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เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตามที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้แจ้งให้กองคลัง ดำเนินการจัดส่งข้อมูล 
การจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด ือนท ี่ห ัวหน ้าส ่วนราขการลงนาม โดยจัดทำสรุปผลการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างรายเด ือน  
แยกตามประเภท ตามแบบฟอร์ม ๒ และสฃร.๑ น้ัน

ในการน ี้ กองคลังขอจัดส่งข้อมูลดังกล่าว ประจำเดือนตุลาคม ๒๔๖๔ มาเพื่อให้ลงเว็บไซต์ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์) 
ผู้อำนวยการกองคลัง



)

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3 .  ข่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

, ,  . I -องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

65097372118

จา้งเหมาบรกิารรกัษาความปลอดภยัสำนกัฬน-อบจ^ะลา-และบรเิวณคู̂ ผูเ้ครืเ่)งจกั-รกล-อบจ7ยะลวนดัยวฐิเนพาะเจาะจง ------------—--------

2.229.324.00 บาท

2.229.324.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาษอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จา้งเหมาบรกิารรักษาความปลอดภยัสำนกังานองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา 0994000164882 องคก์ารสงเคราะหท์หารผา่นศกึ 2,229,324.00

7. ผู'้ท่ีเด'รับการดัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร ขือ่ผูข้าย เลขคุมสญัญา 
ในระบบ 6-ธเ3

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0994000164882 องคก์ารสงเคราะหท์หารผา่นศกึ 650909000406 00001/2566 03/10/2565 2,229,324.00 จดัทำสญัญา/ ? 0  แล้ว เฟน้ผูม้คีพุสมนตัติรงตามเง่ือนใขทีก่ำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65097359899

3. ซ่ือโครงการ จ้างเหมาบรกิารรกัษาความปลอดภยัสถานทีท่อ่งเทีย่วบอ่นํา้รอ้นเบตง โดยวแิฉพาะเจาะจง-----

4. งบประมาณ 502,848.00 บาท

5. ราคากลาง 502,848.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มตังน้ี

รายการฟจ้ารณา เลข1ประจำตวัผูเ้สยีภาษอึากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่ลนอ

1 จา้งเหมาบรกิารรักษาความปลอดภยัสถานทีท่อ่งเทีย่วบอ่นํา้รอ้นเบตง 0994000164882 องคก์ารสงเคราะหท์หารผา่นคกั 502,848.00

7. ผู้ท่ีไต้รับการคัดเลือก ใต้แก่

ลำดับ เลขประจำตวั 
ผูเ้สยีภาษอีากร ซือ่ผูข้าย เลขคุมสญัญา 

ในระบบ 6-ธ?
เลขทีส่ญัญา /  

ใบส่ังช้ือ
วับทีท่ำสญัญา /  

ใบส่ังช้ือ
จำบวบเงนิ สถานะสัญญา เหตผุลทีด่ดัเลอืก

1 0994000164882 องคก์ารสงเคราะหท์หารผา่นคกั 650909000152 00002/2566 03/10/2565 502,848.00 จดัทำสญัญา/ โ,(ว แล้ว เษนีผูม้คีพุสมปตติรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65097348003

3. ขื่อโครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายใบโรงเรียบลำพะยาประขาบุเคราะห์ โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 738,000.00 บาท

5. ราคากลาง 738,000.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มิดังนี้

รายการพจารณา เลขประจำตัวผู้เส ียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนลำพะยาประขาบุเคราะห์ 0994000164882 องค์การสงเคราะห์ทหารผานสืก 738,000.00

7. ผู้ที่'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เส ียภาษีอากร
ขื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6 -ธ ?

เลขที่สัญญา /  
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่ค ัดเลือก

1 0994000164882 องค์การสงเคราะห์ทหารผานศีก 650909000150 0 00 03 /25 66 0 3 /1 0 /2 5 6 5 738,000.00 สงงานตามกำหนด เษีนผู้มิคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข'ที่กำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65097431984

จ้างเหมาบรกิารบคุคลภายบอกฺทำความสะอาดพืน้ทีบ่รเิวณสถานที'่ทอ่งเทีย่วบอ่นี'้!รอนเบตง หมู่ท่ี 2 ตำบลตาฌาะแมเราะ-โดยวธิเีอพาะเจาะจง

878.400.00 บาท

878.400.00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจํารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาบอากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จา้งเหมาบรกิารทำความสะอาดสถานทีท่อ่งเทีย่วบอ่นํา้รอ้บเบตง 0953559000540 หา้งหุน้สว่นจำกัด ทู คอนเบอร์ 878,400.00

7. ผู้ทโด้วับการคัดเสือก ได้แก่

เลขประจำตวั 4* * เลขคมุสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันทีท่ำสญัญา /
สถานะสัญญาลา่ดบั

ผูเ้สยีภาษอีากร ซอผขูาย
ในระบบ ร-ธ!3 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน เหตุผลทคัดเสอืก

1 0953559000540 หา้งหุน้ส่วนจำกัด ทู คอบเนอร์ 650910000654 00004/2566 03/10/2565 878,400.00 สง่งานตามกำหนด เฟน้ผูม้คีพุสมบต้ติรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65097420598

จ้างเหมาบรกิารบคุคลภายบอกดแูลภมูทิศันร์อบอาควรสำนกังาน.อบ.จ.ยะลา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

276.000. 00 บาท

276.000. 00 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มีดังนี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 การจา้งงาน(93.14.18.00 ) 0953564000463 หา้งหุน้สว่นจำกัด เอเอพเิอน็ กรุ๊ป 276,000.00

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการดัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร
ซือ่ผูข้าย

เลขคุมสญัญา 
ในระบบ อ-ธโ,

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีด่ดัเลอืก

1 0953564000463 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอพเิอน็ กรุ๊ป 650924010905 00005/2566 03/10/2565 276,000.00
สง่งานสา่ขา้กวา 

กำหนด
เ■ ปีนผู้มีคุณสมบ้ตดรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

2. เลขท่ีโครงการ 65097398360

3. ซ่ีอ'โครงการ จา้งเหมาบรกิารคบพกิาร โดยวธิเีอพาะเจาะจง ^

4. งบประมาณ 112,680.00 บาท

5. ราคากลาง 112,680.00 บาท
1 เ /*51 V4  • /  ฟ ้6. รายซอผเสนอราคา มดงน

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รายซีอ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 จ้างเหมาบรกิารคนพกิาร 3959900162826 นายจริคกัดี ้ เฉิดฉ้ิม 112,680.00

7. ผู้ท่ีได้รัชการคัดเสือก ได้แก่

0 V เลขประจำตวั เลขคุมสญัญา เลขท่ีสัญญา / วันทีท่ำสญัญา /ลา่ดิบ
ผูเ้สยีภาษอีากร

ฃอผูขาย
ในระบบ 6-ธเ3 ใบส่ังซ่ี,อ ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทคดัเลอก

1 3959900162826 นายจิรคกัด เฉิดฉ้ิม 650924010941 00006/2566 03/10/2565 112,680.00 ส่งงานตามกำหนด เฟน้ผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



(ส ำเน า)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา เช่าต่ออายุโดเมนเนมและโฮสติ้งเว็ปไซค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
' โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ เช่าต่ออายุโดเมนเนมและโฮสต้ิงเว็ปไซต์องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

เช่าต่ออายุโดเมนเนมและโฮสต้ิงเว็ปไซค์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน ๑  โครงการ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านชุลเน็ตเวิร์ค โดย บายซุลกิฟลี ยิงทา โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังสัน ๘,๕๐๐.๐๐ บาท 
(แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท้ังปวง 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๖ ๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สิ!ขาพร โอภาโส 
(บางณิซาพร โอภาโส)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิน้ติ 
ราขการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ส่าเบาถูกต้อง

เพ]ญนภา พรพระสงฆ์ 
(นาง1เพ็ญนภา พรพระสงฆ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศขึ้นเว็บวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕
โดย นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์ ผู้อำนวยการกองคลัง



(ส ำ เน า )
ประกาศองคการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดสำนักงาน อบจ.ยะลา
โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีหนังสือเชิญขวนสำหรับ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 
ทำความสะอาดสำนักงาน อบจ.ยะลา โดยวิธีคัดเลือก น้ัน

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลทำความสะอาด สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 
๑ โครงการผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอพีเอ็นกรุ๊ป(ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน 
ท้ังส้ิน ๕๘๘,๐๐๐.0๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

1 ระเด่น สะมะแอระเด่น สะมะแอ ระเด่น สะมะแอ
I (นายระเด่น สะมะแอ)I

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบ้ตราซการ 
แทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สิ้าเนาถูกต้อง

เพ็ญนภา พรพระสงฆ์ 
(นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕
โดย นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์ ผู้อำนวยการกองคลัง

6



ขอ้มลูสาระสำคญในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ช่ีอ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

65107086540

จ้างซอ่มบำรุงรถยนต ์หมายเลขหะเบยีน‘กต-4390 ยล ของสำนกังานเลขานกุาร องคก์ารบริหาิรสวบจัิงหวดยะลา่ โดยรธิเึฉพาะเจาะจง

1.515.12 บาท

1.515.12 บาท

6. รายซือ่ผูเ้สนอราคา มดีงับี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาบอีากร รายซือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
จางซอ่มบำรงุรถยนต ์หมายเลขทะเบยีน กด-4390 ยล ของสำนกังานเลขานกุาร 

* 1 0945525000018 บริษัท ปตัตานเีจรณิเทรดดิง้ (1972) จำกดั 1,515.12องคการบริหารสวบจังหวัดยะลา

7. ผูท้ี!่ดร้ฆัการคดัเลอืก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร ชีอ่ผูข้าย เลขคมุสญัญา 
ใบระบบ 6-59

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังช้ือ

วับทีท่ำสญัญา /  
ใบส่ังช้ือ

จำนวนเงบ สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0945525000018
บริษทั ปตัตานเีจรญิเทรดดง้ (1972) 
จำกดั 651014072645 0009/2566 07/10/2565 1,515.12 ส่งงาบครบถ้วน เบนีผู้มคีณุสมปติัตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน

2. ๓ฃท่ีโครงการ

3. ข่ือ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา 

65107234582

จา้ง,ซ่อมบ๋ํารุงร่ถยนต์ หมายเลขทะเบยีน กด-4391 ยะลา หมายเลขครภุผั,ด 0้02-6443008 สำนกังานเิลขาิฯ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2.397.87 บาท

2.397.87 บาท 

มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำดวัผูเ้สยีภาพอีากร รายขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
จ้างขอ่บำรงุรถยนต ์หมายเลขทะเบยีน กด-4391 ยะลาหมายเลขครภุณัฑ ์002-64-

0945525000018 บริษัท ปตัตานเีจรฌิเทรดดิง้ (1972) จำกดั 2.397.870008

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดบั
เลขประจำตวั 

ผูเ้สยีภาษอีากร ขือ่ผูข้าย เลขคุมสญัญา 
ในระบบ 6-69

เลขทีส่ญัญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตผุลทีค่ดัเลอืก

1 0945525000018 บริษทั นดัตานเีจรญิเทรดติง๋ (1972)
651014196997 00010/2566 20/10/2565 2,397.87 ส่งงานครบถ้วน เบนีผูม้คีณุสมบติํตรงตามเง่ํอนใขทีก่ำหนดจำกดั



ขอ้มลสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วย'ฑน

2. เลขท่ีโครงการ

3. ซอโครงการ "

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา 

65107278272

ซ้ือิวัสดุโขัโบโครงการ อบจ.ร่วมใจสาบิสัมพันธ์‘เสํริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพ่ือคนความสุขสูซุมขบ ประจำปงึบปิระมาณ พ.ศ.๒(ะ๖ ๖ โดยวธิเีอพาะเจาะจง 

100,000.00 บาท 

82,055.00 บาท

6. รายขือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี้

รายการพจิารณา เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษอีากร รา่ยขือ่ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
วัสดุสำหรับใข้ในโครงการ อบจ. ร่วมใจสาบสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์ เพ่ือคีบความสุขสู่'ชุม'ขน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.เอ๕๖๖ 0953527000285 หา้งหนุสว่นจำกัด ยะลาไทยวัฌน 82,055.00

7. ผู้ท่ีได้รับการคัดเสือก ได้แก่

4  เ /
เลขประจำตวั เลขคมุสญัญา เลขทีส่ญัญา / วันทีท่ำสญัญา / I /  *4ลำดับ

ผูเ้สยีภาษอีากร
ขอผขูาย

ในระบบ 6-ธ? ใบลงซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคิดัเลอก

1 0953527000285 หา้งหุน้สว่นจำกัด ยะลาไทยวัฒน่ 651014264307 00011/2566 27/10/2565 80,515.00 ส่งงานครบถ้วน เปนึผู้มีคุณสมบต๊้ตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด



ขอ้มลูสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 65107196049

3. ซื่อ'โครงการ จ้างข่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ห้องประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๓-๐0๓๒ โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 2,350.00 บาท

5. ราคากลาง 2,350.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีตังนี้

รายการพ ิจารณา เลขประจำตัวผู้เส ียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซอมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๓-๐๐๓๒ 3940700156441 ร้านปกรณ์แอร 2,350.00

7. ผู้ที่'โต้'รับการคัดเลือก ไต้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /ลำดับ
ผู้เสียภาษีอากร

ขอผู'ขาย
ในระบบ 0 -69 ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลอก

1 3940700156441 ร้านปกรณ์แอร้ 651014247867 00012/2566 2 7 /1 0 /2 5 6 5 2,350.00 สงงานครบถ้วน เษีนผู้มีคุณสมบํติตรงดามเงื่อนใขที่กำหนด


