ข้อมูลตามสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง สัญญาเช่าหรือรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือข้อตกลง
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ประจาเดือน เมษายน 2562
ประเภทสัญญาซื้อขาย
ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

1 ซื้อผ้าโทเรสีเหลือง และผ้าเยซี่สีขาว 80,820.-

ราคากลาง

วิธีซอื้
หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

นายชายชาญ ตรีอุปถัมภ์

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

80,820.- นายชายชาญ ตรีอุปถัมภ์

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

80,820.-

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

เลขที่ 243/2562

เพื่อใช้ในโครงการ เทิดทูนสถาบันชาติ

ลว 3 เม.ย.2562

ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรม

ใบสัง่ ซือ้

พิธีจัดท้าน้้าอภิเษก
2 ซือ้ วัสดุยานพาหนะและขนส่งส้าหรับ 7,490.-

เฉพาะเจาะจง ร้านบั่นซุ่ยเลี่ยงอาหลั่ยยนตร์

7,490.- ร้านบั่นซุย่ เลี่ยงอาหลั่ยยนตร์

7,490.-

เลขที่ 247/2562

รถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน

ลว 3 เม.ย.2562

ตค-76 รหัสประจ้าครุภัณฑ์ 018-46-0006

ใบสัง่ ซือ้

3 ซือ้ วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 16,800.ส้าหรับยานพาหนะรถกูช้ ีพ–กูภ้ ัย
จ้านวน 14 คัน ๆ ละ 1,200.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 16,800.-บาท

เฉพาะเจาะจง

หจก. ยะลาสหพันธ์แก๊ส

16,800.- หจก. ยะลาสหพันธ์แก๊ส

16,800.-

ลว 4 เม.ย.2562

บันทึกข้อความ

-2ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

4 ซือ้ วัสดุอุปกรณ์สที าภายนอก,ลูกกลิ้ง,

7,755.-

ราคากลาง

วิธีซอื้
หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ร้านยะลาคลังสี

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

7,755.- ร้านยะลาคลังสี

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

7,755.-

แปลงทาสี,ถุงด้าและกระชอนตักขยะ

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

เลขที่ 251/2562
ลว 5 เม.ย.2562

ใบสัง่ ซือ้
5 ซือ้ โล่เกียรติคุณและถ้วยรางวัล

38,940.-

เฉพาะเจาะจง นางสาวอัสมะห์ สะกะแย/เอ็มเอสสปอร์ต

38,940.- นางสาวอัสมะห์ สะกะแย/เอ็มเอสสปอร์ต 38,940.-

เลขที่ 254/2562

เพื่อใช้ในโครงการทดสอบการอ่าน

ลว 17 เม.ย.2562

อัลกุรอาน ระหว่างวันที่ 21-30

ใบสัง่ ซือ้

เมษายน 2562
6 ซือ้ วัสดุยานพาหนะและขนส่งส้าหรับ 12,037.50

เฉพาะเจาะจง ร้านบั่นซุ่ยเลี่ยงอาหลัยยนตร์

12,037.50 ร้านบั่นซุย่ เลี่ยงอาหลัยยนตร์ 12,037.50

เลขที่ 263/2562

รถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน

ลว 18 เม.ย.2562

80-6456 รหัสประจ้า

ใบสัง่ ซือ้

ครุภัณฑ์ 017-57-0021
7 ซือ้ วัสดุยานพาหนะและขนส่งของ

11,200.-

เฉพาะเจาะจง

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง

11,200.- หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 11,200.-

เลขที่ 264/2562

รถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน

ลว 19 เม.ย.2562

นข-1232 ยล รหัสประจ้าครุภัณฑ์

ใบสัง่ ซือ้

001-50-0012

-3ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

8 ซือ้ ผ้าเยซี่ เพื่อใช้โครงการทดสอบ 28,050.-

ราคากลาง

วิธีซอื้
หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ร้าน ห้างผ้าศิริโชค

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

28,050.- ร้าน ห้างผ้าศิริโชค

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

28,050.-

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

เลขที่ 266/2562

การอ่านอัลกุรอาน ประจ้าปี 2562

ลว 19 เม.ย.2562

ระหว่างวันที่ 21 - 30 เมษายน 2562

ใบสัง่ ซือ้

9 ซือ้ หนังสือส้าหรับใช้ในโครงการ

47,500.-

เฉพาะเจาะจง

ร้านคลังวืทยา

47,500.- ร้านคลังวืทยา

47,500.-

เลขที่ 270/2562

พัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อการพัฒนา

ลว 19 เม.ย.2562

ท้องถิน่

ใบสัง่ ซือ้

10 ซือ้ วัสดุยานพาหนะและขนส่งส้าหรับ 12,037.50

เฉพาะเจาะจง ร้านบั่นซุ่ยเลี่ยงอาหลัยยนตร์

12,037.50 ร้านบั่นซุย่ เลี่ยงอาหลัยยนตร์ 12,037.50

เลขที่ 271/2562

รถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน

ลว 23 เม.ย.2562

80-6455 รหัสประจ้า

ใบสัง่ ซือ้

ครุภัณ.ฑ์ 017-57-0020
11 ซือ้ ไม้ไผ่ จ้านวน ๓๐๐ ล้า

15,000.-

เฉพาะเจาะจง

นายสหภัทร โชติมณี

15,000.- นายสหภัทร โชติมณี

15,000.-

ส้าหรับใช้ในโครงการบริหารจัดการ

น้้าในพื้นที่จังหวัดยะลา
12 ซือ้ อินทผาลัม เพื่อใช้ในโครงการ
รอมฎอนสัมพันธ์ ประจ้าปี 2562

เลขที่ 272/2562
ลว 23 เม.ย.2562

ใบสัง่ ซือ้
499,500.-

เฉพาะเจาะจง

ร้านนครไทย

499,500.- ร้านนครไทย

499,500.-

เลขที่ 273/2562
ลว 23 เม.ย.2562

ใบสัง่ ซือ้

-4ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

13 ซือ้ วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรม

67,650.-

ราคากลาง

วิธีซอื้
หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด ยะลาไทยวัฒน์

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

67,650.- ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด ยะลาไทยวัฒน์ 67,650.-

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

เลขที่ 275/2562

การสร้างฝ่ายประชารัฐเพื่อการอนุรักษ์

ลว 23 เม.ย.2562

ดิน น้้า และป่าไม้

ใบสัง่ ซือ้

14 ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการ 20,000.-

เฉพาะเจาะจง

ร้านไอทีซิสเต็ม

20,000.- ร้านไอทีซิสเต็ม

20,000.-

เลขที่ 276/2562

ของกองคลัง องค์การบริหารส่วน

ลว 23 เม.ย.2562

จังหวัดยะลา จ้านวน ๓ รายการ

ใบสัง่ ซือ้

15 ซือ้ ทราย เพื่อใช้ในโครงการบริหาร 79,500.-

เฉพาะเจาะจง

ร้าน AL Minicontruction

79,500.- ร้าน AL Minicontruction

79,500.-

เลขที่ 277/2562

จัดการน้้าในพื้นที่จังหวัดยะลา

ลว 23 เม.ย.2562

กิจกรรมการสร้างฝายประชารัฐเพื่อ

ใบสัง่ ซือ้

การอนุรักษ์ดนิ น้้า และป่าไม้ ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
16 ซือ้ กระเป๋าผ้าใส่เอกสาร เพื่อใช้ใน 18,000.-

เฉพาะเจาะจง

ร้าน Gen x group

18,000.- ร้าน Gen x group

18,000.-

เลขที่ 280/2562

โครงการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่

ลว 23 เม.ย.2562

จังหวัดยะลา กิจกรรมการสร้างฝาย

ใบสัง่ ซือ้

ประชารัฐเพื่อการอนุรักษ์ดิน น้้า
และป่าไม้ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

-5ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

17 ซือ้ วัสดุส้าหรับใช้ในโครงการ

69,160.-

ราคากลาง

วิธีซอื้
หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด ยะลาไทยวัฒน์

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

69,160.- ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด ยะลาไทยวัฒน์ 69,160.-

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

เลขที่ 282/2562

อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์

ลว 23 เม.ย.2562

เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

ใบสัง่ ซือ้

เพื่อคืนความสุขสูช่ ุมชน ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
18 ซือ้ วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 250,000.-

เฉพาะเจาะจง

หจก. ยะลาสหพันธ์แก๊ส

250,000.- หจก. ยะลาสหพันธ์แก๊ส

250,000.-

ส้าหรับยานพาหนะรถยนต์

ลว 23 เม.ย.2562

บันทึกข้อความ

เครื่องจักรกลและรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย

เช่น น้้ามันดีเซล , น้้ามันเบนซิน ,
น้้ามันเครื่อง , น้้ามันจาระบี ฯลฯ ครั้งที่ 9

19 ซือ้ วัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์

30,750.-

เฉพาะเจาะจง

หจก.ยะลาบริบูรณ์

30,750.- หจก.ยะลาบริบูรณ์

30,750.-

เลขที่ 283/2562

ส้าหรับใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี

ลว 25 เม.ย.2562

เพื่อการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมที่ ๒

ใบสัง่ ซือ้

ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒

-6ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

20 ซือ้ กระเป๋าใส่เอกสารเพื่อใช้ในโครงการ 12,600.-

ราคากลาง

วิธีซอื้
หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ห้างหุน้ ส่วนสามัญ ดูวิมันนี่

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

12,600.- ห้างหุน้ ส่วนสามัญ ดูวิมันนี่ 12,600.-

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

เลขที่ 287/2562

อุ่นไอรักสานสัมพันธ์ครอบครัว

ลว 26 เม.ย.2562

ประจ้าปี 2562ระหว่างวันที่ 1-2

ใบสัง่ ซือ้

พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม
กังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช

อ้าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
21 ซือ้ วัสดุยานพาหนะและขนส่งส้าหรับ 2,225.60

เฉพาะเจาะจง ร้านบั่นซุ่ยเลี่ยงอาหลั่ยยนตร์

2,225.60 ร้านบั่นซุย่ เลี่ยงอาหลั่ยยนตร์ 2,225.60

ลว 29 เม.ย.2562

บันทึกข้อความ

รถยนต์กระบะอีซซู ุ หมายเลขทะเบียน

บ-2207 รหัสประจ้าครุภัณฑ์
002-38-0004
22 ซือ้ วัสดุยานพาหนะและขนส่งของ

10,272.-

เฉพาะเจาะจง ร้านบั่นซุ่ยเลี่ยงอาหลั่ยยนตร์

10,272.- ร้านบั่นซุย่ เลี่ยงอาหลั่ยยนตร์ 10,272.-

เลขที่ 288/2562

รถเกรดเดอร์ หมายเลขทะเบียน

ลว 29 เม.ย.2562

ต-0193 รหัสประจ้า

ใบสัง่ ซือ้

ครุภัณฑ์ 015-39-0005

-7ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

23 ซือ้ วัสดุยานพาหนะและขนส่งส้าหรับ 2,600.10

ราคากลาง

วิธีซอื้
หรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง ร้านบั่นซุ่ยเลี
่ยงอาหลั
่
่ยยนตร์

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

2,600.10 ร้านบั่นซุย่ เลี่ยงอาหลั
่
่ยยนตร์ 2,600.10

รถยนต์กระบะอีซูซุ 2 ตอน 4 ประตู

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

ลว 30 เม.ย.2562

บันทึกข้อความ

หมายเลขทะเบียน ก-1122 รหัสประจ้า

ครุภัณฑ์ 002-45-0012
24 ซือ้ หญ้าเทียม และอุปกรณ์ เพื่อใช้ 21,820.-

เฉพาะเจาะจง

หจก.ยะลาบริบูรณ์

21,820.- หจก.ยะลาบริบูรณ์

21,820.-

เลขที่ 291/2562

ในโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา

ลว 30 เม.ย.2562

พระมหากษัตริย์กิจกรรม พระราชพิธี

ใบสัง่ ซือ้

บรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 5-6
พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลาง
จังหวัดยะลา
25 ซือ้ วัสดุหินคลุก จ้านวน ๕๐๐

490,000.-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศิลาอุตสาหกรรม

490,000.- บริษัท ศิลาอุตสาหกรรม

490,000.-

เลขที่ 292/2562

ลูกบาศก์เมตร และหิน ๓/๘ นิ้ว จ้านวน

ลว 30 เม.ย.2562

๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพือ่ ท้าการซ่อมแซม

ใบสัง่ ซือ้

ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

-8ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่ขอ
ซือ้ หรือจ้าง

26 ซือ้ ผ้าโทเรสีเหลือง และผ้าเยซีส่ ขี าว 97,120.-

ราคากลาง

วิธีซอื้
หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

นายชายชาญ ตรัยอุปถัมภ์

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

97,120.- นายชายชาญ ตรัยอุปถัมภ์

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(โดยสรุป)

97,120.-

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

เลขที่ 293/2562

เพื่อใช้ในโครงการเทิดทูน สถาบันชาติ

ลว 30 เม.ย.2562

ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรม

ใบสัง่ ซือ้

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่าง

วันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

