
ประกาศองค์การบริหารส่วนวังหวัคยะลา 
เรึ๋อง ประกาศผู้ขนะการเลนอราคา

ทั้อวัสตุสำนักงาบ เฟ้อใขใบการปฎํนัตํราขการของสำนักปลัค องค์การบริหารส่วนวังหวัค จำนวน ๗ รายการ
โคยวธีเฉพาะเจาะจง

ตามที ่ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ไดม้โครงการขอวสัดสำนกังาน เพีอ่โข!นการปฎนตัราขการของ 
สำนกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั จำนวน ๗ รายการ โดยวซเฉพาะเจาะจง น้ัน

ขึอ้วสัดสำนกังาน เพีอ่ใขใบการปฎนํตัราขการของสำนกัปลคั องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวคั จำนวน ๗ 
รายการ ผู้โค,รบิการลคัเลอก ไดแ้ก ่หา้งหนสว่นจำลดั ยะลาบรมิรูณ ์ (ขายสง่,ขายปลก,ใหบ้รกิาร)โดยเสนอราคา 
เจนเงนํทัง้สนั ๕ ๐,๙๙๐.๐๐ บาท (หา้หมืน่เกา้รอิยเกา้สบิบาทถว้น) รวมภาบมีลูคา่เพีม่และภาบอน ค่าขนส่ง 
คา่จดทะเบยีน และค่าโข'จ1ายอ,นๆ ทัง้ปวง

ป ระกาศฌ วนั ท ี ่ ^ ตลุาศม พ.ศ. ๒๕๖๓

(บายจำรส สิทองร]น)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนวังหวัดยะลา ปฎํนัตหนัาท่ึ 

นายกองค์การบริหารส่วนวังหวัคยะลา



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เรอง ประกาศผู้ชนะการเลนอราคา

จัางทำป็ายไวปีลเพึ๋อใข้ใบศูนย์ประสานงาบการเลีอกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบ
ประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔โดยวิธึเฉพาะเจาะจง

ตามที ่องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ได้มโีครงการ จา้งทำบาียไวนลเพอไขใ้นศนูยป์ระลานงานการ 
เลอกตัง้ประจำองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๖๔๖๔โดยวธเึฉพาะเจาะจง น้ัน

จา้งทำบาียไวปลี จำนวน ๑ โครงการ ผู!้ดร้บัการคดัเลอก ไดแ้ก ่หา้งหุน้สว่นจำคดั ฟาฮด้ด!้ขน ์กๅป 
(ขายสง่,ขายปลก,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลต) โดยเสนอราคา เปน็เงนทัง้ลิน้ ๔,๖๖๔.๐๐ บาท (หา้พนัหกรอ้ยยล์บหา้บาทควัน) 
รวมภาษมลคา่เพมและภาษอึน๋ คา่ขนสง่ คา่จดทะเบยีน และคา่ไขจ้า่ยอึน๋ๆ ทัง้ปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ^ \  ตลุาคม พ.ค. ๖๔๖๓

รองปคัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฎบีดหน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ป ระกาก องคก์ไรบรหิไรสว่นจงัหวดัยะ01 
เร อื ง ยกเอกิประกไคผช้ใเะกไรเสนอรไคไ

ตามที ่องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะถา ใสม์โครงการกอ่ส?างรัว้ตลาดกลางสนิคา์การเกบตรของ อบจ. 
ยะลา โดยวธิคด์เลอก ไดปัระกาศรายชือ่ผูเ้สนอราคาดทีีน่ดุ ความละเอยีดแจงัแกว้ น้ัน

เนือ่งจาก การขออนมุตํกนเงนงบประมาณรายการกอ่ศ?างรัว้ตลาดกลางสนิคา์การเกบดรฯ งบประมาณ 
รายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ.ส.2563 กรณขงั!ม,กอ่หนีผ้กูพนั ไม,ถกูดองตามระเบยีบ (ตามเอกสารแนบคา์ข)

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ขอยกเลกประกาศดงักลา่ว

ประกาศ ณวนัท ี ่ & & ^  - '^ ''

(นายนขุด'ไร มะหา)
บายกองคก์ารบรหิารศวํมจงัหวดขะลๅ



ประกาศองศการนริหารส่วนจังหวัดยะลา
เรึ๋อง ประกาศผูขบะการเสนอราดา จัางตํดตั้งเต็นท์ ขนาด ๔x๘ ฌดร จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเจพาะเจาะจง

ตามท องคกํารนรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ได้มโครงการ จา้งตดตัง้เตน็ท ์ขนาด ๔x๘ เมตร จำนวน ๒ หลัง 
โดยวธิเีจพาะเจาะจง น้ัน

ตดตัง้เตน็ท ์ขนาด ๔x๘ เมตร (๔๙.๑๒.๑๔.๐๓ ) จำนวน ๒ หลัง ผู้ไต'้รนัการคดัเลอืก ไตแ้ก ่นางสำรวญ 
โทปริ (ไหน้ริการ) โดยเสนอราดา เปน็เงนทัง้สนั ๒,๐๐๐.๐๐ นาท (ลองพนันาทถว้น) รวมภานอน ค่าขนส่ง คา่จด 
ทะเนยน และคา่ไขจ้า่ยอนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี เป็0  ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

(นางณ ขาพร โอภา^ล)
ห้วหไโาสำนักปลัด&งด์กาโ-!*'

ปลัดองค์การน!หาร;0
บายกองลัการนัรํหาร.',

•'วนจังหวัด ริกนาราขการแทบ 
^ไาใะก ารแ ท บ  

* . 1 ยะลา



ประกาศองค์การบริหารส่วนจงหวัดยะลา
เรื่อง ประกาศผู้ซบะการเสนอราคา ชื่อวัสดุนั้ามับเชื่อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยาบพาหนะรถยบค ์

เศรื่องจกรกล และรถยนต์ภัขืพ-ภัภัย ศรั้งที 1 โดยวธเฉพาะเจาะจง

ตามทอีงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ไดมัการจดัชือ่วสัดนุ ัา้มนัเชือ่เพลงิและหลอ่ลืน่ สำหรบั 
ยานพาหนะรถยนค ์ เครือ่งจกัรกล และรถยนตภ์ขัพ้-ผูภ้ยั โดยวธเฉพาะเจาะจง น้ัน

การจดัขอวลัดนัา้มนัเชือ่เพลงิและหลอ่ลืน่ดงักลา่ว ผูไ้ดรั้บการดดัเลอก ใดแัก ่หจก. ยะลาสหพนค์แภัส 
โดยเสนอราคา เปน็เไนทัง้ลนิ 500,000. บาท (ห้าแสนบาทถวน) รวมภาษมลูคา่เพมและภาษอึีน่ คา่ขนสง่ คา่จด 
ทะเบยน และคา่ไขจ้า่ยอน  ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันที ตลุาคม พ.ศ. 2563

V
(บายนุขตารื่ มะหา)

นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา



ประกาศองค์การบริหารส่วบจังหวัดยะลา
เรี่อง ประกาศผูขนะการเสบอราดา ขอวัสดป้ามันเขอเพลิงและหล่ออื่น ส์าหวับยาบพาหนะรถยบค ์

เข่น บามันดเขล, ป้ามันเบนข้น 1 ป ้าม ันเศร ี่อง, บามันจาระบ และอื่นๆ

ตามทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ไตม้กีารจดัขึอ้วสัดปา้มนัเขิอ้เพลงิและหลอ่อืน่ ส่าหวับ 
ยานพาหนะรถยนต์ เขน่ ปา้มนัดเขล, ปา้มนัเบนขน้, นํา้มันเคร่ีอง 1 น้ํามันจาระบ และอ่ืน  ๆโดยวธเึอพาะเจาะจง น้ัน

๓ รจัดข้ึอวัสดปา้มันเซึอ้เพลงิและหล,อลนิดงักลา่วผูไ้ตว้บัการคดัเลอิก ไดแ้กห่จก.พทีดี ี ยะลา 1431 
โดยเสนอราคา เปน็เงนิทัง้สนั 500,000.- บาท (หา้แสนบาทถว้น) รวมภาพมลูคา่เพมและภาษอึืน่ คา่ขนสง่ คา่จด 
ทะเบยน และคา่ไขจ้า่ยอืน่  ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี 5 ดลาดน พ.ด. 2563

(นายมฃูตารี ่ มะหา)
นายกองคก์ารบรหิารลว่นดงัหวดัยะลา



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ชื่อวัสดุบํ้ามันเชอเพลงและหล่อลื่น สำหรับยาบพาหนะรถยนต์ รวมถึง 

อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล ครุภัณฑ์ สิงอี่บใดซึ่ง1ใช้โบการปฏษัตตามภารกิจ เข่น บํ้ามับดีเขล,
บํ้ามันเบนขิน , น ํ้าม ับเคร ื่อง, บํ้ามันจาระบี และอื่นๆ

ตามทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ไดม้กืารจดัชือ่วสัดนุ ํา้มนัเชือ่เพลงและหลอ่ลืน่ สำหรับ 
ยานพาหนะรถยนต ์ รวมถงึอปุกรณ ์ เครือ่งมอืเครือ่งใช ้ เครือ่งจกัรกล ครภุณัฑ ์ สิง่อืน่ใดซึง๋ใชใ้นการปฎษตัตาม 
ภารกจิ เข่น น้ัามันดีเซล, น้ํามันเบนซิน 1 นํา้มนัเครือ่ง, นามันจาระบี และอ่ืน  ๆโดยวธเฉพาะเจาะจง น้ัน

การจัดชือ่วัสดุนํา้มันเชือ่เพลงและหล่อล่ืนดังกล่าว ผู้ได้รับการดัดเลอกโดัแก่ บรษิทั ก.เสรยีะลา จำดดั 
โดยเสนอราคา เปน็เงินทัง้ลิน้ 120,000.- บาท (หน่ึงแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) รวมภาษมีลูคา่เพมและภาบอีืน่ คา่ขนลง่ 
คา่จดทะเบยีน และคา่ใชจ้า่ยอืน่  ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี 5  ตลุาคม พ.ศ. 2563

(นายนขุตารื ่ มะหา)
นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา



*

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เรื่อง ประกาศผู้ขบะการเสบอราคา ซื้อวัสดุบํ้ามันเชอเพลิงและหล่อลื่บ สำหรับยาบพาหนะรถยนต ์

เช่น บํา้มันดเชล, บํา้มับเบนชิน 1 บ ํ้าม ับ เคร ื่อง, บํ้ามับจาระบึ และอ่ีบๆ

ตามทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลาไดมักัารจดัซือ้วสัดบุ ํา้มบัเซือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ สำหรับ 
ยาบพาหนะรถยนต์ เชน่ นํา้มนัดเีชล, นํา้มนัเบนชนิ, นํา้มนัเครือ่ง, น้ํามันจาระบี และอ่ืน  ๆโดยวธิเีฉพาะเจาะจง น้ัน

การจัดซือ้วัสดนุํา้มนัเซือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ดงักลา่ว ผ้ไดรัับการคดัเลอืก ได้แก' หจก.พทด ้ ยะลา 1431 
โดยเสนอราคา เปน็เงนิทัง้สิน้ 60 ,000 .-บาท(หกหมืน่บาทถวัน)รวมภาษมีลูคา่เพมและภาบอีืน่ คา่ชนสง่ คา่จด 
ทะเบยีน และคา่ใชจ้า่ยอืน่  ๆทัง้ปวง

ประกาค ณ วันท่ี 5 ตลุาคม, พ.ศ. 25630 ^*4 -
(นายมนตริ หมวกใสว)

ปสํดองคก์ารบริหาฬํวบจเัหว!,ยะลา ปฐป*ัรา* กา7แหบ 
บายกองค์การบริหาร!;าบ&หรั*8,8กา



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุนํ้ามับเชื่อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะรถยนค์ รวมถึง 

อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล ครุภัณฑ์ สิ่งอื่นใดซึ่งใช้ใบการปฏิบีตตามภารกิจ เซ่น ป้ามันดีเซล,
นํ้ามันเบนซิบ , บ ํ้าม ันเคร ื่อง, ป้ามันจาระบี และอื่นๆ

ตามทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ใดม้กืารจดัซือ้วสัดปุา้มนัเซือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ สำหรับ 
ยานพาหนะรถยนต ์ รวมถงึอปุกรณ ์ เครือ่งมอืเครือ่งใช ้ เครือ่งจกัรกล ครภุณัฑ ์ สิง่อืน่โดซึง่ใชใ้นการปฎบตัตาม 
ภารกจิ เซ่น ป้ามันดีเซล, ปา้มนัเบนซนิ, ปา้มนัเครือ่ง, ป้ามันจาระบี และอ่ืน  ๆโดยวธิเีฉพาะเจาะจง น้ัน

การจดัซือ้วัสดปุา้มนัเซือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ดงักลา่ว ผูไ้ดรั้บการคดัเลอก ไดแ้ก ่หจก.พทดี ี ยะลา 1431 
โดยเสนอราคา เปน็เงนิทัง้สิน้ 8 0 ,0 0 0 -บาท(แปดหมืน่บาทถว้น) รวมภาษมลูคา่เพมและภาษอีืน่ คา่ขนสง่ คา่จด 
ทะเบยีน และคา่ใชจ้า่ยอืน่  ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วนัที ่ -5  ตลุาคม พ.ศ. 2563

(บายจาัรสั ลทิองขบ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏป้ตราซการแหบ 

นายกยงค์การบริหารส่วบจังหวัตยะถา



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เรื่อง ประกาศผู้ขบะการเสนอราศา ซื้อวัสดุป้ามับเซื้อเพลิงและหล่อลบ ส่าหรับยาบพาหนะรถยนค ์

เข่น ป้ามับดีเขล, ป้ามันเบนขน 1 ป้ามันเครื่อง 1 ป้ามันจาระบึ และอื่นๆ

ตามทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ไดม้กีารจดัซือ้วสัดปุา้มนัเซือ้เพลงิและหลอ่อืน่ สำหรับ 
ยานพาหนะรถยนต์ เซ่น ปา้มนัดเีซล, ป้ามันเบนขน 1 ปา้มนัเครือ่ง, ป้ามันจาระบ และอ่ืน  ๆโดยวธิเีฉพาะเจาะจง น้ัน

การจดัซือ้วัสดปุา้มนัเซือ้เพลงิและหลอ่อืน่ดง้กลา่ว ผูไ้ดรั้บการดด้เลอกไดแ้ก ่หจก.พทึด ี ยะลา 1431 
โดยเสนอราคา เปน็เงนทัง้สิน้ 50 ,000.- บาท (ห้าหม่ีนบาทถ้วน) รวมภาษมีลูคา่เพมและภาษอีืน่  คา่ขนสง่ คา่จด 
ทะเบยน และคา่ใชจ้า่ยอืน่  ๆทัง้ปวง

ประกาศ ผ  วันท่ี ^  ตลุาคม พ.ศ. 2563 

(นางลาวรุง่กาไ ! /  สิริรัตนเรอิงสขุ)
รองบสัดองค์การนริหารส’วนจั*หวดยะลา บฏมัดราชการผทน 

นายกองค์การนริหารส่วนจังหวั*ยะลา



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ;ลนอราศา ซื้อวัสดุป้ามับเซื้อเพลิงและหส่อส์น ส์าหรนยานพาหนะรกยนค ์

เข่น ป้ามันคเชล, ป้ามันเบนชิน 1 นามันเครื่อง และอื่นๆ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ใด้มึการจัดซื้อวัสดุป้ามันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรบ 
ยานพาหนะรถยนต์ เข่น ป้ามันลิเขส, นามันเบนชิน 1 ป้ามันเศ่รีอง และอ่ืนๆ โศยวิธีเอพาะเจาะจง บน

การจัดซื้อวัสดุป้ามันเซื้อเพลิงและหล่อลี่บดังกส่าว ผู้ไดรบ๓ รคัดเลอกใดแก่ หจก,พห็ลิ ยะลา 1431, 
โดยเสนอราคา เป็นเงินหงสัน 50,000-- บา^ (ห้าหมื่นบาทถัวน) รวมภาษีมูลค่าเพบและภาษีอื่น ส่าขนส่ง ค่าจด 
ทะเบียน และส่าโขจ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ^  ตุลาศม พ.ด. 2563

รดนเรื่องสข่ไ(นางลาวรุงกานต์ ล ิร ิ?6 
รองปสัตองกการบริหารสํวบจังหวัดยะลา ปฎบีลิราบการ!ะ*พ* 

บายกองค์การบ1รหารส่วมจังหวัดยะลา



ประกาศองศ์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
ฟ้อง ประกาศผู้ขนะการเสบอราคา

จ้างหำป็ายไวบลเฟ้อใช้ใบศูนย์ประลานงาบการเลือกดั้งประจำองศ์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบ
ประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ โดย1วธึเฉพาะเจาะจง

ตามท องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ใดมโครงการ จา้งหำปา๋ยไวนลเพอใชใ้นศนูยป์ระลานงานการ 
เลอกดัง้ประจำองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔โดยวธเึฉพาะเจาะจง บ้ัน

จา้งหำปา๋ยไวบล จำบวบ ๑ โครงการ ผู!้ครับ้การคดัเลอืก ไดแก ่หา้งหนสว่นจำกดั ฟาอดัด!ขน ์กรุป 
(ขายสง่,ขายปลกื,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลตื) โดยเสนอราคา เปน็เงนดัง้ลิน้ ๔,๖๒๔.๐0 บาท (หา้พบัหกรอ้ยยีส่บิหา้บาทกวัน) 
รวมภาพมลคา่เพมและภาบอน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบยน และคา่ใชจ้า่ยยีบ่ๆ ด้ังปวง

ประกาศ ณ วนัท ■ '^ ]  ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

รองปกดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ปฎํบ้ด๊หน้าห 
นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ชื้อเครื่องปรับอากาศ เฟ้อใช้ในการปฎิบ้ดงานของกองกิจการสภา อบจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบรัหารส่วนจังหวัดยะลา ใด้มโครงการ ชื้อเครื่องปรับอากาศ เพ่ือใช้โนการปฎบ้ตงาน 
ของกองกิจการสภา อบจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๔ เครื่อง หรัอมค์ศตั้ง ผู้ใด้รับการคัดเลอก ได้แก่ รัานปกรณ์แอรั 
(ให้บรัการ) โดยเสนอราคา เป็นเงนท้ังส้ิน ๑๘๐,๐๐๐.00 บาท {หนงแสนแปดหมนบาทถ้วน) รวมค่าขนส่ง ค่าจด 
ทะเบยน และค่าใช้จ่ายอนๆ ท้ังปวง

* ประกาศ ณ วับท่ี ตุลาคม ห.ศ. ๒๕๖ง)

(นายจำร ัส  สิทองชื้น)
รองปลดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบดหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

*



ประกใค องค์กไรบริหไรส่วนจังหวัดยะล! 
1

เร ือ ง  ยกเลกประกไคผู้ชนะก!ร!สนอรไคไ

ตามท องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะถา ได้มีโครงการก่อส?างรั้วตลาดกถางสินคาการเกษตรของ อบจ. 
ยะลา โดขวิรืกัดเลอก ได้ประกาศรายขื่อผู้เศนอราคาดีที่?[ด ความถะเอียดแจังแด้ว น้ัน

เนองจาก การขออนุมีดกันเงินงบประมาณรายการก่อส?างรั้วตลาดกลางสินด้าการเกษตรฯ งบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรณีขังไม่ก่อหนี้ผูกพน ไม่ถูกด้องดามระเบียบ (ตามเอกสารแนบด้าย)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ขอยกเถิกประกาศด้งกล่าว

ประกาศ ณวันที่ ^  เอ ฬ  &{ใ){เ!

(นายนุขดๆร มะหา)
บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขะลๅ


