
ประเภทสัญญาซื้อขาย

ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสญัญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรปุ) ข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

1 ซื้อวัสดุคอมพวิเตอร์ (Software) 90,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีซสิเต็ม 90,000.- ร้านไอทีซสิเต็ม 90,000.- เลขที่ 139/2562

เพื่อใชใ้นการปฏบิัตริาชการของ ลว 6 ก.พ.2562

กองชา่ง จ านวน ๒ รายการ ใบสัง่ซื้อ

2 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง่ของ 96,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 96,000.- หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 96,000.- เลขที่ 141/2562

รถเกรดเดอร์ หมายเลขทะเบียน ลว 6 ก.พ.2562

ต-0192 รหัสประจ าครุภัณฑ์ ใบสัง่ซื้อ

015-39-0004 

3 ซื้อวัสดุเคร่ืองเขยีน เพื่อใชใ้โครงการ 11,350.- เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 11,350.- หจก.ยะลาบริบูรณ์ 11,350.- เลขที่ 143/2562

สง่เสริมการพัฒนาอาชพีสตรี ลว 12 ก.พ.2562

กจิกรรมการจัดท าชุดขันหมาก ใบสัง่ซื้อ

ประจ าปีงบประมาณ 2562

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง

ข้อมูลตามสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง สัญญาเช่าหรอืรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง หรอืข้อตกลง

หนว่ยงาน องค์การบรหิารส่วนจังหวัดยะลา

ประจ าเดอืน กุมภาพนัธ์ 2562

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสญัญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรปุ) ข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

4 ซื้อวัสดุคอมพวิเตอร์ เพื่อใชใ้นการ 28,700.- เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีซสิเต็ม 28,700.- ร้านไอทีซสิเต็ม 28,700.- เลขที ่144/2562

ปฏบิัตงิานราชการของกองกจิการ ลว 13 ก.พ.2562

สภา อบจ. จ านวน ๓ รายการ ใบสัง่ซื้อ

5 ซื้อวัสดุคอมพวิเตอร์ ส าหรับใชใ้น 55,800.- เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีซสิเต็ม 55,800.- ร้านไอทีซสิเต็ม 55,800.- เลขที่ 146/2562

การปฏบิัตริาชการของกองชา่ง ลว 13 ก.พ.2562

จ านวน ๘ รายการ ใบสัง่ซื้อ

6 ซื้อยางใน ขนาด 17.5-25 ของ 2,800.- เฉพาะเจาะจง หจก. ค็อกพทิเจริญการยาง 2,800.- หจก. คอ็กพทิเจริญการยาง 2,800.- บันทกึขอ้ความ

รถตกัดนิลอ้ยาง หมายเลขทะเบยีน ลว 15 ก.พ.2562

ตค-120 รหัสประจ าครุภัณฑ ์

018-51-0008

7 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง่ของ 25,050.- เฉพาะเจาะจง ร้านบั่นซุย่เลี่ยงอาหลั่ยยนตร์ 25,050.- ร้านบั่นซุย่เลี่ยงอาหลั่ยยนตร์ 25,050.- เลขที ่147/2562

รถเกรดเดอร์ ต-0192 ยล. ลว 13 ก.พ.2562

ใบสัง่ซื้อ

8 ซื้อครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ ของ 36,700.- เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีซสิเต็ม 36,700.- ร้านไอทีซสิเต็ม 36,700.- เลขที่ 149/2562

ส านักปลัดฯ ลว 13 ก.พ.2562

ใบสัง่ซื้อ
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสญัญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรปุ) ข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

9 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใชใ้นโครงการ 85,188.- เฉพาะเจาะจง ร้านพจนา 2 85,188.- ร้านพจนา 2 85,188.- เลขที่ 150/2562

สง่เสริมและพัฒนาสตรี ลว 13 ก.พ.2562

กจิกรรมการจัดชุดขนัหมาก จ านวน ใบสัง่ซื้อ

25 ราขการ

10 ซื้อกระเป๋าผ้าใสเ่อกสาร เพื่อใชใ้น 15,400.- เฉพาะเจาะจง หสม.ดูวมิันนี่ 15,400.- หสม.ดูวมิันนี่ 15,400.- เลขที ่151/2562

โครงการสง่เสริมและพัฒนาอาชพีสตรี ลว 14 ก.พ.2562

กจิกรรมการจัดท าชุดขันหมากฯ ใบสัง่ซื้อ

11 ซื้อครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ของ 36,500.- เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีซสิเต็ม 36,500.- ร้านไอทีซสิเต็ม 36,500.- เลขที่ 152/2562

กองคลัง ลว 15 ก.พ.2562

ใบสัง่ซื้อ

12 ซื้อวัสดคุอมพวิเตอร์ ของหนว่ยตรวจ 9,700.- เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีซสิเต็ม 9,700.- ร้านไอทีซสิเต็ม 9,700.- เลขที่ 153/2562

สอบภายใน จ านวน 3 รายงาน ลว 15 ก.พ.2562

ใบสัง่ซื้อ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง
ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
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ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสญัญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรปุ) ข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

13 ซื้อวัสดนุ้ ามันเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 250,000.- เฉพาะเจาะจง หจก. ยะลาสหพันธ์แกส๊ 250,000.- หจก. ยะลาสหพันธ์แกส๊ 250,000.- เลขที่ 154/2562

ส าหรับยานพาหนะรถยนต ์ ลว 18 ก.พ.2562

เคร่ืองจักรกลและรถยนตก์ู้ชพี-กู้ภัย  ใบสัง่ซื้อ

เชน่ น้ ามันดเีซล , น้ ามันเบนซนิ , 

น้ ามันเคร่ือง , น้ ามันจาระบี ฯลฯ 

ในวงเงนิ 250,000.- บาท คร้ังที่ 6

14 ซื้อกระเป๋าใสเ่อกสารทรงสูง 30,000.- เฉพาะเจาะจง หสม.ดูวมิันนี่ 30,000.- หสม.ดูวมิันนี่ 30,000.- เลขที่ 156/2562

สะพายขา้ง ผ้า 300 D สูง 14xกวา้ง  ลว 21 ก.พ.2562

 11xขอบขา้ง 3 นิ้ว พร้อมสกรีน ใบสัง่ซื้อ

ขอ้ความ และโลโก ้อบจ.ยะลา

15 ซื้อวัสดสุ านกังานเพื่อใชใ้นการปฏบิัติ 40,845.- เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 40,845.- หจก.ยะลาบริบูรณ์ 40,845.- เลขที่ 157/2562

ราชการของส านักปลัดฯ ลว 22 ก.พ.2562

ใบสัง่ซื้อ
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสญัญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรปุ) ข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

16 ซื้อกระเป๋าใสเ่อกสาร เพื่อใชใ้น 9,240.- เฉพาะเจาะจง หสม.ดูวมิันนี่ 9,240.- หสม.ดูวมิันนี่ 9,240.- เลขที่ 158/2562

โครงการ เดก็ยะลา มั่นใจ สร้างอาชพี ลว 25 ก.พ.2562

 หา่งไกลยาเสพตดิ ประจ าป ี2562 ใบสัง่ซื้อ

จ านวน 120 ใบ

17 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอาชพีเพื่อใชใ้น 16,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านเก ๋บาตกิ 16,000.- ร้านเก ๋บาตกิ 16,000.- เลขที่ 159/2562

โครงการ เดก็ยะลา มั่นใจ สร้างอาชพี ลว 25 ก.พ.2562

 หา่งไกลยาเสพตดิ ประจ าปี 2562 ใบสัง่ซื้อ

18 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง่ของ 16,800.- เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 16,800.- หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 16,800.- เลขที่ 163/2562

รถยนตก์ระบะ ทะเบียน กข-5830 ยล. ลว 26 ก.พ.2562

ยางนอก ขนาด 225/70-15 ใบสัง่ซื้อ

19 ซื้อวัสดุส านักงาน เพื่อใชใ้นกจิการ 53,640.- เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 53,640.- หจก.ยะลาบริบูรณ์ 53,640.- เลขที่ 164/2562

ของกองแผนฯ ลว 26 ก.พ.2562

ใบสัง่ซื้อ

20 ซื้อวัสดุกอ่สร้าง เพื่อใชก้จิการของ 6,060.- เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาไทยวัฒน์ 6,060.- หจก.ยะลาไทยวัฒน์ 6,060.- เลขที่ 166/2562

กองชา่ง ลว 27 ก.พ.2562

ใบสัง่ซื้อ

-5-

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสญัญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรปุ) ข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

21 ซื้อกระเป๋าใสเ่อกสารพร้อมสกรีน 63,000.- เฉพาะเจาะจง หสม.ดูวมิันนี่ 63,000.- หสม.ดูวมิันนี่ 63,000.- เลขที่ 168/2562

ขอ้ความเพื่อใชใ้นโครงการสง่เสริม ลว 27 ก.พ.2562

การอา่นระบบกรีออาตี ใบสัง่ซื้อ
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง


















