
ประเภทสัญญาซื้อขาย

ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสญัญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรปุ) ข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใขใ้นโครงการ 35,448.- เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 35,448.- หจก.ยะลาบริบูรณ์ 35,448.- เลขที่ 97/2562

รักนี้ใหห้นู สูเ่ด็กพเิศษ คร้ังที่  13 ลว 7 ม.ค.2562

ปี 2562 ใบสัง่ซื้อ

2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใขใ้นโครงการ 35,448.- เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 35,448.- หจก.ยะลาบริบูรณ์ 35,448.- เลขที่ 98/2562

รักนี้ใหห้นู สูเ่ด็กพเิศษ คร้ังที่  13 ลว 7 ม.ค.2562

ปี 2562 ใบสัง่ซื้อ

3 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง่ 14,701.80 เฉพาะเจาะจง ร้านบั่นซุย่เลี่ยงอาหลั่ยยนตร์ 14,701.80 ร้านบั่นซุย่เลี่ยงอาหลั่ยยนตร์ 14,701.80 เลขที ่101/2562

รถขุดเจาะบ่อน้้าตื้น ทะเบียน ลว 8 ม.ค.2562

80-5185 ยล. ใบสัง่ซื้อ

4 ซื้อหมอ้แบตเตอร่ี ขนาด NS 100-12 2,996.- เฉพาะเจาะจง ร้านบั่นซุย่เลี่ยงอาหลั่ยยนตร์ 2,996.- ร้านบั่นซุย่เลี่ยงอาหลั่ยยนตร์ 2,996.- บันทกึขอ้ความ

โวลท์ จ้านวน 1 ลูก ของรถยนต์ ลว 9 ม.ค.2562

นัง่ตรวจการณ์ ย่ีหอ้โตโยตา้ 

ทะเบียน กค-8500 ยล.

ข้อมูลตามสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง สัญญาเช่าหรอืรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง หรอืข้อตกลง

หนว่ยงาน องค์การบรหิารส่วนจังหวัดยะลา

ประจ าเดอืน มกราคม 2562

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสญัญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรปุ) ข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

5 ซื้อกระเป๋าผ้าแคนวาส ขนาด 13,950.- เฉพาะเจาะจง หสม.ดูวมิันนี่ 13,950.- หสม.ดูวมิันนี่ 13,950.- เลขที่ 104/2562

๑๒x๑๔x๓ นิ้ว มซีบิบนและซบิกลาง ลว 9 ม.ค.2562

พร้อมสกรีนโลโก ้อบจ.ยะลา ใบสัง่ซื้อ

 (มุมลา่งขวา) จ้านวน ๑๕๐ ใบ

6 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง่ 38,520.- เฉพาะเจาะจง ร้านบั่นซุย่เลี่ยงอาหลั่ยยนตร์ 38,520.- ร้านบั่นซุย่เลี่ยงอาหลั่ยยนตร์ 38,520.- เลขที่ 106/2562

ของรถฟาร์มแทรคเตอร์ลอ้ยาง ลว 15 ม.ค.2562

ทะเบียน ตค-228 ยล. ใบสัง่ซื้อ

7 ซื้อวัสดุไฟฟา้และวทิยุ จ้านวน 29 99,145.- เฉพาะเจาะจง ร้านโกไขก่ารไฟฟา้ 99,145.- ร้านโกไขก่ารไฟฟา้ 99,145.- เลขที่ 109/2562

รายการ ลว 15 ม.ค.2562

ใบสัง่ซื้อ

8 ซื้อผ้าเยซี ่ส้าหรับใชใ้นโครงการ 39,600.- เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสวัสดิ์ 39,600.- ร้านศรีสวัสดิ์ 39,600.- เลขที่ 111/2562

เปดิอาคารอเนกประสงคข์ององคก์าร ลว 16 ม.ค.2562

บริหารสว่นจังหวัดยะลาพร้อมลงนาม ใบสัง่ซื้อ

บันทึกขอ้ตกลง (MOU) ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 จ้านวน ๒ รายการ

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง
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ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสญัญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรปุ) ข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

9 ซื้อวัสดุวทิยาศาสตร์ เพื่อใชใ้น 44,400.- เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 44,400.- หจก.ยะลาบริบูรณ์ 44,400.- เลขที ่112/2562

กจิการของส้านักปลัดฯ ลว 17 ม.ค.2562

จ้านวน 4 รายการ ใบสัง่ซื้อ

10 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กฬีา และถว้ยรางวัล 50,910.- เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มเอสสปอร์ต 50,910.- ร้านเอ็มเอสสปอร์ต 50,910.- เลขที ่113/2562

เพื่อใชใ้นโครงการพัฒนาศักยภาพ ลว 21 ม.ค.2562

เด็ก เยาวชน และประชาชน ใบสัง่ซื้อ

กจิกรรม "การแขง่ขันกฬีา

บาสเกตบอล อบจ.ยะลา

ประจ้าปี ๒๕๖๒" จ้านวน 8

รายการ

11 ซื้อวัสดุกอ่สร้าง 13 รายการ 19,855.- เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาไทยวัฒน์ 19,855.- หจก.ยะลาไทยวัฒน์ 19,855.- เลขที่ 114/2562

ลว 21 ม.ค.2562

ใบสัง่ซื้อ

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง
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ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสญัญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรปุ) ข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

12 ซื้อกระเป๋าใสเ่อกสารพร้อมสกรีน 30,240.- เฉพาะเจาะจง หสม.ดูวมิันนี่ 30,240.- หสม.ดูวมิันนี่ 30,240.- เลขที ่115/2562

ขอ้ความ เพื่อใชโ้ครงการสง่เสริม ลว 21 ม.ค.2562

การสอนอา่นภาษาสูอ่าเซยีน ใบสัง่ซื้อ

(ภาษามลายู) ประจ้าปี 2562 

จ้านวน 4 รุ่นๆ ละ 120 คน 

ระหวา่งวันที่ 26 มกราคม -

14 กุมภาพันธ์ 2562

13 ซื้อน้้าดืม่ น้้าแข็ง ส้าหรับใชใ้น 19,890.- เฉพาะเจาะจง นายไชยยศ  แกว้หอ่ทอง 19,890.- นายไชยยศ  แกว้หอ่ทอง 19,890.- เลขที ่116/2562

โครงการสง่เสริมการแขง่ขันกฬีาเด็ก ลว 21 ม.ค.2562

เยาวชน และประชาชน กจิกรรม ใบสัง่ซื้อ

การแขง่ขันกฬีาบาสเกตบอล อบจ.ยะลา

ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

14 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใชใ้นโครงการ 12,789.- เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 12,789.- หจก.ยะลาบริบูรณ์ 12,789.- เลขที ่121/2562

สง่เสริมการสอนอา่นภาษาสูอ่าเซยีน ลว 22 ม.ค.2562

(ภาษามลายู) ประจ้าปี 2562 ใบสัง่ซื้อ
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสญัญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรปุ) ข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

15 ซื้อวัสดนุ้้ามนัเชื้อเพลงิ ของกองชา่ง 250,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาสหพันธ์แกส๊ 250,000.- หจก.ยะลาสหพันธ์แกส๊ 250,000.- เลขที ่124/2562

คร้ังที่ 5 ลว 25 ม.ค.2562

ใบสัง่ซื้อ

16 ซื้อเคร่ืองสแกนเนอร์ จ้านวน 1 29,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีซสิเต็ม 29,000.- ร้านไอทีซสิเต็ม 29,000.- เลขที่ 126/2562

เคร่ือง เพื่อใชใ้นกจิการของกองแผน ลว 25 ม.ค.2562

ใบสัง่ซื้อ

17 ซื้อยางนอก ของรถยนต ์ทะเบียน 19,200.- เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 19,200.- หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 19,200.- เลขที ่127/2562

กค-2418 ยล. ลว 28 ม.ค.2562

ใบสัง่ซื้อ

18 ซื้อครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ 50,600.- เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีซสิเต็ม 50,600.- ร้านไอทีซสิเต็ม 50,600.- เลขที ่131/2562

เพื่อใชใ้นกจิการของส้านักปลัดฯ ลว 29 ม.ค.2562

1.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 1 ชุด ใบสัง่ซื้อ

2.สแกนเนอร์ ส้าหรับงานเก็บเอกสาร

ระดบัศูนย์บริการ 1 เคร่ือง3.จอภาพ 

จ้านวน 2 จอ
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสญัญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรปุ) ข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

19 ซื้อแถบสะท้อนแสงพร้อมอุปกรณ์ 95,000.- เฉพาะเจาะจง นายสุรพงษ์  วัชรสัมพันธ์ 95,000.- นายสุรพงษ์  วัชรสัมพันธ์ 95,000.- เลขที่ 132/2562

ตามกรมขนสง่ก้าหนด ลว 30 ม.ค.2562

ใบสัง่ซื้อ

20 ซื้อหมอ้แบตเตอร่ีของรถยนตก์ูภ้ัย 2,996.- เฉพาะเจาะจง ร้านบั่นซุย่เลี่ยงอาหลั่ยยนตร์ 2,996.- ร้านบั่นซุย่เลี่ยงอาหลั่ยยนตร์ 2,996.- บันทกึขอ้ความ

(ศชภ.อบจ.ยะลา ศนูย์เครือขา่ยชุมชน 10ฯ) ลว 30 ม.ค.2562

 หมายเลขทะเบียน กง-3425 

รหสัประจ้าครุภัณฑ ์035-54-0012

21 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง่ของ 3,745.- เฉพาะเจาะจง ร้านบั่นซุย่เลี่ยงอาหลั่ยยนตร์ 3,745.- ร้านบั่นซุย่เลี่ยงอาหลั่ยยนตร์ 3,745.- บันทกึขอ้ความ

รถบดลอ้เหล็ก หมายเลขทะเบียน ลว 31 ม.ค.2562

ถข-47 รหัสประจ้าครุภัณฑ ์

020-51-0003

22 ซื้อครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ 19,500.- เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีซสิเต็ม 19,500.- ร้านไอทีซสิเต็ม 19,500.- เลขที่ 134/2562

เพื่อใชใ้นกจิการของกองคลัง ลว 31 ม.ค.2562

ใบสัง่ซื้อ

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง
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