
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาบ

2. เลขท่ีโครงการ

3. ท่ีอ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสวบจังหวัดยะลา 

65027491391

ชือ้ถงุยงัเพ เพ่ือใข้ในโครงการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนใหแ้ก่ผู้ประสบอุทกภัยๆ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1.975.000. 00 บาท

1.975.000. 00 บาท

6. รายทีอ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายทีอ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ถุงยังขีพ 3950100082609 นายบมิะ เจะิอาแซ 1,975,000.00

7. ผู้ท่ีได้รับการดัดเลีอก ได้แก่

เลขประจำตวั 1 V เลขคุมสญัญา เลขทีสั่ญญา / วันท่ีทำสัญญา /
ลาดบ ผูเ้สยีภาษอีากร ขอีผขูาย

ในระบบ 6-69 ใบส่ังช้ือ ใบส่ังช้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทดดัเลอก

1 3950100082609 นายบิมะ เจะ๊อาแซ 650214404040 00183/2565 01/03/2565 1,972,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบิติดรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

1". หน่วยงาน องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65027384361

ซือ้แบตเตอร่ี ขนิดแห้ง สำหรับรถฟาร์มแทรกเตอร์ลอ้ยาง หมายเลขทะเบยีน ตค - 228 ยล จำนวน 1 ลูก โดยวธิเอพาะเจาะจง

4.850.00 บาท

4.850.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 แบตเตอร่ี ชนิดแห้ง สำหรับรถฟาร์มแทรกเตอร์ลอ้ยาง หมายเลขทะเบยีน ตค - ๒๒๘
0953544000328 หจก.คอ็กพทิเจรญิการยาง 4,850.00ยล

7. ผู้ท่ี'โล้'รับการดัดเลีอก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผูเ้สยีภาษอีากร ซ่ือผูข้าย เลขคุมสญัญา 

ใบระบบ 6-ธ?
เลขท่ีสัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วันท่ีทำสัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเสือก

1 0953544000328 หจก.คอ็กพทิเจรญิการยาง 650214385593 00184/2565 02/03/2565 4,850.00 ส่งงานครบล้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65027387441

จ้างซอ่มบำรุงรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบยีน กฃ-๗๙๐๑ ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1.460.00 บาท

1.460.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

ซ่อมบำรงรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบยีน กฃ-๗๙๐๑ ยล ของสำนกัปลัดองค์การ1
บริหารส่วนจังหวัด 0953544000328 หจก.คอ็กฟท้เจรญิการยาง 1,460.00

7. ผู้'ท่ีได้'วับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผูเ้สยีภาษอีากร ซ่ือผู้ขาย เลขคุมสญัญา 

ในระบบ 6-59
เลขทีสั่ญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วันท่ีทำสัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0953544000328 หจก.คอ็กพทิเจรญิการยาง 650214384773 00185/2565 02/03/2565 1,460.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65027234914

ซ้ือ่วัสดุยานพาหนะและขบส่ง ของรถตู ้หมายเลขทะเบยีน 40-0189 ยะลา ของโรง่เรยีนลำพะยาประขานเุคราะห ์รายการยางนอก ขนาด 225/70 915 (เรเดยล)่ จำนวน 4 เส้น
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง
80,000.00 บาท

11,600.00 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ยางนอกรถตู้ 0953544000328 หจก.คอ็กพทิเจรญิการยาง 11,600.00

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการดัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผูเ้สยีภาษอีากร ชือ่ผูข้าย เลขคุมสญัญา 

ในระบบ 6-69
เลขทีสั่ญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วันท่ีทำสัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีด่ดัเลอืก

1 0953544000328 หจก.คอ็กพทิเจรญิการยาง 650214386333 00186/65 02/03/2565 11,600.00 ส่งงาบครบถ้วน เฟน้ผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65027270442

จา้ง1ซอ่มเครือ่งถา่ยเอกสาร ย่ีห้อ เ^006โ3 ร ุน่ 7^-๔๐๐๒! รหสัครภุณัฑ๔์๑๗-๖๓-๐๐๐๔เปลีย่นลกูยางถาดกระดาษโดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4.500.00 บาท

4.500.00 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยืภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ซอ่มเคร่ืองกา่ยเอกสาร ย่ีห้อ ^๐06โ3 รุ่น 77\-๔๐๐๒! รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๓-
0953531000049 หา้งหบ้ส่วนจำกัด ยะลาบริบรณ์ 4,500.00๐๐๐๔-เปลยนลกูยางถาดกระดาษ

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผูเ้สยีภาษอีากร ชือ่ผูข้าย เลขคุมสญัญา 

ใบระบบ 6-ธเ3
เลขท่ีสัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วันท่ีทำสัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที,ดัดเลือก

1 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบรูณ์ 650214370571 00187/2565 02/03/2565 4,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ต๊ตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาบ

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา 

65027367194

จา้งทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ เพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิานราชการของสำนกังานเลขานกุาร อบจ. โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1.020.00 บาท

1.020.00 บาท

6. ราย1ช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จา้งทำตรายาง เพือ่ใชใ้นการปฏบิติังานราชการของสำนกังานเลขานกุาร อบจ. 3959900086844 ร้านพงษศิ์ลป์บล๊อก 1,020.00

7. ผู้ท่ีได้รับการดัดเสือก ได้แก่

0 V เลขประจำตัว เลขคุมสญัญา เลขท่ีสัญญา / วันท่ีทำสัญญา /ลาดบ
ผูเ้สยีภาษอีากร ขอผขูาย

ในระบบ 6-ธเ3 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทดดัเลอก

1 3959900086844 ร้านพงป์ศิลป์บล๊อก 650214356681 00188/2565 04/03/2565 1,020.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หนวยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65027400327

3. ซื่อโครงการ จ้างทำตรายาง เที่อไข้ในการปฎิบ้ต๊ราซการของกองคลัง จำนวน ๑๕: รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 5,210.00 บาท

5. ราคากลาง 5,210.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เส ียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราขการของกองคลัง 3959900086844 ร้านพงษ์ศิลป๋บลิอก 5,210.00

7. ผูที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก

0 V เลขประจำตัว 1 V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /ลาดับ
ผู้เสียภาษีอากร

ขีอผูขาย
ในระบบ 6-69 ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 3959900086844 ร้านพงษคิเลป๋บลิอก 650214374096 00189/2565 0 4 /0 3 /2 56 5 5,210.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยง่าน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารสว่นจังหวัดยะลา'

65027353346

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เพือ่ใชใ้บการปฏบิต้ริาชการของกองการเจ้าหนา้ที ่ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวธิเฉพาะเจาะจง

21.150.00 บาท

21.150.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา ฐดงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เพือ่ใชใ้นการปฏปิติ็ราชการของกองการเจ้าหนา้ที่ 0955535000096 ยะลาหย่ง'วนด้ง 21,150.00

7. ผู้'ท่ีโต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

0 V เลขประจำควั \ V เลขคุมสญัญา เลขท่ีสัญญา / วันท่ีทำสัญญา /ลาดบ
ผูเ้สยีภาษอีากร ซอผูขาย

ในระบบ 6-ธ? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทคีดัเลอืก

1 0955535000096 ยะลาหย่ง,วนด้ง 650314020076 00190/2565 04/03/2565 21,150.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบํเติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำสัญในสัญญา

1. หน่วยงาบ

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารสว่นจั4หวัดยะลา

65027452747

ช่ือวัสดุคอมพวิเตอร์ เฟอ้ใชใ้นการปฎิบ้ตงานของสำนกัปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๒๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

94.270.00 บาท

94.270.00 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เฟอ้ไข้ในการปฎินตังานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1900700101021 ร้านคอมไนน่ 94,150.00

7. ผู้ท่ี'โต้,รับการดัดเลือก ได้แก่

0 &' เลขประจำตัว เลขคุมสญัญา เลขทีสั่ญญา / วันท่ีทำสัญญา /ลาดบ
ผูเ้สยีภาษอีากร ขอิผขูาย

ในระบบ 6-69 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทดีดัเลอก

1 1900700101021 ร้านคอมไนน่ 650314022858 00191/2565 07/03/2565 94,150.00 ส่งงานครบด้วน เฟ้นผู้มีคุณสม'นัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



จ้อมุ]ลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65027490102

จ้างเหมารถบสัโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน เพือ่จัดทำโครงการเพิม่ศักยภาพในการพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕วอ๕:
โดย'วิธเีฉพาะเจาะจง
70.000. 00 บาท

65.000. 00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
จ้างเหมารถบสัโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน เพือ่จัดทำโครงการเพิม่ศกัยภาพใน 
การพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารสว่นจังหวัดยะลา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 3959900014282 รุง่จำลองทวัร์ 65,000.00
๒ ๕๖๕

7. ผู้'ที!่ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำคัว 
ผูเ้สยีภาษอีากร ซ่ือผู้ขาย เลขคุมสญัญา 

ในระบบ 6-69
เลขทีสั่ญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วันท่ีทำสัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเลอืก

1 3959900014282 รุง่จำลองทวัร์ 650314061791 00192/2565 10/03/2565 65,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน องค่การบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65037088400

3. ข่ือโครงการ ซ้ือวัสดุสำนักงาน เพือ่ใขใ้บการปฏบิติ้ราซการของกองคลัง จำนวน ๖๗ รายการ โดย'วธเีฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 44,064.00 บาท

5. ราคากลาง 44,064.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยิภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ซ้ือวัสดุสำนักงาน เพือ่ใขัใบการปฏบัิติราชการของกองคลัง 0953531000049 ห้างหุน้ส่วนจำกัด ยะลาบริบรูณ์ 44,064.00

7. ผู้ท่ี'ได้'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผูเ้สยีภาษอีากร ขือ่ผูข้าย

เลขคุมสญัญา 
ใบระบบ 6-69

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบรูณ์ 650314142901 00193/2565 11/03/2565 44,064.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



๔.๒ ผลการประเมนิของผิ,ประเมิน
๖

ข

รายการ คะแนนเต็ม 
(รอ้ยละ)

ผลการประเมนิ 
(รอ้ยละ) ระดบัผลการประเมนิ

๑. ผลสัมฤทธ้ีของงาน ๗0 □ ดเีดน่ ตัง้แตร่อ้ยละ ๙๐ข้ึนไป 
□ ดมีาก ตัง้แตร่อ้ยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ๙๐ 
□ ดี ตัง้แตร่อ้ยละ ๗๐ แต่ไม'ถึงร้อยละ๘๐ 
□ พอใช ้ ตัง้แตร่อ้ยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ๗๐ 
□ ต้องปรับปรุง ตํา่กวา่รอ้ยละ ๖๐

๒. การประเมินสมรรถนะ ๓0

รวม ๑๐๐

(ลงซ่ือ) ผ้ปร:
( ,..........  . .  . ..........................)

ตำแหน่ง
วันท่ี

ส่วนท่ี ๔แผนพัฒนาการปฏิปํติราซการ

ผลสัมฤทธ้ีของงานหรือสมรรถนะ วิธีการพฒันา ช่วงเวลาและระยะเวลา วิธีการวัดผลในการพัฒนา
ทีเ่ลอืกพฒันา การพฒันา

(ก) (ข) (ค) (ง)
การมุ่งผลสัมฤทธ้ี เชา้รับการอบรม ศกึษาระเบยีบ และหนังสือ 

ส่ังการ ตดิตามข่าวสาวทางเวปไซต์
ตุลาคม ๒๔๖๓-กนัยายน ๒๔๖๔ ลดข้อผิดพลาดในการปฏบิติีงาน ทำให้การ 

เบกิจา่ยเงินถกูตอ้ง



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65037120916

จ้างซอ่มแขมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ /แ เ เท (วก6 จำนวน 1 เคร่ือง หมายเลขครภุณัฑ ์416-62-0143 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1.990.00 บาท

1.990.00 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มตงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ซอ่มเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 1900700101021 ร้านคอมไบน่ 1,990.00

7. ผู้ท่ี'โต้,วับการคัดเลีอก ได้แก่

0 V เลขประจำตัว ! เ' เลขคุมสญัญา เลขทีสั่ญญา / วันท่ีทำสัญญา /ล่าดิบ
ผูเ้สยีภาษอีากร ขอิผขูาย

ในระบบ 6-0? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเสิอก

1 1900700101021 ร้านคอมไนน่ 650314173232 00195/65 15/03/2565 1,990.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



จ้อยูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน องคก่ารบริหารสวนจังหวัดย่ะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65037120916

3. ข่ือโครงการ จ้างซอ่มแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เก (วก6 จำนวน 1 เค่ร่ือง หมายเลขครภุณัฑ ์416-62-0143 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 1,990.00 บาท

5. ราคากลาง 1,990.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา ฐดงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ซอ่มเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 1900700101021 ร้านคอมไนน์ 1,990.00

7. ผู้ท1ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

0 V เลขประจำตัว เลขคุมสญัญา เลขท่ีสัญญา / วันท่ีทำสัญญา /ลาดบ
ผูเ้สยีภาษอีากร ฃอผูชาย

ไนระบบ 6-69 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทคิดเลอก

1 1900700101021 ร้านคอมไนน 650314173232 00195/65 15/03/2565 1,990.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมษติีตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

65037232422

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอาชีพ เพื่อใช้ใบโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพสตรีการทำลวดลายฝาชีด้วยริบบิ้นโดยวิฐีเฉพาะเจาะจง

24.200.00 บาท

24.200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
วัสดุอุปกรณ์ฝึกอาชีพ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรีการทำลวดลาย 3/ 1/ 3959900189074 นายราริน วิลาสคัมภีร์ 24,200.00ฝาชีดวยริบบิน จำนวน ๘ รายการ

7. ผู้ที่'โต้'รับการคัดเลีอก ได้แก่

เลขประจำตัว ^ * เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /ล"าดํบ
ผู้เส ียภาษีอากร

ชีอผูขาย
ในระบบ 6-29 ใบสั่งซื้อ โบสั่งซื้อ

จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลอก

1 3959900189074 นายราริน วิลาสคัมภีร์ 650314256065 001 96/2565 18/03/2565 24,200.00 ส่งงานครบถ้วน เษีนผู้มีคุณสมบิตตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. ง'บประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65037163498

ซือ้วัสดุคอมพวิเตอร์ เพีอ่ใชใ้บการปฏปิติราชการของกองชา่ง จำบวบ ๘ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

45.839.00 บาท

45.839.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพีอ่ใชใ้บการปฎิบต้ริาขการของกองช่าง 1900700101021 ร้านคอมไนน่ 45,839.00

7. ผู้ท่ี'โต้,รับการคัดเสือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสญัญา เลขท่ีสัญญา / วันทีท่ำสญัญา /
ลำดับ

ผูเ้สยีภาษอีากร
ชอผขูาย

ในระบบ 6-69 ใบส่ัง1ซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทดดัเลอก

1 1900700101021 ร้านคอมไนน่ 650314208373 00197/2565 18/03/2565 45,839.00 ส่งงานครบด้วน เษีนผู้มีคุณสมปติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. งบประมาณ 

3. ราคากลาง

องค์การบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65037336839

จ้าง่เหมาประกอบอาหารมือ้เขา้พรอ้มเครือ่งดืม่ เพือ่ใชเ้ลีย้งรับรองคณะสกื'ษาดูงาบ จากองค์การบริหารสว่นจังหวัดพงังา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

20.400.00 บาท

20.400.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มดัีงบี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาที'เสนอ

จ้างเหมาประกอบอาหารมือ้เขา้พรอ้มเครือ่งดืม่ จำนวน ๑๗๐ คบ  ๆ ละ ๑๒๐ บาท
1 ประกอบด้วย - นาชิดาแฆ -ขา้วยา - ข้าวด้มไก,+ไฃ่ -ขา้วเหนยีว -โรตีแกงเน้ือ -บีา้ดืม่ 3960600043955 ฮาสานะห์ 20,400.00

ชา กาแฟ โอวัลติบ

7. ผู'้ทีI่ด้รับการดัดเลือก ได้แก่

สำดับ
เลขประจำตัว 

ผูเ้สยีภาษอีากร ขือ่ผูข้าย เลขคุมสญัญา 
ใบระบบ 6-ธ?

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังช้ือ

วันท่ีทำสัญญา /  
ใบส่ังช้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที,ดัดเสือก

1 3960600043955 ฮาสานะห์ 650314303727 00198/2565 21/03/2565 20,400.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญโบสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. ง'นประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65037356987

จ้างพมิพป์ฏิทนิเดือนรอมฎอบ โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำป ี ๒๕๖(ะโดยวธิเีฉพาะเจาะจง

200.000. 00 บาท

140.000. 00 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จ้างพมิพป์ฏิทินเดือนรอมฎอน โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำป ี ๒๕๖๕ 0953557000208 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาฮัดดืไซน์ กรุ๊ป 140,000.00

7. ผู้ท่ี,โด'รับการคัดเลีอก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผูเ้สยีภาษอีากร

ชือ่ผูข้าย เลขคุมสญัญา 
ในระบบ 6-6?

เลขท่ีสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0953557000208 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาฮัดดีไซน์ กรุ๊ป 650314314938 199/65 22/03/2565 140,000.00 ส่งงานครบถ้วน เฟน้ผู้มีคุณสม'ข้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา

องค์การบริหารสว่นจังหวัดยะลา 

65037276345

จ้างซอ่มและบำรุงรักษารถกระบะ ๔ ประตู หมายเลขทะเบยีน กง - ๕๑๒๙ ยล โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

3.314.86 บาท

3.314.86 บาท 

มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จ้างซอ่มและบำรุงรักษารถกระบะ ๔ ประตู หมายเลขทะเบยีน กง - ๕๑๒๙ ยล 0945525000018 บริษัท ษตัตานเีจรญิเทรดดง้ (1972) จำกดั 3,314.86

7. ผู้ท่ีได้รับการดัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผูเ้ลยืภาษอีากร

ซ่ือผู้ขาย เลขคมสญัญา 
ในระบบ 8-6?

เลขท่ีสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีดั่ดเลอืก

1 0945525000018
บริษัท ปตัตานเีจริญเทรดดง้ (1972) 
จำกดั 650314278946 00200/2565 22/03/2565 3,314.86 ส่งงานครบถ้วน เบีนผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาบ

2. เลขท่ีโครงการ

3. ท่ีอ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65037276345

จ้างซอ่มและบำรุงรักษารถกระบะ ๔ ประตู หมายเลขทะเบยีน กง - ๕3,๒๙ ยล โดยวธิเีอพาะเจาะจง

3.314.86 บาท

3.314.86 บาท

6. รายทีอ่ผู้เสนอราคา มีดังบ้ี

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายทีอ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จ้างซอ่มและบำรุงรักษารถกระบะ ๔ ประตู หมายเลขทะเบยีน กง - ๕๑๒๙ ยล 0945525000018 บริษัท ปตัตานเีจรญิเทรดดิง้ (1972) จำกดั 3,314.86

7. ผู'้ทีI่ด้รับการดัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผูเ้สยีภาษอีากร

ท่ีอผู้ขาย เลขคุมสญัญา 
ในระบบ 6-ธ?

เลขทีสั่ญญา /  
ใบส่ังข้ือ

วันท่ีทำสัญญา /  
ใบส่ัง'ท่ี,อ จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีด่ดัเลอืก

1 0945525000018
บริษัท ปตัตานเีจรญิเทรดดิง้ (1972) 
จำกดั 650314278946 00200/2565 22/03/2565 3,314.86 ส่งงานครบด้วน เบีนผู้มีคุณสม'บิตตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด-



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาบ

2. เลขท่ีโครงการ

3. ข่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารสว่นจังหวัดยะลา 

65037252774

จ้างขอ้มและบำรุงรักษารถคกัหนา้ขุดหลัง หมายเลขทะเบยีน ตค - ๖๕ ยล โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6.540.00 บาท

6.540.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มีคังบ้ี

รายการพจิารณา่ เลขประจำควัผูเ้สยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ซ่อมและบำรุงรักษารถคักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบยีน ตค - ๖ *  ยล 0992002415104 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลูวั่ฒนยนดแ้ทรคเตอร 6,540.00

7. ผู้ท่ี'โด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำคับ เลขประจำควั 
ผูเ้สยีภาษอีากร ขือ่ผูข้าย

เลขคุมสญัญา 
ใบระบบ 6-69

เลขท่ีสัญญา /  
ใบลังซ้ือ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบสังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

ห้างห้บส่วนสามัณ อ่วัฒนย้นค์
1 0992002415104 แทรคเตอร์ 650314276637 00201/2565 23/03/2565 6,540.00 ส่งงานครบถัวน เฟ้นผู้มีคุณสมบํติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ีอ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายซีอ่ผูเ้สนอราคา

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65037324219

จา้งซอ่มบำรุงรถยนคด์ู ้หมายเลขทะเบยีน ๔๐-๐๑๙(ะ ยล ของสำนกัปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

3.259.76 บาท

3.259.76 บาท 

มดีงันี้

รายการพจิารผา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซีอ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

ซอ่มบำรงรถยบค์ด้ หมายเลขทะเบยีน ๔๐-๐๑๙๔ ยล ของสำนกัปลัดองค์การบริหาร1
ส่วนจังหวัด 0945482000011 บริษีท พธานพาณฃิย จำกด 3,259.76

7. ผู้ท่ี'โต้,รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว 4เ " เลขคุมสญัญา เลขท่ีสัญญา / วับทีท่ำสัญญา /
จำนวนเงิน สถานะสัญญาลาดับ ผูเ้สยีภาษอีากร

ซอผูขาย
ใบระบบ 6-6? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ

เหตผุลทดดัเลอืก

1 0945482000011 บริษัท พธิานพาณชิย์ จำกดั 650314315220 00202/2565 23/03/2565 3,259.76 ส่งงานครบถัวน เบีนผู้มีคุณสมบ้ตตรงตามเง่ือนไขที,กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา 

65037304578

จา้งทำตรายาง เพีอ่ใชใ้บการปฏบิติ้ราชการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน ๖ รายการ โดยวธิเีฉหาะเจาะจง

2.100.00 บาท

2.100.00 บาท 

มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จา้งทำตรายาง เพ่ีอใชใ้บการปฎิบต้ริาชการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 3959900086844 ร้านพงษสืลป์บล็อก 2,100.00

7. ผู้ท่ี'ได้รับการดัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผูเ้สยีภาษอีากร ซ่ือผู้ขาย

เลขคุมสญัญา 
ในระบบ 6-69

เลขทีสั่ญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเสอืก

1 3959900086844 ร้านพงษ์ศิลป์บล็อก 650314310969 00203/2565 24/03/2565 2,100.00 ส่งงานครบถ้วน เษีนผู้มีคุณสม'บ้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



!I ( สำเนา )
ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา 

เร่ือง ประกาศผูช้นะการเสนอราคา
จา้งซอ่มบำรงุรถยนตต์รวจการณ ์ ย่ีหอ้อีซซู ุหมายเลขทะเบยีน กต-๔๓๙© ยล และหมายเลขทะเบยีน 

กต-๔๓๙๑ ยล จำนวน ๒ คัน ของสำนกังานเลขาบกุารองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ จ้างซอ่มบำรุงรถยนต์ตรวจการณ ์ ย่ีห้ออีซูซุ 
หมายเลขทะเบยีน กต-๔๓๙๐ ยล และหมายเลขทะเบยีน กต-๔๓๙๑ ยล จำนวน ๒ คัน ของสำนักงานเลขาบุการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวธิเีฉพาะเจาะจง น้ัน

ซอ่มบำรุงรถยนต์ตรวจการณ ์ ย่ีห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบยีน กต-๔๓๙๐ ยล และหมายเลขทะเบยีน 
กต-๔๓๙๑ ยล ของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๒ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
บริษัท บตีตานเีจริญเทรดด้ิง (1972) จำกดั (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๒,๐๑๑.๖๐ บาท 
(สองพันสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) รวมภาบมีลูค่าเพิม่และภาษอีืน่ ค่าขนส่ง คา่จดทะเบยีน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หวัหนา้ฝ่ายระเบยีบการคลงั รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๔๖๔
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หวัหนา้ฝ่ายระเบยีบการคลงั รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

I



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซ้ือสินทผาล้ม เพ่ีอใช้ในโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕'

โดยวิธีคัดเลือก

(สำเนา)

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีหนังสือเช้ญซวนสำหรับ ซ้ือจัดซ้ืออินทผาล้ม เพ่ีอใช้ในโครง 
การรอมฎอนล้มพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก น้ัน

จัดซ้ืออินทผาล้ม แบบแห้ง ชนิดมีก้าน บรรจุกล่องอย่างดี ชนาดน้ําหนักกล่องละ ๕0 ๐ กรัม จำนวน 
๑,00๐  ลัง ผู้ได้รับการคัดเสือก ได้แก่ นางสาวนพรัตน์ ไตรวงศ์เจริญสุข (ขายล่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงิน 
ท้ังส้ิน ๑,0 ๔ ๔ ,0 0 0 .0๐  บาท (หน่ึงล้านส่ีหม่ืนส่ีพันบาทถ้วน) รวมภาษมีลุคา่เพิม่และภาษอ่ืีน ค่าชนส่ง ค่าจดทะเบยีน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

มขุตาร์ มะทามขุตาร์ มะทา

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หวัหนา้ฝ่ายระเบยีบการคลงั รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หวัหนา้ฝา่ยระเบยีบการคลงั รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลชทะเบียน กด-๔๓๙๒ ยล ชอง 

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ตรวจการณ ์หมายเลข 
ทะเบยีน กต-๔๓๙๒ ยล ของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวธีิเฉพาะเจาะจง น้ัน

ซอ่มบำรุงรถยนต์ตรวจการณ ์หมายเลขทะเบยีน กต-๔๓๙๒ ยล ของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บตีตานเืจริญเทรดด้ิง (1972) จำกดั (ขายปลกื1ให ้
บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,00๔.๘๐ บาท (หน่ึงพันห้าบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษมีลูคา่เพิม่ 
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง คา่จดทะเบยีน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(สำเนา)

มณฑ่า สมมาตย์

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หวัหนา้ฝ่ายระเบยีบการคลงั รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
โดย นางรัสวรรณ่ แซ่หลี หวัหนา้ฝา่ยระเบยีบการคลงั รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาบ องค์การบริหารสว่นจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65037230926

3. ช่ือโครงการ จ้างเหมารถบสัโดยสารปรับอากาศ โครงการพฒันาศกัยภาพสตรีเพือ่การพฒันาหอ้งถิน่ ประจัาปงึบประมาณ ๒{ะ๖(ะ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 52,000.00 บาท

5. ราคากลาง 52,000.00 บาท

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายชือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

จางเหมารถบสัโดยสารปรับอากาศ โครงการพฒันาศกัยภาพสตรีเพือ่การพฒัๆา 1 ๔1
ห้องถ่ิน ประจำปงิบประมาณ ๒(2าะ)๕: 3959900014282 รุงจำลองทวัร 52,000.00

7. ผู้'ท่ีโด้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคมุสญัญา เลขทีสั่ญญา / วันท่ีทำสัญญา /ล่าดิบ ผูเ้สยีภาษอีากร ซิอผูขาย
ใบระบบ ธ -0 3 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงบ สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลอิก

1 3959900014282 รุ่งจำลองทวัร์ 650314257649 00207/2565 25/03/2565 52,000.00 จดัทำสญัญา/ ? 0  แล้ว เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที,กำหนด



ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา 
เร่ือง ประกาศผูช้นะการเสนอราคา 

จา้งซอ่มบำรงุรถยนคก์ระบะ หมายเลขทะเบยีน กฃ-๕๔๕๘ ยล 
ชองสำนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบยีน 
กข-๕๔๕๘ ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวธิเีฉพาะเจาะจง น้ัน

ซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบยีน กฃ-๕๔๕๘ ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.คอ็กพทิเจริญการยาง (ขายส่ง,ขายปลีก,ไหบ้ริการ) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินท้ังส้ิน ๒,®๕๐.0๐ บาท (สองพันหน่ึงร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษมีลูคา่เพิม่และภาษอีืน่ ค่าขนส่ง 
คา่จดทะเบยีน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

(สำเนา)

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณซิา1พร โอภาโส

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หวัหนา้ฝ่ายระเบยีบการคลงั รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕
โดย นางรัสวรรณ่ แซ่หลี หวัหนา้ฝ่ายระเบยีบการคลงั รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



( สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนค์ ขนาดแรงดัน ๑๒๐ โวลท์ กระแส ๘๐ แอมบี ชั้ว 8 เพ่ีอ 
ใช้กับรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กข-๗๙๐๑ ยล จำนวน ๑ ลูก ชองสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ ขนาดแรงดัน ๑๒๐ โวลท์ 
กระแส ๘๐ แฮมป ช้ัว 8 เพ่ีอใช้กับรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบยีน กฃ-๗๙๐๑ ยล จำนวน ๑ ลูก ของสำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวธิเีฉพาะเจาะจง น้ัน

แบตเตอร่ีรถยนต์ ขนาดแรงดัน ๑๒๐ โวลท์ กระแส ๘๐ แฮมบี ช้ัว ?! เพ่ีอใช้กับรถยนต์กระบะ 
หมายเลขทะเบยีน กฃ-๗๙๐๑ ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑ ลูก ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ หจก.คอ็กพทิเจรญิการยาง (ขายส่ง,ขายปลีก,ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังสัน ๓,๒๐๐.๐๐ บาท 
(สามพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษมีลูคา่เพิม่และภาษอีืน่ ค่าขนส่ง คา่จดทะเบยีน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แช่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หวัหนา้ฝ่ายระเบยีบการคลงั รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หวัหนา้ฝ่ายระเบยีบการคลงั รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศองคการบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เร่ือง ประกาศผู้'ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการโครงการมหกรรมภาคีเคริอข่ายสุขภาพภาคประขา1ซน

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(สำเนา)

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการโครงการมหกรรมภาคี 
เครือข่ายสขุภาพภาคประซาซน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕:โดยวธีิเฉพาะเจาะจง น้ัน

จ้างเหมาจัดนทิรรศการโครงการมหกรรมภาคีเครือข่ายสขุภาพฯ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการ 
คัดเลือก ได้แก่ ร้านออปแอมบี 741 (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน 
๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหม่ืนหกพันบาทถ้วน) รวมภาษมีลูคา่เพิม่และภาษอีืน่ ค่าขนส่ง คา่จดทะเบยีน และ 

ค่าใซ้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กัสมะห้ เก้ือกูล

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หวัหนา้ฝ่ายระเบยีบการคลงั รักษาราซการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หวัหนา้ฝ่ายระเบยีบการคลงั รักษาราฃการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา 

65037397997

จ้างซอ่นบำรุงเคร่ืองพมิพ ์รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐®๔๔ สำนักปลัด โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1.940.00 บาท

1.940.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้ลยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
จ้างซอ่มบำรุงเคร่ืองพมิพ ์รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-0๑๔๔- ปรับแรงดันตลับหมึก 
จำนวน ๑ งาน -เคลียผ้าซับนํา้หมกึ จำนวน ๑ ช้ิน -ซ่อมแซมสายพานส,งน้ําหมึก 1900700101021 ร้านคอมโนน่ 1,940.00
จำนวน ๑ ช้ิน - ค่าตรวจเขด็และบริการ

7. ผูท้ี!่ด้รับการดัดเลอืก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผูเ้ลยีภาษอีากร ซ่ือผู้ขาย เลขคุมสญัญา 

ในระบบ 6-0?
เลขทีสั่ญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
วันท่ีทาสัญญา /  

ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีคั่ดเลอืก

1 1900700101021 ร้านคอมไนน่ 650314384236 00211/65 28/03/2565 1,900.00 จดัทำสญัญา/ ? 0  แล้ว เฟ้นผู้มึคุณสมนัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา
เร่ือง ประกาศผูช้นะการเสนอราคา ซือ้ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์ (เครือ่งคอมพวิเตอรส์ำหรบังานประมวลผล สำหรับ

งานดา้นชา่ง) จำนวน ๒ เคร่ือง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

(สำเนา)

ตามทีอ่งคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา ได้มีหนังสือเชิญซวนสำหรับซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล สำหรับงาบด้านช่าง) จำนวน ๒ เคร่ือง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง น้ัน

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ รายการเคร่ืองคอมพวิเตอร์สำหรับงานประมวลผล (สำหรับงานด้านช่าง) พร้อมซุด 
โปรแกรม จำนวน ๒ เคร่ือง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน อิคอล เทค (ขายสง่,ขายปลกี,ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๖๘,0๐๐.0๐ บาท (หน่ีงแสนหกหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษมีลูคา่เพิม่และภาษอีืน่ ค่าขนส่ง 
คา่จดทะเบยีน และค่าไซ้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หวัหนา้ฝ่ายระเบยีบการคลงั รักษาราซการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หวัหนา้ฝา่ยระเบยีบการคลงั รักษาราซการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล สำหรับ

งานด้านช่าง) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(สำเนา)

ตามทีอ่งคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา ได้มีหนังสือเชิญซวนสำหรับซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล สำหรับงานด้านช่าง) จำนวน ๒ เคร่ือง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง น้ัน

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ รายการเคร่ืองคอมพวิเตอร์สำหรับงานประมวลผล (สำหรับงานด้านช่าง) พร้อมชุด 
โปรแกรม จำนวน ๒ เคร่ือง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน อิคอล เทค (ขายสง่,ขายปลกี,ใหบ้ริการ) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๖๘,0๐๐.0๐ บาท (หน่ึงแสนหกหม่ืนแปดพับบาทถ้วน) รวมภาษมีลูคา่เพิม่และภาษอีืน่ ค่าขนส่ง 
คา่จดทะเบยีน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรณ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หวัหนา้ฝ่ายระเบยีบการคลงั รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หวัหนา้ฝา่ยระเบยีบการคลงั รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



( สำเนา )
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือโซ๊คอัพ (ฝาห้องเครื่อง) จำนวน ๒ ตัว สำหรับรถเกลี่ยดิน ๖  ล้อ หมายเลข
ทะเบียน ตค - ๑๑๓ ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

' ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้ม[ครงการ ซ้ือโซ๊คอัพ (ฝาหอ้งเคร่ือง) จำนวน ๒ ตัว สำหรับรถ 
เกล่ียดิน ๖ ล้อ หมายเลขทะเบยีน ตค - ๑๑๓ ยล โดยวธิเีฉพาะเจาะจง น้ัน

โซ๊คอัพ (ฝาหอ้งเคร่ือง) สำหรับรถเกล่ียดิน ๖ ล้อ หมายเลขทะเบยีน ตค - ๑๑๓ ยล จำนวน ๒ ตัว ผู้โด้ 
รับการคดัเลอืก ได้แก่ ร้านบ่ันซุ่ยเล่ียง อาหล่ัยยนตร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังสิน ๓,๙๕๙.๐๐ บาท (สามพนัเก้าร้อย 
หา้สิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษมีลูคา่เพิม่และภาษอีืน่ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบยีน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เชิดวุฒิ เช้ือทอง

สำเนาถูกต้อง

รัสวรรฌ แซ่หลี 
(นางรัสวรรณ แซ่หลี)

หวัหนา้ฝ่ายระเบยีบการคลงั รักษาราซการแทน 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

ประกาศช้ืนเว็บวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕
โดย นางรัสวรรณ แซ่หลี หวัหนา้ฝา่ยระเบยีบการคลงั รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


