
ประกาศองคก์ารบรหารสว่นจงัหวดัยะลา 
เรึอ๋ง ประกาศผู’้ขนะการเสนอราคา

จา้งจดัทำแบบประกาศรายขือ่ผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้สมาจกัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา (แบบ ส.ถ. ๔/ ๔) 
จำนวน ๓,©๗๐ แผน่ แสะประกาศรายขือ่ผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้สมาจกัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา 

(แบบ ผ.ถ. ๕/ ๕) จำนวน ๒,๔๗๐ แผน่ รวม ๔,๖๔๐ แผน่ โดยฟม้พ ั๔ สิ ลงบนกระดาษอารด์มนั ขนาด *๔
ปา้หมกั ©๙๐ แกรม โดยวธเิฉพาะเจาะจง

ตามที ่องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ได้มโีครงการ จา้งจดัทำแบบประกาศรายซอผูม้สีทิธสิมคัรรบั 
เลอืกตัง้สมาจกัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา (แบบ ส.ถ. ๔/ ๔) จำนวน ๓1๑๗๐ แผน่ และประกาศรายขือ่ผูม้สีทิธ ิ
สมคัรรบัเลอืกตัง้สมาจกัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา (แบบ ผ.ถ. ๔/ ๕) จำนวน ๒,๔๗๐ แผน่ รวม ๔,๖๔๐ แผ่น 
โดยพมพ ์๔ สิ ลงบนกระดาษอารต์มนั ขนาด /\๔ ปา้หมกั ๑๙๐ แกรม โดยวธเิฉพาะเจาะจง น้ัน

จา้งจดัทำแบบประกาศรายขือ่ผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้สมาจกัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา (แบบ ส.ถ. 
๔/ ๔) และประกาศรายขือ่ผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้สมาจกัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา (แบบ ผ.ถ. ๔เ ๔) จำนวน 
๒ รายการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ไดแ้ก ่โอ.เค. คอมพวเตอร ์แอนค ์ เขอรว์ส (ขายปลก,ไหบ้รกิาร,ผูผ้สติ) โดยเสนอราคา 
เปน็เงินทัง้ลิน้ ๖๗,๖๘๐.๐๐ บาท (หกหมนเจด็พนัหกรอ้ยแปดสบิบาทถว้น) รวมภาษมลูคา่เพมและภาษอืน่ ค่าขนส่ง 
คา่จดทะเบยีน และคา่ไขจ้า่ยอืน่ๆ ทัง้ปวง

ประกาศ ถ] วันท่ี 3 *  พฤศจก๊ายน พ.ศ. ๒๔๖งา

ร ฟฺ ล ด องค์การนริผา-;ส่วนว ั̂ วัดข:าฑ บฦ0 
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ประกาศองค์การบริหารล่วบจังหวัดยะลา
เรึ๋อง ประกาศผู้ขบะการเสบอราคา จัางด๊คตั้งหมายเลขโทรศพท ประจำศบยประสาบงาบการเลึอกตั้งประจำ

องค์การบริหารส่วบจังหวัดยะลา โดยวริเจพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารล่วบจังหวัดยะลา โต้มโครงการ จัางติดตั้งหมายเลขโทรกัพท์ ประจำภูบย์ 
ประลาบงาบการเลอกตั้งประจำองค์การบริหารล่วบจังหวัดยะลา โดยวธเฉพาะเจาะจง บ้ับ

ติดตั้งหมายเลขโทรต้พท‘พร้อมค่าบริการเหมาจ่าย จำบวบ ๓ หมายเลข ผู้โต้'รับการคัดเลือก 
โต้แก่ บริษัท ทโอท จำกัด (มหาขบ) โดยเลบอราคา เป็บเงินทั้งสิบ ๓๑,๖๕๐.๖๐ บาท (สามหมื่บหบี่งพับหกร้อย 
ฟ้าสิบบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษัมูลค่าเพมและภาษัอึ่บ ค่าขบล่ง ค่าจดทะเบยบ และค่าโขัจ่ายอบๆ ทั้งปวง

(นาง^าฬ ํฬ ฺา ^  ' ^ * ' ส ์;ง&&{ฬ
ฬพ่ฬุ่ &ว ั^ . ''* ^  ๙เ ^ ฑ ^ ^  
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ประกาศองค ์การบร้หารส ่วบจังหวัดยะลา
เร ึ๋อง ประกาศผ ูขบะการเสบอราคา จ ัางห ำค รายาง สำบกปลด โคยว ํธเฉพาะเจาะจง

ตามทิ่ องค์การบรํหารส่วบจังหวัดยะลา ได้ม[ค'รงการ จ ัางหำตรายาง สำนักปลัด โดยวัธ ึเจพาะ
เจาะจง บั้น

ตรายาง(๔๔.๑๒.๑๖.๐๔)จำนวน ๘ รายการ ผูได้รับการคัดเล็อก ได้แก่ หงษส ืลงบล็อก โดยเสนอราคา 
เปีนเงินทั้งลิ้น ๓1๔ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาบีอ ื่น ค่าขนส่ง ค ่าจดทะเบ ียน และค่าใข้จ่ายอื่นๆ 
ทั้งปวง

ประกาศ ณ  วันท ใ หฤศจํกายน พ.ค. ๒๔๖๓

(บ างณ ิขาพ ร โอภาโส)
ห้วหบ้าสำนักปลัคองค์การบรหารลํวนจังหวัค ปฎนัค๊ราจการแหน 

นานกอ;ค์การน;หารส่วนจังหวัคยะลา



ประกาศองคก์ารบรหารสว่นจงัหวดัยะลา 
เรือ่ง ประกาศผขูนะการเลนอราคา

จา้งทำปา้ยประขาสมัพนัธก์ารเลอืกตัง้พรอ้มตด้ตัง้และรือ่ถอน โดยวธเฉพาะเจาะจง

ตามที ่ องคก์ารบรหารสว่นจงัหวดัยะลา ไตม้โครงการจา้งทำปา้ยประขาสมัพนัธก์ารเลอืกตัง้พรอ้มตด๊ 
ตัง้และ'รอถอน โดยวซเฉพาะเจาะจงนัน้

จา้งทำปา้ยประขาสมัพนัธ ์จำนวน ๑ โครงการ ผไูตร้บ้การคดัเลอืก ไตแ้ก ่นางลาวอลมะห ์ละกะแย/ 
เอมเอสสปอรต้ (ขายสง่,ขายปลกื,ใหบรกิาร,ผูผ้ลตื) โดยเลนอราคา เปน็เงนิตัง้ลนื ๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสน- 
แปดหมืน่บาทถว้น) รวมภาษมลูคา่เพิม่และภาบอีืน่ คา่ขนสง่ คา่จดทะเบยีน และคา่ใขจ้า่ยอืน่ๆ ต้ังปวง

ประกาศ ณ วนัที ่ พฤศจกํายน พ.ศ. ๒(*๖๓

(นายจำรล้ ลทือง^บ)
เงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา รก้บาราขการุแท 
งงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ปฎบีด๊'หน้าท่ี 

บายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา



ประกาศองคก์ารบรหารสว่นจงัหวดัยะลา 
เรือ้ง ประกาศผูข้นะการเลนอราคา

จา้งหำปาิยประขาสมัพนัธก์ารเลอืกดัง้พรอัมตดดัง้และรือ้ถอน โดยวธํเฉพาะเจาะจง

ตามที ่ องคก์ารบรห๊ารสว่นจงัหวดัยะลา โตม้โครงการจา้งหำบาียประขาสมัพนัธก์ารเลอืกดัง้พรอัมตด 
ดัง้และรือ้ถอน โดยวซเฉพาะเจาะจงนัน้

จา้งหำบาียประขาสมัพนัธ ์จา้นวน ๑ โครงการ ผูโ้ตร้บัการคดัเลอืก โตแ้ก ่นางสาวจสัมะห ํสะกะแย/ 
เอมีเอสสปอรต์ (ขายสง่,ขายปลก,ใหบรกัาร,ผูผ้ลตื) โดยเสนอราคา เปน็เงินทัง้สนิ ๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสน- 
แปดหมืน่บาทถว้น) รวมภาษมลคา่เพมัและภาษอืน่ คา่ขนสง่ คา่จดทะเบยีน และคา่ใขจ้า่ยอืน่ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี พฤศจก้ายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจา้รสั ลหืองปนี)
เงคก์ารบรหารสว่นจงัหวดัยะลา รกัษาราขการแหน 
งงคก์ารบรหํารสว่นจงัหวดัยะลา ปฎบีดหน้ัาห 

นายกองคก์ารบรหัารสว่นจงัหวดัยะลา



ประกาศองคก์ารบรหิารสว่บจงัหวดัยะลา 
เรือ่ง ประกาศผูซ้นะการเสนอราคา

จาังทำปายไวนลิ ประจำหนว่ยเลอืกตัง้ ขนาด ๑.๐๐ X ๒.๐๐ เมตร จำบวบ ๖๑๒ ฟา้ย โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ตามที ่ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ไดม้โครงการ จัางทำฟ้าย'โว'นิล ประจำหนว่ยเลอืกตัง้ ขนาด 
๑.๐๐ X ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๖๑๒ ปา็ย โดยวธิเีฉพาะเจาะจง น้ัน

จา้งทำฟา้ยไวนลิ ประจำหนว่ยเลอืกตัง้ ขนาด ๑.๐๐ X ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๖๑๒ ฟา้ย ผู้ได้’ริ''นการ 
คดัเลอืก ไดแ้ก ่หลม.กราชเิคมเีดยึโขษณาโดยวริะคกัด คงคนื (สง่ออก,ขายสง่,ขายปลกื,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลต) โดยเสนอ 
ราคา เปน็เงินทัง้สบื ๓ ๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ลามแลนหกพนับาทถว้น) รวมภาษมีลูคา่เพิม่และภาษอีืน่ คา่ขนสง่ คา่จด 
ทะเบยีน และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทัง้ปวง

ประกาค ณ วันท่ี พฤศจกิายน พ.ค. ๒๕๖๓

(นานน-! .โ,. ใอฬนํ)
รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจังห'วัดย'ะลา รักษาราชการแุหน 

ปลดัองค์การบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ปฎ๊บ้ตหนาทํ 
นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวศัยะลา



ตามที่ องค์การบรหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มโครงการ จัางทำบีายไวนล เที่อใข้ประขาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิซีเฉพาะเจาะจง นั้น

บีายไวนล จำนวน ๘ บีาย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หลม.กราฟพัคมเดยโฆษณาโดยวีระคักดิ้ คงคีบ 

(ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเลนอราคา เป็นเงนทั้งสิ้น ๕,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าพับหกร้อยบาทด้วน) 

รวมภาษีมูลค่าเที่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าไข้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ค. ๒๕๖๓

(นางลาวรุ่งกานต ฝ็ฬตบด้เองลข)

รองปลัคองค์การบริหารล่วบจังหวั?.ยะนา ปฏบีตหน้าที่ 

บายกองค์การบริหารสํวบจังหวัคยะลา

ผอ0าบวยการกองคลัง
9̂  3  V*  * ^ \



ประกาศองค ์การบริหารส ่วนจ ังหวัดยะลา 
เร ื่อง ประกาศผู้ซบะการเสบอราคา

จ ้างทำฟ ้ายไวน ิลศ ูน ย ์ประสาบงาบการเล ือกต ั้งประจำอำเภอ ๘ อ ำ ๓ อ โดยวธ ีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไล้มโครงการ จ้างทำฟ้ายไวนิลศูนย์ประลาบงาบการเลอกตั้ง 
ประจำอำเภอ ๘ อำเภอ โดยวธเฉพาะเจาะจง บั้น

ฟ ้ายไวน ิลศูนย์ประลานงาบการเล ือกตั้งประจำอำเภอ ๘ อำเภอ จำนวน ๘ ฟ ้าย ผู้ไล้วับการคัดเลือก 
ไล้แก่ หลม.กราฟVเคมีเดึยโฆษณาโดยวระคักด คงคืบ (ส่งออก,ซายส่ง,ขายปลืก,ไห้บริการ,ผู้ผลืต) โดยเสนอราคา 
เป็นเงนทั้งลิ้น ๕1๗ ๖ ๐.๐๐ บาท (ห้าพบเจ็ดรอยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษมูลค ่าเพ ิ่มและภาษ ีอ ื่น  ค่าขนส่ง ค่าจด 

ทะเบ ียน และค่า‘เข ้จ ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ  วันที่ ^  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางลาว:เงกานต สิริ?ตนิเริองสุซ)
รองปสัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฎบดราซการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ประกาศองคก์ารบรหิารสว่บจงัหวดัยะลา 
เรึอ๋ง ประกาศผูข้บะการเสบอราคา

จาังผลตืคูม่อีฯ แบบพมพ'ๆ  และโปสเตอร ิ^ เก6  ^ 8 0 ๆ  สำหรบัใจใับการเลอืกตัง้ โดยวะ!เอพาะเจาะจง

ตามทั ๋ องคก์ารบรหิารสว่บจงัหวดัยะลา ไดม้โึครงการ จาังผลตํลม่อๆ แบบพมัพัๆ  และโปสเตอริ ^ เก 6  
^3(วๆ สำหรับโขโบการเลอืกตัง้ โดยวธเอพาะเจาะจง บ้ับ

จาังผลตืคูม่อๆ แบบพมพ์ๆ  และโปสเตอร ิ^ เก 6  ^8 0 ๆ  สำหรับโขใบการเลอืกตัง้ จำบวบ ๔ รายการ 
ผู้ไห้1รบัการคดัเลอืกไดแ้ก ่โอ.เค. คอมพวเตอรแิอบด'เขอรไิส(ขายปลกื,ใหบ้รกิาร,ผูผ้ลตื) โดยเสบอราคา 
เปน็เงบทัง้สบ์ ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สแ์สนหา้หมืน่หา้พนับาทลัวบ) รวมภาบยลูคา่เพมและภาบอบ ค่าขบส่ง 
คา่จดทะเบยีบ และคา่ไขจ้า่ยอืบ่ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วบัที ่ ^  พฤศจกํายบ พ.ศ. ๖(*๖๓

(บายจำรสั ส หี อง?ฬ
รองปลดัองคก์ารบริหารสวํบ^ ไ'ดยะลา ร™ิ ™ า™ า’ แทน 

ปลดัองคก์ารบรหิารส™ีห™้ร*ิยะลา บ่ฎบศVเนาห 
บายกองคก์ารบรหิารคว์นร ริ คิยะลา



ประกาศองคก์ารบรหารสว่นจงัหวดัยะลา
เรือ่ง ประกาศผูข้บะการเลนอราคา จาังผลติและเผยแพรล่ปอดวทิยปุระชาสมัพนัธก์ารเลอิกดัง้ องคก์ารบรหาร

สว่นจงัหวดัยะลา โดยวธิเ์ฉพาะเจาะจง

ดามที ่องคก์ารบรหารสว่นจงัหวดัยะลา ไดม้โครงการ จาังผลติและเผยแพรล่ปอดวทิยปุระขาสมัพนัธก์าร 
เลอกดัง้ องคก์ารบรหารสว่นจงัหวดัยะลา โดยวธิเฉพาะเจาะจง บ้ัน

จาังผลติและเผยแพรล่ปอดวทิยปุระขาสมัพนัธก์ารเลอิกดัง้ องคก์ารบรหึารสว่นจงัหวดัยะลา จำนวน 
๒ รายการ ผูโ้ดร้บการคดเลอิก ไดแ้ก ่ ลถานวทิยกุระจายเลยิงแหง่ประเทศไทยจงัหวดัยะลา โดยเลนอราคา เป็น 
เงนท้ังสิน ๒๓,๐๐๕.๐๐ บาท (ลองหมนลามพนัหา้บาทถว้น) รวมภาทีม่ลคา่เพมและภาษอืน่ คา่ขนลง่ คา่จดทะเบยึน 
และคา่ไขจ้า่ยอืน่ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒ฬ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นา-งสาวรุง่กา,, 1,' สิวํวัฅน' 1ชุ0 ^ ,
'‘ไ : ^ ร™™,าองง#คอง*การVชุแก7|เวน*!^ , 1,*■ ว ิ , , ^ 1 
นาแก1๗ 1กา,ฬ V .ๆ,,1ว น * * ,* * 3*



ประกาศองคก์ารบไหารสว่นจงัหวคัยะลา
เรึอ๋ง ประกาศผชนะการเสนอราคา จาังพมิพค์ำรำลกึถงพระมหากรณุาธคณุอนัหาสคุมไดช้องพระบาทสมเดจ้ 

พระบรมชนการเบสร มหาภมพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ใดยวธัเฉพาะเจาะจง

ตามที ่องคก์ารบรหํารสว่นจงัหวดัยะลา ไดมโครงการ จาังพมิพค์ำรำลกึถงพระมหากรณุารคณุอนัหาสดุ 
มโดข้&)งพระบาทสมเดจพระบรมชนกาธํเบสร มหาภมหลอดลยเดชมหาราช บรมนาถบพคิร โดยว!!เฉพาะเจาะจง น้ัน

0  อดลยเดชมหาราช บรมนาถบพดร พืน้ทีห่นา้ปกหลงึ ขนาด ๒๓x๓๓ ช.ม. พมิพ ์ ๔ สี เดมหนา้ จำนวน ๑ หน้า 
(๘๒.๑๒.๑๕.๐๐) จำนวน ๑ รายการ ผไูดว้บัการคด์เลอึก ไดแ้ก ่หนง้ลึอพมิพ ์ เอเชย ทูเดย, (ลง่ออก,ขายสง่,ขาย 
ปลกึ,ผผัลดึ) โดยเสนอราคา เปน็เงนทัง้พืน้ ๑๘ ,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึง๋หมืน่แปดหนับาทถวน) รวมภาพอิืน่ คา่ขนลง่ 
คา่จดทะเบยน และคา่ไชจา่ยอืน่ๆ ท้ังปวง

พมิพค์ำรำลกึถงพระมหากรณุาธคณุอนัหาสดุมไดข้องพระบาทสมเดจหระบรมชนกาธเํบสร มหาภมพล

ประกาศ ณ พ.ส. ๒๕๖๓

(บายจาร'ส สหีองขน)
รองปดค้องคก์ารบรหารสว่นจังหวัดยะสไ วักบาราชการฺแพน 

ปด้คองค์การบ,รหารสว่นจังหวัดยะสา ปฏํน้ดหนาพ 
นายกองคก์ารบรหารสว่นจงัหวัดยะพา



ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นจงหวคัยะลา
เรีอ่ง ประกาศฝซันะการเสนอราคา จา้งเหมาสว่ยเอกสกรของสนูอปํระสานงานการเลอืกตัง้ประจาอำเภอกรงจนง 

สา่หรับการเลอืกตัง้สมา![กสภาองค๓์ รบริหารสว่นจงหวัดยะลาษละนายกองคก์ารบรVิกรสว่นจังหวัดยะลา

ตามทอีงค์การบริหารส่วนจังหวัคยะลา ไค้มการโครงการจ้างเหมาส่ายเอกสารของคนย'ประสาบงานการ 
เลอืกตัง้ประจาอำเภอ จานวน (5 อำเภอ สา่หรบัการเลอืกตัง้สมาขกสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา และนายก 
องค์การบริหารสว่นจ้งหวัดยะลา โดยว3ัเปฬีาะเจาะจง บน

ในการนีจ้า้งเหมาสา่ยเอกสารของคนยประสานงานการเลอืกตัง้ประจา่อำเภอกรงปนีง จง้หวดัยะลา 
ผ1ูคร้บัการคคัเลอืก ไค้แส่ โอ.เด.กอปป ี เขนํเตอร ์แอบด ปรนตัง้ ใดเสนอราคา เปน็เงนทัง้ลิน้ ๐.๕๐.•บาทตอ่แผน่ 
(หาลบืสตางค)์ รวมคาขนสง่ คา์จตหะเปยีน และคา่โจจัา่ยอบ  ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ ว นั 'ท ี̂  พฤศจกําย'น พ.ศ. ๖๕๖๓

3 ^

(มาฬาวรุ่งภาป้ตุ สิริรัต,3ฝ็อ,เสุข}
53๗ 0ตอ^ภาุ๗ ™ า5ฐา่ผงํฬรดัย1ลา 1}ฐ 0-1, ^  

.นาฃโเองฺค์การฺบฺริหา รส™่  จง้หว ั^ ะ8 า



ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา
เรือ่ง ประกาศผูซ้นะการเลนอราคา จา้งเห!ภสา่ยเอกลารของภนูย'ประสานงานการเลอกตัง้ประจำอานไอกาปงั 

สำหรับการเลอกตงสมาขเิกสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัยะลา และนายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดยะสา

ดามทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไดมการใครงการจางเหมาก่■ เยเอกสารของดนยประสานงานภาร 
เลอกตัง้ประจำอำเภอ จำบไน ๘ อำเภอ สำหรบัการเสอิกตัง้ลมาขก้สภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา และนายก 
องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยะลาโตยวรเิฉพาะเจาะจง น้ัน

ในการ'นีจ้างเหมาดา่อ;อกสารของศนอปํระสานงานการเสอ็กตัง้ประอำอำนไอกใปงั จงัหวดัอ๕ส7 
ผูเ้ดร้บัการคดัเลอกโดแก ่โอ.เค.กอปป ี เซนเดอร ิแอนด,  ปร๊ันต้ัง ใดเสนอราคา เปน็เงนทัง้สนั ๐.๕๐.-'บาทตอ่แผน 
(ฟา้สบิสดางค)์ รวมคา่ขนลง่ คา่จดทะเบยีน และคา่ไขจ้ำยอึบ่  ๆ ท้ังปวง

(‘นางสาวรงิกานด สรรดนเรอีง?เข)
รองบล;)องกการนริหารส่วนวัง'หวั&ขะสา ปฎบสิ'รา'V ก'1รแหไ1 

6นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัผ^ 1*



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เรอง ประกาศ [̂ช'นะการเสนอราคา จัางเหมาถ่ายเอกศารจองศบอํประลานงาบการเลือกดั้งประจัาอำเภอสารโด 

ฟ้าหรบการเลือกดั้งสมา?ก?ษาาองค์การปริหารส่วนจังหวัดยะลา และนายกองค์การปริหารส่วนจังหวัดยะลา

ดามท่ีองศการบ'ร'หารส่วน1จังฬดยะลา ‘เดมการโศรงการจางเหมาถ่ายเอกสาร1ฃองศบย์ประสานงานการ 

เลือกดั้งประจ่าอำเภอ จานวน (3 อำ๓ อ ส่าหรับการเลือกดั้งสมาจกสภาองคการบรหารส่วนจังหวดยะลา และนายก 

องค์การบริหารส่วนจังหวดยะลา โดยวธีเจพาะเจาะจง นน

โนการนี้จัางเหมาถ่าย เอกสารใ]องศูนย์,ประสาบงานการเลือกดั้งประจ่าอำเภอธารโด จังหวัดยะลา 

ผูเดรับการศดเลือก โดแก่ รัานสารโดกอปบี้เ?อป ใด'เสนอราดา เป็นเงนทั้งลืบ ๐.๕๐.•นาทต่อแผ่น (หาสิบสดางค์) 

รวมค่าขนส่ง ค่าจดหะเนยน และค่าใจัจ่ายอน ๆ ทั้งปวง

ประกาด ณ ว ันท ี่^พๆดจ ํกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางลาวร่งฤาน? สิริรัตนเริองธุจ)
รอง'นฟัดองค์การบริหารส่วนรังหว*ย;ะลา บฎ'บด7า'ฃก'!-ร1(V)บ 

.นวยกอ งค์การบริหารส่วน จังหว#ย*8า 1



ประกาศองคก์ารบรหิารสว่บจงัหวดัยะลา
เรึอ๋ง ประกาศผูข้บะการเสบอราคา จาังเหมาถา่ยเอกสารของศบยประสาบงาบการเลอืกตัง้ประจำอำเภอบบับงัสตา 

อำหรับการเลอืกตัง้สมาขกิสภาองคก์ารบรหิารสว่บจงัหวดัยะลา และบายกองคก์ารปรหิารสว่บจงัหวัดยะลา

ตามทีอ่งคก์ารบริหารสว่บจังหวัดยะลาได้มกีารโครงการจัางเหมาถ่ายเอกสารของศบย์ประสาบงาบการ 
เลอืกตัง้ประจำอำเภอ จำบวบ ๘ อำ๓ อ อำหรบัการเลอืกตัง้สมาขกิสภาองคก์ารบรหิารสว่บจงัหวดัยะลา และบายก 
องค์การบริหารสว่บจังหวัดยะลา โดยวธเฉพาะเจาะจง บ้ัน

ไบการบีจ๋างเหมาถา่ยเอกสารของศบยป์ระสาบงาบการเลอืกตัง้ประจำอำเภอบบับงัสตา จงัหวดัยะลา 
ผไ้ดว้บัการคดัเลอืก ไดแ้ก ่ วาับบสํรบิ ได เ้ส บ อราคา เปบ็ เไบตัง้สบิ  ๐ .๕๐ . -บาทตอ่แผบ่  (ห า้สบิสตางค)์ 
รวมคา่ขบสง่ คา่จดทะเบยีบ และคา่ใขจิา่ยอึบ่  ๆตัง้ปวง

ประกาศ ณ วบัท ี*่^พฤศจกํายบ พ.ศ. ๒^๖๓

ะ!&,,(บางสาวชุง่กาป&้ สริวิตันเรอิงสขุ)
รองปลัดองค์การนริหารลํๆบจังหวัคยะสา ปฎบ ํค่ ร้าขกๆ!1. 

^ายกองคก์ารนรหิารลำนลงัหลัคย-0ๆ



ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา
เรือ่ง ประกาศผูข้บะการเลนอราคา จา้งเหมาถา่ยเอกสารของศนูยป์ระสาบงานการเลอืกตัง้ประจำอำเภอเบตง 

สา่หรับการเลอืกตัง้สมาขกลภาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวตัยะลา และบายกองคก์ารปรหิารสว่นจงัหวัตยะลา

ตามทีอ่งคก์ารบริหารสวันจังหวัดยะลาโต้มกีารโครงการจ้างเหมาถา่ยเอกสารของศูนย์ประสานงาบการ 
เลอืกต้ังประจำอำ๓ อ จำนวน ๘ อำ๓ อ สา่หรบัการเลอืกตัง้สมาขกํสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา และนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง น้ัน

ใบการนัจ้าังเหมาถา่ยเอกสารของศนูยป์ระสานงาบการเลอืกตัง้ประจำอำ๓ อเบตง จงัหวดัยะลา 
ผูโ้ต'รบัการคดเลอืก ใตแ้ก ่ ราันเบตงธาราลลืฟ ้ใตเ้สนอราคา เปน็เงนตัง้สิน้ ๐.๕ ๐.-บาทตอ่แผน่ (หาลบืสตางค)์ 
รวมคา่ขนสง่ คา่จดทะเมยีน และคา่โขจ้า่ยอึน๋  ๆ ต้ังปวง

ประกาศ ณ วบัท ี®่^พฤศจกํายบ พ.ศ. ^๕๖๓

(นางลาวไเงกานต *สริริตันเ์รอิงสขุ)
รองปลดองค์การบริหารสํวบจํงหวัคยะลา 1ดู1บ่ํดรา*ขก''น*หน 

บายกองค์การบริหารส่วนจั4หรัตยะเท



ประกาศองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดยะลา
เร ึ๋อง ประกาศผู้’ข บ ะการเลน อราดา จัางเหมาถ่ายเอกสารของศูนย์ประสานงานการเลือกดั้งประจำอำเภอเมืองยะลา 

สำหรับโทรเลือกดั้งสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และนายกองค์การปริหารส่วนจังหวัดยะลา

ตามทีอ่งคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลาใด้มกืารโครงการจัางเหมาถา่ยเอกสารของศูนย์ประสานงานการ 
เลือกด้ังประจำอำ๓ อ จำนวน ๘ อำ๓ อ สำหรบัการเลอืกดัง้สมาขกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา และนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โตยวรัเิฉพาะเจาะจง น้ัน

โนการนีจ้า้งเหมาถา่ยเอกสารของศนูยป์ระสาบงาบการเลอืกดัง้ประจำอำ๓ อเมอืงยะลา จังหวดัยะลา 
ผู้ได้1รบัการคดัเลอืก ไดแ้ก ่โอ.เศ.กอํป5  เขนิเตอร' แอนค ์ปรัน๊ดัง้ ไดเ้สนอราคา เจนเไนทัง้สิน้ ๐.๕๐.-บาทดอ่แผน่ 
(หาลบืสตางค)์ รวมคา่ขนสง่ คา่จดทะเบยน และคา่ไขจ้า่ยอน  ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ ว นั ท ^  พฤคจกํายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางลาวรุง่กานฅ สรริตันเรอิงสขุ)
รองปลัดองค์การบริรฑรส่วนจัรหวัตย::8า ปฎบคราขก''-,*ทบ

^บฺายกองค์การบริVทรลํ;บจังฬวัคยะ8า



ประกาศองค์การบริหารส่วบจังหวัดยะลา
เรอง ประกาศผู้ขบะการเสบอราคา จัางเหมาถ่ายเอกสารของศูบยประสานงาบการเลือกต้ังประจำอำเภอยะหา 

สำหรบการเลือกต้ังสมาจกสภาองค์การบริหารส่วบจังหวัดยะลา และบายกองค์การบริหารส่วบจังหวัดยะลา

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไต้มึการโครงการจัางเหมาถ่ายเอกสารของคบย์ประสาบงาบการ 

เลือกต้ังประจำอำ๓ อ จำบวบ ๘ อำ๓ อ สำหรับการเลือกตั้งสมาจกสภาองค์การบริหารส่วบจังหวัดยะลา และบายก 

องค์การบริหารส่วบจังหวัดยะลา โดยวํธเฉพาะเจาะจง บ้ัน

โบการบั้จัางเหมาถ่ายเอกสารของคูบย์ประสาบงาบการเลือกตั้งประจำอำเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ผู้ได1รับการคัดเลือก โดแก่ รัาบบาบเครื่องเจยบ ใต้เสนอราคา เป็นเงบบั้งสับ ๐.๕๐.-บาทต่อแผ่บ (ห้าลืบสตางค์) 

รวมค่าขบส่ง ค่าจดทะเบยบ และค่าไข้จ่ายอ่ีบ ๆ บ้ังปวง

ประกาศ ณ วับท ี่^พฤศจ่กายบ พ.ศ. ๒๕๖๓



ประกาศองคก์ารบวหิารสว่นจงัหวดัยะลา
เรึอ๋ง ประกาศผชูบะการเศนอราคา จา้งเหมาถา่ยเอกสารของถนูอปํระสานงานการฟอ้กดัง้ประจา้อำเภอรามนั 

สำหรบการฟอ้กดัง้สม'ฟก้สภาองคก์ารบวหิารสว่นจง้หวดัยะลา และบายกองคก์ารปวิหารสว่นจังหวัดยะลา

ดามทีอ่งค์การบรหารส่วนจงหวัดยะลา โดมการโครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารของศบย ประลาบงานการ 
ฟอ้โไดัง้ประจา้อำเภอ จา้นวน ๘ อำ๓ อ สา่หรบ้การฟอ้กดัง้สมาขกลภาองคก์ารบรหารสว่นจงัหวดัยะลา และนายก 
องค์การนรหารส่วนจงหวัดยะลา โดยวธิเีอหาะเจาะจง น้ัน

ในการนีจ้า้งเหมาถา่ยเอกสารของศนยประลานงานการฟอ้กดัง้ประจา้อำเภอรามนั จงัหวดัยะลา 
ผู้ใด,'วบัการคด้ฟอ้ก โคแก รา้นอมมาร เทดโนโกย ไดเสนอราคา เจนเงน'ดัง้สนิ ๐.๕๐.-บาหตอ่แผน่ (ฟา้สบิสตางค)์ 
รวมค่าขนสง่ คา่จดทะเบยีน แสะคา่โขจ้า้ยอีน่  ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ ว นั 'ท ี่̂  หฤศจก้ายน ห.ค. ^๕๖01

(นางสาวรง0 านีฅ้ ลวิริด้นเรองลชุ)ุ
1&งนจัด9 งค์ภารบใหารส่วนจ้3หว้คยะลา ป/]นครๆขค''รแหน 

บาชกองค์การบํวิหารลานจ้งหาดยะลา



ประกาศองค์การบริหารส่วบจังหวัดยะลา
เรื่อง ประกาศผู้ขบะการเสบอราคา จ้างเหมาบริการรถยบค์ขบส่งแบบเหมาศับ จำบวบ *  ดับ สำหรบขบส่งบัตร 

เลือกดั้งสมาขกสภาองค์การบริหารส่วบจังหวัดยะลา/บายกองค์การบริหารส่วบจังหวัดยะลาและวัสดุอุปกรณ์
สำหรับใข้ใบการเลือกดั้งๆ โดยวธเฉพาะเจาะจง

ตามที ่องคก์ารบรหิารสว่บจงัหวดัยะลา ไต้มโึครงการ จ้างเหมาบริการรถยนต์'ขนล่งแบบเหม'ฬน จำบวบ ๑ ดับ 
สำหรบัขบสง่บตัรเลอืกดัง้สมาขก๊สภาองคก์ารบรหิารสว่บจงัหวดัยะลา/บายกองคก์ารบรหิารสว่บจงัหวดัยะลาและวสัด ุ
อปุกรณส์ำหรบัใขใบการเลอืกดัง้ๆ โดยวธเฉพาะเจาะจง บ้ับ

เหมาบรกิารรถยบดขบสง่แบบเหมาดบั จำบวบ ๑ ดบั สำหรบัขบสง่บตัรเลอืกดัง้สมาขกํสภาองคก์าร 
บรหิารสว่บจังหวัดยะลา/บายกองคก์ารบริหารสว่บจังหวัดยะลาและวัสดอุปุกรณส์ำหรับใขใ้บการเลอืกดัง้ๆ จำบวบช)ดับ 
ผู้!ต้รับการดัดเลือกใต้แก่ บริษัท โปรบณย์ไทย จำดดั โดยเสบอราคา เปบ็เงบทัง้สิบ้ ๙๐ ,๙๐๐.๐๐ บาท (สห์มึบ๋เการอัย 
บาทถว้บ) รวมภาษมลูคา่เพิม่และภาบสบ์ คา่ขบสง่ คา่จดทะเบยบ และคา่ใขจ้า่ยอึบ่ๆ ทัง้ปวง

ประกาศ ณ วับท่ี 010 หฤศจกํายบ พ.ศ. ๒๙๖๓

(บางสาวรง่กานต สร่ร่ติน\รอิงลใ,)
รองปลดยงค์การบริหารส่วนจังหวัตยะ:ลๅ บ ฏ ^ ราขการแ 

นายกอง1*การบริ'หา7ล ํ ว บจ ั ง ฬเ ! า



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เร่ือง ประกาศผู้ซนะการเสนอราคา

ซอแบบพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง เพื่อใซใบการเลือกดั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ ขี้อแบบพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง เพ่ือไข้ในการเลือก 
ต้ัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

แบบพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง จำนวน ๖ รายการ ผู้ได้'รับการคดเลือก ได้แก่ โรงพิมพ์อาสารกษาดึนแดน 
กรมการปกครอง (ขายปลก,ให้บริการ) โดยเสินอราคา เป็นเงินตั้งสัน ๔๓๒,๐๔๔.๐๐ บาท (สิแสนสามหม่ืนลองหันสิ 

9  สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใข้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันที่ &  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๓ 

(นายจำรส สิทอง?บ)
รองปลดองค์การบริหารส่วนจังหวัศยะลา ปฎํงดหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนจํงหวัศยะลา



ประกาศองคก์ารบรหารสว่บจงัหวดัยะลา 
เรอง ประกาศผูข้บะการเสนอราคา

ทัอ้วสัดอุปุกรณศ์บูยประสาบงาบการเลอกตัง้ประจำอำเภอ สำนกัทะเบยบอำเภอ และสำนกัทะเบยบทองถบ
จำบวบ ๕๑ รายการ โดยวธิเฉพาะเอาะจง

ตามทึ ๋องคก์ารบรหารสว่บจงัหวดัยะลา โดม้โีครงการขอวสัดอุปุกรณศ์บยป์ระสาบงาบการเลอกตัง้ประจำ 
อำ๓ อ สำนกัทะเบยบอำเภอ และสำนกัทะเบยบทอ้งคบั จำบวบ ๕๑ รายการ โดยวธิเฉพาะเจาะจง บ้ัน

ขือ้วสัดอุปุกรณภ์บูยป์ระสาบงาบการเลอกตัง้ประจำอำเภอ สำนกัทะเบยบอำเภอ และสำนกัทะเบยบ 
ทอ้งถบ จำบวบ ๕® รายการ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอก ไดแ้ก ่หา้งหบ้ลว่บจำคดั ยะลาบวมิรูณ ์ (ขายลง่,ขายปลก,ใหบ้วกิาร) 
โดยเสบอราดา เปบ็เงบทัง้สิบ้ ๑๕๖,๓๕®.๐๐ บาท (หบึง่แสบหา้หบึบ่หกพบัสามรอ้ยหา้สบิเอด็บาทควับ) รวมภาษ 
มลูคา่เพมและภาษอบ็ คา่ขบลง่ คา่จดทะเบยบ และคา่ใชจ้า่ยอีบ่ๆ ทัง้ปวง

ประกาศ ณ วบัที ่ ^  พฤศจกัายบ พ.ศ. ๖๕๖๓

& .1 (นายจำรสั สทิองขบ)
รองปคดัองคก์ารบวิหารสว่บจงัหวัดยะลา รกัษาราชการแหบ 

ปคดัองดการบวิหารสวํบจงัหวดัยะลา ปฎบํดหนัาท่ี 
บายกองคก์ารบวหิารสว่บจงัหวดัยะลา



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เรื่อง ประกาคผู้ขนะการเสนอราคา

ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลอกตั้งๆ จำนวน ๕ รายการ โคยวิธืเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลอกตั้งๆ จำนวน ๕: รายการ 
โดยวธเฉพาะเจาะจง น้ัน

วัสดุประจำหน่วยเลือกตั้งๆ จำนวน ๕: รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โรงพมพอาสารักบาด้นแดน 
กรมการปกครอง (จายปลืก,ไห้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงนทั้งสิน ๖๐,๗๖๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดรัอยหกลืบบาท 

9  โเวน) รวมภาบีมลค่าเพิ่มและภาษีอี่น ค่าจนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าไข้จ่ายอนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ^  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕าอ๓

ง?
(นายจำรัส สิทองซื้น)

-.. ,,'ลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะสา รักบาราจการุ^หน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะคา ปฎ๊บ้ดหน้าที 

นายกองค์ทารบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ประกาศองคการบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เรอง ประกาศผู้ชนะการเสบอราคา วัสดุ'ใ.ฟฟ้า (ปลั๊กไฟ ๕ ^  จำบ1วน ๑๒ ชุด )

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มโครงการ วัสดุไฟฟ้า (ปล๊ักไฟ ๕ ^  จำนวน ๑๒ ชุด ) น้ัน 
ปลั๊กไฟฟ้า จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไอทีช้สเต็ม โดยเสนอราคา เป็นเงิน 

ท้ังส้ิน ๗,๒๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษึมูลค่าเพมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบยน และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาค ณ วันท ี่^ /พ ฤ ศ จ ็ก ายน พ.ศ. ๒(4าอ๓

(นายจำรส ลืทองที่บ)
รองปล ัดองค ์การบริหารส ่วนจ ังหเว ัร ักษาราชการ ฺแทบ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดช*ดา ปฎํบํดหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ประกาศองคก์ารนรหิารสำนวงัหวดัยะสา
เรอง ประกาศผูช้นะการเสบอราคา ชือ้วสัดอุปุกรถ!ถนูยป์ระสานงานการเลอืกดัง้ประจาองคก์ารบรหิารสำน

วงัหวดัยะสา จานาน ฬอ รายการ โดยาฐเีปพ็าะเจาะจง

ตานที ่องค,การบรหิารสา่นวงัหวดัยะลา ใดมโครงการ ชือ้วสัดอุปุกรณค์นยประสานงานการเลอืกดัง้ 
ประจำองคก์ารบรหิารสว่นวงัหวดัยะลา จาบวน &๖  รายการ โดยวธเถพาะเจาะจง น้ัน

รายการ ผู!้ดรนัการคดัเลอืก ใหแ้ก ่หา้งหนสา่บจากด ยะลาบรบิรณ ์(ชายสง่,ขายปลกี,ใหบ้รกิาร) โดยเสนอราคา 
เป็น เงน
ดัง้สบิ 51๗๘,๕?*๕.๐ ๐  บาท (หนงแสบเจดํหมืน่แปดพนัหา้รอิยเจดสบิหา้บาทถาน) รวนภาษนลคำเพนและภาบอึึน่ 
คาชนสง่ คาจดทะเนยน และคำใชจ้ายอนๆ ดัง้ปวง

วสัดอุปุกรณศ์นยประสานงานการเลอืกดัง้ประจำองคก์ารบรหิารสว่นจงหวดัยะลา จำนวน ฝ ^

ประกาค ณ วนัที ่ พฤศจกํายน พ.ค. ๖๕๖ถา

(นางลาวรง่กานถ สรรคนเ่รอิงชชุ}
รองปถด&งคการบรหิารอา่นว1ัหวั̂ ฃไ:๏า ปฐน#!ราชการแพน 

นายก &งคก์ารบรหิาร สา่นวงัหวั̂  05 &า



ประกาคองคก์ารบ?หารส่วนจังหวคยะลา 

เรอง ประกาศผู้ขนะการเลนอราคา

ซ้ือหมก ?ฅ|งา■&01ฬ{ รุน่ ?๘000 ลำหรบพมิพบญ?รายซือ้ผู!้]สหิ?เลือกตัง้ๆ และ แบนหนหคำงๆ เหอใข้ใน 

การเลอกต้ัง องคก์ารบ?หารสว่นจังหวคยะลา โดยวิ?เฉพาะเจาะจง

ดามร! องค์การน?หารส่วนจังหวดยะลา ใค์ม[ศ'รงการ ซ้ือหนก ?ญผ'โก0 เงเX รุ่น โ'๘000 ลำหรบพมฟ่ 

บญ?รายซ้ือผู้!]สิหธเลือกต้ังๆ และ แนบ'พมพค่าง  ๆ เ^อไข้!นการเลือกต้ัง องค์การบ?หารส่วนจังหวคยะลา โดยวิธ 

เฉพาะเจาะจง น้ัน

หนก โ'โฃเง'ก?อฬX รุ่น ?๘๐๐๐ ลำห'รัน'หิมฬบญ?'ราย'ซ้ือผู้!]สิทธเลือกต้ัง  ๆและ แบนพมฟ้ลำงๆ จำนวน 

©๕ตลับ/ฉลโ!โฬ36 ผู้!ดรบการคคเลือกโดแโ! หางทุนส่ๅนจำกด ยะลาบ?^รณ (ขายสง,ขายปลก,ไหบ?การ)

โดยเสนอราคา เป็นเงนหงสิน ๕๖,&ฝ๕.๐0 นาท (หา'หม่ี'บ'หกห้นห'บง'รอยเจีดสิน'หา'นาทกวน) รวนภาปี^ลค์าเท๋ึมและ 

ภา?เอน ค์าขนส่ง คำจดหะเปียบ และคำใ?จ่ายอนๆ ต้ังปวง

(บางลาวรุ่ เนเรองชุข)
รองปลัคองคกๆรน?หารส่วนจัง'หวิดะ/ะลา ปฎ'บ#ร,ไขภารแหน

นา อกองค์การน?หา รส่ วน จังหจัด!;ะ ลา
^  ^  *  V  ^  V



ประกาศองค์การบรหารส่วนจังหวัดยะลา 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ซอหีบบัตร (กระดาษ) สำหรับการเลอกตั้งสมาชกสภาองค์การบรหารส่วนจังหวัดยะลาและนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดยะลา จำนวน ๑,๒๗๐ หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มโครงการ ชื้อหีบบัตร (คระดาษ) สำหรับการเลือกต้ังสมาซิก 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน ๑,๒๗๐ หีบ โดยวิธีเฉพาะ 

เจาะจง น้ัน

หีบบัตร (กระดาษ) สำหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและนายกองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน ๑1๒๗๐ หีบ ผู้ได้'รับการคัดเลือก ได้แก่ มดกราฟฉค (ขายส่ง,ขายปลีก,ไห้บริการ,ผู้ 

ผลีต) โดยเสนอราคา เป็นเงนท้ังส้ิน ๒๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสบสิหม๋ึบเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษอื่น ค่าขนส่ง 

ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี V  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๓

ไ?
(นายจำรัส สิทองช้ืน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการุแ^ป 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏบัสิหนั้าชื้

นายกองค์การบริหารส่วนจังหว!,.*.‘ะ-ท










