
ประเภทสัญญาซื้อขาย

ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสญัญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรปุ) ข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

1 ซื้อคอ้นทุบกระจกนริภัย จ านวน 6 อัน 2,880.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เอเอ็น ออดโิอคาร์ 2,880.- ร้าน เอเอ็น ออดโิอคาร์ 2,880.- บันทกึขอ้ความ

เพื่อตดิตัง้ประจ ารถยนตต์ูใ้น ลว 1 ม.ีค.2562

ความรับผิดชอบของส านักปลัด

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัด จ านวน 3 คนั

ไดแ้ก ่รถยนตต์ู ้ย่ีหอ้โตโยตา้ ทะเบยีน 

นข-1232 ยล.รถยนต์ตู ้ย่ีหอ้โตโยต้า 

ทะเบยีน 40-0194 ยล.และรถยนต์ตู ้

 ย่ีหอ้โตโยต้า ทะเบยีน 40-0195 ยล.

2 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง่ 68,300.- เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 68,300.- หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 68,300.- เลขที่ 175/2562

ของรถบรรทุกน้ า 80-4095 ยล. ลว 1 ม.ีค.2562

ใบสัง่ซื้อ

ข้อมูลตามสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง สัญญาเช่าหรอืรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง หรอืข้อตกลง

หนว่ยงาน องค์การบรหิารส่วนจังหวัดยะลา

ประจ าเดอืน มีนาคม 2562

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสญัญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรปุ) ข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

3 ซื้อวัสดสุ านกังาน ของหนว่ยตรวจสอบ 9,360.- เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 9,360.- หจก.ยะลาบริบูรณ์ 9,360.- เลขที่ 178/2562

ภายใน จ านวน 26 รายการ ลว 4 ม.ีค.2562

ใบสัง่ซื้อ

4 ซื้อวัสดุส านักงาน ของกองชา่ง 36,245.- เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 36,245.- หจก.ยะลาบริบูรณ์ 36,245.- เลขที ่181/2562

จ านวน 13 รายการ ลว 5 มี.ค.2562

ใบสัง่ซื้อ

5 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง่ของ 26,803.50 เฉพาะเจาะจง ร้านบั่นซุย่เลี่ยงอาหลัยยนตร์ 26,803.50 ร้านบั่นซุย่เลี่ยงอาหลัยยนตร์ 26,803.50 เลขที่ 182/2562

รถเกรดเดอร์ ทะเบยีน ต-0192 ยล. ลว 6 มี.ค.2562

ใบสัง่ซื้อ

6 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง่รถบรรทุก 5,992.- เฉพาะเจาะจง ร้านบั่นซุย่เลี่ยงอาหลัยยนตร์ 5,992.- ร้านบั่นซุย่เลี่ยงอาหลัยยนตร์ 5,992.- เลขที่ 183/2562

เทท้าย 10 ลอ้ 80-5240 ยล. ลว 6 มี.ค.2562

ใบสัง่ซื้อ

7 ซื้อวัสดนุ้ ามนัเชื้อเพลงิ ของกองชา่ง 250,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาสหพันธ์แกส๊ 250,000.- หจก.ยะลาสหพันธ์แกส๊ 250,000.- เลขที่ 186/2562

คร้ังที่ 7 ลว 8 มี.ค.2562

ใบสัง่ซื้อ

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง
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ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสญัญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรปุ) ข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

8 ซื้อวัสดุส านักงาน เพื่อใชใ้น 21,620.- เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 21,620.- หจก.ยะลาบริบูรณ์ 21,620.- เลขที่ 188/2562

การปฏบิัตริาชการของกองคลัง ลว 11 ม.ีค.2562

จ านวน ๑๖ รายการ ใบสัง่ซื้อ

9 ซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 800 VA 5,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีซสิเต็ม 5,000.- ร้านไอทีซสิเต็ม 5,000.- เลขที่ 189/2562

จ านวน 2 เคร่ือง ของกองกจิการสภาฯ ลว 11 ม.ีค.2562

ใบสัง่ซื้อ

10 ซื้อแบตเตอร่ีส าหรับรถกระบะ 2,996.- เฉพาะเจาะจง ร้านบั่นซุย่เลี่ยงอาหลั่ยยนตร์ 2,996.- ร้านบั่นซุย่เลี่ยงอาหลั่ยยนตร์ 2,996.- บันทกึขอ้ความ

ย่ีหอ้มติซูบิช ิ2 ตอน 4 ประตู ลว 11 ม.ีค.2562

หมายเลขทะเบียน ก-2421 รหัสประจ า

ครุภัณฑ ์002-46-0015

11 ซื้อหมอ้แบตเตอร่ี ขนาด NS 100-12 2,996.- เฉพาะเจาะจง ร้านบั่นซุย่ลีย่งอาหลัย่ยนตร์ 2,996.- ร้านบัน่ซุย่ลีย่งอาหลัย่ยนตร์ 2,996.- บันทกึขอ้ความ

 โวลท ์ส าหรับรถกระบะอีซูซุ 2 ตอน ลว 11 ม.ีค.2562

4 ประตู หมายเลขทะเบยีน ก-3468

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง
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ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสญัญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรปุ) ข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

12 ซื้อกระเป๋าเอกสาร เพื่อใชใ้น 13,500.- เฉพาะเจาะจง หสม.ดูวมิันนี่ 13,500.- หสม.ดูวมิันนี่ 13,500.- เลขที่ 195/2562

โครงการศูนย์ประสานงานและ ลว 12 มี.ค.2562

รวบรวมขยะอันตรายชุมชน ใบสัง่ซื้อ

จังหวัดยะลา จ านวน 150 ใบ

13 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง่ส าหรับ 12,800.- เฉพาะเจาะจง หจก. ค็อกพทิเจริญการยาง 12,800.- หจก. คอ็กพทิเจริญการยาง 12,800.- เลขที่ 198/2562

หางลากพว่งรถบดลอ้เหล็ก หมายเลข ลว 19 มี.ค.2562

ทะเบียน ถข-47 รหัสประจ า ใบสัง่ซื้อ

ครุภัณฑ ์020-51-0003

14 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใชใ้นการ 10,940.- เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาไทยวัฒน์ 10,940.- หจก.ยะลาไทยวัฒน์ 10,940.- เลขที่ 216/2562

ปฏบิัตงิานของฝ่ายกอ่สร้างและ ลว 20 ม.ีค.2562

ซอ่มบ ารุง จ านวน ๑๐ รายการ ใบสัง่ซื้อ

15 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 7 23,510.- เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 23,510.- หจก.ยะลาบริบูรณ์ 23,510.- เลขที ่217/2562

รายการ ส าหรับใชใ้นการปฏบิัติ ลว 20 ม.ีค.2562

ราชการขององคก์ารบริหารสว่น ใบสัง่ซื้อ

จังหวัดยะลา  

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง
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ราคากลาง



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสญัญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรปุ) ข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

16 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง่ 8,800.- เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 8,800.- หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 8,800.- เลขที่ 218/2562

ของรถกระบะ ทะเบยีน บ-0511 ยล. ลว 25 ม.ีค.2562

ใบสัง่ซื้อ

17 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง่ของ 10,272.- เฉพาะเจาะจง ร้านบั่นซุย่เลี่ยงอาหลั่ยยนตร์ 10,272.- ร้านบั่นซุย่เลี่ยงอาหลั่ยยนตร์ 10,272.- เลขที่ 219/2562

รถขดุตนีตะขาบ ทะเบยีน ตค-151 ยล. ลว 25 ม.ีค.2562

ใบสัง่ซื้อ

18 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการคา่ยอบรม 11,237.- เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 11,237.- หจก.ยะลาบริบูรณ์ 11,237.- เลขที่ 222/2562

คุณธรรมจริยธรรมใหแ้กเ่ด็กและ ลว 26 ม.ีค.2562

เยาวชนใน จังหวัดยะลา ประจ าป ี2562 ใบสัง่ซื้อ

Moral Ethics Camp for Youth 2019

19 ซื้อกระเป๋าใสเ่อกสารพร้อมสกรีน 21,000.- เฉพาะเจาะจง หสม.ดูวมิันนี่ 21,000.- หสม.ดูวมิันนี่ 21,000.- เลขที่ 223/2562

ขอ้ความ เพื่อใชโ้ครงการคา่ยอบรม ลว 26 ม.ีค.2562

คุณธรรมจริยธรรมใหแ้กเ่ด็กและ ใบสัง่ซื้อ

เยาวชนในจงัหวัดยะลา ประจ าป ี2562 

จ านวน 120 ใบ

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง

-5-



ท่ี งานจดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิท่ีขอ วิธซีือ้ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสญัญาหรอื

ซือ้หรอืจา้ง หรอืจา้ง (โดยสรปุ) ข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

20 ซื้อกระเป๋าผ้าเพื่อใชใ้นโครงการ 21,900.- เฉพาะเจาะจง หจก.ดูวมิันนี่ 21,900.- หจก.ดูวมิันนี่ 21,900.- เลขที่ 226/2562

ปันย้ิมสร้างสุขผู้สูงอายุ ประจ าปี ลว 26 ม.ีค.2562

2562 จ านวน 300 ใบ ใบสัง่ซื้อ

21 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลงิ คร้ังที่ 8 250,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาสหพันธ์แกส๊ 250,000.- หจก.ยะลาสหพันธ์แกส๊ 250,000.- เลขที่ 227/2562

ของกองชา่ง ลว 26 ม.ีค.2562

ใบสัง่ซื้อ

22 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองเขยีนเพื่อใชใ้น 14,675.- เฉพาะเจาะจง หจก.ยะลาบริบูรณ์ 14,675.- หจก.ยะลาบริบูรณ์ 14,675.- เลขที่ 228/2562

โครงการปันย้ิมสร้างสุขผู้สูงอายุ ลว 26 ม.ีค.2562

ประจ าปี 2562 จ านวน 5 รายการ ใบสัง่ซื้อ

23 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง่ของ 11,600.- เฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 11,600.- หจก.ค็อกพทิเจริญการยาง 11,600.- เลขที่ 230/2562

รถยนตก์ระบะ กข-4290 ยล. ลว 27 มี.ค.2562

ใบสัง่ซื้อ

24 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกภาคปฏบิัตเิพื่อ 76,476.- เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มเอสสปอร์ต 76,476.- ร้านเอ็มเอสสปอร์ต 76,476.- เลขที่ 233/2562

ใชใ้นกจิกรรม พัฒนาทกัษะกฬีาฟุตบอล ลว 29 ม.ีค.2562

ใบสัง่ซื้อ

ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาท่ี

ตกลงซือ้หรอืจา้ง
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