
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เรอง ประกาศผ ้ขนะการเลนอราคา จ ัางกำจ ัดปลวกสำน ักงาน อบอ.ยะลา โดยว ิธ ีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ใดัมืโครงการ จ้างกำจัดปลวกสำนักงาน อบจ.ยะลา โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง น้ัน

จ้างกำจัดปลวกสำนักงาน อบจ.ยะลา(๗๒.๑๐.๒๑.๐๒ ) จำนวน ๑  รายการ ผัโด้รับการตัดเลือก 
ได้แก่ หางหุ้นส่วนจำกัด ห.แคริ กรุป เซอริวิล (ให้บริการ) โดยเลนอราคา เป็นเงนทั้งสิ้น ๑๑,๓๔๒.๐๐ บาท (หนงหมน 
หนึ่งพันสามร้อยลืสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษึมูลค่าเพ ิ่มและภาบีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ัง 
ปวง

(บ ายจำร ้ส  สิทองสิ้น)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแหน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบ้ดัหนั้าห 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลๅ



ประกาคองค ์การบรีหารส ่วนจังหวัดยะลา 
เรื่อง ประกาศผ ู้ชนะการเลนอราคา

ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการตรวจเยยมและติดตามการปฏิบ ัต ิงานของเจ้าหน้าทรักษาความสงบเรียบร้อย 
บรีเวณรอบนอกหน่วยเลือกตั้งสมาฃกสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดยะลาและนายกองค์การบรีหารส่วนจังหวัดยะลา

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที องค์การบรีหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มหนังลือเซญขวนสำหรับ ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ในโครงการตรวจเยยมและติดตามการปฏิบ ัต ิงานของเจ้าหน้าทรักษาความสงบเรียบร้อยบรีเวณรอบนอกหน่วยเลือก 
ตั้งสมาซกสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดยะลาและนายกองค์การบรีหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง นั้น 

จ ัดซ ื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการตรวจเยื่ยมและตดตามการปฏิบ ัต ิงานของเจ้าหน้าท ีร ักษา 
ความสงบเรียบร้อยบรีเวณรอบนอกหน่วยเล ือกตั้ง จำนวน ๖๑๒ ชุด ชุดละ ๔๐ คน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
ร้านแสงอุดมยะลา โดยเสนอราคา เป็นเงนทั้งสัน ๘๔๖.๘๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
รวมภาษมลค่าเพ ัมและภาษลน ค่าขนส่ง ค ่าจดทะเป ียบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาค ณ  วันที ๑๘ รนวาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

(บ ายจำรส  ลืหองซื้บ)
รองปลัดองค์การบรีหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการุแหน 

ปลัดองค์การบรีหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติหน้าท 
นายกองค์การบรีหารส่วนจังหวัดยะลา



ประกาศองค ์การบริหารส ่วนจ ังหวัดยะลา
เรื่อง ประกาศผ ูชบะการเสนอราคา จ ัางซ ่อมบำร ุงรถยนต ์ ห มายเลขทะเบ ียน  กข -๗ ๙๐๑ ยล โดยวิธ ีเฉพาะ

เจาะจง

ตามทึ, องค์การบริหารส่วนจังหวัตยะลา ได้มโครงการ จัางซ ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบ ียน กข 
-๗๙๐๑ ยล โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง นั้น

จัางซ ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบ ียน กฃ - ๗ ๙๐๑ ยลรหัลครุภัณฑ์ ๐๐๒ -  ๔๗ - ๐๐๑๓  
(๗๘.๑๘.๐๑.๐๐ ) จำนวน ๑  ค ้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บีตตานึเจริญเทรดดง (1972) จำก ัด (ขายปลืก,โห้ 

0  บริการ) โดยเลนอราคา เป็นเงนทั้งสิน ๑,๑๐๗.๔๕ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจํดบาทสิสิบห้าสตางค์) รวมภาษืมูลค่าเพ ิ่ม 
และภา,ษอื่น ค่าขนส่ง ค ่าจดทะเบ ียน และค่าไข้จ ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ  วับที่ ธันวาคม ท.ค. ๒๕๖๓

ห้วหน้าสำนักปลัคองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎบีค๊ราขการแหน 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัถยะลา



ประกาศองค ์การบริหารส ่วนจ ังหวัดยะลา 
เร ื่อง ประกาศผ ู้ชนะการเสนอราคา

จัางรถแห ่ประชาส ัมพ ันธ ์พร ้อมฟ ้ายประชาส ัมพ ันธ ์การเล ็อกต ั้งสมาช ้กสภาองค ์การบริหารส ่วนจ ังหวัดยะลา 
และนายกองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดยะลา โดยว ิธ ีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มโครงการ จัางรถแห่ประซาสัมพันธ์พร้อมฟ้ายประชาสัมพันธ์ 
การเล ือกตั้งสมาซกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจง นั้น

๑. รถแห่ประซาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาขํกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและนายกองค์การ 
^  บริหารส่วนจังหวัดยะลา พร้อมเครื่องเส ิยง ๕ สับ จำนวน ๔ วับ จำนวน ผ ู้!ด ้ร ับการสัดเล ือก ได้แก่ หสม.กราฟฉคมื 

เดยโฆษณาโดยวิระสักดิ้ คงค์น (ส่งออก,ซายส่ง,ขายปลก,ให้บริการ,ผู้ผล๊ต) โดยเสนอราคา 
เป็นเงนทั้งสิ้น ๕ ๐,๐ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาบ ีม ูลค ่าเพมและภาบ ีอ ื่น ค่าขนส่ง ค ่าจดทะเบ ียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. ฟ้ายโวนลประซาสัมพันธ์พร้อมโครงเหล็กพร้อมไมอัดติดรถแห่ จำนวน ๑ ๐  ฟ ้าย ผู้!ด ้ร ้บการสัดเลือก 
ได้แก่ หลม.กราฟฟคมีเดียโฆษณาโดยวิระสักดึ๋ คงคืน (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา 
เป็นเงนทั้งสิ้น ๑ ๘ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาบ ีม ูลค ่าเพมและภาษอื่น ค่าขนส่ง 
ค ่าจดทะเบ ียน และค่าใช ้จ ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาค ณ วันที่ 3 ^ ร้นวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



ประกาศองค ์การบริหารส ่วนจ ังหวัดยะลา
เร ื่อง ประกาศผ ู้ชนะการเสนอราคา ซ ื้อว ัสด ุงานบ ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยว ิธ ีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ 
โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. กระบอกฉีดนั้า จำนวน ๖๑๒ ขวด/!ว0ณ 6 ผ ู้Iด ้ร ับการคัดเล ือก ได้แก่ ร้านป.พัฒนา โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๔ไว๔ .๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสร้อยหกสิบลืบาทถ้วน) รวมภาษ ีมลค่าเพ ิ่มและภาษ ีอ ื่น ค่าขนส่ง 
ค ่าจดทะเบ ียน และค่าใช้จ ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. ผ ้าเข ็ดทำความสะอาดอเนกประสงค์ จำนวน ๖๑๒ ผืน ผู้ได้'รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านป.พัฒนา โดย 
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖ 1๑๒ ๐.๐๐ บาท (หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่มและภาษ ีอ ื่น ค่าขนส่ง 
ค ่าจดทะเบ ียน และค่าใช ้จ ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ  วันที่ ๙  ธันวาคม พ.ค. ๒๔๖๓

(นางลาวรุ่งกานต- ลรรตบเริองสุช)
รองปลดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฎบคราขกา*แทน 

นายกองค์การบรีหารล่วบจังหวัดย-ลา



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เรึ๋อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จัางหำป็ายใวนิล พิธี ปล่อยขบวนรถขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ประจำหน่วยเล อีกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โด้มีโครงการจัางหำ,ป็ายไวนิล พิธี ปล่อยขบวนรถขนส่งวัสดุ 
อ ุปกรณ์ประจำหน่วยเล ือกตั้ง โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างหำ,ป็ายไวนิล พิธี ปล่อยขบวนรถขนส่งวัลตุ อ ุปกรณ์ประจำหน่วยเล ือกตั้ง จำนวน ๑ ป ็าย ผู้ได้รบการ 
คัดเล ือก ได้แก่ หสม.กราฟพิคมีเดึยโฆษณาโดยวิระคักด คงค์น (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลืก,ให้บริการ,ผู้ผลืต) โดยเลนอ 
ราค า เป็นเไนทั้งลิ้น ๒,๘๔๐.๐๐ บาท (สองพันแปดรอยห้าลืบบาทถ้วน) รวมภาษ ีม ูลค ่าเพมและภาษ ีอ ื่น ค่าขนส่ง 
ค ่าจดทะเบยน และค่าใขจ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

ร ^
(นางลาวร ุ่งก า น ^ ^ วัตน่..ริองสุช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจั!หฬฺย;',าา ปฏิบํ่ตราขการแหบ 
บ^กองค์การบริหารส่วบจังหวัดย-ลา



ประกาศองค ์การบรึหารส ่วนจ ังหวัดยะลา 
เร ื่อง ประกาศผ ู้ขบะการเสนอราคา

ซ ื้อว ัสด ุอ ุปกรณ ์ สำหรับใขใบการดำเน ินงานโครงการรณรงค์ประขาส ัมพ ันธ์การเล ือกต ั้งๆ โดยว ิธเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไดัมีโครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใซ้ใบการดำเนินงาน 
โครงการรณรงค์ประซาสัมพันธ์การเลือกตั้งๆ โดยวิธ ์เฉพาะเจาะจง นั้น

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใข้ใบการดำเนินงานโครงการรณรงค์ประซาสัมพันธ์การเลือกตั้งๆ จำนวน ๓ 
รายการ ผ ู้!ด ัร ับการค ัดเล ือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริใ5]รณ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๓๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่มและภาษ ีอ ื่น  ค่าขนส่ง 
ค ่าจดทะเน ิยน และค่าโซ้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาค ณ  วันที่ ^  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

™  ™  '  . ; ห ร ุ^ .ะลา ^ บ ้ผ ไ
นาย/!องค์การบ,รหา7ส ่ว น จ ั^ ^ ว



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เรี่อง ประกาศผู้ขนะการเลนอราคา จัางซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค - ๘๔๐๐ ยล โดยวธีเฉพาะ

เจาะจง

ตามที องค์การบริหารส่วนจังหวัตยะลา โดมโครงการ จัางซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบ ีย ํน กค - 
๘๔๐๐ ยล โดยวธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จัางซ ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบ ียน กก -๘๔๐๐ ยลรหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒ -  ๔๒ -๐๐© ๙ จำนวน ๑  คัน 
ผ ู้Iดรบการค ัดเลอก โคัแก่ ข ัยการซ ่าง (ให้บริการ,ผู้ผลืต) โดยเสนอราคา เป็นเงบทั้งสิ้น ๘ ,๑๐๐.๐๐ บาท (แปดพัน 
หนึ๋งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษ ีภาษ ีอ ื่น  ค่าขนส่ง ค ่าจดทะเบ ียน และค่าใขัจ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ฟ ่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

(บายจำร้ส บีทองซื้บ)
รองปลดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา วักบาราชการแหน 

ปลดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบํคัหน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ประกาศองค ์การบริหารส ่วนจ ังหวัดยะลา 
เร ื่อง ประกาศผ ู้ขนะการเสนอราคา

จ้างผล ิตโปสเตอร์ข ั้นตอนในการใช ้ส ิทธ ิในสถานการณ ์โคว ิด-๑ ๙ สำหรับใช ้ในการเล ือกต ั้งสมาข ิกสภาองค์การ 
บร ิหารส ่วนจ ังหว ัดยะลา และนายกองค ์การบริหารส ่วนจ ังหว ัดยะลา โดยว ิธเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการจ้างผลิตโปสเตอร์ขั้นตอบในการใช้สิทธิ ใน 
สถานการณ์โควิด-๑ ๙  สำหรับใช้[นการเลือกตั้งสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างผลิตโปสเตอร์ขั้นตอนในการใช้สิทธิในสถานการณ์โควิด-๑ ๙ สำหรับใขิในการเลือกตั้งสมาขิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จ้านวน ๗๐๐ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ โอ.เค. คอมพิวเตอร์ แอนค์ เซอร์วิส (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒ ๑,๐๐๐.๐๐ 
บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่มและภาษ ีอ ื่น  ค่าขนส่ง ค ่าจดทะเบ ียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ  วันที่ *) ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

วองปถํด้องค์การบริหารส่วนจังหรุ*ยะ;สา ปฏบิครําชกา*****1 
บายกองค์การบริหารส่วนจังฬจัด0ะลา



ประกาศองค ์การบริหารส ่วนจ ังห วัคยะลา
เรื่อง ป ระกาศผ ู้ชน ะการเลน อราคา จ ัางฟ ่อมบำร ุงรถยนต์ ห มายเลขห ะเษ ียน  กข -  ๕©๕๑ ยล 

รห ้ลครุภ ัณฑ ์ ๐๐๒ -  ๔๕ - ๐ ๐ ๐ ๙  โดยวธ ัเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้ม[ครงการ จัางซ ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเป ็ยน กข - 
๕๑๕๑ ยล รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒  - ๔๕ - ๐ ๐ ๐ ๙  โดยวธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จัางซ ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบ ํยน กข -  ๕๑๕๑ ยล รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒ - ๔๕ - ๐ ๐ ๐ ๙  
ผ ู้!ครบการคัดเล ือก ได้แก่ บริบ ัท ฟ ้ธานพาณขย์ จำก ัด (ขายปลืก.ไหับริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงนทั้งสิ้น 
๒๔,๕๓๗.๗๘ บาท (ลองหมื่นสิพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่มและภาษ ีอ ื่น ค่าขนส่ง 
ค ่าจดทะเบยน และค่าใช้จ ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ  วันที่ \6  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(บ าย จำร้ส สิทองขิ่บ)
รองปลดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะอา ร ้กพาราขการ.......

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏ๊บํดหนั้าฑ่ํ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ประกาศองค ์การบริหารส ่วนจ ังหวัดยะลา
เรี่อง ประกาศผ ู้ขนะการเสนอราคา จ ัางซ ่อมบำร ุงร ักษารถยบค ์ ทะเบ ียน กฃ-๔๔๔๘ ยล รหัสครุภ ัณฑ์

๐๐๒ -๙๖-๐๐๑๒  โดยว ิธ ีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได'มีโครงการ จัางซ่อมบำรุงรักษารถยนต' ทะเบ ียน กฃ-๕๙๔๘ 
ยล รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๖-๐๐๑๒ โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง น้ัน

จ้างซ ่อมบำรุงร ักษารถยนต์ ผ ู้!ด ้ร ับการคัดเล ึอก ได้แก่ ข ัยการซ ่าง (โหับริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิน ๒ ,๖๖๐.๐๐ บาท (สองพันหกรัอยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค ่าจดทะเบ ียน และ 
ค่าใขัจ ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ 

(บ ายจำร ัส  สิหองขั้น)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะถา รักษาราา!การแหป 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏ๊บดํหน้าที่ 
บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
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4 ร

ประกาศองค์การบริหารส่วบจังหวัดยะลา 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จัางเหมาบริการดัดหญ้าภายในโรงเริยนลำพะยาประชาบุเคราะห์ โดยวิธึเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้ม[ค-รงการ จ้างเหมาบริการดัดหญ้าภายในโรงเรียนลำพะยา 
ประชาบุเคราะห์ โดยวธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

จ้างเหมาบริการตัดหญ้าภายในโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ ผู้!ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
นายเอก ริกเมอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖ ,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทด้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด 
ทะเบยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นาง'^
กอำนวยการกองการสิกา*า ศาสนาแล!วัเแนฐรรน ปฐบศิราชการแทน 

บายกองศการบริหารส่วนจัรทวัลย!ลา



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เรึ๋อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา

จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเบรคและส่วนประกอบอื่นๆ ของรถหมายเลขทะเบียน ๔๐-0๑๖๔ ยล 
โรงเริยนส่าพะยาประขาบุเคราะห์ โคยวธเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเบรศและ 
ส่วนประกอบอื่น ๆ ของรถหมายเลขทะเบียน ๔©-๐๑๖๔ ยลโรงเริยนลำพะยาประขาบุเคราะห์ไดยวัธเฉพาะ 

เจาะจง นั้น
ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเบรคและส่วนประกอบอื่นๆ ของรถหมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๖๔ ยล 

โรงเริยนลำทะยาประขาบุเคราะห์ จำนวน ๑ คัน ผูได้รับการคัดเลอก ได้แก่ หจก.ค็อกพทเจริญการยาง (ขายส่ง,ขาย 
ปลก,ไห้บริการ) โดยเสนอราคา เบีนเไนทั้งสิน ๓,๐๑๐.๐๐ บาท (สามพันสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพมและภาบีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าไขจำยอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ [ซ๙' ธันวาคม ท.ศ. ๖๔๖๓

(นางชไวดา มะแช)
ผ้อำนวยการกองการสืกษา ศาสนาและ:วั*!''ธรรม ปฏํงค๊ราชการแหน 

นายกองค์การนริหารส่วนจ้.หวัคยะลา



ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา
เรือ่ง ประกาศผูข้บะการเสนอราคา ขีอ้แบตเตอรื ่สำหรับรถกระบะบรรทกุเททาย หมายเลขหะเบยีน 

บต-๖๑๗๗ ยล จำบวบ ๑ ลูก โดยวธิเึฉพาะเจาะจง

ดามท่ี องค์การบริหารสว่นจังหวัตยะลา ใดัมีโครงการ ซ้ือแบตเตอร่ื สำหรับรถกระบะบรรทุกเทท้าย 
หมายเลขทะเบยีน บด-๖๑๗๗ ยล จำนวน ๑ ลูก โดยวธเัฉพาะเจาะจง น้ัน

แบดเตอร่ื สำหรับรถกระบะบรรทกุเททา้ย หมายเลขทะเบยีน บด-๖๑๗๗ ยล จำนวน ๑ ลูก ผู้ได้รับการ 
คดัเลอืก ได้แก่ หจก.คอ์กพทิเจรญิการยาง (ขายสง่,ขายปลกื,ไทบ้ริการ) โดยเลนอราคา เป็นเงินท้ังล้ิน 
๒,๗๐๐.๐๐บาท (สองหนัเจีดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษมลูคา่เพมและภาษอีืน่ ค่าขนส่ง คา่จดทะเบยีน และคา่ใขจ่้'ฟ 
ยอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ผ  วันท่ี ^  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ท)
ผูอ้ำนว -----------  - 4 1 -...ไชการแทน

บายกองคก์ารบรหิ'!รสวนจงัหวัดยะลา



*

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เรื่อง ประกาศผู้ขบะการเสนอราคา

ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถกระบะ หมายเลขทะเบียน บ-๒๒๐๗ ยล จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไต้มีโครงการ ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถกระบะ หมายเลขทะเบียน 
บ-๒๒๐๗ ยล จำนวน 65 ลูกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

แบตเตอรี่ สำหรบรถกระบะ หมายเลขทะเบียน บ-๒๒๐๗ ยล จำนวน ๑ ลูก ผู้!ต้รับการคัดเลือก 
ใต้แก่ หจก.ค์อกฟ้ทเจริญการยาง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเลนอราคา เบีนเงนท้ังล้ิน ๒,๗๐๐.๐๐ บาท 
(ลองพับเจ็ดรัอยบาทถ้วน) รวมภาษีมลค่าเพิ่มและภาบีอึ่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ผู้อำนวยการกองข่าง ปฎบตราขการแทน 
บายกองค์การบริห..'ะล่วนจังหวัดยะลา

๑  ๖  ร - ค  เอ & 01



ประกาศองคก์ารบรหารสว่นจงัหวดัยะลา- 
เรือ่ง ประกาศผูข้นะการเลนอราคา -

ซือ้แบตเตอรี ่สำหรบัรถยนตต์รวจการณ ์หมายเลขทะเบยีน ม-๐๘๙๕ ยล จำนวน ๑ ลูก โดยวธิเฉพาะเจาะจง

ตามที ่องค์การบริหารสว่นจังหวัดยะลา ใด้มโครงการ ซ้ือแบตเตอร่ี สำหรับรถยนต์ตรวจการณ ์หมายเลข 
ทะเบยีน ม-๐๘๙๕ ยล จำนวน ๑ ลูก โดยวธิเีฉพาะเจาะจง น้ัน

แบตเตอรี ่สำหรับรถยนต์ตรวจการณ ์หมายเลขทะเบยีน ม-๐๘๙๕ ยล จำนวน ๑ ลูก ผู้ได้'รับการคัดเลอก 
ได้แก่ หจก.คอกหทเจรญิการยาง (ขายสง่,ขายปลก,ใหบ้ริการ) โดยเลนอราคา เปน็เงนท้ังลบ ๓,๑๐๐.๐๐ บาท 
(ลามพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) รวมภาบมีลคา่เพมและภาบอีืน่ ค่าขนส่ง คา่จดทะเบยีน และค่าใ*ซ้จ่ายอ่ืน  ๆ ท้ังปวง

ประกาค ณ วันท่ี (9 ^  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผูอ้ำนวยการกองขา่ง ปฏบีิตราขการแร™ 
บายกองศการบรหิ'‘รสว่นจังหวัดยะลา








