
ประเภทสัญญาซื้อขาย

ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสญัญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรปุ) ข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

1 ซื้อผ้าโทเรสเีหลอืง และผ้าเยซี่สขีาว 80,820.- เฉพาะเจาะจง นายชายชาญ ตรีอุปถัมภ์ 80,820.- นายชายชาญ ตรีอุปถัมภ์ 80,820.- เลขที่ 243/2562

เพื่อใชใ้นโครงการ เทดิทนูสถาบนัชาต ิ ลว 3 เม.ย.2562

ศาสนา พระมหากษัตริย์ กจิกรรม ใบสัง่ซื้อ

พธิีจัดท้าน้้าอภเิษก

2 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง่ส้าหรับ 7,490.- เฉพาะเจาะจง ร้านบั่นซุย่เลี่ยงอาหลั่ยยนตร์ 7,490.- ร้านบั่นซุย่เลี่ยงอาหลั่ยยนตร์ 7,490.- เลขที่ 247/2562

รถขดุตนีตะขาบ หมายเลขทะเบยีน ลว 3 เม.ย.2562

ตค-76 รหัสประจ้าครุภัณฑ ์018-46-0006 ใบสัง่ซื้อ
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 ซื้อวัสดนุ้้ามันเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 16,800.- เฉพาะเจาะจง หจก. ยะลาสหพันธ์แกส๊ 16,800.- หจก. ยะลาสหพันธ์แกส๊ 16,800.- ลว 4 เม.ย.2562

ส้าหรับยานพาหนะรถกูช้พี–กูภ้ัย 
 บันทกึขอ้ความ

จ้านวน 14 คัน ๆ  ละ 1,200.-บาท 


รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 16,800.-บาท


ข้อมูลตามสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง สัญญาเช่าหรอืรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง หรอืข้อตกลง

หนว่ยงาน องค์การบรหิารส่วนจังหวัดยะลา

ประจ าเดอืน เมษายน 2562

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสญัญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรปุ) ข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

4 ซื้อวัสดอุุปกรณ์สทีาภายนอก,ลกูกลิ้ง, 7,755.- เฉพาะเจาะจง ร้านยะลาคลังสี 7,755.- ร้านยะลาคลังสี 7,755.- เลขที่ 251/2562

แปลงทาส,ีถงุด้าและกระชอนตกัขยะ ลว 5 เม.ย.2562

ใบสัง่ซื้อ

5 ซื้อโลเ่กยีรตคิุณและถว้ยรางวัล 38,940.- เฉพาะเจาะจง นางสาวอัสมะห ์สะกะแย/เอ็มเอสสปอร์ต 38,940.- นางสาวอัสมะห ์สะกะแย/เอ็มเอสสปอร์ต 38,940.- เลขที่ 254/2562

เพื่อใชใ้นโครงการทดสอบการอา่น ลว 17 เม.ย.2562

อัลกุรอาน ระหวา่งวันที่ 21-30 ใบสัง่ซื้อ

เมษายน 2562 

6 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง่ส้าหรับ 12,037.50 เฉพาะเจาะจง ร้านบั่นซุย่เลี่ยงอาหลัยยนตร์ 12,037.50 ร้านบั่นซุย่เลี่ยงอาหลัยยนตร์ 12,037.50 เลขที่ 263/2562

รถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน ลว 18 เม.ย.2562

 80-6456 รหัสประจ้า ใบสัง่ซื้อ

ครุภัณฑ ์017-57-0021

7 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง่ของ 11,200.- เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 11,200.- หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 11,200.- เลขที่ 264/2562

รถยนตต์ู ้ย่ีหอ้โตโยตา้ ทะเบียน ลว 19 เม.ย.2562

นข-1232 ยล รหัสประจ้าครุภัณฑ์ ใบสัง่ซื้อ

 001-50-0012

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง
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ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสญัญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรปุ) ข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

8 ซื้อผ้าเยซี ่เพื่อใชโ้ครงการทดสอบ 28,050.- เฉพาะเจาะจง ร้าน หา้งผ้าศริิโชค 28,050.- ร้าน หา้งผ้าศริิโชค 28,050.- เลขที่ 266/2562

การอา่นอัลกุรอาน ประจ้าปี 2562 ลว 19 เม.ย.2562

ระหวา่งวันที่ 21 - 30 เมษายน 2562 ใบสัง่ซื้อ

9 ซื้อหนังสอืส้าหรับใชใ้นโครงการ 47,500.- เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวทืยา 47,500.- ร้านคลังวทืยา 47,500.- เลขที่ 270/2562

พฒันาศักยภาพสตรีเพื่อการพฒันา ลว 19 เม.ย.2562

ท้องถิน่ ใบสัง่ซื้อ

10 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง่ส้าหรับ 12,037.50 เฉพาะเจาะจง ร้านบั่นซุย่เลี่ยงอาหลัยยนตร์ 12,037.50 ร้านบั่นซุย่เลี่ยงอาหลัยยนตร์ 12,037.50 เลขที ่271/2562

รถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน ลว 23 เม.ย.2562

80-6455 รหัสประจ้า ใบสัง่ซื้อ

ครุภัณ.ฑ ์017-57-0020 

11 ซื้อไมไ้ผ่ จ้านวน ๓๐๐ ล้า 15,000.- เฉพาะเจาะจง นายสหภัทร โชตมิณี 15,000.- นายสหภัทร โชตมิณี 15,000.- เลขที่ 272/2562

ส้าหรับใชใ้นโครงการบริหารจัดการ ลว 23 เม.ย.2562

น้้าในพื้นที่จังหวัดยะลา ใบสัง่ซื้อ

12 ซื้ออนิทผาลัม เพื่อใชใ้นโครงการ 499,500.- เฉพาะเจาะจง ร้านนครไทย 499,500.- ร้านนครไทย 499,500.- เลขที่ 273/2562

รอมฎอนสัมพันธ์ ประจ้าปี 2562 ลว 23 เม.ย.2562

ใบสัง่ซื้อ
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสญัญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรปุ) ข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

13 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใชใ้นกจิกรรม 67,650.- เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ้ากดั ยะลาไทยวัฒน์ 67,650.- หา้งหุน้สว่นจ้ากดั ยะลาไทยวัฒน์ 67,650.- เลขที่ 275/2562

การสร้างฝ่ายประชารัฐเพื่อการอนุรักษ์ ลว 23 เม.ย.2562

ดนิ น้้า และป่าไม้ ใบสัง่ซื้อ

14 ซื้อวัสดุคอมพวิเตอร์ เพื่อใชใ้นกจิการ 20,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีซสิเต็ม 20,000.- ร้านไอทีซสิเต็ม 20,000.- เลขที่ 276/2562

ของกองคลัง องคก์ารบริหารสว่น ลว 23 เม.ย.2562

จังหวัดยะลา จ้านวน ๓ รายการ ใบสัง่ซื้อ

15 ซื้อทราย เพื่อใชใ้นโครงการบริหาร 79,500.- เฉพาะเจาะจง ร้าน AL Minicontruction 79,500.- ร้าน AL Minicontruction 79,500.- เลขที่ 277/2562

จัดการน้้าในพื้นที่จังหวัดยะลา ลว 23 เม.ย.2562

กจิกรรมการสร้างฝายประชารัฐเพื่อ ใบสัง่ซื้อ

การอนรัุกษด์นิ น้้า และปา่ไม ้ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

16 ซื้อกระเป๋าผ้าใสเ่อกสาร เพื่อใชใ้น 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 กจิกรรมการสร้างฝาย ใบสัง่ซื้อ

ประชารัฐเพื่อการอนุรักษ์ดนิ น้้า 

และปา่ไม ้ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสญัญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรปุ) ข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

17 ซื้อวัสดุส้าหรับใชใ้นโครงการ 69,160.- เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ้ากดั ยะลาไทยวัฒน์ 69,160.- หา้งหุน้สว่นจ้ากดั ยะลาไทยวัฒน์ 69,160.- เลขที่ 282/2562

อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ ลว 23 เม.ย.2562

เสริมสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ ใบสัง่ซื้อ

เพื่อคนืความสุขสูชุ่มชน ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

18 ซื้อวัสดนุ้้ามันเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 250,000.- เฉพาะเจาะจง หจก. ยะลาสหพันธ์แกส๊ 250,000.- หจก. ยะลาสหพันธ์แกส๊ 250,000.- ลว 23 เม.ย.2562

ส้าหรับยานพาหนะรถยนต์ บันทกึขอ้ความ

เคร่ืองจักรกลและรถยนตก์ูช้พี-กูภ้ัย

เชน่ น้้ามันดเีซล , น้้ามันเบนซนิ , 

 น้้ามันเคร่ือง , น้้ามันจาระบี ฯลฯ คร้ังที ่9

19 ซื้อวัสดุเคร่ืองเขยีนและอุปกรณ์ 30,750.- เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 30,750.- หจก.ยะลาบริบูรณ์ 30,750.- เลขที่ 283/2562

ส้าหรับใชใ้นโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ลว 25 เม.ย.2562

เพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่ กจิกรรมที ่๒ ใบสัง่ซื้อ

ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ 
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสญัญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรปุ) ข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

20 ซื้อกระเปา๋ใสเ่อกสารเพื่อใชใ้นโครงการ 12,600.- เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นสามัญ ดูวมิันนี่ 12,600.- หา้งหุน้สว่นสามัญ ดูวมิันนี่ 12,600.- เลขที่ 287/2562

อุน่ไอรักสานสัมพันธ์ครอบครัว ลว 26 เม.ย.2562

ประจ้าปี 2562ระหวา่งวันที่ 1-2 ใบสัง่ซื้อ

พฤษภาคม 2562 ณ หอ้งประชุม

กงัสดาล โรงแรมยะลาแกรนดพ์าเลช

อ้าเภอเมอืงยะลา จังหวัดยะลา

21 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง่ส้าหรับ 2,225.60 เฉพาะเจาะจง ร้านบั่นซุย่เลี่ยงอาหลั่ยยนตร์ 2,225.60 ร้านบั่นซุย่เลี่ยงอาหลั่ยยนตร์ 2,225.60 ลว 29 เม.ย.2562

รถยนตก์ระบะอซีซู ุหมายเลขทะเบยีน บันทกึขอ้ความ

 บ-2207 รหัสประจ้าครุภัณฑ์

002-38-0004

22 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง่ของ 10,272.- เฉพาะเจาะจง ร้านบั่นซุย่เลี่ยงอาหลั่ยยนตร์ 10,272.- ร้านบั่นซุย่เลี่ยงอาหลั่ยยนตร์ 10,272.- เลขที่ 288/2562

รถเกรดเดอร์ หมายเลขทะเบียน ลว 29 เม.ย.2562

 ต-0193 รหัสประจ้า ใบสัง่ซื้อ

ครุภัณฑ ์015-39-0005
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสญัญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรปุ) ข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

23 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง่ส้าหรับ 2,600.10 เฉพาะเจาะจง ร้านบั่นซุย่เลี่่ยงอาหลั่ยยนตร์ 2,600.10 ร้านบั่นซุย่เลี่่ยงอาหลั่ยยนตร์ 2,600.10 ลว 30 เม.ย.2562

รถยนตก์ระบะอซีูซุ 2 ตอน 4 ประตู บันทกึขอ้ความ

หมายเลขทะเบียน ก-1122 รหัสประจ้า

ครุภัณฑ ์002-45-0012

24 ซื้อหญา้เทียม และอุปกรณ์ เพื่อใช้ 21,820.- เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 21,820.- หจก.ยะลาบริบูรณ์ 21,820.- เลขที่ 291/2562

ในโครงการเทดิทูนสถาบันชาต ิศาสนา ลว 30 เม.ย.2562

พระมหากษตัริย์กจิกรรม พระราชพธิี ใบสัง่ซื้อ

บรมราชาภเิษก ระหวา่งวันที่ 5-6 

พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลาง 

จังหวัดยะลา 

25 ซื้อวัสดุหนิคลุก จ้านวน ๕๐๐ 490,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ศลิาอุตสาหกรรม 490,000.- บริษัท ศลิาอุตสาหกรรม 490,000.- เลขที่ 292/2562

ลูกบาศกเ์มตร และหนิ ๓/๘ นิ้ว จ้านวน ลว 30 เม.ย.2562

 ๕๐๐ ลูกบาศกเ์มตร เพือ่ท้าการซอ่มแซม ใบสัง่ซื้อ

ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา 

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง
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ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสญัญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรปุ) ข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

26 ซื้อผ้าโทเรสเีหลอืง และผ้าเยซีส่ขีาว 97,120.- เฉพาะเจาะจง นายชายชาญ ตรัยอุปถัมภ์ 97,120.- นายชายชาญ ตรัยอุปถัมภ์ 97,120.- เลขที่ 293/2562

เพื่อใชใ้นโครงการเทดิทนู สถาบนัชาต ิ ลว 30 เม.ย.2562

ศาสนา พระมหากษัตริย์ กจิกรรม ใบสัง่ซื้อ

พระราชพธิบีรมราชาภเิษก ระหวา่ง

วันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง


















