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ประกาศองคการบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา

จัางเหมาบริการรักษาศวามปลอดภัยสำนักงาน อบจ.ยะลาและบริเวณศูนย์เครื่องจักรกลอบจ.ยะลา ประจำปี
๒๔๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มโครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนัก 
0  งาน อบจ.ยะลาและบริเวณศูนย์เครื่องจักรกลอบจ.ยะลา ประจำปี ๒๔๖๔โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน อบจ.ยะลาและบริเวณศูนย์เครื่องจักรกล อบจ. 
ยะลา ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ ผู้!ด้รับการคัดเลอก ได้แก่ องค์การลงเคราะห์ทหารผ่านค์ก (ขายปลีก,ให้ 
บริการ,ผู้ผลีต) โดยเสนอราคา เป ็น เงํนทั้งสิ้น ๒,๒๒๙,๓๒๔.๐๐ บาทุ (ลองล้านลองแสนลองหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่ลีบสี่ 
บาทล้วน) รวมภาษี อน ค่าขนล ่ง ค่าจคห ะ เบยน แอะค่าใขจำยอน  ๆ ห ง-ว ง

ประกาศ ณ วันที่ ^  ก้นยายน พ.ศ. ๒๔๖๓

ฟ้เ*/'
(นายบุขตารื่ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามทองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มโครงการชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใข้ในราขการชอง 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ในการนี้ ผู้ได้รับการคัดเลอก ได้แก่ บริษัท 24 คอมมนเคชั่น จำลัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) 
โดยเสนอราคา เป็นเงนทั้งสิ้น ๘๙,๓๒๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันสามรัอยยี่ลีบบาทลัวน) รวมภาษัมลค่าเพิ่ม 
และภาษัอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ลันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจำรัส ลีทองขน)
พเสคัองคก์ารนรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ปฏฃิค้ราขการแทบ 

บายกองคก์ารบรหิารลวํนจงัหวตัชะลา



ประกาศองค ์การบริหารส ่วนจ ังหวัดยะลา 
เร ื่อง ประกาศผู้'ชนะการเลนอราคา

จ ั,ไงฟ ่อนบารุงร ักบทเครื่องปรับอากาศของกองคลัง องค ์การบริหารส ่วนจังหวัดยะลา จำน วน  ๕ เครื่อง
โด!)ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง

ตานที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดมโครงการจัาฬ ่อมบารูงร ักบาเครื่องปรับอากาคชองกองคลัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธ ีเอพาะเจาะจง นั้น

ในการบ ี้ ผ ู้Iด ้ร ับการคดเลอก ใดแก, ราน'ปก'รณแอร์ (ใหบริการ) โดยนายปกรณ เบ่งธ้อ ใด้เสนอราคา 
เป็นเงนหงสิ้น ๖ ,๙ 0 ๐.๐ ๐  บาท (หกพับเการัอยบาทล้วน) รวมค่าขนส่ง ค ่าจดทะเบ ียน และค่าโขจำยอึ๋บๆ หงปวง

ประกาศ ณ  วันที่ ๒ * กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

^  ,(บายจำรลั ส,ิทอง?น)
ร*ง'ป ล ด อ งค ก์ าร 'น รหิ ารล ร่น จฬั ุ̂ "ล า ปฐบดีราชการแหน 

นายกองฅการบรหิารลา่นจั8ทวลั6,*ลา



ประกาศองค ์การบริหารส ่วนจ ังหวัดยะลา 
เร ื่อง ประกาศผ ู้ขนะการเลนอราคา

ชอว ัสด ุคอมพวเตอร ิ เพอใข ้ใบก ํจการของกองคล ัง องค ์การบริหารส ่วนจังหวัดยะลา จำบ วบ  ๖  รายการ
โต ยวธ ีเฉพ าะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ใด้มโครงการขอวัสดุคอมพัวเตอริ เฟ้อใข้ในกํจการของกองคลัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน ๖ รายการ โดยวธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ในการนี้ ผู้ได้1รับการคัดเลีอก ได้แก่ ร้านไอทขสเตม (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยนายสุรมาศ ไขยลาภ 
ได้เสนอราคา เป็นเงนทั้งลีบ ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นฟ้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพัมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบยน และค่าใขัจ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาค เ  .๓

(บายมนตริ หมวกใสว)
ปลัดองค์การบริหารส์วบจังหวัดยะดา ป/)บ้อราขการแทบ 

บายกองค์การบริหารล่วบจังหวัดยะดา



ประกาศองค ์การบริหารส ่วบจังหวัดยะลา 
เร ื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา

จ ัางข ่อมเคร ื่องปรนเตอร ิ ห มายเลขคร ุภ ัณ ฑ ์ ๔©๖-๔๗-๐๐๙๘ จำบ วบ  © เคร ื่อง ของกองคลัง 
องค ์การบริหารส ่วนจังหวัดยะลา โดยร ิธ ีเฉพ าะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มโครงการจัางซ่อมเครื่องปริ้นเตอริ หมายเลขครุภัณฑ์ 
๔9)๖-๔๗-๐๐๔๘ จำนวน ๑ เครื่อง ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ในการนี้ ผู้ได้'รับการคัดเลีอก ได้แก่ ร้านไอทีขิลเต็ม (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยนายสุรมาศ ไขยลาภ 
ได้เลนอราคา เป็นเงนทั้งลน ๖,๙๐๐.๐๐ บาท (หกพันเก้าร้อยบาทลัวน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอบ ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบยน และค่าใขจ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

'1]ลัดองค์การบริหารด่วบจังหวัคยะลา ปฏบคราขการแทบ
นายกองค์การบริหารลํวบจังหวัคยะลา



ประกาศองค'การบริหารส ่วนจังหวัดยะลา
เร ื่อง ประกาศผ ู้ขบะการเลน อราคา จ ัางซ ่อมแขมและปรบปรุงบ ้านพ ักข ้าราขการองค ์การบริหารส ่วนจ ังหว ัดยะลา 

บ ้าน พ ักเลขห ี่ ๒๙/ • ๓  ถนนสุขยางค ์ ตำบลสะเตง อำเภอเมองยะลา จ ังหว ัดยะลา โดยว ิธเฉพ าะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไดมโครงการจัางซ่อมแซมและปวับปรุงบ้านพักข้าราขการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านพักเลขที่ ๒๙/ ๑๓ ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำ๓ อเมองยะลา จังหวัดยะลา 
โดย'วิธ ีเฉพาะเจาะจง นั้น

ในการน ั้ ผ ู้!ด ้ว ับการคัดเล ือก ได้แก่ หจก. ยะลาพักษัณวิศวกรรม (ให้บริการ) โดย บายสมมตร ศริตมะๆล 
ใด ้เสนอราคา เป็นเงนทั้งสิ้น ๓ ๙ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษ ีมลค่าเพมและภาบอื่น 
ค่าขนส่ง ค ่าจดทะเบ ียน และค ่าเข ้จ ่ายอ ื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ  วันที่ ๑๔ ก้นยายน พ.ค. ๒๔๖๓

(บายบ ุ'ยด ่าร ื่ มะทา)
นาขกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแขมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

บ้านพักเลขที่ ๒๙/© ๘ ถนนสุขยางค์ ตำบลละเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไดัมีโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราขการองค์การ- 
บริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านพักเลขที่ ๒(๙/ ๑๘ ถนนสุขยางค์ ตำบลละเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน 
๑ หลัง น้ัน

ในการนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก. ยะลาพักษีณวศวกรรม (ไหบริการ) โดย นายลมมืตร ศริตมะกล
ได้เลนอราคา เป็นเงนทั้งสิ้น ๒๖,๙๐๐.๐๐ บาท (ลองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใข้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันที ่ ๙  ก้นยายน พ.ศ. ๒๔๖๓

(นายมูขดาร์ มะหา)
บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


