
จ้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาบ องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65057173534

3. ท่ีอ'โครงการ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอ้งนํา้แหล่งทอ่งเทีย่วบอ่บีา้รัอนเบตง หมู,ท่ี 2 ตำบลตาเนาะแมเรา:

4. งบประมาณ 1,400,000.00 บาท

5. ราคากลาง 1,412,300.00 บาท

6. รายขีอ่ผเ้สนอราคา มตัีงบี้

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายทีอ่ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 จ้างกอ่สร้างโครงการปรับปรุงหอ้งนํา้แหล่งทอ่งเทีย่วบอบีา้ร้อนเบตง หมู่ท่ี 2 ตำบล
0953540000943 ห้างหุน้ส่วนจำกัด กำขยัการโยธา 1,399,000.00ตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเสือก ได้แก่

เลขประจำตวั .! V เลขคุมสญัญา เลขท่ีสัญญา / วันท่ีทำสัญญา /ลาดบ
ผูเ้สยีภาษอีากร

ขอผขูาย
ใบระบบ 6-ธ? ใบส่ังจ้อ ใบส่ังจ้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเสือก

1 0953540000943 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำขยัการโยธา 650522017602 00318/2565 01/06/2565 1,380,000.00 จดัทำสญัญา/ ? 0  แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



(สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงห้องพัสดุ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ จ้างงานปรับปรุงห้องพัสดุ กองยุทธศาสตร์และงบ 
ประมาณ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง น้ัน

โครงการปรับปรุงห้องพัสดุ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรินทร โยธากจิ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ใหบ้ริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เบ็เ'นเงิน'ท้ัง 
สิน ๑๓๔,๐๐0.00 บาท (หน่ึงแสนสามหม่ืนส่ีพันบาทถ้วน) รวมภาษมีลูคา่เพิม่และภาษอีืน่ ค่าขนส่ง คา่จดทะเบยีน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๔ พฤษภาคม.'พ.ศ. ๒๔๖๔

ระเด่น สะมะแอ 
(นายระเดน่ สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
ปฏิบ้ตราซการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
สำเ'นาถูกต้อง

เพญ็นภา พรพระสงฆ์ 
(นางเพญ็นภา พรพระสงฆ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๔๖๔ 
โดย นางเพญ็นภา พรพระสงฆ์ ผู้อำนวยการกองคลัง



ข้อยูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65057268678

3. ซ่ือโครงการ จา้งปรบัปรงุบา้นพกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลาโดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 255,000.00 บาท

5. ราคากลาง 255,799.94 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 จ้างปรับปรุงบา้นพกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา 0953554000487 หา้งหนุสว่นจำกัดหลานจ้อยก่อสร้าง 254,500.00

7. ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่

เลขประจำตวั !  ช/ เลขคุมสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันท่ีทำสัญญา /ลาดิบ
ผูเ้สยีภาษอีากร

ชอผขูาย
ใบระบบ 6-6? ใบสัง่เอ ใบส่ังเอ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที,คัดเลอืก

1 0953554000487 หา้งหุน้สว่นจำกดัหลานจ้อยกอ่สร้าง 650522017190 00320/2565 01/06/2565 253,000.00 จดัทำสญัญา/ ? 0  แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด

I



(สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง น้ัน

ปรับปรุงห้องพัสดุ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรินทร โยธากจิ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ัง 
สิน ๗ ๙,๐๐๐.00 บาท (เจ็ดหม่ืนเก้าพนับาทถ้วน) รวมภาษมีลูคา่เพิม่และภาษอ่ืีน ค่าขนส่ง คา่จดทะเบยีน และค่าใช้ 
จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเด่น สะมะแอ 
(นายระเดน่ สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
ปฏิบ้ตราซการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
สำเนาถูกต้อง

เพญ็นภา พรพระสงฆ์ 
(นางเพญ็นภา พรพระสงฆ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
โดย นางเพญ็นภา พรพระสงฆ์ ผู้อำนวยการกองคลัง



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาบ

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

64127020598

จ้างกอ่สร้างโครงการถนนสวยหนา้หมูบ่า้นและอำนวยความปลอดภยัหนา้โรงเรียนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4062 รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ 1-0063 ตำบลยะรม -บา้นมาลา
ตำบลตาเบาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยริธีคัดเลอก
6,892,000.00 บาท

5. ราคากลาง 6,857,137.05 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

โครงการกอสร้างถนนสวยหนา้หมู่บา้นและอำนวยความปลอดภัยหนา้โรงเรียนสาย
1 แยกทางหลวงหมายเลข 4062 รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ.!-0063 ตำบลยะรม-บา้น 0953528000203 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กอ่สร้างเนรมิตร 6,855,000.00

มาลา ตำบลตาเบาะแมเราะ อำ๓ อเบตง จังหวดัยะลา(72.14.10.01 )

0953537000164 ห้างท้นส่วนจำกัด ยะลาโฮเวย์ 6,856,000.00

0955537000158 บริษัท อาร.้เอส.ซวีลิเอน็จเินยรง จำกดั 6,857,000.00



7. ผู้ท!ดรนการคดัเสอืก ได้แก่

ลำดับ
1ลฃประจำตัว 

ผูเ้สยืภาบอีากร
ขือ่ผูข้าย

เลขคุมสญัญา 
ในระบบ 6-ธก

เลขทีสั่ญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0953528000203 ห้างทุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างเนรมิตร 650622020604 00322/2565 01/06/2565 6,840,000.00 จดัทำสญัญา/ ? 0  แล้ว
เป็นผูมี้คณุสมนตัและข้อเสนอทางเทคนคิ 
ถกูตอ้งครบล้วนและเปน็ผูเ้สนอราคา ตา 
สุด



ข่อยูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาบ

2. เลขท่ีโครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

65057382214

จา้งซอ่มบำรงุเครือ่งปรับอากาศ จำนวน ๑ เคร่ือง ของสำนกังาบเลขานกุารองค์การบริหารสว่นจังหวัด โดยรธิเีฉพาะเจาะจง

1,650.00 บาท 

1,650^00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

จางซอ่มบำรงเคร่ืองปรับอากาศ จำนวน ๑ เคร่ือง ของสำนกังานเลขานการองคก์าร1
บริหารส่วนจังหวัด 3940700156441 ราบปกรณแอร 1,650.00

7. ผู้ท่ี,โต้'รับการคัดเลอก ได้แก่

0  น เลขประจำตัว *1 * เลขคุมสญัญา เลขทีสั่ญญา / วันท่ีทำสัญญา /ล่าดิบ
ผูเ้สยีภาษอีากร

ขอผขูาย
ใบระบบ 6-59 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ

จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีด่ดัเลอืก

1 3940700156441 ร้านปกรณแ์อร์ 650514358787 00323/2565 01/06/2565 1,650.00 ส่งงาบครบด้วน เปน็ผู้มีคุณสมบติ้ตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



ข้อยูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ท่ีอ'โครงการ

4. ง■ ชประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

65057426011

ท่ี,อวัสดุสำนกังาน เพือ่ใชใ้บการปฏบิติ้ราซการของกองการสกืษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๒๐ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

24.621.00 บาท

24.621.00 บาท

6. รายทีอ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายทีอ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

ซ้ึอวัสดสำนักงาน เพือ่ใชใ้นการปฎบิต้ริาขการของกองการศกบา ศาสนาและ V  เ /  1 4

1
วัฒนธรรม

0953531000049 หางหบุสวบจำกัด ยะลาบริบรูณ 24,621.00

7. ผู้ท่ี'โต้,วับการคัดเลอก ได้แก่

เลขประจำตวั .1  V เลขคุมสญัญา เลขท่ีสัญญา / วันทีท่ำสญัญา /
สำดับ

ผูเ้สยีภาษอีากร
ขอผขูาย

ในระบบ 6-ธ? ใบส่ังท ี่'อ ใบส่ัง'ท่ี,อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีดัดเสือก

1 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบรบิรูณ์ 650514408886 00324/2565 07/06/2565 24,621.00 ส่งงานครบถ้วน เษีนผู้มีคุผสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อยูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนว่ยงาบ องคก์ารบรัหารสว่นจังหวัดยะลา

2 . เลขท่ีโครงการ 65067092033

3. ช่ือโครงการ จ้างซอ่มบำรุงรถยนต ์หมายเลขท

4. งบประมาณ 3,033.75 บาท

5. ราคากลาง 3,033.75 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มดีงับี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

ซอ่มบำรงรถยนต ์หมายเลขทะเบยีน กข-๓๓๓๓ ยล ของ สำนกังานเลขานการ1
องค์การบริหารสว่นจังหวัด องค์การบริหารสว่นจังหวัดยะลา 0945482000011 บรํษ่ทํ พธิานพาณชิย ์ จำกด 3,033.75

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเสือก ได้แก่

เลขประจำตวั 1 V เลขคุมสญัญา เลขทีสั่ญญา / วันท่ีทำสัญญา /
สำดับ ผูเ้สยีภาษอีากร

ชอืผขูาย
ใบระบบ 6-ธ? ใบส่ังช่ือ ใบส่ังช่ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเสือก

1 0945482000011 บริษัท พริาบพาณชิย ์ จำกดั 650614110981 00326/2565 08/06/2565 3,033.75 ส่งงาบครบถ้วน เบีบผู้มีคุณสมบ้ตตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ึโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัด่ย่ะลา

65067092088

จ้างซอ่มบำรุงรถยนตก์ระบะ หมายเลขทะเบยีน กฃ-๕๘๓๐ ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด่ องค์การบริหารสว่นจังหวัดยะลา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

20.153.45 บาท

20.153.45 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ

ซ่อมบำรงรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบยีน กข-(ะ๘๓๐ ยล ของสำนกัปลัดองค์การ V1
บริหารส่วนจังหวัด องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

0945525000018 บริษัท ปดัตาบเีจรญิเทรดดงิ (1972) จำกัด 20,153.45

7. ผู้ท่ีโต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผูเ้สยีภาษอีากร

ซือ่ผูข้าย เลขคุมสญัญา 
ใบระบบ 6-ธ?

เลขท่ีสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเสือก

บริษัท ปตัตานเีจรฌิเทรดดิง้ (1972) 1 V

1 0945525000018 จำกดั
650614192011 00327/2565 13/06/2565 20,153.45 สงงานครบถวน เป็นผู้มีคุณสมบ้ตตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ท่ีอ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบรหารส่วนจังหวัดยะลา

65057448987

ท่ี'อวัสคุสำนักงาน เพือ่ใช้ใบการปฏนํติัราชการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน ๖ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

49.750.00 บาท

49.750.00 บาท

6. รายทีอ่ผู้เสนอราคา มดีงันี้

รายการพจารฌา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายทีอ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ซ้ือวัสดุสำนักงาบ เพือ่ใช้ในการปฏบิตํราขการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 0953531000049 หา้งหุน้ส่วนจำกัด ยะลาบรบิรูณ์ 49,750.00

7. ผูท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ง  V เลขประจำควั 1 V เลขคุมสญัญา เลขท่ีสัญญา / วันทีท่ำสญัญา /ลาดับ
ผูเ้สยีภาษอีากร ชอผขูาย

ใบระบบ 6-69 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทคดัเลอก

1 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบรูณ์ 650614077831 00328/2565 14/06/2565 49,750.00 ส่งงาบครบด้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโดรงการ

3. ไ}อ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา

องค์การบริหารสว่นจังหวัดย่ะลา 

65057423586

ข้อวัสดุคอมพวิเตอร์ เพือ่ใช้ในการปฏบิติ้ราชการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน ๑

2.800.00 บาท

2.800.00 บาท 

มีดังนี้

รายการ โดยรธิเีฉพาะเจาะจง

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ข้อวัสดุคอมพวิเตอร์ เพ่ือใชใ้นการปฏิบติ้ราขการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 1900700101021 ร้านคอมไบน์ 2,800.00

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลีอก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผูเ้สยีภาษอีากร ชือ่ผูข้าย เลขคุมสญัญา 
ในระบบ 6-69

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังข้อ

วันท่ีทำสัญญา /  
ใบส่ังข้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที'คัดเลือก

1 1900700101021 ร้านคอม'ไนน่ 650614133738 00329/2565 14/06/2565 2,670.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา

65057374108

จ้างซอ่มและบำรุงรักษารถบรรทกุบํา้ ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบยีน ๘๐-๔๐๙๕ ยล ของกองช่าง องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

9.730.00 บาท

9.730.00 บาท 

มีดังนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา'

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ซ่อมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ํา ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบยีน ๘๐-๔๐๙๕ ยล ของกอง
0992002415104 ห้างหุ้นส่วนสามัญ อู่วัฒนย่นตแ์ทรคเตอร์ 9,730.00ขาง องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผูเ้สยีภาษอีากร ชือ่ผูข้าย เลขคุมสญัญา 

ในระบบ ร-ธ?
เลขท่ีสัญญา /  

ใบสัง่เอ
วันท่ีทำสัญญา /  

ใบส่ังเอ จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที,ดัดเสือก

ห้างห้นส่วนสามัณ อ่วัฒนย่นต์
1 0992002415104 แทรคเตอร์ 650614179979 00330/2565 14/06/2565 9,730.00 ส่งงาบครบล้วน เป็นผูมีคุณสมบ้ตตรงตามเงิอนใขทีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วย'งาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารสว่นจังหวัดยะลา 

65057373777

จ้างซอ่มและบำรงุรกัษารถเกลีย่ดบิ ต-๐๑๙๒ ยล ของกองซ่าง องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา โดยวธเีฉพาะเจาะจง

44.088.00 บาท

44.088.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา ฐดงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

ซอ่มและบำรุงรักษารถเกล่ียดิน ด-๐๑๙๒ ยล ของกองช่าง องค์การบริหารสว่นจังหวัด
1 ยะลา 0992002415104 หางหุนสวบสามัญ ดูวัตเนยบดแทรคเดอร 44,088.00

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลีอก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว

ขือ่ดข้าย เลขคุมสญัญา เลขท่ีสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา /
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผลทีคั่ดเสือกผเูสยภาษอากร ในระบบ 6-6? ใบส่ังซ้ือ

1 0992002415104 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลู่วัฒน่ยนต์ 
แทรคเตอร์ 650614179458 00331/2565 14/06/2565 44,088.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมษดิัตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาบ

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. ง'ชประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

65067124172

จา้งทำตรายาง เพ่ือใช้ใบการปฏิบ้ต๊งานของกองคลัง จำนวน ๘ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2.220.00 บาท

2.220.00 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มตืงันี้

รายการพจารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จา้งทำตรายาง เพ่ือใช้ในการปฏิบ้ตงานของกองคลัง 3959900086844 ร้านพงษ์สืลป์บถ้อก 2,220.00

7. ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลีอก ได้แก่

0 V เลขประจำตัว .? V เลขคุมสัญญา เลขทีสั่ญญา / วันท่ีทำสัญญา /ลาดบ
ผูเ้สยีภาษอีากร ขอผขูาย

ในระบบ 6-69 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคดัเลอก

1 3959900086844 ร้านพง'ค์คัลป๋บลิอก 650614181393 00332/2565 15/06/2565 2,220.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสม,บ้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาบ องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65057371756

3. ช่ือโครงการ จ้างซอ่มเครือ่งถา่ยเอกสารของโรงเรยีนลำพะยาประขานเุคราะห ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 7,000.00 บาท

5. ราคากลาง 7,000.00 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 การจา้งงาน(93.14.18.00 ) 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบรบิรูณ์ 7,000.00

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

0 V เลขประจำตัว ! V เลขคุมสญัญา เลขท่ีสัญญา / วันท่ีทำสัญญา /ลาดบ
ผูเ้สยีภาษอีากร ขอผขูาย

ใบระบบ 6-ธก ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีก่ดัเลอืก

1 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบรบิรูณ์ 650614072296 00333/2565 15/06/2565 7,000.00 ส่งงานครบถ้วน เปน็ผู้มีคุณสมษติัตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัด'ยะลา 

65027405595

จา้งกอ่สร้างโครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค ์คสล. 2 ช้ัน บา้นกำปงบเูกะิ หมู,ท่ี 4 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามนั จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลอืก

2,916,000.00 บาท 

2,934,831.41 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้ลยืภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ช้ัน บา้นกำปงบเูกะ๊ หมู,ท่ี ๔ ตำบลโกตาบารู 
อำเภอรามนั จังหวัดยะลา (72.12.11.01) 0953553000530 ห้างหนุส่วนจำกัด กาดอืแป วัสดุ 2,915,500.00

0953559000051 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ้นซ'ายน่โยธากิจ 2,913,000.00

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผูเ้ลยืภาษอีากร ชือ่ผูข้าย

เลขคุมสญัญา 
ในระบบ 6-เรเ3

เลขท่ีสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ดัเลอืก

1 0953559000051 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ้นซายน์โยธากิจ 650622004634 334/2565 16/06/2565 2,910,000.00 จดัทำสญัญา/ โ50  แล้ว
เป็นผูม้คีณุสมบติัและข้อเสนอทางเทคนคิ 
ถกูตอ้งครบลว้นและเปน็ผูเ้สนอราคา ต่ํา 
สุด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงา'บ

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา"

65057499063

ซือ้วัสดุคอมพวิเตอร์ เพือ่ใชใ้นการปฏบิติ้ราชการของกองการสกีษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑๓ รายการ โดยรธิเีฉพาะเจาะจง

84.692.00 บาท

84.692.00 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพือ่ใชใ้นการปฎบิต้ริาขการของกองการศกึษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม

1900700101021 ร้านคอมไนน่ 84,692.00

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการดัดเลีอก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผูเ้สยีภาษอีากร

ชือ่ผูข้าย เลขคุมสญัญา 
ในระบบ 6-ธก

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเสอืก

1 1900700101021 ร้านคอมไนน์ 650614133399 00335/2565 16/06/2565 84,692.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาบ

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

65067315189

จ้างทำปา้ยไวนลิ การเลอืกตัง้สมาขกิสภาองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา เขตเลอืกตัง้ที ่ ๑ อำเภอเบตง จงัหวดัยะลา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1.620.00 บาท

1.620.00 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยืภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

ป้ายไวนิล การเลือกตัง้สมาขิกสภาองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา เขตเลอืกตัง้ที ่๏
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาฮัดดีไซน์ กรุ๊ป1

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 0953557000208 1,620.00

7. ผู้ท่ีได้รับการดัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผูเ้สยีภาษอีากร

ชือ่ผูข้าย เลขคุมสญัญา 
ในระบบ 6-ธก

เลขท่ีสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีด่ดัเลอืก

1 0953557000208 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาฮัดดีไซน์ กรุ๊ป 650614262058 00336/2565 16/06/2565 1,620.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ต๊ตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



(สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานทาสีรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และรั้วบ้านพัก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ถนนเอกราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ จ้างงานทาสีร้ัวสำนักงานองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดยะลา และร้ัวบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ถนนเอกราช โดยวธิเีฉพาะเจาะจง น้ัน

ทาสีร้ัวสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และร้ัวบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ถนน 
เอกราช จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอนุพร ไชยนาพงค์ โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังสิน 
๓๖0,0๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) รวมภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง คา่จดทะเบยีน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเด่น สะมะแอ ระเด่น สะมะแอ

สำเนาถกูต้อง

เพญ็นภา พรพระสงฆ์ 
(นางเพญ็นภา พรพระสงฆ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
โดย นางเพญ็นภา พรพระสงฆ์ ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายระเดน่ สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏบ้ิตราชการ 

แทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน้ องคํการบรัหารสวบจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65067163148

3. ซ่ือโครงการ ชือ้เครือ่ง,ปรับอาโกศ จำนวน ๑ เคร่ือง

4. งบประมาณ 41,500.00 บาท

5. ราคากลาง 41,500.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ชือ้เคร่ืองปรับอากาศ จำนวน ๑ เคร่ือง ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 3940700156441 ร้านปกรณแ์อร์ 41,500.00

7. ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลีอก ได้แก่

0  &-เ
เลขประจำตัว ! V เลขคุมสญัญา เลขท่ีสัญญา / วันท่ีทำสัญญา /ลาดบ

ผูเ้สยีภาษอีากร ขอผขูาย
ในระบบ 6-0? ใบส่ังช้ือ ใบส่ังช้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทคดัเลอก

1 3940700156441 ร้านปกรณแ์อร์ 650614243258 00338/2565 20/06/2565 41,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ท่ีอ,โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวดยะลา 

65047051243

ซ้ือครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง รายการรถยนตบ์รรทกุดเีซล จำนวน 2 คัน ของกองชา่ง องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเสือก

2.184.000. 00 บาท

2.000. 000.00 บาท

6. รายทีอ่ผู้เสนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายทีอ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ดัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลัง 
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน ๔ ล้อ 0945525000018 บริษัท ปตัตานเีจรญิเทรดดิง้ (1972) จำกดั 2,000,000.00

0945562000468 บริษัท เอ.เอ.เอส.มอเตอร ์จำกดั 2,018,000.00

0955548000081 บริษัท ซ.ีเอฟ.ออโตค้าร ์จำกดั 2,536,000.00

7. ผูท่ีได้รับการคัดเสือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผูเ้สยีภาษอีากร ทีอ่ผู้ขาย เลขคุมสญัญา 
ในระบบ 6-69

เลขทีสั่ญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเสอืก

1 0945525000018
บริษัท ปตัตานเีจรญิเทรดดิง้ (1972) 
จำกัด 650501006267 00339/2565 20/06/2565 1,994,000.00 จดัทำสญัญา/ 9 0  แล้ว

เปน็ผู้มีคณุสมบติ้และข้อเสนอทางเทคนคี 
ถกูตอ้งครบล้วนและเปน็ผูเ้สนอราคา ต่ํา 
สุด



ข้อมูลสาระสำคัญใบสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริห่ารส'วนจังหวัดยะลา

65067092290

จ้างซอ่มรถฟารม์แทรกเตอรล์อ้ยาง หมายเลขทะเบยีน ตค-๒๖๘ ยล ของกองซ่าง องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

98.360.00 บาท

98.360.00 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ซอ่มรถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยาง หมายเลขทะเบยีน ตค-๒๒๘ ยล ของกองช่าง องคก์าร
0992002415104 ห้างหุ้นส่วนสามัญ อู่วัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 98,360.00บริหารส่วนจังหวัดยะลา

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผูเ้สยีภาษอีากร

ชือ่ผูข้าย เลขคุมสญัญา 
ในระบบ 6-0?

เลขทีสั่ญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเสอืก

1 0992002415104 ห้างหุ้นส่วนสามัญ อู่วัฒนย์นต์ 
* 650614255305 00340/2565 20/06/2565 98,000.00 ส่งงานครบล้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ตตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนดแทรคเตอร



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา

องค์การบริหารสว่นจั่งหวัดยะลา 

65067256363

จ้างเหมารถบสัโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน เทีอ่ใช้ในโครงการพฒันาศักยภาพผู้นำศาสนาสู่ผู้นำขุมซน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 โดย'วิธเีฉพาะเจาะจง

54.000. 00 บาท

52.000. 00 บาท 

มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

จ้างเหมารถบสัโดยสารปรับอากาศ เพือ่ใชใ้นโครงการพฒันาศักยภาพผ้นำศาสนาสผ่้
บริษทัโมเดิร์นการทอ่งเทีย่ว 2010 จำกดั1 ข  V  V

นำขุมซบ 0955550000123 52,000.00

7. ผู้ท่ี'ใต้'รับการคัดเลีอก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผูเ้สยีภาษอีากร

ซ่ือผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-69

เลขทีสั่ญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0955550000123
บริษทัโมเดิร์บการทอ่งเทีย่ว 2010 
จำกดั 650614254145 00341/2565 21/06/2565 52,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์กาวบริหารส่วนจังหวัดยะลา

65067199496

จ้างซอ่มบำรงุรถยนตต์รวจการณ ์หมายเลขทะเบยีน กค-๒๔๑๙ ยล ของสำนกัปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4.250.00 บาท

4.250.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ซอ่มบำรุงรถยนตต์รวจการณ ์หมายเลขทะเบยีน กค-๒๔๑๙ ยล ของสำนักปลัด
0953544000328 หจก.คอ็กพทิเจรญิการยาง 4,250.00องค์การบริหารส่วนจังหวัด

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการดัดเลีอก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผูเ้สยีภาษอีากร

ซ่ือผู้ขาย เลขคุมสญัญา 
ใบระบบ 6-ธ?

เลขท่ีสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีด่ดัเลอืก

1 0953544000328 หจก.คอ็กพทิเจรญิการยาง 650614273801 00342/2565 21/06/2565 4,250.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงดามเง่ือนไขท่ีกำหนด



1. หน่วยงาบ

2. เลขท่ีโครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหาริส่วนจังหวัดยะลา

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

65067201802

จ้างซอ่มบำรุงรลยนต์กระบะ หมายเลขทะเบยีน กข-๕:๘๓๐ ยล สำนกัปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

7.750.00 บาท

7.750.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบยีน กฃ-๕๘๓๐ ยล สำนกัปลัดองค์การบริหาร
0953544000328 หจก.คอ็กพทิเจรณิการยาง 7,750.00ส่วนจังหวัด

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลีอก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผูเ้สยีภาษอีากร ขือ่ผูข้าย เลขคุมสญัญา 

ใบระบบ 6-69
เลขท่ีสัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วันท่ีทำสัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0953544000328 หจก.คอ็กพทิเจรญิการยาง 650614239763 000343/2565 22/06/2565 7,750.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาบ

2. เลขท่ีโครงการ

3. ท่ีอ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

อง่คการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

65067183316

จา้งทำตรายาง เพือ่ใชใ้บการปฎบต้ราขการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัาบวบ ๔ รายการ โดยรธิเีฉพาะเจาะจง

1.650.00 บาท

1.650.00 บาท

6. รายทีอ่ผู้เสนอราคา มีดังบี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายทีอ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จา้งทำตรายาง เพือ่ใชใ้นการปฏบิต้ราขการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 3959900086844 ร้านพงษศิ์ลป์บล็อก 1,650.00

7. ผู้ท่ีใด้รับการคัดเลีอก ได้แก่

0  V
เลขประจำควั 1 V เลขคุมสญัญา เลขท่ีสัญญา / วับท่ีทำสัญญา /ลาดบ

ผูเ้สยีภาษอีากร ชอผขูาย
ใบระบบ 6-69 ใบส่ัง,ซ้ือ ใบส่งท ี่'อ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 3959900086844 ร้านพงษศิลป์บล็อก 650614230115 00344/2565 22/06/2565 1,650.00 จดัทำสญัญา/ 9 0  แล้ว เษีบผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ท่ีอ,โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

65067002779

จา้งซอ่มเครือ่งสา่ยเอกสาร จำนวน ๑ เครือ่ง ของกองซ่าง องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา โดยวธิเีอพาะเจาะจง

53.000. 00 บาท

53.000. 00 บาท

6. รายทีอ่ผู้เสนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายทีอ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ซอ่มเครือ่งกา่ยเอกสาร ของกองซ่าง องค์การบริหารสว่นจังหวัดยะลา 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบรบิรูณ์ 53,000.00

7. ผู้ท่ีได้รับการดัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว .! V เลขคุมสญัญา เลขทีสั่ญญา / วันท่ีทำสัญญา /ลาดับ
ผูเ้สยีภาษอีากร ขอผขูาย

ในระบบ 6-6? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทดดัเลอก

1 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบรูณ์ 650614256384 00345/2565 22/06/2565 53,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ต๊ตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข่อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

65057449779

ซ้ือไส้กรองไฮโดรสิก (ตัวริเทร์ิน) สำหรับรถขุดเจาะบ,อน้ําต้ืน หมายเลขทะเบยีน่ 80 -5185 ยล จำนวน 1 ตัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

29.500.00 บาท

29.500.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มีตังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

ไสกรองไฮโดรสิก (ตัวรีเพิร์น) สำหรับรถขดุเจาะบอ่นํา้ตืน้ หมายเลขทะเบยีน 80 4* IV1
-5185 ยล 0105543008324 บริษัท สิทธียนต กรุป จำกดั 29,500.00

7. ผู้ท่ี'ได้'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผูเ้สยีภาษอีากร ซือ่ผูข้าย เลขคุมสญัญา 

ใบระบบ 6-59
เลขท่ีสัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วันท่ีทำสัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเสือก

1 0105543008324 บริษัท สิทธิยนต์ กรุ๊ป จำกดั 650614218296 00347/2565 23/06/2565 29,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบีติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ท่ีอ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคการบริหารสว่นจังหวัดยะลา 

65067352927

จ้างเหมารถบสัโดยสารปรับอากาศ โครงการพฒันาสกัยภาพผูเ้รยีนดา้นวทิยาศาสตร ์(กจิกรรมคา่ยวทิยาศาสตร)์ ประจำป ี 2565 กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง
52.000. 00 บาท

52.000. 00 บาท

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

6. รายทีอ่ผู้เสนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายทีอ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

จ้างเหมารถบสัโดยสารปรับอากาศ โครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนดา้นวทิยาศาสตร์
1 (กจิกรรมคา่ยวทิยาศาสตร)์ ระหว่างวันท่ี ๖๖ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศนูย์ 

วทิยาศาสตรเ์พือ่การศกึษานครศรธีรรมราข จังหวัดนครศรีธรรมรา
0953560000086 ห้างหุบส่วนจำกัด บริรักษ ์ทรานสปอร์ต 52,000.00

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการสัดเลีอก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผูเ้สยีภาษอีากร ทีอ่ผู้ขาย เลขคุมสญัญา 

ในระบบ 6-69
เลขท่ีสัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วันท่ีทำสัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีส่ดัเลือก

1 0953560000086
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรริกัษ ์ทราน 
สปอร์ต 650614385971 00348/2565 23/06/2565 52,000.00 ส่งงาบครบถ้วน เปีนผู้มีคุณสมบ้ตตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด 

6



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาบ องคกํารบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65067485273

3. ซ่ือโครงการ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง เพือ่ไขใ้นโครงการฝายกกัเกบ็นีา้บรรเทาภยัแลง้ โดยวธิเีฉพ่าะเจาะจง

4. งบประมาณ 16,900.00 บาท

5. ราคากลาง 16,900.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 หินท้ิง 0953554000258 ห้างหุน้ส่วนจำกัด ซายตู ี การโยธา 16,900.00

7. ผู้ท่ึ1ด้รับการดัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว ! V เลขคุมสญัญา เลขทีสั่ญญา / วันทีท่ำสญัญา /ลาดบ ผูเ้สยีภาษอีากร ขอผขูาย
ในระบบ 6-0? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทดัดเลอก

1 0953554000258 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายตู ี การโยธา 650614397474 00349/2565 24/06/2565 16,900.00 ส่งงานครบล้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน อ่ง่ค์การบริหารสว่นจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65067477900

3. ข่ือโครงการ ซ้ือวัสดุก่อสร้าง เพือ่ใชใ้นโครงการฝายกกัเกบ็นีา้บรรเทาภยัแลง้ ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๕โดยรธิเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 16,420.00 บาท

5. ราคากลาง 16,420.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา ปีดังน้ี

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 วัสดุก่อสร้าง เพือ่ใชใ้บโครงการฝายกกัเกบ็นํา้บรรเทาภยัแลง้ ประจำป ี ๒๕๖๕ 0953527000285 ห้างหุน้ส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน่ 16,420.00

7. ผู้'ท่ีโต้'รับการคัดเสือก ได้แก่

เลขประจำตัว ! ** เลขคุมสญัญา เลขท่ีสัญญา / วันท่ีทำสัญญา /ลำดับ
ผูเ้สยีภาษอีากร ขอผขูาย

ใบระบบ 6-69 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลพิดัดเสิอก

1 0953527000285 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน่ 650614398809 00350/2565 24/06/2565 16,420.00 ส่งงานครบล้วน เฟ้นผู้ปีคุณสมบ้เ!ตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาบ

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. ง'ฃประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วบจังหวัดยะลา

65067236957

จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถกระบะ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กง - ๕๑๒๙ ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4.500.00 บาท

4.500.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา ฐดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซ่อมและบำรุงรักษารถกระบะ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กง-๕๑๒๙ ยล 1900400069091 แอร์ แทค ซาวค์ 4,500.00

7. ผู้ท่ีได้'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร ซื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6 -6 ? .

เลขท่ีสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที,ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำบวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที,คัดเลือก

1 1900400069091 แอร์ แทค ซาวด 650614250661 00352/2565 27/06/2565 4,500.00 ส่งงานครบถ้วน เบีนผู้มีคุณสมปติตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด



(สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ซนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ช้ัน ^5*โ0ก!^  
^าน บ ียอ หมู่ท่ี ๔ ตำบลบาเจาะ อำ๓ อบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธ ีค ัดเลือก^ร!:โ๐ ท ^

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีหนังสือเชิญขวนสำหรับ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร 
อเนกประสงค์ คสล. ๒ ช้ัน บ้านปียอ หมู่ท่ี ๔ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก น้ัน

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ช้ัน บ้านปียอ หมู่ท่ี ๔ ตำบลบาเจาะ อำเก้อบันนังสตา จังหวัดยะลา 
(๗๒.๑๒.®๑.๐๑ ) จำนวน ๑ แห่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให ้
บรกิาร)โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒ ,๙๑๐,0๐0.๐0 บาท (สองล้านเก้าแสนหน่ึงหม่ืนบาทถ้วน) รวมภาษมูีลค่า 
เพิม่และภาษอ่ืีน ค่าขนส่ง คา่จดทะเบยีน และค่าไข้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕:

(นายระเดน่ สะมะแอ)
ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ยะลาระเดน่ สะมะแอ ระเด่น สะมะแอ

สำเนาถกูต้อง

เพญ็นภา พรพระสงฆ์ 
(นางเพญ็นภา พรพระสงฆ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
โดย นางเพญ็นภา พรพระสงฆ์ ผู้อำนวยการกองคลัง



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาบ องคํการบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65067194322

3. ซ่ือโครงการ ซ้ือรายการอะไหล่ไส้กรองระบบต่างๆของเครื่องจักรกลและรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 53,467.90 บาท

5. ราคากลาง 53,467.90 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสืยภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 อะไหล่ไส้กรองระบบต่างๆ ของเครื่องจักรกลและรถยนต์ 5959999020642 ร้าน บั่นซุยเล่ียง อาหลั่ยยนตร์ 53,467.90

7. ผู้ท!ดรบการคัดเลีอก ได้แก่

0 V เลขประจำตัว . !  ^ เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันท่ีทำสัญญา /ลาดบ
ผู้เสียภาษีอากร ขอผูขาย

ในระบบ 6-69 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทดัดเลอก

1 5959999020642 ร้าน บั่นซุยเลี่ยง อาหลั่ยยนตร์ 650614267915 00354/2565 27/06/2565 53,467.90 ล่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมป็ติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาบ

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

65067336814

ซ้ือวัสดุลำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏินัติราซการของโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์จำนวน๓๒รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34.802.00 บาท

34.802.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซ้ือวัสดุสำนักงาน เพ่ือใช้ในการปฎินัติราชการของโรงเรียนลำพะยาประขานุเคราะห์ 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 34,802.00

7. ผู้,ท่ีโต้,รับการดัดเลือก ได้แก่

0  V เลขประจำตัว 1 V เลขคุมสัญญา เลขท่ีสัญญา / วันที่ทำสัญญา /ลำดับ
ผู้เสียภาษีอากร ขอผูขาย

ในระบบ 6-29 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่ดัดเลือก

1 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 650614374550 00355/2565 27/06/2565 34,802.00 ส่งงานครบด้วน เษีนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด



(สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คลล. ๒ ช้ัน บ้านตะโล๊ะ 
หะสอ หมู่ท่ี ๒ ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำ๓ อรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีหนังสือเชิญซวนสำหรับ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร 
อเนกประสงค์ คสล. ๒ ช้ัน บ้านตะโล๊ะหะลอ หมู่ท่ี ๒ ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามนั จังหวัดยะลา โดยวิธีคัด 
เลือก น้ัน

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ช้ัน บ้านตะโล๊ะหะลอ ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามนั จังหวัด 
ยะลา(๗๒.๑๒.๑๑.๐๑) จำนวน ๑ แห่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดือแป วัสดุ (ขายสง่,ขาย 
ปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เบีนเงินท้ังส้ิน ๒,๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหม่ืนบาท่ถ้วน) 
รวมภาษมีลูคา่เพิม่และภาษอีืน่ ค่าขนส่ง คา่จดทะเบยีน และค่าใซ้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเด่น สะมะแอ

สำเนาถกูต้อง

เพญ็นภา พรพระสงฆ์ 
(นางเพญ็นภา พรพระสงฆ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
โดย นางเพญ็นภา พรพระสงฆ์ ผู้อำนวยการกองคลัง



ข่อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาบ องค์การบวิหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65067227111

3. ช่ือโครงการ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใข้ใบการปฏิบัติราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน ๓

4. งบประมาณ 8,552.00 บาท

5. ราคากลาง 8,522.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการ โดยวิธีเอพาะเจาะจง

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน 1900700101021 ร้านคอมไนบ์ 8,552.00

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-29

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่ดัดเลือก

1 1900700101021 ร้านคอมไนน่ 650614385491 00357/2565 29/06/2565 8,552.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



1. หน่วยงาบ

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. ง'ชประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

65067325168

ซื้อยางรถยนต์ ขนาด ๒๖๕/ ๖๕-โ!๑๗ จำนวน ๔ เส้น เพื่อใช้กับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข-๓๓๓๓ ยล ข่องสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18.800.00 บาท

18.800.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

ยางรถยนต์ ขนาด ๒๖๕/ ๖(ะ-ก๑๗ เพื่อใช้กับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฃ-๓๓๓๓ ยล1
ของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 18,800.00

7. ผู้,ท่ีโต้'รับการคัดเลือก ไต้แก่

สำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร ซื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ 6-69
เลขท่ีสัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วันที่ทำสัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 650614364816 00358/2565 29/06/2565 18,800.00 ส่งงานครบถ้วน เบีนผู้มีคุณสมบีติดรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

65067313503

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของโรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48.390.00 บาท

48.390.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฎิบ้ติราชการของโรงเรียบลำพะยาประชานุเคราะห์ 1900700101021 ร้านคอมไนน์ 48,390.00

7. ผู้ท่ี'โต้-รับการคัดเลีอก ได้แก่

0  & ’ เลขประจำตัว ^ * เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันท ี' ทำสัญญา /ลาดบ
ผู้เสียภาษีอากร ขอผูขาย

ในระบบ 6-0? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีคัดเลอก

1 1900700101021 ร้านคอมไนน์ 650614385137 00359/2565 30/06/2565 48,390.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด


