
ประเภทสัญญาจ้าง

ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

1 จา้งนักศึกษาท างานชว่งปิดภาคเรียน 4,600.- เฉพาะเจาะจง นายอัษฎาวุฒ ิ บุญเฑยีร 4,600.- นายอัษฎาวุฒ ิ บุญเฑยีร 4,600.- เลขที่ 234/2562

นายอัษฎาวุฒ ิ บุญเฑยีร ลว 1 เม.ย.2562

ใบสัง่จา้ง

2 จา้งนักศึกษาท างานชว่งปิดภาคเรียน 4,600.- เฉพาะเจาะจง นางสาวดามยิาอ ์ ผาตวิยายาม 4,600.- นางสาวดามยิาอ ์ ผาตวิยายาม 4,600.- เลขที่ 235/2562

นางสาวดามยิาอ ์ ผาตวิยายาม ลว 1 เม.ย.2562

ใบสัง่จา้ง

3 จา้งนักศึกษาท างานชว่งปิดภาคเรียน 4,600.- เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงศ ์ ถมทอง 4,600.- นายกฤษณพงศ ์ ถมทอง 4,600.- เลขที่ 236/2562

นายกฤษณพงศ ์ ถมทอง ลว 1 เม.ย.2562

ใบสัง่จา้ง

4 จา้งนักศึกษาท างานชว่งปิดภาคเรียน 4,600.- เฉพาะเจาะจง นายกอ้งหลา้  กมิะพันธ์ 4,600.- นายกอ้งหลา้  กมิะพันธ์ 4,600.- เลขที่ 237/2562

นายกอ้งหลา้  กมิะพันธ์ ลว 1 เม.ย.2562

ใบสัง่จา้ง

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง

ข้อมูลตามสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง สัญญาเช่าหรอืรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง หรอืข้อตกลง

หนว่ยงาน องค์การบรหิารส่วนจังหวัดยะลา

ประจ าเดอืน เมษายน 2562

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

5 จา้งนักศึกษาท างานชว่งปิดภาคเรียน 4,600.- เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญฤด ี ตั้งประสมสุข 4,600.- นางสาวขวัญฤด ี ตั้งประสมสขุ 4,600.- เลขที่ 238/2562

นางสาวขวัญฤด ี ตัง้ประสมสุข ลว 1 เม.ย.2562

ใบสัง่จา้ง

6 จา้งนักศึกษาท างานชว่งปิดภาคเรียน 4,600.- เฉพาะเจาะจง นายอัฟณาน  กอร์เดร์ 4,600.- นายอัฟณาน  กอร์เดร์ 4,600.- เลขที่ 239/2562

นายอัฟณาน  กอร์เดร์ ลว 1 เม.ย.2562

ใบสัง่จา้ง

7 จา้งนักศึกษาท างานชว่งปิดภาคเรียน 4,600.- เฉพาะเจาะจง นายเศกสรรค ์ ขวัญพรมศรี 4,600.- นายเศกสรรค ์ ขวัญพรมศรี 4,600.- เลขที่ 240/2562

นายเศกสรรค ์ ขวัญพรมศรี ลว 1 เม.ย.2562

ใบสัง่จา้ง

8 จา้งตัดและแตง่กิง่ตน้ไมพ้ร้อมเกบ็ขยะ 38,800.- เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ เหมวัชรสุวรรณ 38,800.- นายวัลลภ เหมวัชรสุวรรณ 38,800.- เลขที่ 241/2562

ภายใน สนง.อบจ.ยะลา และบริเวณ ลว 2 เม.ย.2562

บ้านพัก ใบสัง่จา้ง

9 จา้งซอ่มรถยนตเ์กง๋ 2 ตอน ย่ีหอ้ 2,472.77 เฉพาะเจาะจง บริษัท พธิานพาณิชย์ จ ากัด สาขายะลา 2,472.77 บริษทั พธิานพาณิชย์ จ ากดั สาขายะลา 2,472.77 ลว 2 เม.ย.2562

โตโยตา้ หมายเลขทะเบยีน กข-5152ยล. บันทึกขอ้ความ

รหสัประจ าครุภณัฑ ์002-45-0010 

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง
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ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

10 จา้งท าปา้ยไวนลิพธิที าน้ าอภเิษกฯ 27,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาว พัชราภาเพชรแพรว เล่านิรันดร์กลุ 27,000.- นางสาว พัชราภาเพชรแพรว เล่านิรันดร์กุล 27,000.- เลขที่ 242/2562

พร้อมโครงไม ้(พร้อมตดิตัง้) ลว 3 เม.ย.2562

เพื่อใชใ้นโครงการเทดิทูนสถาบันชาต ิ ใบสัง่จา้ง

ศาสนา พระมหากษตัริย์ กจิกรรม 

พธิจีัดท าน้ าอภเิษก ในวันที ่8 เมษายน 2562 

11 เชา่เต็นท์พร้อมตดิตั้ง เกา้อี้พลาสตกิ 63,600.- เฉพาะเจาะจง นายเรืองเดช ทองดว้ง 63,600.- นายเรืองเดช ทองดว้ง 63,600.- เลขที่ 244/2562

พร้อมผ้าคลุม เพื่อใชใ้นโครงการ ลว 3 เม.ย.2562

เทิดทูนสถาบันชาต ิศาสนา ใบสัง่จา้ง

พระมหากษัตริย์ กจิกรรม 

พธิีจัดท าน้ าอภเิษก 

12 จา้งท าซุม้เฉลมิพระเกยีรต ิเพื่อใช้ 50,000.- เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากดั ยะลาวัฒนาโยธากจิ 50,000.- หา้งหุน้สว่นจ ากัด ยะลาวัฒนาโยธากจิ 50,000.- เลขที่ 245/2562

ในโครงการเทิดทูนสถาบันชาต ิ ลว 3 เม.ย.2562

ศาสนา พระมหากษัตริย์ กจิกรรม ใบสัง่จา้ง

พธิีจัดท าน้ าอภเิษก
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
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ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

13 จา้งซอ่มบ ารุงรถยนตก์ระบะ 2 ตอน 7,130.- เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 7,130.- หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 7,130.- เลขที่ 246/2562

4 ประต ูหมายเลขทะเบยีน บ-0511 ยล ลว 3 เม.ย.2562

รหสัประจ าครุภณัฑ ์002-49-0018 ใบสัง่จา้ง

14 จา้งซอ่มบ ารุงรถบรรทุก 10 ลอ้ 36,000.- เฉพาะเจาะจง หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 36,000.- หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 36,000.- เลขที่ 248/2562

หมายเลขทะเบียน 80-6534  ลว 4 เม.ย.2562

รหัสประจ าครุภัณฑ ์026-57-0001 ใบสัง่จา้ง

15 จา้งซอ่มบ ารุงรถขุดตนีตะขาบ 78,000.- เฉพาะเจาะจง หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 78,000.- หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 78,000.- เลขที่ 250/2562

หมายเลขทะเบยีน ตค-73 รหสัประจ า ลว 5 เม.ย.2562

ครุภัณฑ ์018-45-0005 ใบสัง่จา้ง

16 จา้งรถแหป่ระชาสัมพันธ์โครงการ 10,000.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ดสิ โฆษณา 10,000.- ร้าน เอ.ดสิ โฆษณา 10,000.- เลขที่ 252/2562

ทดสอบการอา่นอัลกุรอาน  ลว 11 เม.ย.2562

ประจ าปี 2562 จ านวน ๑๐ ใบสัง่จา้ง

วันตั้งแต่วันที่ 11 - 20 เมษายน 2562 

17 เชา่เต็นท์โดม,เต็นท์โคง้,เวทีพร้อม 62,950.- เฉพาะเจาะจง นายเรืองเดช ทองดว้ง 62,950.- นายเรืองเดช ทองดว้ง 62,950.- เลขที่ 253/2562

ผ้าคลุมเกา้อี้ ลว 17 เม.ย.2562

ใบสัง่จา้ง
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
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ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

18 จา้งท าป้ายประชาสัมพันธ์โคงการ 76,000.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ดสิ โฆษณา 76,000.- ร้าน เอ.ดสิ โฆษณา 76,000.- เลขที่ 255/2562

ทดสอบการอา่นอัลกรุอาน ประจ าป ี ลว 17 เม.ย.2562

2562 โดยบูรณาการจัดงานร่วม ใบสัง่จา้ง

กับส านักงานคณะกรรมการอิสลาม

ประจ าจังหวัดยะลา ระหวา่งวันที่

21 - 30 เมษายน 2562

19 จา้งท าเกยีรตบิัตรพร้อมกรอบไม้ 24,500.- เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ศลิป์บลอ๊ก 24,500.- ร้านพงษ์ศลิป์บลอ๊ก 24,500.- เลขที่ 256/2562

เพื่อใชโ้ครงการทดสอบการอา่น ลว 17 เม.ย.2562

อัลกุรอาน ประจ าป ี2562 ระหวา่ง ใบสัง่จา้ง

วันที่ 21 - 30 เมษายน 2562
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ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

20 จา้งท าป้ายเวที โครงการทดสอบ 36,000.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ดสิ โฆษณา 36,000.- ร้าน เอ.ดสิ โฆษณา 36,000.- เลขที่ 257/2562

การอา่นอัลกรุอาน ประจ าป ี2562 ลว 17 เม.ย.2562

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา ใบสัง่จา้ง

ณ หอประชมุสิริสวัสดิธร ส านักงาน

คณะกรรมการอสิลามประจ าจังหวัด

ยะลา ต าบลท่าสาป  อ าเภอเมอืง

จังหวัดยะลา

21 จา้งกอ่สร้างเสริมผิวลาดยางพารา 7,740,000.- 7,096,500.06 คัดเลอืก หจก.เหมมณีกจิโยธา 7,103,000.- บริษทั อัครพันธุก์อ่สร้าง จ ากัด 7,086,000.- เลขที่ 258/2562

แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต สาย ยล.ถ. บริษทั อาร์.เอส.ซวีลิเอ็นจเินยีร่ิง จ ากดั 7,100,000.- ลว 18 เม.ย.2562

๑-๐๐๑๔ สายบ้านวังพญา บริษทั อัครพันธุก์อ่สร้าง จ ากดั 7,096,000.- ใบสัง่จา้ง

ต าบลวังพญา-บ้านซาเมาะ 

ต าบลทา่ธง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา

22 เชา่เคร่ืองเสยีงชุดใหญพ่ร้อมตดิตัง้ 96,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มซาวด์ 96,000.- หจก.เอ็มซาวด์ 96,000.- เลขที่ 260/2562

เพื่อใชใ้นการจัดงานโครงการ ลว 18 เม.ย.2562

ทดสอบการอา่นอัลกรุอาน ประจ าป ี2562 ใบสัง่จา้ง
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ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

23 เชา่ชดุเคร่ืองฉาย เพื่อใชใ้นโครงการ 15,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มซาวด์ 15,000.- หจก.เอ็มซาวด์ 15,000.- เลขที่ 261/2562

ทดสอบการอา่นอัลกุรอานโดย ลว 18 เม.ย.2562

บูรณาการจัดงานร่วมกับส านักงาน ใบสัง่จา้ง

คณะกรรมการอสิลามประจ าจังหวดัยะลา 

ระหวา่งวันที่ 21 - 30 เมษายน 

2562 ณ หอประชุมใหญ ่

คณะกรรมการอสิลามประจ าจังหวัดยะลา

24 จา้งตกแตง่สถานที่ดว้ยดอกไมส้ด 31,900.- เฉพาะเจาะจง นางวารุณี พรหมเทพ 31,900.- นางวารุณี พรหมเทพ 31,900.- เลขที่ 262/2562

ส าหรับใชโ้ครงการทดสอบการ ลว 18 เม.ย.2562

อา่นอัลกุรอาน ประจ าปี 2562 ใบสัง่จา้ง

25 จา้งพมิพป์ฏทิินเดอืนรอมฎอน  70,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.ฟาฮัดดไีซน ์กรุ๊ป 70,000.- หจก.ฟาฮัดดไีซน ์กรุ๊ป 70,000.- เลขที่ 265/2562

ประจ าปี 2562 เพื่อใชโ้ครงการ ลว 19 เม.ย.2562

รอมฎอนสัมพันธ์ ประจ าปี 2562 ใบสัง่จา้ง

26 จา้งจัดนทิรรศการ โครงการทดสอบ 92,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านลันกราฟกิยะลา 92,000.- ร้านลันกราฟกิยะลา 92,000.- เลขที่ 267/2562

การอา่นอัลกรุอาน  ประจ าป ี2562 ลว 19 เม.ย.2562

ใบสัง่จา้ง
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

27 จา้งจัดพธิีเปิด โครงการทดสอบ 35,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มซาวด์ 35,000.- หจก.เอ็มซาวด์ 35,000.- เลขที่ 268/2562

การอา่นอัลกุรอาน ประจ าป ี2562 ลว 19 เม.ย.2562

ใบสัง่จา้ง

28 จา้งเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 98,000.- เฉพาะเจาะจง รุ่งจ าลองทัวร์ 98,000.- รุ่งจ าลองทัวร์ 98,000.- เลขที่ 269/2562

โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการ ลว 19 เม.ย.2562

พัฒนาทอ้งถิ่น ขององคก์ารบริหาร ใบสัง่จา้ง

สว่นจังหวัดยะลา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

29 จา้งป้ายอะคริลคิและป้ายไวนลิ 16,000.- เฉพาะเจาะจง หสม.กราฟฟคิมเีดยีโฆษณาโดยวีระศกัดิ์ คงคนื 16,000.- หสม.กราฟฟิคมเีดยีโฆษณาโดยวีระศักดิ ์คงคนื 16,000.- เลขที่ 274/2562

ลว 23 เม.ย.2562

ใบสัง่จา้ง

30 จา้งซอ่มครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ 11,300.- เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีซสิเต็ม 11,300.- ร้านไอทีซสิเต็ม 11,300.- เลขที่ 278/2562

กองคลัง องคก์ารบริหารสว่น ลว 23 เม.ย.2562

จังหวัดยะลา จ านวน ๔ เคร่ือง ใบสัง่จา้ง
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

31 จา้งซอ่มบ ารุงรถบรรทุก 6 ลอ้ 23,440.- เฉพาะเจาะจง หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 23,440.- หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 23,440.- เลขที่ 279/2562

หมายเลขทะเบียน 80-6456 ลว 23 เม.ย.2562

รหสัประจ าครุภัณฑ ์017-57-0021 ใบสัง่จา้ง

32 จา้งซอ่มรถยนต ์ย่ีหอ้อซีูซุ ทะเบียน 2,160.- เฉพาะเจาะจง หจก. ค็อกพทิเจริญการยาง 2,160.- หจก. ค็อกพทิเจริญการยาง 2,160.- ลว 23 เม.ย.2562

กง-3712 ยล.รหัสประจ าครุภัณฑ์ บันทึกขอ้ความ

002-54-0001 จ านวน 5 รายการ

33 จา้งท าป้ายพลาสตกิเขตสูบบุหร่ี 3,000.- เฉพาะเจาะจง หสม.กราฟคิมเีดยีโฆษณา 3,000.- หสม.กราฟคิมเีดยีโฆษณา 3,000.- ลว 24 เม.ย.2562

พร้อมกรอบอลูมเินยีม และตดิตัง้ บันทึกขอ้ความ

ขนาด 40?120 เซนตเิมตรเสาสูง 

2 เมตร โดยพื้นปา้ยพลาสตกิสนี้ าเงนิ

ตัวอักษรสขีาว

35 จา้งซอ่มบ ารุงรถยนตต์ูกู้ช้พี-กูภ้ัย 21,300.- เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 21,300.- หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 21,300.- เลขที่ 284/2562

(ศชภ.อบจ.ยะลา มสัยิดดารุสลาม ยะหา) ลว 25 เม.ย.2562

 หมายเลขทะเบียน กง-2607 ใบสัง่จา้ง

รหัสประจ าครุภัณฑ ์035-54-0007
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

36 จา้งซอ่มบ ารุงรถขุดตนีตะขาบ 67,000.- เฉพาะเจาะจง หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 67,000.- หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 67,000.- เลขที่ 285/2562

หมายเลขทะเบียน ตค-168 ลว 25 เม.ย.2562

รหสัประจ าครุภณัฑ ์018-53-0010 ใบสัง่จา้ง

37 จา้งกอ่สร้างถนนคอนกรีต 4,000,000.- 4,070,943.72 คัดเลอืก หจก.มุซกิรรมวศิวการโยธา 4,000,081.40 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วหีนึง่ เอ็นจเินียร่ิง 3,970,000.- เลขที่ 286/2562

เสริมเหล็ก หมูท่ี่ ๓ สายบา้นลตีอ- หา้งหุน้สว่นจ ากดั วหีนึง่ เอ็นจเินยีร่ิง 3,985,234.10 ลว 26 เม.ย.2562

บองอ ต าบลบาโร๊ะ อ าเภอยะหา หา้งหุน้สว่นจ ากดั ซายูต ีการโยธา 3,995,184.80 ใบสัง่จา้ง

จังหวัดยะลา

38 จา้งซอ่มบ ารุงรถตักหนา้-ขุดหลัง 14,051.- เฉพาะเจาะจง หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 14,051.- หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 14,051.- เลขที่ 289/2562

หมายเลขทะเบียน ตค-186 ลว 29 เม.ย.2562

รหัสประจ าครุภัณฑ ์018-54-0011 ใบสัง่จา้ง

39 จา้งถา่ยเอกสาร เพื่อใชส้ าหรับ 3,252.- เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากดั กา้วมัน่วัฒนกจิ 3,252.- หา้งหุน้สว่นจ ากัด กา้วมัน่วัฒนกจิ 3,252.- ลว 29 เม.ย.2562

การจัดท า “แบบประเมนิผู้บริหาร บันทึกขอ้ความ

องคก์าร(ผู้บริหารท้องถิน่) รอบ

การประเมนิที่ 1 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562”
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

40 จา้งซอ่มรถยนตก์ระบะ ย่ีหอ้อซีซู ุ 722.36 เฉพาะเจาะจง บริษัทปัตตานเีจริญเทรดดิ้ง (1972) จ ากดั สาขายะลา 722.36 บริษทัปตัตานเีจริญเทรดดิ้ง (1972) จ ากดั สาขายะลา 722.36 ลว 29 เม.ย.2562

หมายเลขทะเบียน กข-5830 ยล. บันทึกขอ้ความ

จ านวน 2 รายการ

41 จา้งซอ่มบ ารุงรถขุดตนีตะขาบ 2,250.- เฉพาะเจาะจง ร้านเกรียงไกรแอร์ 2,250.- ร้านเกรียงไกรแอร์ 2,250.- ลว 29 เม.ย.2562

หมายเลขทะเบียน ตค-87 บันทึกขอ้ความ

รหสัประจ าครุภัณฑ ์018-46-0007

42 เชา่เต็นท์พร้อมตดิตั้ง เกา้อี้พลาสตกิ 231,000.- เฉพาะเจาะจง นายเรืองเดช ทองดว้ง 231,000.- นายเรืองเดช ทองดว้ง 231,000.- เลขที่ 290/2562

พร้อมผ้าคลุม และเคร่ืองเสยีงชดุใหญ่ ลว 30 เม.ย.2562

เพื่อใชใ้นโครงการเทิดทูนสถาบัน ใบสัง่จา้ง

ชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์

43 จา้งท าซุม้เฉลมิพระเกยีรตเิพื่อใชใ้น 1,487,000.- คัดเลอืก หา้งหุน้สว่นจ ากดั ยะลาวัฒนาโยธากจิ 1,487,000.- หา้งหุน้สว่นจ ากัด ยะลาวัฒนาโยธากจิ 1,487,000.- เลขที่ 294/2562

โครงการเทดิทนูสถาบนัชาต ิศาสนา ลว 30 เม.ย.2562

พระมหากษัตริย์ กจิกรรม ใบสัง่จา้ง

พระราชพธิีบรมราชาภเิษก
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

44 จา้งซอ่มบ ารุงรถขุดตนีตะขาบ 1,450.- เฉพาะเจาะจง ร้านเกรียงไกรแอร์ 1,450.- ร้านเกรียงไกรแอร์ 1,450.- ลว 30 เม.ย.2562

หมายเลขทะเบียน ตค-231 บันทึกขอ้ความ

รหสัประจ าครุภัณฑ ์018-57-0013

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง
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