
ประเภทสัญญาจ้าง

ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

1 จา้งซอ่มรถยนตก์ระบะ ย่ีหอ้อซีูซุ 3,239.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จ ากดั สาขายะลา 3,239.75 บริษัท ปัตตานเีจริญเทรดดิ้ง (1972) จ ากดั สาขายะลา 3,239.75 บันทึกขอ้ความ

หมายเลขทะเบียน กข-7901 ยล. ลว 12 พ.ย.2561

จ านวน 10 รายการ

2 จา้งซอ่มรถกระบะ 2 ตอน 4 ประตู 6,520.- เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮไลท-์ออดโิอ 6,520.- หจก.ไฮไลท-์ออดโิอ 6,520.- เลขที่ 28/2562

กข-4291 ยล. ลว 15 พ.ย.2561

ใบสัง่จา้ง

3 จา้งซอ่มรถกระบะ ทะเบียน 6,800.- เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 6,800.- หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 6,800.- เลขที่ 29/2562

กค-5458 ยล. ลว 15 พ.ย.2561

ใบสัง่จา้ง

4 จา้งซอ่มรถบรรทุกน้ า 10 ลอ้ 12,000.- เฉพาะเจาะจง หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 12,000.- หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 12,000.- เลขที่ 31/2562

ทะเบียน 80-4096 ยล. ลว 16 พ.ย.2561

ใบสัง่จา้ง

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง

ข้อมูลตามสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง สัญญาเช่าหรอืรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง หรอืข้อตกลง

หนว่ยงาน องค์การบรหิารส่วนจังหวัดยะลา

ประจ าเดอืน พฤศจกิายน 2561

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

5 จา้งซอ่มรถยนตบ์รรทุกเทท้าย 6 ลอ้ 69,000.- เฉพาะเจาะจง หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 69,000.- หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 69,000.- เลขที ่34/2562

ทะเบียน 80-4219 ยล. ลว 16 พ.ย.2561

ใบสัง่จา้ง

6 จา้งซอ่มรถยนต์กระบะ ย่ีหอ้มาสด้า 11,570.- เฉพาะเจาะจง อูช่ัยการชา่ง 11,570.- อูช่ัยการชา่ง 11,570.- เลขที่ 35/2562

2 ตอน 4 ประตู ทะเบียน ลว 16 พ.ย.2561

กข-4290 ยล. ใบสัง่จา้ง

7 จา้งซอ่มรถขุดตักหนา้-ขุดหลัง 4,429.- เฉพาะเจาะจง หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 4,429.- หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 4,429.- บันทึกขอ้ความ

ทะเบียน ตค-186 ยล.รหัสประจ า ลว 16 พ.ย.2561

ครุภัณฑ ์018-54-0005

8 จา้งซอ่มรถยนต ์ย่ีหอ้โตโยตา้ 2,300.50 เฉพาะเจาะจง  บริษัท พธิานพาณิชย์ จ ากดั สาขายะลา 2,300.50  บริษัท พธิานพาณิชย์ จ ากัด สาขายะลา 2,300.50 บันทึกขอ้ความ

ทะเบยีน กข-5152 ยล.โดยท าการ ลว 16 พ.ย.2561

ซอ่มเปลีย่นถา่นและจานเฟื่องขับ

มอเตอร์สตาร์ท จ านวน 1 ระบบ

9 จา้งท าป้ายไวนลิประชาสัมพันธ์ 28,720.- เฉพาะเจาะจง หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา 28,720.- หจก.ฟาฮัดโฆษณายะลา 28,720.- เลขที่ 38/2562

พร้อมตดิตัง้และจดัสถานที่ประชาสมัพันธ์ ลว 20 พ.ย.2561

ใบสัง่จา้ง
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

10 จา้งท ารายการประชาสัมพันธ์ 400,000.- เฉพาะเจาะจง สถานวีทิยุกระจายเสยีง 400,000.- สถานวีทิยุกระจายเสยีง 400,000.- เลขที่ 39/2562

ทางสถานโีทรทัศนแ์หง่ประเทศไทย แหง่ประเทศไทย แหง่ประเทศไทย ลว 20 พ.ย.2561

จังหวัดยะลา ใบสัง่จา้ง

11 จา้งซอ่มลฟิตป์ระจ าส านักงาน 57,600.- เฉพาะเจาะจง ร้านชุมทองเซอร์วสิ 57,600.- ร้านชุมทองเซอร์วสิ 57,600.- เลขที ่40/2562

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา ลว 20 พ.ย.2561

ใบสัง่จา้ง

12 จา้งซอ่มรถยนตต์รวจการณ์ 2,270.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท พธิานพาณิชย์ จ ากัด สาขายะลา 2,270.01 บริษทั พธิานพาณิชย์ จ ากดั สาขายะลา 2,270.01 บันทึกขอ้ความ

ย่ีหอ้โตโยตา้ หมายเลขทะเบียน ลว 20 พ.ย.2561

กค-2420 ยล.จ านวน 7 รายการ

13 จา้งซอ่มรถยนตน์ัง่ตรวจการณ์ 2,143.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท พธิานพาณิชย์ จ ากัด สาขายะลา 2,143.75 บริษทั พธิานพาณิชย์ จ ากดั สาขายะลา 2,143.75 บันทึกขอ้ความ

ย่ีหอ้โตโยตา้ หมายเลขทะเบียน ลว 20 พ.ย.2561

กค-2418 ยล.จ านวน 5 รายการ

14 จา้งซอ่มรถยนตน์ัง่ตรวจการณ์ 2,846.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท พธิานพาณิชย์ จ ากัด สาขายะลา 2,846.20 บริษทั พธิานพาณิชย์ จ ากดั สาขายะลา 2,846.20 บันทึกขอ้ความ

ย่ีหอ้โตโยตา้ หมายเลขทะเบียน ลว 20 พ.ย.2561

กค-2419 ยล.จ านวน 1 รายการ
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

15 จา้งซอ่มรถบรรทุกตดิตัง้เครน 5,590.- เฉพาะเจาะจง หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 5,590.- หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 5,590.- เลขที่ 41/2562

6 ลอ้ ทะเบียน 80-5173 ยล. ลว 21 พ.ย.2561

ใบสัง่จา้ง

16 จา้งซอ่มรถยนต ์ย่ีหอ้โตโยตา้ 5,800.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอ็น ออดโิอคาร์ 5,800.- ร้าน เอ.เอ็น ออดโิอคาร์ 5,800.- เลขที่ 42/2562

ทะเบียน กข-5151 ยล. ลว 21 พ.ย.2561

ใบสัง่จา้ง

17 จา้งดูแลบ ารุงรักษาลฟิต์ 25,300.- เฉพาะเจาะจง ร้านชุมทองเซอร์วสิ 25,300.- ร้านชุมทองเซอร์วสิ 25,300.- เลขที ่43/2562

ประจ าส านักงาน ลว 21 พ.ย.2561

ใบสัง่จา้ง

18 จา้งซอ่มรถยนตก์ระบะ ทะเบียน 6,390.- เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 6,390.- หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 6,390.- เลขที่ 44/2562

กข-5458 ยล. ลว 21 พ.ย.2561

ใบสัง่จา้ง

19 จา้งก าจัดปลวกส านักงาน 12,900.- เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแคร์ กรุ๊ป เซอร์วสิ 12,900.- หจก.ทีแคร์ กรุ๊ป เซอร์วสิ 12,900.- เลขที ่45/2562

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา ลว 23 พ.ย.2561

ใบสัง่จา้ง

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง
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ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

20 จา้งท าวารสารประชาสัมพันธ์และ 1,680,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท บลูอมิเมจ 1,680,000.- บริษัท บลูอมิเมจ 1,680,000.- เลขที ่48/2562

เผยแพร่ผลการด าเนนิงานของ ลว 29 พ.ย.2561

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา ใบสัง่จา้ง

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

21 จา้งท าตรายาง เพื่อใช้ในการปฏบิัติ 6,930.- เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ศลิป์บล็อก 6,930.- ร้านพงษ์ศลิป์บล็อก 6,930.- เลขที่ 50/2562

ราชการของส านักปลัดองคก์าร ลว 29 พ.ย.2561

บริหารสว่นจังหวัดยะลา จ านวน ใบสัง่จา้ง

11 รายการ

22 จา้งซอ่มบ ารุงรถยนตก์ระบะ 5,599.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัตตานเีจริญเทรดดิ้ง จ ากดั 5,599.42 บริษทั ปตัตานีเจริญเทรดดิ้ง จ ากัด 5,599.42 เลขที่ 51/2562

ย่ีหอ้อซีซู ุทะเบยีน กข-5830 ยล. ลว 30 พ.ย.2561

ใบสัง่จา้ง

23 จา้งซอ่มบ ารุงรถยนตก์ระบะ 19,590.- เฉพาะเจาะจง อูช่ัยการชา่ง 19,590.- อูช่ัยการชา่ง 19,590.- เลขที ่52/2562

ย่ีหอ้อซีูซุ ทะเบียน บ-2207 ยล. ลว 30 พ.ย.2561

ใบสัง่จา้ง
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง
















