
ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

1 จา้งท าเอกสารรายงานแสดงผล 580,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท บลูอมิเมจ จ ากัด 580,000.- บริษัท บลูอมิเมจ จ ากัด 580,000.- เลขที ่54/2562

การปฏบิัตงิานขององคก์ารบริหาร ลว 3 ธ.ค.2561

สว่นจังหวัดยะลา ประจ าปี 2561 ใบสัง่จา้ง

2 จา้งท าปฏทิินเพื่อการ 740,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท บลูอมิเมจ จ ากัด 740,000.- บริษัท บลูอมิเมจ จ ากัด 740,000.- เลขที่ 55/2562

ประชาสัมพันธ์ พ.ศ 2562 ลว 3 ธ.ค.2561

ใบสัง่จา้ง

3 เชา่เต็นท์ เกา้อี้พลาสตกิ 162,250.- เฉพาะเจาะจง นายเรืองเดช ทองดว้ง 162,250.- นายเรืองเดช ทองดว้ง 162,250.- เลขที่ 56/2562

ชุดเคร่ืองเสยีงและเวที เพื่อใชใ้น ลว 6 ธ.ค.2561

กจิกรรม Bike อุน่ไอรัก ใบสัง่จา้ง

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง

ข้อมูลตามสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง สัญญาเช่าหรอืรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง หรอืข้อตกลง

หนว่ยงาน องค์การบรหิารส่วนจังหวัดยะลา

ประจ าเดอืน ธันวาคม 2562

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

4 จา้งท าป้ายไวนลิ ป้ายแผงกัน้ 176,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.ฟาฮัดโฆษณษยะลา 176,000.- หจก.ฟาฮัดโฆษณษยะลา 176,000.- เลขที ่57/2562

และซุม้โครงเหล็กแบบโคง้ ลว 6 ธ.ค.2561

เพื่อใชใ้นโครงการเทดิทูนสถาบันชาต ิ ใบสัง่จา้ง

ศาสนา พระมหากษัตริย์ กจิกรรม

Bike อุน่ไอรัก 

5 จา้งท าป้ายไวนลิ จ านวน 3 ป้าย 2,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา 2,000.- หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา 2,000.- บันทึกขอ้ความ

เพื่อใชใ้นการจัดตัง้ศูนย์อ านวยการ ลว 6 ธ.ค.2561

เฉพาะกจิป้องกันและแกไ้ขปัญหา

อุทกภัยและดนิโคลนถลม่ 

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา 

ประจ าปี พ.ศ. 2561

6 จา้งท าสตกิเกอร์โลโก้ 6,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา 6,000.- หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา 6,000.- เลขที่ 60/2562

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา ลว 7 ธ.ค.2561

ใบสัง่จา้ง

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง
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ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

7 จา้งท าป้ายไวนพิร้อมตดิตัง้ 39,000.- เฉพาะเจาะจง หสม.กราฟคิมเีดยีโฆษณา 39,000.- หสม.กราฟคิมเีดยีโฆษณา 39,000.- เลขที่ 62/2562

พร้อมโครงเพื่อใชใ้นโครงการจติอาสา ลว 13 ธ.ค.2561

"เราท าความ ด ีดว้ยหัวใจ" ใบสัง่จา้ง

เดนิรณรงค ์"คน รัก คลอง" ... 

"ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุม่ท าความดี" จังหวัดยะลา

8 จา้งซอ่มรถบรรทุก 6 ลอ้ 3,800.- เฉพาะเจาะจง ร้านเกรียงไกรแอร์ 3,800.- ร้านเกรียงไกรแอร์ 3,800.- บันทึกขอ้ความ

ทะเบียน 40-0164 ยล.จ านวน 2 ลว 13 ธ.ค.2561

รายการ

9 จา้งตกแตง่ลานสาธิต โครงการ 20,000.- เฉพาะเจาะจง นายมูฮามะดารี  ปูโร๊ะ 20,000.- นายมูฮามะดารี  ปูโร๊ะ 20,000.- เลขที่ 66/2562

อนุรักษ์ขนบธรรมเนยีม ประเพณี ลว 14 ธ.ค.2561

และวัฒนธรรม กจิกรรม อุน่ไอรัก ใบสัง่จา้ง

คลายความหนาว สายน้ าแหง่

รัตนโกสนิทร์ คร้ังที่ 2 

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง
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ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

10 จา้งซอ่มเคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ 45,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 45,000.- หจก.ยะลาบริบูรณ์ 45,000.- เลขที ่67/2562

 Kyocera รุ่น TASKalfa-4501i ลว 14 ธ.ค.2561

รหสัประจ าครุภัณฑ ์417-60-0004 ใบสัง่จา้ง

เพื่อใชใ้นราชการขององคก์ารบริหาร

สว่นจังหวัดยะลา จ านวน 2 รายการ

11 จา้งซอ่มบ ารุงรถยนตก์ระบะ 15,750.- เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 15,750.- หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 15,750.- เลขที่ 69/2562

2 ตอน 4 ประตู กข-4291 ยล. ลว 14 ธ.ค.2561

ใบสัง่จา้ง

12 จา้งท าปา้ยไมแ้กะสลกัและปา้ยไวนลิ 70,200.- เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด ฟาฮัดโมษณายะลา 70,200.- หา้งหุน้สว่นจ ากดั ฟาฮัดโมษณายะลา 70,200.- เลขที่ 72/2562

จ านวน 1 รายการ ลว 17 ธ.ค.2561

ใบสัง่จา้ง

13 จา้งซอ่มบ ารุงรถยนตก์ูช้พี-กูภ้ัย 9,820.- เฉพาะเจาะจง หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 9,820.- หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 9,820.- เลขที ่73/2562

ทะเบียน กง-2608 ยล. ลว 17 ธ.ค.2561

ใบสัง่จา้ง
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

14 จา้งซอ่มบ ารุงรถยนต ์กูช้พี-กูภ้ัย 7,360.- เฉพาะเจาะจง หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 7,360.- หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 7,360.- เลขที ่76/2562

ทะเบียน กง-2607 ยล. ลว 17 ธ.ค.2561

ใบสัง่จา้ง

15 เชา่รถยนตต์ูป้รับอากาศ เพื่อ 44,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวนฟิัลดา สะเตาะ 44,000.- นางสาวนฟิัลดา สะเตาะ 44,000.- เลขที ่79/2562

เขา้ร่วมการด าเนนิงาน กจิกรรม ลว 18 ธ.ค.2561

อุน่ไอรัก คลายความหนาว ใบสัง่จา้ง

สายน้ าแหง่รัตนโกสนิทร์ คร้ังที่ 2 

ระหว่างวันที่ 21-31 ธนัวาคม 2561 

 จ านวน 11 วัน วันละ 4,000 บาท

16  เชา่รถตูป้รับอากาศหลงัคาทรงสงู 20,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ลูกหลวง ทัวร์ จ ากัด 20,000.- บริษัท ลูกหลวง ทัวร์ จ ากัด 20,000.- เลขที่ 82/2562

ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 10 ที่นัง่ ลว 18 ธ.ค.2561

พร้อมพนักงานขับรถ 2 คน ใบสัง่จา้ง

ระหวา่งวันที่ 24-28 ธันวาคม 

2561 จ านวน 5 วัน 
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

17 จา้งซอ่มรถยนตเ์กง๋ ย่ีหอ้โตโยตา้
 4,863.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท พธิานพาณิชย์ จ ากัด 4,863.15 บริษัท พธิานพาณิชย์ จ ากัด 4,863.15 บันทึกขอ้ความ

 หมายเลยทะเบียน กข-5151 ยล. ลว 21 ธ.ค.2561

รหัสประจ าครุภัณฑ ์002-45-0009 

โดยท ากุญแจริโมทประตู เปดิ-ปดิ 

จ านวน 1 ชุด

18 จา้งซอ่มรถตักหนา้-ขุดหลัง 95,000.- เฉพาะเจาะจง หสม.อูว่ัฒนแ์ทรคเตอร์ 95,000.- หสม.อูว่ัฒนแ์ทรคเตอร์ 95,000.- เลขที ่84/2562

ทะเบียน ตค-65 ยล. ลว 24 ธ.ค.2561

ใบสัง่จา้ง

19 จา้งซอ่มแซมและปรับปรุง 497,000.- เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นสว่นจ ากดั จกัรพรรดิ์ ๒๐๑๔ 497,000.- หา้งหุ้นสว่นจ ากดั จักรพรรดิ์ ๒๐๑๔ 497,000.- เลขที ่87/2562

บ้านพกัองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดยะลา ลว 24 ธ.ค.2561

บ้านพักเลขที่ ๒ ถนนเอกราช ใบสัง่จา้ง

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง จังหวดัยะลา 

20 จา้งซอ่มรถบรรทุก 10 ลอ้ 23,041.- เฉพาะเจาะจง หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 23,041.- หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 23,041.- เลขที่ 89/2562

ทะเบียน 80-6534 ยล. ลว 24 ธ.ค.2561

ใบสัง่จา้ง

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง
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ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

21 จา้งท าตรายาง เพื่อใชใ้นการปฏบิัตงิาน 2,440.- เฉพาะเจาะจง พงษ์ศลิป์บลอ๊ก 2,440.- พงษ์ศลิป์บลอ๊ก 2,440.- บันทึกขอ้ความ

ราชการของส านักปลัดองคก์ารบริหาร ลว 24 ธ.ค.2561

สว่นจังหวัด

22 จา้งท าป้ายไวนลิประชาสัมพันธ์ 13,500.- เฉพาะเจาะจง หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา 13,500.- หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา 13,500.- เลขที่ 90/2562

โครงการ รักนี้ใหห้นู สูเ่ด็กพเิศษ ลว 25 ธ.ค.2561

คร้ังที่ 13 ประจ าปี 2562 ใบสัง่จา้ง

23 จา้งซอ่มครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ 4,900.- เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีซสิเต็ม 4,900.- ร้านไอทีซสิเต็ม 4,900.- บันทึกขอ้ความ

จ านวน 3 เคร่ือง ของกองคลัง ลว 25 ธ.ค.2561

24 จา้งซอ่มรถยนต ์ย่ีหอ้โตโยตา้ 5,800.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอ็น.ออดโิอคาร์ 5,800.- ร้าน เอ.เอ็น.ออดโิอคาร์ 5,800.- เลขที่ 92/2562

ทะเบียน กค-2419 ยล. ลว 26 ธ.ค.2561

ใบสัง่จา้ง
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง




















