุยเลี่ยง อาหลั่ยยนตร 641214397044 00072/2565 04/01/2565 3,852.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสม'ขติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

64127409058

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ (รายการนํ้ากลั่น,หลอดไฟ,นํ้ายาหล่อเย็บและนํ้ายาล้างหม้อนํ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15.365.20 บาท

15.365.20 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพจารณา เลขประจำตัวผู้เสืยภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รายการนํ้ากลั่น,หลอดไฟ,นํ้ายาหล่อเย็นและนํ้ายาล้าง

V V 5959999020642 ร้านบั่นขุ่ยเลี่ยง อาหลั่ยยนตร์ 15,365.20
หมอนำ)

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไล้แก,

เลขประจำตัว ^ * เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ล่าดิบ

ผู้เล ืยภาษีอากร
ขอผูขาย

ในระบบ 6 -6? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงบ สถานะสัญญา เหตุผลทดัดเลือก

1 5959999020642 ร้านบั่นชุ่ยเลี่ยง อาหลั่ยยนตร์ 641214397370 00073/2565 04/01/2565 15,365.20 ส่งงานครบล้วน เป็นผู้มีคุณสมปติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบรัหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขทื่โครงการ 64127210048

3. ชื่อโครงการ จ้างข่อมและบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้าย หมายเลขท ะเบียน ๘๐-๔๒๒0 ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 5,340.00 บาท

5. ราคากลาง 5,340.00 บาท

6. รายขื่อผ้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

.1 ซ่อมและบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๒๒๐ ยล 5959900019248 ขัยการข่าง 5,340.00

7. ผู้ที่!,ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว .1 •/ เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดบ

ผู้เสียภาษีอากร
ขอผูขาย

ในระบบ 6-6? ใบสั่งจ้อ ใบ้ส่ังซ้ือ
จานวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีคัดเลือก

1 5959900019248 ขัยการช่าง 641214331709 00074/2565 05/01/2565 5,340.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบํติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64127209423

3. ซื่อโครงการ จ้างซ่อมรถจุดเจาะบ,อนํ้าตื้น หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕ร,๘๕  ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 390,875.00 บาท

5. ราคากลาง 390,875.00 บาท

6. รายซื่อผ้เสนอราคา มีดังบี้

รายการพิจารณา เลขประจำคัวผู้เลืยภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

.1 ซ่อมรถจุดเจาะบ่อบี้าตื้น หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕®๘๕  ยล 0992002415104 ห้างหุ้นส่วนสามัญ อู่วัฒน์ยนค์แทรคเตอร์ 390,875.00

7. ผูที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำคัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ขื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-ธเ3

เลขที่สัญญา /  
ใบสั่งซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ่

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0992002415104
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อู,วัฒน่ยนค์ 
แทรคเตอร์

641214352543 00075/2565 05/01/2565 389,000.00 ส่งงานครบถ้วน เบีนผู้มีคุณสมบีตตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ท่ีอ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

64127209829

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถบรรทุกนํ้า ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๒๒๗ ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7.770.00 บาท

7.770.00 บาท

6. รายที่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เลืยภาษีอากร รายที่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซ่อมและบำรุงรักษารถบรรทุกนํ้า ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๒๒๗ ยล 5959900019248 ขัยการช่าง 7,770.00

7. ผูที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ล่าดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ อ-ธ? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทดัดเลือก

1 5959900019248 ขัยการช่าง 641214331250 00076/2565 05/01/2565 7,770.00 ส่งงานครบล้วน เบีนผู้มีคุณสมบํติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อรุ)ลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องด้การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64127245746

3. ท่ีอ'โครงการ จ้างซ่อมและบำรุงรกเทรลเลอร์ ๑๐ ล้อ หมายเลขท ะเบียน ๘๐-๔๒๒๓ ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 8,580.00 บาท

5. ราคากลาง 8,580.00 บาท

6. รายที่อผ้เสนอราคา มีดัง,นี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายที่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซ่อมและบำรุงรถเทรณลอร์ ๑๐  ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๒๒๓ ยล 0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 8,580.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ซอผูขาย

ในระบบ 6-613 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จานวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลือก

1 0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 641214326760 00077/2565 05/01/2565 8,580.00 ส่งงานครบล้วน เบีบผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



จ้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

64127091213

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน ก'ข-๕๔๕๘ ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6.980.00 บาท

6.980.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังบี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสืยภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กข-๕๔๕๘ ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 6,980.00

7. ผู้ที่ได้รับการดัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / • / 491 4ลาดับ
ผู้เสียภาษีอากร

ชอผูขาย
ใบระบบ 6 -0? ใบสั่งซ้ือ ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงบ สถานะสัญญา เหตุผลทดัดเลอก

1 0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 641214238940 00078/2565 05/01/2565 6,980.00 ส่งงานครบถ้วน เบีนผู้มีคุณสมนัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

I



ข้อรุ)ลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

65017018128

จ้างจัดงานโครงการการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กิจกรรมเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ?ยะลาเสมอภาค \'3๒ ? ชุน!IV?
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
69.000. 00 บาท

69.000. 00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสืยภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
จ้างเหมาจัดงานโครงการการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการปฏิบ้ติงาน กิจกรรมเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ยะลา 
เสมอภาค ไเ'ลเ.3 [ะชุน

3959900213676 ร้านออปแอมป์ 741 69,000.00

7. ผู้ที่โด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสืยภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-6?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที,คัดเลือก

1 3959900213676 ร้านออปแอมป์ 741 650114047385 00079/65 05/01/2565 68,500.00 ส่งงานครบถ้วน เห็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือบล็อคโรยหิน จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที, องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับซื้อบล็อคโรยหิน จำนวน ๒ ชุด 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

บล็อคโรยหิน จำนวน ๒ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยะลาค้าเหล็กและเครื่องมือ จำกัด 
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิน ๙๖,๓๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) 
รวมภาษืมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

( สำเนา)

ระเด่น สะมะแอ

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

64127277518

ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด'โม่ต่ําก'ว่า 18,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

83.400.00 บาท

83.400.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 3940200032824 ร้านผังเมือง 4 แอร้ 81,600.00

7. ผู้ที่'โต้'รับการดัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ 6 -6? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จานวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทดัดเสิอก

1 3940200032824 ร้านผังเมือง 4 แอร้ 641214419606 00081/65 11/01/2565 81,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มืคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ^0ก8ะ■ จ้างซ่อมรถชุดดินตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค-๑๖๘ ยล

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้:/5ษ0ก^

( สำเนา)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ จ้างซ่อมรถขุดดินตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน 
ตค-๑๖๘ ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ซ่อมรถขุดดินตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค-๑๖๘ ยล จำนวน ๑ คัน ผู้!ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปึนเงินทั้งสัน ๒๙๗,๐๐๐.๐0 บาท (สองแสน 
เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเด่น สะมะแอ 
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบีตีราชการ
แทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา •จ้างซ่อมรถขุดดินตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค-๑๖๘ ยล

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังน ี้/ ร & อ ก ^

( สำเนา)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ จ้างซ่อมรถขุดดินตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน 
ตค-๑๖๘ ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ซ่อมรถขุดดินตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค-๑๖๘ ยล จำนวน ๑ คัน ผู้!ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อู่วัฒน์ยนต์แทรคเตอร์ (ขายปลีก)โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสน 
เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเด่น สะมะแอ 
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราฃการ
แทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราขการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศขึ้นเว็บวันที, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน ผ้อำนวยการกองคลัง



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เล1ฃท่ีโครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

65017040269

ข้อกระเป่าผ้าปาเต๊ะใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการอ่านอัลกุรอานระบบกีรออาตี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27.200.00 บาท

27.200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังบี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภา'ปีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 กระเป่าผ้าปาเต๊ะใส่เอกสาร 3950600063841 นางสารีเพาะ เต็งสาแม 27,200.00

7. ผู้'ที่ได้'รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว .! V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
สำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ขอผูขาย

ใบระบบ 6-6? ใบสั่งข้อ ใบสั่งข้อ
จำนวนเงน สถานะสัญญา เหตุผลทดัดเสิอก

1 3950600063841 นางสารีเพาะ เต็งสาแม 650114097994 00083/65 11/01/2565 27,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสม'ปัตีตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

65017057537

จ้างทำป้ายไวนิลประขาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง โครงการส่งเสริมการอ่านอัลกุรอาน ระบบกีรออาตี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12.300.00 บาท

12.300.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพจารณา เลขประจำตัวผู้เสืยภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ป้ายไวนิล 0953557000208 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาฮัดดีไซน์ กรุ๊ป 12,300.00

7. ผู้ทึ๋Iด้รับการดัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว 1 V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ซือผูขาย

ในระบบ 6-0? ใบสั่งชื้อ ใบสั่งชื้อ
จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตุผล,ทดัดเลือก

1 0953557000208 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาอัดดีไซน์ กรุ๊ป 650114096759 00084/65 11/01/2565 12,300.00 ส่งงานครบถ้วน เปีนผู้มคุณสมปีติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม เพื่อใช้โนโครงการส่งเสริมการอ่านอัลคุรอาน ระบบกีรออาตี

ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีการจัดเช่าห้องประชุม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการ 
อ่านอัลกุรอาน ระบบกีรออาตี ประจำปี ๒๔๖๔โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

การจัดเข่าห้องประชุม เพื่อจัดโครงการส่งเสริมการอ่านอัลกุรอาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
นายสะมะแอ ฮารี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔

ระเด่น สะมะแอ

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราขการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๔๖๔
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน องค่การบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65017041711

3. ซื่อโครงการ ข้อหนังสือแบบเรียนกีรอาตี เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการอ่านอัลกุรอาน ระบบกีรออาตี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 23,400.00 บาท

5. ราคากลาง 20,800.00 บาท

6. รายซื่อผ้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 หนังสือศาสนา (55.10.15.28) 0945556000176 บริษัท อัล-อามีนเอดดูแคร์(ไทยแลนด์)'จำกัด 20,800.00

7. ผู้ที่'ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว 1 V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ซอผูขาย

ใบระบบ 6 -6? ใบสั่งข้อ ใบสั่งข้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทดัดเลอก

1 0945556000176
บริษัท อัล-อามีนเอดดูแคร์(ไทย 
แลนด์)จำกัด

650114116068 00086/65 12/01/2565 20,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมนัดตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

I



ประกาศองคัการบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาดแรงดัน ๑๒ โวลท์ ขนาด ๖๐ แอมบี ข้ัว แ แบบ|\/เโ 

(โ-๑๐๕) จำนวน ๑ ลูก เพื่อใช้กับรถยนต์เกง หมายเลขทะเบียน กฃ-๕๑๕๒ ยล ของสำนักปลัดองคัการบริหาร
ส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( สำเนา)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ ชื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาดแรงดัน ๑๒ โวลท์ 
ขนาด ๖๐ แอมบี ข้ัว I  แบบ!\/เโ (โ-๑๐๕) จำนวน ๑ ลูก เพื่อใช้กับรถยนต์เกง หมายเลขทะเบียน กฃ-๕๑๕๒ ยล 
ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ชื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาดแรงดัน ๑๒ โวลท์ ขนาด ๖๐ แฮมบี ข้ัว I  แบบ!ฬโ (โ-๑๐๕) จำนวน ๑ 
ลูก เพื่อใช้กับรถยนต์๓ ง หมายเลขทะเบียน กข-๕๑๕๒ ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 
๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๕๐.๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันที, ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณิซาพร โอภาโส 
(นางณิซาพร โอภาโส)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติ 
ราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราฃการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64127262416

3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กข-๘๕๐๐ ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 10,091.17 บาท

5. ราคากลาง 10,091.17 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังบี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสืยภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กฃ-๘๕๐0 ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 0945543000091 บริษัท สยามปิสสันนัตตานี(2000) จำกัด 10,091.17

7. ผู้ทึ่โด้รับการดัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6 -0?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่ดัดเลือก

1 0945543000091
บริษัท สยามนีสลันนัตตานี(2000) 
จำกัด

650114039961 00088/2565 12/01/2565 10,091.17 ส่งงานครบถ้วน เบีนผู้มีคุณสมบีติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ประกาศองคการบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาดแรงดัน ๑๒ โวลท์ ขนาด ๑©๐ แอมป๋ ข้ัว แ 
แบบไฮบริด (โ-๓๐๐โ) จำนวน ๑ ลูก เพื่อใฃ้กับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค-๒๔๑๘ ยล ของสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( สำเนา)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาดแรงดัน ๑๒ โวลท์ 
ขนาด ๑๐๐ แอมป็ ข้ัว โ แบบโฮบริด (โ-๓๐๐ช  จำนวน ๑ ลูก เพื่อใช้กับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค-๒๔๑๘ ยล 
ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ้ัน

ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาดแรงดัน ๑๒ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ แอมบี ข้ัว I  แบบไฮบริด (โ-๓๐๐โ)
จำนวน ๑ ลูก เพื่อใช้กับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กด-๒๔๑๘ ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ด็อกพิทเจริญการยาง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๐๐.๐๐ บาท (สามพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วับท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณิซาพร โอภาโส 
(นางณิซาพร โอภาโส)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัต 
ราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทบ 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เร่ือง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ชื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้, ตู้เหล็กเก็บเอกสาร , ตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน

เล่ือนกระจำ และ โต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( สำเนา)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการชื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้, ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก และ โต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

เก้าอี้ 1 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก , และโต๊ะประชุม จำนวน ๑ งาน ผู้ได้ 
รับการคัดเลือก ได้แก่ นาย ธนากร แซ่โก้ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๘๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้า 
พันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
มุขตาร์ มะทา

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศชื้นเว็บวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราขการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานชององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔โดยวิธีคัดเสือก

(สำเนา)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีหนังสือเช้ญชวนสำหรับ จ้างจัดทำรายงานแสดงผล 
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเสือก น้ัน

จ้างจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี อินสไปร์ (ไห้บริการ) โดยเสนอ 
ราคา เป็นเงินทั้งสิน ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

มุขตาร์ มะทามุขตาร์ มะทา 
(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนท่ีจอดรถยนต์พร้อมทำถนนทางออก สำนักงานองค์การบริหารส่วน

จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(สำเนา)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ จ้างรื้อถอนที่จอดรถยนต์พร้อมทำถนนทางออก 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

งานบริการรื้อถอน(๗๒.๑๔.๑๕.๑๐ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสิทธิพร อินทร 
สกุล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิบ ๗๒,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าซนส่ง ค่าจด 
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเด่น สะมะแอ 
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ
แทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แช่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องไฟฟ้าและ'{เมบํ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

(สำเนา)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงห้องไฟฟ้าและปีมนํ้า องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

จ้างปรับปรุงห้องไฟฟ้าและปีมนั้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัด 
เลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรินทร โยธากิจ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน 
ท้ังสิน ๑๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพับบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณิซาพร โอภาโส 
(นางณิซาพร โอภาโส)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิน้ต 
ราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64127383291

3. ซ่ือโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ โดยวิธีเอพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 58,400.00 บาท

5. ราคากลาง 58,400.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลืยภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0953557000208 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาฮัดดีไซน์ กรุ๊ป 58,400.00

7. ผู้ที่ได้รัชการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-6?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่ดัดเลือก

1 0953557000208 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาฮัดดีไซน์ กรุ๊ป 650114155094 00094/65 18/01/2565 58,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมป็ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เร่ือง ประกาศผู้'ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (รายการเครื่องทดสอบหาค่ากำลัง 
ต้านทาน'ของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย,ชุดทดสอบความข้นเหลวจองคอนกรีตและแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีหนังสือเชิญจวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 
๓ รายการ (รายการเครื่องทดสอบหาค่ากำลงด้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย,ชุดทดสอบความข้นเหลวของ 
คอนกรีตและแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รายการเครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทาบของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย,ชุดทดสอบ 
ความข้นเหลวของคอนกรีต,แบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม) จำนวน ๓ รายการ ผู้โต้,รับการคัดเสือก ได้แก่ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ.เซอร์เวย์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่น 
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

(สำเนา)

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราซการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศขึ้นเว็บวันที, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราขการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ซ้ือครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๓ รายการ (รายการเครื่องระบุพิกัด ธโร,เครื่องวัดระยะเลเซอร์,ล้อวัดระยะทาง)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(สำเนา)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีหนังสือเชิญซวนสำหรับซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 
๓ รายการ (รายการเครื่องระบุพิกัด (รโร,เครื่องวัดระยะเลเซอร์,ล้อวัดระยะทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ครุภัณฑ์สำรวจ (รายการเครื่องระบุพิกัด (3โร,เครื่องวัดระยะเลเซอร์,ล้อวัดระยะทาง) จำนวน ๓ รายการ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ.เซอร์เวย์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน 
ท้ังส้ิน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนี่งแสนสองหมื่นบาทล้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

64127230432

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๐ รายการ เพื่อใช้ในการปฎินัติราชการของกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48.835.00 บาท

48.835.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฎิบ้ตัราซการของกองสาธารณสุข 0953531000049 ห้างหุนส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 48,835.00

7. ผู้'ที่!ด้รับการดัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว 1 &/ เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ซอผูขาย

ในระบบ 6-6? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทดัดเลอก

1 0953531000049 ห้างห้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 650114167106 00097/2565 19/01/2565 48,835.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมนัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๓ รายการ (รายการกล้องสำรวจประมวลผล 

รวม,กล้องระดับ,ไม้สต๊าฟพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที ่ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ได้มีหนงัสือเชิญซวนสำหรับ ซือ้ครุภณัฑส์ำรวจ จำนวน 
๓ รายการ (รายการกลอ้งสำรวจประมวลผลรวม,กลอ้งระดบั,ไมส้ตา๊ฟพรอ้มอปุกรณ)์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง น้ัน 

ครภุณัฑส์ำรวจ (รายการกลอ้งสำรวจประมวลผลรวม,กลอ้งระดบั,ไมส้ตา๊ฟพรอ้มอปุกรณ)์ จำนวน 
๓ รายการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ไดแ้ก ่ หา้งหุน้สว่นจำกดั เอน็.เอ.เซอรเ์วย ์(ขายปลกี,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เปน็เงิน 
ท้ังส้ิน ๓๘๙,๕:๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมืน่เกา้พนัหา้รอ้ยบาทลว้น) รวมภาษมีลูคา่เพิม่และภาษอีืน่ ค่าขนส่ง 
คา่จดทะเบยีน และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ท้ังปวง

(สำเนา)

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำเนาถกูตอ้ง

รสัวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หวัหนา้ฝา่ยระเบยีบการคลงั รกัษาราชการแทบ 
ผูอ้ำนวยการกองคลงั

ประกาศขึน้เวบ็วนัที ่ ๒๙ ธนัวาคม ๒๕๖๔
โดย นางรสัวรรณ แซ่หลี หวัหนา้ฝา่ยระเบยีบการคลงั รกัษาราชการแทน ผูอ้ำนวยการกองคลงั



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (รายการท่อระบายนํ้าพร้อมวาง,คอนกรีต 

สำเร็จรูปพร้อมเท,เหล็กไวเมทพร้อมวางและทรายถม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(สำเนา)

ตามที ่ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ได้มีหนงัสือเชิญซวนสำหรับ ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จำนวน ๔ รายการ 
(รายการทอ่ระบายนํา้พรอ้มวาง,คอนกรตีสำเรจ็รปูพรอ้มเท,เหลก็ไวเมทพรอ้มวางและทรายถม)โดยวธิเีฉพาะ 
เจาะจง น้ัน

วัสดกุอ่สรา้ง (รายการทอ่ระบายนํา้พรอ้มวาง,คอนกรตีสำเรจ็รปูพรอ้มเท,เหลก็ไวเมทพรอ้มวางและทราย 
ถม) จำนวน ๔ รายการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ไดแ้ก ่ บริษัท อคัรพนัธุกอ่สร้าง จำกดั (ขายสง่,ขายปลกี,ใหบ้รกิาร,ผู ้
ผลติ) โดยเสนอราคา เปน็เงินทัง้สิน้ ๒๐๐,๑๙๗.๐๐ บาท (สองแสนหนึง่รอ้ยเกา้สบิเจด็บาทถว้น) รวมภาษมีลูคา่เพิม่ 
และภาษอีืน่ ค่าขนส่ง คา่จดทะเบยีน และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔

สำเนาถกูตอ้ง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หวัหนา้ฝา่ยระเบยีบการคลงั รกัษาราชการแทน 
ผูอ้ำนวยการกองคลงั

ประกาศขึน้เวบ็วนัที ่ ๑๔ มกราคม ๒๔๖๔
โดย นางรสัวรรณ แซ่หลี หวัหนา้ฝา่ยระเบยีบการคลงั รกัษาราชการแทน ผูอ้ำนวยการกองคลงั



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน องคํการบรหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64127396048

3. ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการโต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 32,000.00 บาท

5. ราคากลาง 32,000.00 บาท

6. รายชื่อผ้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 เก้าอี้ทำงานพร้อมโต๊ะทำงาน 3959900291171 นาย ธนากร แซ่โก้ 32,000.00

7. ผู้ที่!ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว 1 V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
สำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ 6-ธ? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทิดัดเลือก

1 3959900291171 นาย ธนากร แซ่โก้ 650114156879 00100/65 20/01/2565 31,200.00 ส่งงานครบถ้วน เษีนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้ทำงาน , เก้าอี้หัวกลม , ตู้บานเลื่อนกระจำสูง, โต๊

คอมพิวเตอร์ , โต๊ะทำงาน และ ตู้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(สำเนา)

ตามทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ไดม้โีครงการซือ้ครภุณัฑส์ำนกังานเกา้อีท้ำงาน , เกา้อ ี ้
หัวกลม 1 ตูบ้านเลือ่นกระจกสงู 1 โตะ๊คอมพวิเตอร,์ โตะ๊ทำงาน และ ตูเ้หลก็ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง น้ัน

เก า้อ ี,้เก า้อ ีห้ วักลม , ตูบ้านเลือ่นกระจำสงู 1โตะ๊คอมพวิเตอร.์โตะ๊ทำงานและตเูหลก็ จำนวน 
๖ รายการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ไดแ้ก ่ นาย ธนากร แซ่โก้ (ขายปลกี) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
๑๑๓,๕๐๐๐๐ บาท (หนึง่แสนหนีง่หมืน่สามพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) รวมภาษมีลูคา่เพิม่และภาษอีืน่ ค่าขนส่ง คา่จด 
ทะเบยีน และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเดน่ สะมะแอ

สำเนาถกูตอ้ง

รสัวรรณ แซ่หลี 
(นางรสัวรรณ แซ่หลี)

หวัหนา้ฝา่ยระเบยีบการคลงั รกัษาราชการแทน 
ผูอ้ำนวยการกองคลงั 

ประกาศขึน้เวบ็วนัที ่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕
โดย นางรสัวรรณ แซ่หลี หวัหนา้ฝา่ยระเบยีบการคลงั รกัษาราชการแทน ผูอ้ำนวยการกองคลงั



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน

2. เลขท ี่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค ์การบร ิหารสวน จ ังห ว ัดยะลา 

6 5 0 1 7 2 9 1 4 7 3

ซ ื้อว ัสด ุกอสร้าง จำนวน 13 รายก าร  เพ ื่อใช ้ใน การดำเน ิน การทำความสะอาดพ ร ้อมท าส ีบร ิเวณ สะพ าน คลองสาลอ บ ้านควน หมูที่ 5  ต.พรอน อ.เม ือง จ .ยะล า
และทาส ีบ ้ายจราจรใน เส ้น ท างร ับ เส ด ็จส ม เด ็จพ ระเข ้าล ูก เธอ  เข ้าฟ ้าพ ัช รก ิต ิยาภ า น เรน ท ิราเท พ ยวด ี กรมหลวงราชสาร ิณ ีส ิร ิพ ัชร มหาว ัซรราชธ ิดา โดยว ิธ ีเฉพ าะเจาะจง
1 4 .2 6 0 .0 0  บาท

1 4 .2 6 0 .0 0  บาท

6. รายซ ื่อผ ู้เส น อราคา ม ีด ังน ี้

ร ายก ารพ ิจารณ า เลข ป ระจำต ัวผ ู้เส ียภ าษ ีอ ากร รายซ ื่อผ ู้เส น อราคา ราคาท ี่เสนอ

1
วัสด ุกอสร้าง เพ ื่อใช ้ใน การทำความสะอาดพร ้อมท าส ีบร ิเวณ สะพ าน คลองสาลอ บ ้าน 
ควน หมูที่ 5 ต.พรอน อ.เม ือง จ .ยะล า และท าส ีบ ้ายจราจรใน เส ้น ทางร ับ เสด ็จสมเด ็จ 0 9 5 3 5 2 7 0 0 0 2 8 5 ห ้างห ุ้นสวนจำก ัด ยะลาไทยว ัฒ น ์ 1 4 ,2 6 0 .00
พ ระเข ้าล ูก เธอ  เข ้าฟ ้าพ ัช รก ิต ิยาภ า น เรน พ ิราเท พ ยวด ี

7. ผ ู้ท ี่'โด'รับการคัดเล ือก ได้แก

เลขป ระจำต ัว 1 V เลขค ุมส ัญ ญ า เลขท ี่ส ัญ ญ า / ว ัน ท ี่ทำส ัญ ญ า /
ลาดบ ช ื่อผ ้ขาย

ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ
จำนวนเง ิน สถานะส ัญ ญ า เหต ุผลทค ัดเลอก

ผ ูเส ํยภ าษ ีอ าก ร •ง ในระบบ 6 -ธ ?

1 0 9 5 3 5 2 7 0 0 0 2 8 5 ห ้างห ุ้นสวนจำก ัด ยะลาไทยว ัฒ บ ้ 6 5 0 1 1 4 2 5 4 5 0 4 0 0 1 0 2 /2 5 6 5 2 0 /0 1 /2 5 6 5 1 4 ,2 6 0 .0 0 สงงานครบถ้วน เป ็นผ ู้ม ืค ุณสมปัต ิตรงตามเง ื่อนไขท ี่กำหนด



จ้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

65017316186

ผ้าเยซื่ เพื่อใจ้ในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาซวัชรราชธิดา

30.800.00 บาท

30.800.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสืยภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผ้าเยซี่ เพื่อใช้ในการจัดสถานที่สำหรับการรับเสด็จพระเจ้าลกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา V  . 1 (

1 3959900229084 รานศรีสวัสด 30,800.00
นเรนทราเทพยวด็ กรมหลวงราชสาร่ณส่ร่พัชร มหาวัชรราชธิดา

7. ผู้ท่ี'1ด้รับการดัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดบ

ผู้เสียภาษีอากร
ซอผูขาย

ในระบบ 6-1313 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงน สถานะสัญญา เหตุผลทดัดเสิอก

1 3959900229084 ร้านศรีสวัสดิ้ 650114257095 00103/2565 20/01/2565 30,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมป็ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ประกาศองคการบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เร่ือง ประกาศผู้'ชนะการเสนอราคา

จัางซ่อมบำรุงรถยนต์เกง หมายเลขทะเบียน กช-๕๑๕๒ ยล ชองสำนักปลัดองต์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(สำเนา)

ตามที ่ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ได้มโีครงการ จา้งซอ่มบำรงุรถยนตเ์กง หมายเลขทะเบยีน 
กฃ-๕๑๕๒ ยล ของสำนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง น้ัน

ซอ่มบำรงุรถยนตเ์กง หมายเลขทะเบยีน กข-๕๑๕๒ ยล ของสำนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั 
จำนวน ๑ คัน ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ไดแ้ก ่ บริษทั พธิานพาณชิย ์ จำกดั (ขายปลกี,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา เปน็เงิน 
ท้ังสิน ๗,๐๓๗.๓๙ บาท (เจด็พนัสามสบิเจด็บาทสามสบิเกา้สตางค)์ รวมภาษมีลูคา่เพิม่และภาษอีืน่ ค่าขนส่ง 
คา่จดทะเบยีน และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำเนาถกูตอ้ง

รสัวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หวัหนา้ฝา่ยระเบยีบการคลงั รกัษาราชการแทน 
ผูอ้ำนวยการกองคลงั

ประกาศขึน้เว็บวันท,ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕
โดย นางรสัวรรณ แซ่หลี หวัหนา้ฝา่ยระเบยีบการคลงั รกัษาราชการแทน ผูอ้ำนวยการกองคลงั



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เร่ือง ประกาศผู้,ชนะการเสนอราคา

จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-๖๕ ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที ่ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ได้มีโครงการ จา้งซอ่มรถตกัหนา้ขดุหลงั หมายเลขทะเบยีน 
ตค-๖๕ ยล โดยวธิเีฉพาะเจาะจง น้ัน

ซอ่มรถตกัหนา้ขดุหลงั หมายเลขทะเบยีน ตค-๖๕ ยล จำนวน ๑ คัน ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ไดแ้ก ่ ห้างหุ้น 
สว่นสามัญ ลู'่วฒันย์นตแ์ทรคเตอร ์ (ขายปลกี)โดยเสนอราคา เบ็เนเงินท้ังสิน ๒๑๒,๐๐0.๐๐ บาท (สองแสนหน่ึงหม่ืน 
สองพนับาทถว้น) รวมภาษมีลูคา่เพิม่และภาษอีืน่ ค่าขนส่ง คา่จดทะเบยีน และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ท้ังปวง

(สำเนา)

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำเนาถกูตอ้ง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรสัวรรณ แซ่หลี)

หวัหนา้ฝา่ยระเบยีบการคลงั รกัษาราชการแทน 
ผูอ้ำนวยการกองคลงั

ประกาศขึน้เวบ็วนัที ่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕
โดย นางรสัวรรณ แซ่หลี หวัหนา้ฝา่ยระเบยีบการคลงั รกัษาราชการแทน ผูอ้ำนวยการกองคลงั



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

64127421190

จ้างซ่อมบำรุงรถยนค์ ทะเบียน กค-๒๔๑๘ ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4.668.41 บาท

4.668.41 บาท

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังบ้ี

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสืยภาบีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กค-๒๔๑๘ ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 0945482000011 บริษัท พิธาบพาณิชย์ จำกัด 4,668.41

7. ผู้ทึ1่ด้รับการดัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / V  4 1สำดับ
ผู้เลืยภาบีอากร

ขอผู'ขาย
ในระบบ 6 -0? ใบสั่งชื้อ ใบสั่งชื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทดัดเลือก

1 0945482000011 บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด 650114247031 00106/2565 21/01/2565 4,668.41 ส่งงานครบถ้วน เบีนผู้มีคุณสมบีตตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

I



ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา
เรือ่ง ประกาศผูช้นะการเสนอราคา ซือ้วสัดอุปุกรณเ์พือ่ใชใ้นโครงการสรา้งงาน สรา้งอาชพี คนพกิารทำอะไรได้

มากกวา่ทีค่ดิ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการสร้างงาน สร้าง 
อาชีพ คนพิการทำอะไรได้มากกว่าที่คิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ฝ่กอาชีพในโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ คนพิการทำอะไรได้มากกว่าที่คิด กิจกรรม 
ผีเกซ่อมกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน จี พิ โอ (ขายส่ง,ขายปลีก, 
ผลิต)โดยเสนอราคา เปีนเงินทั้งสิ้น ๑๕,๘๐๐.๐0 บาท (หน่ึงหมี,นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

( สำเนา)

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณิซาพร โอภาโส 
(นางณิชาพร โอภาโส)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติ 
ราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

๕2
*



ข่อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

65017066124

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หลอดไฟ'ปิงปอง จำนวน ๑ ,๐ 0๐  หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12.000. 00 บาท

12.000. 00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 หลอดไฟปิงปอง 3801600463611 ร้าน โกไข่การไฟฟ้า 12,000

7. ผู้ที่'ได้'รับการดัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว 1 V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที,ทำสัญญา /
ล่าดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ซอผู1ขาย

ในระบบ 6 -6 ? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคิดเลอก

1 3801600463611 ร้าน โกไข่การไฟฟ้า 650114217309 00108/2565 24/01/2565 12,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ตัตรงตามเงื่อนไข



ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารสวบิจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65017018167

3. ช่ือโครงการ จ้างทำป้ายไวบิล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 1,400.00 บาท

5. ราคากลาง 1,400.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 ป้ายไวบิล 0992003232127 หสม.กราฟพิคมีเคืยโฆษณาโดยวีระศักดี้ คงคืน 1,400.00

7. ผู้ท่ี'โด'รับการคัดเสิอก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ใบระบบ 6-6?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีดัดเสือก

หสม.กราฟพิคมีเดียโฆษณาโดยวีระ
1 0992003232127 ศักดี้ คงคืน

650114152768 00109/2565 24/01/2565 1,400.00 ส่งงาบครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา
เร่ือง ประกาศผูช้นะการเสนอราคา จา้งซอ่มบำรงุรถยนตต์ู ้หมายเลขทะเบยีน ๔๐-๐๑๙๔ ยล ของสำนกัปลดั

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

( สำเนา )

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน 
๔๐-๐๑๙๔ ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ซ่อมบำรุงรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๙๔ ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 
๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน 
ท้ังส้ิน ๖,๘๑๓.๒๓ บาท (หกพันแปดร้อยสิบสามบาทย่ีสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๔๖๔
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. ง'ชประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายซื่อผู้เสนอราคา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

65017095030

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถซ่อมบำรุงทางลาดยาง ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๗๖ ยล โดยริธึเฉพาะเจาะจง

15.000. 00 บาท

15.000. 00 บาท 

มีดังนี้

รายการพจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

ซ่อมและบำรงรักษารถซ่อมบำรงทางลาดยาง ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๔๗๖ V 4 41
ยล

1900400069091 ราน แอร แหค ขาวด 15,000.00

7. ผู้ท่ีได้รับการดัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร

ซื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา 

ใบระบบ 6-6?
เลขที่สัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วันที่ทำสัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่ดัดเลือก

1 1900400069091 ร้าน แอร้ แทค ซาวค์ 650114231209 00111/2565 25/01/2565 15,000.00 ส่งงานครบล้วน เบีนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาบ

2. เลขท่ีโครงการ

3. ท่ีอ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริห่ารส'วนจังหวัดยะลา

65017094999

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนค์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบึยน ม-๐๘๙๔ ยล โดยริธเฉพาะเจาะจง

26.000. 00 บาท

26.000. 00 บาท

6. รายชี่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายที่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบยน ม-๐๘๙๔ ยล 1900400069091 ร้าน แอร์ แทค ขาวค์ 26,000.00

7. ผู้ท่ีได้รับการดัดเลีอก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร ขื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา 

ในระบบ 6-69
เลขท่ีสัญญา /  

ใบส่ังข้อ
วันที่ทำสัญญา /  

ใบส่ังข้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที,ดัดเลือก

1 1900400069091 ร้าน แอร้ แทค ซาวค์ 650114243597 00112/2565 25/01/2565 26,000.00 ส่งงานค่รบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ตตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด

I



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาบ

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

6 4 1 2 7 4 20 8 5 0

จ้างซ ่อมรถซ่อมบำรุงทางลาดยาง ๑ ๐  ล้อ หมายเลขทะเบ ียน ๘๐-๖๕:๓๔ ยล โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง

9 6 .564 .00  บาท

9 6 .564 .00  บาท

6. รายช ื่อผ ู้เสนอราคา ม ีด ังน ี้

รายการพ ิจารณ า เลขประจำต ัวผ ู้เส ียภาษ ีอากร รายช ื่อผ ู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซอมรถขอมบำรุงทางลาดยาง ๑ ๐  ล้อ หมายเลขทะเบ ียน ๘๐-๖๕:๓๔ ยล 0 9 9 2 0 0 2 4 1 5 1 0 4 ห้างหุนส่วนสามัญ ลู่'ว ัฒน่ยนต์แทรคเตอร์ 96 ,564 .00

7. ผู้'ที่โล้'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผ ู้เส ียภาษ ีอากร
ชื่อผ ู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6 -6 9

เลขที่ส ัญญา /  
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่ค ัดเลือก

ห้างห้นส่วนสามัณ อ''วัฒบยนด้
1 0 9 9 2 0 0 2 4 1 5 1 0 4

แทรคเตอร์
6 5 0 1 1 4 2 2 6 4 3 3 0 0 1 1 3 /2 5 6 5 2 5 /0 1 /2 5 6 5 9 5 ,000 .00 ส่งงานครบล้วน เป็นผู้มีค ุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วย่งาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

64127304166

ข้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์ตด และรถเข็นพับได้ ๔ ล้อ จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด โดยวธีเฝ็พาะเจาะจง

21,000.00 บาท

20,500.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 เครื่องพิมพ์ดีด 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 18,500.00

2 รถเข็นพับได้ ๔ ล้อ 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 2,000.00

7. ผู้ทโด้รับการดัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว ..' V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วับที่ทำสัญญา / 1
ลาดบ

ผู้เสียภาษีอากร
ขอผูขาย ในระบบ 6-69 ใบส่ังข้อ ใบส่ังข้อ

จาบวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีดัดเลือก

1 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 650114153721 00114/2565 25/01/2565 20,500.00 ส่งงานครบล้วน เป็นผู้มีคุณสมนัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา
เร่ือง ประกาศผูช้นะการเสนอราคา จา้งกอ่สรา้งโครงการปรบัปรงุและซอ่มบำรงุรกัษาทาง รหสัทางหลวงทอ้งถ่ิน 

ยล.ถ ๑ - ๐๐©๘ บา้นพะปเูงาะ - บา้นจะกวะ๊ ตำบลจะกวะ๊ อำ๓ อรามัน จงัหวดัยะลา โดยวธิคีดัเลอืก

( สำเนา)

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มืหนังสือเดูญขวนสำหรับ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและ 
ซอ่มบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ ๑ - ๐๐๑๘ บา้นพะปเูงาะ - บา้นจะกว๊ะ ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามนั 
จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก น้ัน

โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ ๑ - ๐๐๑๘ บา้นพะปเูงาะ - 
บา้นจะกว๊ะ ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามนั จังหวัดยะลา จำนวน ๑ โครงการ ผู!้ดรั้บการคดัเลอืก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
อาบาดีโยธากจิ (สง่ออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ใหบ้ริการ) โดย'เสนอราคา เป็นเงินท้ังสิน ๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจด็ลา้น 
ห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษมีลูคา่เพิม่และภาษอีืน่ ค่าขนส่ง คา่จดทะเบยีน และค่าใซ้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

มขุตาร์ มะทา 
(นายมขุตาร ์มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สำเนาถกูต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หวัหนา้ฝา่ยระเบยีบการคลงั รักษาราขการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๕
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หวัหนา้ฝา่ยระเบยีบการคลงั รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา
เร่ือง ประกาศผูซ้นะการเสนอราคา ซ้ือโช๊คอัพ (ฝาครอบหอ้งเครือ่ง) สำหรับรถขดุดนิตนีตะขาบ หมายเลข 

ทะเบยีน ตค - ๑๕'๑ ยล จำนวน ๒ ตัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มโครงการ ซ้ือโฃ๊คอัพ (ฝาครอบห้องเคร่ือง) สำหรับรถขุดดินตีน 
ตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค - ๑๕๑ ยล จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

โซ๊คอัพ (ฝาครอบห้องเคร่ือง) สำหรับรถขุดดินตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค - ๑๕๑ ยล จำนวน ๒ ตัว 
ผู้!ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบั่นขุ่ยเลี่ยง อาหล่ัยยนตร์ โดยเสนอราคา เบีนเงินท้ังล้ิน ๓,๗๔๕.๐๐ บาท (สามพับเจ็ด 
ร้อยส่ีสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

( สำเนา)

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ มกราคม พ.ค. ๒๕๖๕ 
จารึก ไชยประภา

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ,หลี)

หัวหน้าฝายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถ ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๖๔ ยล 
ชองโรงเรียนสำพะยาประซาบุเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ จ้างซอ่มบำรุงรักษา รถ ๖ ล้อ หมายเลขทะเบยีน 
๔๐-๐๑๖๔ ยล ของโรงเรียนลำพะยาประซานเุคราะห ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง น้ัน

ซ่อมบำรุงรักษา รถ ๖ ล้อ หมายเลขทะเบยีน ๔๐-๐๑๖๔ ยล ของโรงเรียนลำพะยาประซานเุคราะห ์
จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.คอ็กพทิเจริญการยาง (ขายสง่,ขายปลกี,ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินท้ังสิน ๓๔,๕๘๐.๐๐ บาท (สามหม่ืนสืพันห้าร้อยแปดสิบบาทล้วน) รวมภาษมีลูคา่เพิม่และภาษอีืน่ ค่าขนส่ง 
คา่จดทะเบยีน และค่าไซ้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

( สำเนา)

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำเนาถกูตอ้ง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หวัหนา้ฝ่ายระเบยีบการคลงั รักษาราซการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หวัหนา้ฝา่ยระเบยีบการคลงั รักษาราขการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาบ

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายชื่อผู้เสนอราคา

องค์การปริหารส่วนจังหวัดยะลา 

65017169693

ซื้อยางรดยนต์ ขนาด ๒๑๕เ๗๐ -  8๑๕ เพี่อใข้กับรถยนต์ทะเบียน ๔๐-๐๑๙๔ ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11.600.00 บาท

11.600.00 บาท 

มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1
ยางรถยนต์ ขนาด ๒๑๕/๗๐ - 8๑๕ เพ่ีอใข้กับรถยนต์ทะเบียน ๔๐-๐๑๙๔ ยล ของ 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๔ เส้น

0953544000328 หจก.ค็อกฟ้ทเจริญการยาง 11,600.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดบ

ผู้เสียภาษีอากร
ขอผูขาย

ใบระบบ 6-08 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จาบวบเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

1 0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 650114260041 00116/2565 26/01/2565 11,600.00 ส่งงาบครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมนัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด


