
ประเภทสัญญาจ้าง

ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

1 จา้งซอ่มแซมและปรับปรุงบา้นพกั 115,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.จักรพรรด ิ2014 115,000.- หจก.จักรพรรด ิ2014 115,000.- เลขที่ 173/2562

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา ลว 1 ม.ีค.2562

จ านวน 2 หลัง บา้นพักเลขที่ 2/19 ใบสัง่จา้ง

ถนนเอกราช ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จังหวัดยะลา 

และบ้านพักเลขที่ 29/22 

ถนนสุขยางค ์ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จังหวัดยะลา

2 จา้งซอ่มแซมและปรับปรุงบา้นพกั 80,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.จักรพรรด ิ2014 80,000.- หจก.จักรพรรด ิ2014 80,000.- เลขที ่174/2562

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา ลว 1 ม.ีค.2562

บ้านพักเลขที่ 2/13 และ 2/17 ใบสัง่จา้ง

ถนนเอกราช ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืง จังหวัดยะลา

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง

ข้อมูลตามสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง สัญญาเช่าหรอืรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง หรอืข้อตกลง

หนว่ยงาน องค์การบรหิารส่วนจังหวัดยะลา

ประจ าเดอืน มีนาคม 2562

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

3 จา้งซอ่มบ ารุงรถบรรทุกเทท้าย 13,505.- เฉพาะเจาะจง หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 13,505.- หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 13,505.- เลขที่ 176/2562

6 ลอ้ ทะเบียน 80-4493 ยล. ลว 1 ม.ีค.2562

ใบสัง่จา้ง

4 จา้งซอ่มรถยนตน์ัง่ตรวจการณ์ 

 1,576.65 เฉพาะเจาะจง  บริษทั พธิานพาณิชย์ จ ากัด 1,576.65  บริษัท พธิานพาณิชย์ จ ากัด 1,576.65 บันทึกขอ้ความ

ย่ีหอ้โตโยตา้ หมายเลขทะเบียน ลว 1 ม.ีค.2562

กค-2419 ยล. 

5 จา้งซอ่มรถยนตเ์กง๋ 2 ตอน 2,472.77 เฉพาะเจาะจง  บริษทั พธิานพาณิชย์ จ ากัด 2,472.77  บริษัท พธิานพาณิชย์ จ ากัด 2,472.77 บันทึกขอ้ความ

ย่ีหอ้โตโยตา้ หมายเลขทะเบียน ลว 4 ม.ีค.2562

กข-5152 ยล.รหัสประจ า

ครุภัณฑ ์002-45-0010 

6 จา้งซอ่มรถยนตก์ระบะ 4 ประตู 19,700.- เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 19,700.- หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 19,700.- เลขที ่177/2562

ย่ีหอ้อซีซู ุทะเบยีน กค-4943 ยล. ลว 4 ม.ีค.2562

ใบสัง่จา้ง

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง
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ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

7 จา้งกอ่สร้างถนนคอนกรีต 9,000,000.- 9,000,876.68 คัดเลอืก ยะลาทักษิณวศิวกรรม 8,988,861.- หา้งหุน้สว่นจ ากดัอามนัยะลากอ่สร้าง 8,970,000.- เลขที่ 180/2562

เสริมเหล็ก สายบ้านคชหรัิญ- หา้งหุน้สว่นจ ากัดอามันยะลากอ่สร้าง 8,977,558.- ลว 5 ม.ีค.2562

บา้นดูซงซอืมา หมู่ที่ ๑ ต าบลบาเจาะ หา้งหุน้สว่นจ ากัด ยะลาอาค - คอนส์ 8,990,150.- สัญญาจา้ง

อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

8 จา้งซอ่มรถยนต ์ย่ีหอ้อซีูซุ 2,380.- เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 2,380.- หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 2,380.- บันทึกขอ้ความ

ทะเบียน กค-3712 ยล. จ านวน ลว 6 ม.ีค.2562

5 รายการ 

9 จา้งซอ่มรถเกรดเดอร์ ทะเบียน 44,000.- เฉพาะเจาะจง หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรดเตอร์ 44,000.- หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรดเตอร์ 44,000.- เลขที่ 184/2562

ต-0193 ยล. ลว 6 ม.ีค.2562

ใบสัง่จา้ง

10 จา้งกอ่สร้างซอ่มสร้างผิวลาดยาง 8,460,000.- 7,827,836.85 คัดเลอืก หา้งหุ้นส่วนจ ากัดอาบาดีโยธากจิ 7,835,000.- บริษทั อัครพันธุก์อ่สร้าง จ ากัด 7,800,000.- เลขที่ 185/2562

พาราแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต บริษทั อาร์.เอส.ซวีลิเอ็นจเินยีร่ิง จ ากดั 7,830,000.- ลว 7 ม.ีค.2562

สายบ้านไบก ์ต าบลบุด ีอ าเภอ บริษทั อัครพันธุก์อ่สร้าง จ ากดั 7,827,000.- สัญญาจา้ง

เมอืงยะลา-บ้านยือโร๊ะ ต าบลบาโงย 

อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

11 จ้างซอ่มเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบท าความเย็น 1,400.- เฉพาะเจาะจง ร้านเกรียงไกรแอร์ 1,400.- ร้านเกรียงไกรแอร์ 1,400.- บันทึกขอ้ความ

ปรับอากาศพร้อมอัดน้ ายาแอร์ ลว 11 ม.ีค.2562

รถบรรทุกตดิตัง้เครน หมายเลข

ทะเบียน 80-5173

12 จา้งซอ่มรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน 34,000.- เฉพาะเจาะจง อูน่อ้ย คารคัลเลอร์ 34,000.- อูน่อ้ย คารคัลเลอร์ 34,000.- เลขที่ 190/2562

กข-5151 ยล. ลว 11 ม.ีค.2562

ใบสัง่จา้ง

13 จา้งซอ่มบ ารุงรถบรรทุกน้ า 10 ลอ้ 39,825.- เฉพาะเจาะจง หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 39,825.- หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 39,825.- เลขที ่191/2562

ทะเบียน 80-4095 ยล. ลว 11 ม.ีค.2562

ใบสัง่จา้ง

14 จา้งซอ่มรถขุดตนีตะขาบ ทะเบียน 125,000.- เฉพาะเจาะจง หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 125,000.- หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 125,000.- เลขที่ 193/2562

ตค-151 ยล. ลว 12 มี.ค.2562

ใบสัง่จา้ง
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

15 จา้งขนสง่และก าจัดขยะอันตรา 100,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท ์จ ากัด 100,000.- บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท ์จ ากัด 100,000.- เลขที่ 194/2562

ลว 12 มี.ค.2562

ใบสัง่จา้ง

16 จา้งซอ่มบ ารุงรักษารถ 6 ลอ้ 13,960.- เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 13,960.- หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 13,960.- เลขที่ 196/2562

พร้อมอุปกรณ์ ทะเบยีน 40-0164 ยล. ลว 13 มี.ค.2562

ใบสัง่จา้ง

17 จา้งตดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟา้ตลาด 190,083.36 เฉพาะเจาะจง การไฟฟา้ส่วนภูมภิาค จ.ยะลา 190,083.36 การไฟฟา้สว่นภูมภิาค จ.ยะลา 190,083.36 เลขที่ 197/2562

กลางสนิคา้การเกษตรของ ลว 14 ม.ีค.2562

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา ใบสัง่จา้ง

18 จา้งซอ่มบ ารุงรถบรรทุกตดิตัง้ 76,000.- เฉพาะเจาะจง หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 76,000.- หสม.อูว่ัฒนย์นตแ์ทรคเตอร์ 76,000.- เลขที่ 199/2562

เครน ทะเบียน 80-5173 ยล. ลว 19 มี.ค.2562

ใบสัง่จา้ง

19 จา้งนักศกึษาตามโครงการเรียนรู้ 8,000.- เฉพาะเจาะจง นายวันชนะ  แกว้มณี 8,000.- นายวันชนะ  แกว้มณี 8,000.- เลขที่ 201/2562

เสริมรายไดเ้ยาวชนตามโครงการ ลว 19 มี.ค.2562

เรียนรู้ร่วมกันเสริมสร้างรายได้ ใบสัง่จา้ง

เยาวชน นายวันชนะ  แกว้มณี
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

20 จา้งนักศกึษาตามโครงการเรียนรู้ 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวรุสมานงิ  กาแน 8,000.- นางสาวรุสมานงิ  กาแน 8,000.- เลขที่ 202/2562

เสริมรายไดเ้ยาวชนตามโครงการ ลว 19 มี.ค.2562

เรียนรู้ร่วมกันเสริมสร้างรายได้ ใบสัง่จา้ง

เยาวชน นางสาวรุสมานงิ  กาแน

21 จา้งนักศกึษาตามโครงการเรียนรู้ 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวซูไวบ๊ะ  ดอเลาะ 8,000.- นางสาวซูไวบ๊ะ  ดอเลาะ 8,000.- เลขที่ 203/2562

เสริมรายไดเ้ยาวชนตามโครงการ ลว 19 มี.ค.2562

เรียนรู้ร่วมกันเสริมสร้างรายได้ ใบสัง่จา้ง

เยาวชน นางสาวซูไวบ๊ะ  ดอเลาะ

22 จา้งนักศกึษาตามโครงการเรียนรู้ 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวนูรฟาน  นอิาแว 8,000.- นางสาวนูรฟาน  นอิาแว 8,000.- เลขที่ 204/2562

เสริมรายไดเ้ยาวชนตามโครงการ ลว 19 มี.ค.2562

เรียนรู้ร่วมกันเสริมสร้างรายได้ ใบสัง่จา้ง

เยาวชน นางสาวนูรฟาน  นอิาแว

23 จา้งนักศกึษาตามโครงการเรียนรู้ 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวซารีดา  ซาเซ็ง 8,000.- นางสาวซารีดา  ซาเซ็ง 8,000.- เลขที่ 205/2562

เสริมรายไดเ้ยาวชนตามโครงการ ลว 19 มี.ค.2562

เรียนรู้ร่วมกันเสริมสร้างรายได้ ใบสัง่จา้ง

เยาวชน นางสาวซารีดา  ซาเซ็ง
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

24 จา้งนักศกึษาตามโครงการเรียนรู้ 8,000.- เฉพาะเจาะจง นาวสาวฮาฟยีะ  จแิต 8,000.- นาวสาวฮาฟยีะ  จแิต 8,000.- เลขที่ 206/2562

เสริมรายไดเ้ยาวชนตามโครงการ ลว 19 มี.ค.2562

เรียนรู้ร่วมกันเสริมสร้างรายได้ ใบสัง่จา้ง

เยาวชน นาวสาวฮาฟยีะ  จแิต

25 จา้งนักศกึษาตามโครงการเรียนรู้ 8,000.- เฉพาะเจาะจง นาวสาวนูรีซะห ์ ยุนิ๊ 8,000.- นาวสาวนูรีซะห ์ ยุนิ๊ 8,000.- เลขที่ 207/2562

เสริมรายไดเ้ยาวชนตามโครงการ ลว 19 มี.ค.2562

เรียนรู้ร่วมกันเสริมสร้างรายได้ ใบสัง่จา้ง

เยาวชน นาวสาวนูรีซะห ์ ยุนิ๊

26 จา้งนักศกึษาตามโครงการเรียนรู้ 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวเปรมมกิา  ไชยวงศ์ 8,000.- นางสาวเปรมมกิา  ไชยวงศ์ 8,000.- เลขที่ 208/2562

เสริมรายไดเ้ยาวชนตามโครงการ ลว 19 มี.ค.2562

เรียนรู้ร่วมกันเสริมสร้างรายได้ ใบสัง่จา้ง

เยาวชน นางสาวเปรมมกิา  ไชยวงศ์

27 จา้งนักศกึษาตามโครงการเรียนรู้ 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาพชิญ ์ ฉันทะ 8,000.- นางสาวศุภาพชิญ ์ ฉันทะ 8,000.- เลขที่ 209/2562

เสริมรายไดเ้ยาวชนตามโครงการ ลว 19 มี.ค.2562

เรียนรู้ร่วมกันเสริมสร้างรายได้ ใบสัง่จา้ง

เยาวชน นางสาวศภุาพชิญ ์ ฉนัทะ
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

28 จา้งนักศกึษาตามโครงการเรียนรู้ 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวซาลนิ ี ทองไหม 8,000.- นางสาวซาลนิ ี ทองไหม 8,000.- เลขที่ 210/2562

เสริมรายไดเ้ยาวชนตามโครงการ ลว 19 มี.ค.2562

เรียนรู้ร่วมกันเสริมสร้างรายได้ ใบสัง่จา้ง

เยาวชนนางสาวซาลนิ ี ทองไหม

29 จา้งนักศกึษาตามโครงการเรียนรู้ 8,000.- เฉพาะเจาะจง นายปัณญวชิญ ์ วรรณพัฒน์ 8,000.- นายปัณญวชิญ ์ วรรณพัฒน์ 8,000.- เลขที่ 211/2562

เสริมรายไดเ้ยาวชนตามโครงการ ลว 19 มี.ค.2562

เรียนรู้ร่วมกันเสริมสร้างรายได้ ใบสัง่จา้ง

เยาวชน นายปัณญวชิญ ์ วรรณพัฒน์

30 จา้งนักศกึษาตามโครงการเรียนรู้ 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวซูไรนา  จิ 8,000.- นางสาวซูไรนา  จิ 8,000.- เลขที่ 212/2562

เสริมรายไดเ้ยาวชนตามโครงการ ลว 19 มี.ค.2562

เรียนรู้ร่วมกันเสริมสร้างรายได้ ใบสัง่จา้ง

เยาวชน นางสาวซูไรนา  จิ

31 จา้งนักศกึษาตามโครงการเรียนรู้ 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวซูไรดา  ดาโอะ๊ 8,000.- นางสาวซูไรดา  ดาโอะ๊ 8,000.- เลขที่ 213/2562

เสริมรายไดเ้ยาวชนตามโครงการ ลว 19 มี.ค.2562

เรียนรู้ร่วมกันเสริมสร้างรายได้ ใบสัง่จา้ง

เยาวชน นางสาวซูไรดา  ดาโอะ๊
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

32 จา้งนักศกึษาตามโครงการเรียนรู้ 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาพร  จอมทอง 8,000.- นางสาวนภาพร  จอมทอง 8,000.- เลขที่ 214/2562

เสริมรายไดเ้ยาวชนตามโครงการ ลว 19 มี.ค.2562

เรียนรู้ร่วมกันเสริมสร้างรายได้ ใบสัง่จา้ง

เยาวชน นางสาวนภาพร  จอมทอง

33 จา้งนักศกึษาตามโครงการเรียนรู้ 8,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวนัชรีน  สะตยีา 8,000.- นางสาวนัชรีน  สะตยีา 8,000.- เลขที่ 215/2562

เสริมรายไดเ้ยาวชนตามโครงการ ลว 19 มี.ค.2562

เรียนรู้ร่วมกันเสริมสร้างรายได้ ใบสัง่จา้ง

เยาวชน นางสาวนัชรีน  สะตยีา

34 จา้งซอมแอร์ปรับอากาศ รถกระบะ 10,250.- เฉพาะเจาะจง ร้านเกรียงไกรแอร์ 10,250.- ร้านเกรียงไกรแอร์ 10,250.- เลขที่ 220/2562

ทะเบียน กค-4944 ยล. ลว 25 ม.ีค.2562

ใบสัง่จา้ง

35 จา้งซอ่มบ ารุงรถกระบะ ทะเบียน 11,800.- เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 11,800.- หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 11,800.- เลขที่ 221/2562

กข-4290 ยล. ลว 25 ม.ีค.2562

ใบสัง่จา้ง

-9-

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรุป) ข้อตกลงในการซื้อหรอืจ้าง

36 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เลม่ 12,600.- เฉพาะเจาะจง ร้านผังเมอืง 2 ก็อปปี้ 12,600.- ร้านผังเมอืง 2 ก็อปปี้ 12,600.- เลขที่ 224/2562

เพื่อใชใ้นโครงการปันย้ิมสร้างสุข ลว 26 ม.ีค.2562

ผู้สูงอายุ ประจ าปี 2562 ใบสัง่จา้ง

37 เชา่หอ้งประชุมโครงการคา่ยอบรม 10,800.- เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยฟาฎอนี 10,800.- มหาวทิยาลัยฟาฎอนี 10,800.- เลขที่ 225/2562

คุณธรรมจริยธรรมใหแ้กเ่ด็ก ลว 26 ม.ีค.2562

ใบสัง่จา้ง

38 จา้งกอ่สร้างซอ่มสร้างผิวลาดยาง 6,960,000.- 6,453,599.21 คัดเลอืก หา้งหุน้ส่วนจ ากัดผลดีพาณิชย์ 6,452,000.-  หา้งหุ้นส่วนจ ากัดอาบาดีโยธากจิ 6,440,000.- เลขที่ 231/2562

พาราแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต สาย  หา้งหุน้ส่วนจ ากัดอาบาดีโยธากจิ 6,450,000.- ลว 27 ม.ีค.2562

ยล.ถ.๑-๐๐๒๖ สายบ้านบือรอ บริษทั อาร์.เอส.ซวีลิเอ็นจเินยีร่ิง จ ากดั 6,453,000.- สัญญาจา้ง

ต าบลละแอ-บา้นบาจุ ต าบลปะแต 

อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา

39 จา้งจัดท าซุม้นทิรรศการและบอร์ด 98,500.- เฉพาะเจาะจง เอฟ.ด ีอาร์ต 98,500.- เอฟ.ด ีอาร์ต 98,500.- เลขที่ 232/2562

นทิรรศการเพื่อใชใ้นโครงการ ลว 27 ม.ีค.2562

เทิดทูนสถาบัน ชาต ิศาสนา ใบสัง่จา้ง

พระมหากษัตริย์
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ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง


























