
ประเภทสัญญาจ้าง

ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

1 จา้งซอ่มรถยนตต์ู ้ทะเบียน 3,314.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท พธิานพาณิชย์ จ ากัด 3,314.33 บริษัท พธิานพาณิชย์ จ ากัด 3,314.33 บันทึกขอ้ความ

40-0189 ยล.จ านวน 6 รายการ ลว 7 ม.ค.2562

2 จา้งเหมาจัดงานเพื่อใชด้ าเนนิงาน 244,650.- เฉพาะเจาะจง นายเรืองเดช ทองดว้ง 244,650.- นายเรืองเดช ทองดว้ง 244,650.- เลขที่ 100/2562

โครงการ รักนี้ใหห้นู สูเ่ด็กพเิศษ ลว 7 ม.ค.2562

คร้ังที่ 13 ประจ าปี 2562 ใบสัง่จา้ง

3 จา้งซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ ของ 41,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านผังเมอืง 4 แอร์ 41,000.- ร้านผังเมอืง 4 แอร์ 41,000.- เลขที่ 102/2562

โรงเรียนล าพะยาประชานุเคราะห์ ลว 9 ม.ค.2562

ใบสัง่จา้ง

4 จา้งซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 27,370.- เฉพาะเจาะจง ร้านปกรณ์แอร์ 27,370.- ร้านปกรณ์แอร์ 27,370.- เลขที่ 103/2562

ของกองแผนและงบประมาณ ลว 9 ม.ค.2562

จ านวน 5 เคร่ือง ใบสัง่จา้ง

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง

ข้อมูลตามสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง สัญญาเช่าหรอืรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง หรอืข้อตกลง

หนว่ยงาน องค์การบรหิารส่วนจังหวัดยะลา

ประจ าเดอืน มกราคม 2562

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

5 เชา่รถยนตต์ูป้รับอากาศ ขนาด 80,000.- เฉพาะเจาะจง รุ่งจ าลองชัวร์ 80,000.- รุ่งจ าลองชัวร์ 80,000.- เลขที่ 105/2562

10 ที่นัง่ จ านวน 4 คัน เพื่อใชใ้น ลว 11 ม.ค.2562

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ใบสัง่จา้ง

คณะผู้บริหารและสมาชกิสภา

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัด

6 จา้งซอ่มปรับปรุงระบบกลอ้ง 17,120.- เฉพาะเจาะจง หจก.พ ีเอส เอส เน็ตเวร์ิด 17,120.- หจก.พ ีเอส เอส เน็ตเวร์ิด 17,120.- เลขที่ 107/2562

โทรทัศนว์งจรปิดฯ ลว 15 ม.ค.2562

ใบสัง่จา้ง

7 จา้งซอ่มกลอ้งระดับอัตโนมัติ 5,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น เอ เซอร์เวย์ 5,000.- หจก.เอ็น เอ เซอร์เวย์ 5,000.- เลขที่ 108/2562

และกลอ้งวัดมุม ลว 15 ม.ค.2562

ใบสัง่จา้ง

8 จา้งท าป้ายไวนลิแผนที่จังหวัดยะลา 8,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.กราฟคิมเีดยีโฆษณา 8,000.- หจก.กราฟคิมเีดยีโฆษณา 8,000.- เลขที่ 110/2562

ลว 16 ม.ค.2562

ใบสัง่จา้ง
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

9 จา้งซอ่มรถยนตเ์กง๋ ย่ีหอ้โตโยตา้ 3,076.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท พธิานพาณิชย์ จ ากัด 3,076.25 บริษัท พธิานพาณิชย์ จ ากัด 3,076.25 บันทึกขอ้ความ

ทะเบยีน กข-5152 ยล.รหสัประจ า ลว 17 ม.ค.2562

ครุภัณฑ ์002-45-0010 โดยท า

กุญแจริโมทประตู เปิด-ปิด 

จ านวน 1 ชุด

10 จา้งท าป้ายไวนลิประกาศ 1,440.- เฉพาะเจาะจง หสม.กราฟคิมเีดยีโฆษณา 1,440.- หสม.กราฟคิมเีดยีโฆษณา 1,440.- บันทึกขอ้ความ

โรงเรียนล าพะยาประชานเุคราะห ์ ลว 17 ม.ค.2562

จ านวน 2 ป้าย

11 จา้งซอ่มบ ารุงรถขุดเจาะบอ่น้ าตื้น 3,850.- เฉพาะเจาะจง หสม. อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 3,850.- หสม. อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 3,850.- บันทึกขอ้ความ

หมายเลขทะเบียน 80-5185 ลว 17 ม.ค.2562

รหสัประจ าครุภัณฑ ์017-50-0014

12 จา้งท าปา้ยไวนลิ เพื่อใชใ้นโครงการ 22,375.- เฉพาะเจาะจง ร้านพู่กันโฆษณา 22,375.- ร้านพู่กันโฆษณา 22,375.- เลขที่ 117/2562

แขง่ขันกฬีาเดก็ เยาวชน และประชาชน ลว 21 ม.ค.2562

กจิกรรม การแขง่ขนักฬีาบาสเกตบอล ใบสัง่จา้ง

อบจ.ยะลา ประจ าปี 2562
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

13 จา้งซอ่มรถยนตเ์กง๋ ย่ีหอ้โตโยตา้ 2,880.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท พธิานพาณิชย์ จ ากัด 2,880.44 บริษัท พธิานพาณิชย์ จ ากัด 2,880.44 บันทึกขอ้ความ

หมายเลขทะเบียน กค-2418 ยล. ลว 21 ม.ค.2562

จ านวน 3 รายการ

14 เชา่เคร่ืองเสยีง โตะ๊และเกา้อี้ 15,600.- เฉพาะเจาะจง นายสมชัย  แซฮ่่อ 15,600.- นายสมชัย  แซฮ่่อ 15,600.- เลขที่ 120/2562

ส าหรับใชใ้นโครงการสง่เสริม ลว 22 ม.ค.2562

การแขง่ขันกฬีาเด็ก เยาวชน ใบสัง่จา้ง

และประชาชน กจิกรรม การแขง่ขัน

กฬีาบาสเกตบอล อบจ.ยะลา 

ประจ าปี 2562

15 จา้งท าตรายาง เพื่อใช้ในการปฏบิัติ 4,690.- เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ศลิป์บล็อก 4,690.- ร้านพงษ์ศลิป์บล็อก 4,690.- บันทึกขอ้ความ

ราชการของกองคลัง จ านวน 23 ลว 22 ม.ค.2562

รายการ 

16 จา้งถา่ยเอกสารประกอบการอบรม 20,880.- เฉพาะเจาะจง ร้านผังเมอืง 2 กอ้ปปี้ 20,880.- ร้านผังเมอืง 2 กอ้ปปี้ 20,880.- เลขที่ 123/2562

พร้อมเขา้เลม่ โครงการสง่เสริม ลว 24 ม.ค.2562

การสอนอา่นภาษาสูอ่าเซยีน ใบสัง่จา้ง

(ภาษามลายู) ประจ าปี 2562
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

17 เชา่หอ้งประชุม เพื่อใชโ้ครงการ 12,000.- เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอิสลาม 12,000.- ส านักงานคณะกรรมการอสิลาม 12,000.- เลขที่ 145/2562

สง่เสริมการสอนอา่นภาษา ประจ าจังหวัดยะลา ประจ าจังหวัดยะลา ลว 25 ม.ค.2562

สูอ่าเซยีน (ภาษามลายู) ใบสัง่จา้ง

18 จา้งซอ่มรถยนตก์ระบะ ทะเบียน 16,760.- เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 16,760.- หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 16,760.- เลขที่ 128/2562

กค-4943 ยล. ลว 28 ม.ค.2562

ใบสัง่จา้ง

19 จา้งซอ่มเคร่ืองพมิพ ์ส านักปลัด 9,500.- เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีซสิเต็ม 9,500.- ร้านไอทีซสิเต็ม 9,500.- เลขที่ 129/2562

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัด ลว 29 ม.ค.2562

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา ใบสัง่จา้ง

จ านวน ๒ เคร่ือง

20 จา้งซอ่มบ ารุงรถยนตก์ระบะ 6,180.- เฉพาะเจาะจง อูช่ัยการชา่ง 6,180.- อูช่ัยการชา่ง 6,180.- เลขที่ 130/2562

2สตอน 4 ประตู กข-4291 ยล. ลว 29 ม.ค.2562

ใบสัง่จา้ง
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

21 จา้งซอ่มบ ารุงรถยนตก์ระบะ 3,444.33 เฉพาะเจาะจง บริษัทปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จ ากดั สาขายะลา 3,444.33 บริษัทปัตตานเีจริญเทรดดิ้ง (1972) จ ากดั สาขายะลา 3,444.33 บันทึกขอ้ความ

แบบชว่งยาว 4 WD หมายเลข ลว 29 ม.ค.2562

ทะเบียน นข-1491 รหัสประจ า

ครุภัณฑ ์002-57-0023

22 จา้งซอ่มบ ารุงรถยนตก์ระบะ 2 ตอน 1,280.79 เฉพาะเจาะจง บริษัทปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จ ากดั สาขายะลา 1,280.79 บริษัทปัตตานเีจริญเทรดดิ้ง (1972) จ ากดั สาขายะลา 1,280.79 บันทึกขอ้ความ

4 ประตู หมายเลขทะเบียน ลว 29 ม.ค.2562

กง-5129 ยล

23 จา้งท าตรายางของกองชา่ง จ านวน 5,510.- เฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์สลิป์บล็อก 5,510.- ร้านพงษ์สลิป์บล็อก 5,510.- เลขที่ 135/2562

8 รายการ ลว 31 ม.ค.2562

ใบสัง่จา้ง

24 จา้งซอ่มรถยนต ์ย่ีหอ้มติซูบิชิ 9,938.16 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.เอ.เอส มอเตอร์ 9,938.16 หจก.เอ.เอ.เอส มอเตอร์ 9,938.16 เลขที่ 136/2562

ทะเบียน ก-4019 ยล. จ านวน ลว 31 ม.ค.2562

7 รายการ ใบสัง่จา้ง

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง

-6-


















