
ประกาศองคก์ารนรหีารสว่นวงัหวดัยะลา 
เ.ร ี่อง ประกาศผ ู้ชนะการเสบอราคา

จา้งนกัเรยีน นกัรกษา โศรงการเรยีบ!รว่มกบั เลรมีสรา้งรายโดเ้ยาวชน ประจำปงีบประมาณ ๒£๖๓ ใดยวธ
เอพาะเจาะจง

ดามที ่องคก์ารบรหารสว่นจงหวดัยะลาใดมโครงทาร จา้งนกัเรยีน นกัรกบาโครงการเรยีน?รว่มกบั 
เสรมีลรางรายไดเ้ยาวจน ประจำปงีบประมาณ ๖๔๖๓ โดยวรัเอพาะเจาะจง บน

®. จางนกัเรยีบ นกัรกษา โครงการเรยีบ?รว่มกน เสรมีสรา้งรายไดพ้าวจบ ประจ*าจงบประมาณ ๒£๖๓ 
จำบวบ ๓๘ วับ ผู!้ดร้บ้การคดัเลอก ไดแ้ก นางสาวกqบณา สบิญาต ิโดยเสบอราคา เปน็งบํทัง้สบิ ๘ ,๖ 00 .00  บาห 
(เจด็พบัหก?อยบาทถว้บ) รวมภาษมีลคา่เทีม่และภาษสีบิ คา่จมสง่ คา่จดทะเบยีน และคา่ใจจำยสบิๆ ท้ังปวง

๒. จา้งนกัเรยีน นกัศกบา โครงการเรยีนเรว่มกบ เสรมีสรา้งรายได;้ยาวจบ ประจำปงีบประมาณ ๒£๖๓ 
จำนวน ๓๘ วัน ผู!้ดร้บ้การคดัเสอืก ไดแ้ก ่บางสาวสาลมูา แมเราะ โดยเสบอราคา เปน็งบทัง้สนั ๘ ,๖ 0๐ .00 บาท 
(เจดพบัหก?อยบาทถว้น) รวมภาษยีลูคา่เหึม๋และภาษอีืน่ คา่จนสง่ คา่จดทะเบยีน และคา่ใจจ้ำยสบิๆ ท้ังปวง

๓ . จา้งนกัเรยีน นักศการท โครงการเรยีนเรว่นกบั เสรมีสรา้งรายไดเ้ยาวชน'ประจำปงีบประมาณ ๒£๖๓ 
จำนวน ๓๘วนัผูI้ดร้บ้การคดัเลอกนแกน่างสาวนสัรนีา จะนนโดยเสนอราคา เป็̂ ไนทัง้สนั ๗ ,๖ 00 .00  บาท 
(เจด็พนัหกรอยบาทถว้น) รวบภาษมีลคา่เพมและภาษสีนิ คา่จนสง่ คา่จดทะเบยีน และคา่ใชจ้า่ยอนๆ ท้ังปวง

๔. จา้งนกัเรยีน นกัรกใ*า โครงการเรยีนเรว์บกบั เสรมีส?างรายโดเ้ยาวซน ประจำปงีบประมาณ ๒£๖๓ 
จำบวบ ๓๘ วบัผู!้'ดร้บการคดัเลอก โดแ้ก ่บางสาวผู!้วบะี คอเลาะ โดยเสนอราคา เปน็เไบทัง้สบั ๘ ,๖๐๐.๐๐ บาท 
(เจด็พนัหก?อยบาทถว้น) รวมภาษี̂ สคา่เพมและภาษสีนิ คา่จบสง่ คา่จดทะเบยีน แสะคา่โซจ่ายสนิๆ ท้ังปวง

๔. จา้งนกัเรยีบ นกัรกบา โครงการเรยีนรรว่มกบั เสรมีสรางรายใดเ้ยาวซบ ประจำปง็บประมาณ ๒๔๖๓ 
จำบวบ ๓๘วบัผูI้ดร้บ้การคดัเลอีก โดแ้ก บางสาวกญัญาณฐ เลขะสมโดยเสนอราคา เป็นเไนท้ังสิน ๗ ,๖ 00 .00  บาท 
เจด็พนัหกรอยบาทถว้น) รวมภาษีชุJลคา่เพมและภาษสีบิ คา่จนสง่ คา่จดทะเบยีน และคา่ใชจ้ำยสบิๆ ท้ังปวง

๖. จา้งนกัเรยีน นกัรกบาโครงการเรยีบ!รว่มกนั เสรมีสรางรายใดเ้ยาวซน ประจำปง็บประมาณ ๒๔๖๓ 
จำนวน ๓๘วนัผูเ้ดร้บการคดัเรอกไดแ้ก ่นางสาวนรูอีา จโ็ดยเสบอราคา เปน็เงนทัง้สนั๘ ,๖ ๐ 0.00 บาท 
(เจด็พนัหก?อยบาทถว้น) รวบภาษมีลคา่เพมนสะภาษสีนิ คา่จนลง่ คา่จดทะเบยีน และคา่โซจา่ยสนิๆ ท้ังปวง



๗. จา้ง'นกเรยีบ นกัศกึษา โครงการเรยีม!รว่มกนั เสรมีสรา้งรายโดเ้ยาวซน ประจา้จงบประมาณ ๖๕๖๓ 
จา้นวน ๓๘ วัน ผู!้ดร้บัการสดัเลอก ไดแ้ก ่นายมอูมหมดซาจต วาโค โดยเสนรราคา เปน็เงินทัง้สบิ ๗ ,๖ 00 ,00  บาท 
(เจดดบ้หกรอ้ยบาทดว้น) รวมภารมลูคา่เพิม่และภา'ษอีบ คา่ขบสง่ คา่จคทะเนยบ และคา่ใจจ้า่ยอนๆ ดง้ปวง

๘. จา้งนกัเรยีม บกรการท โครงการเรยีบร'รว่มกนั เสรมัลรางรายไดเ้ยาวซน ประจา้จงบประมาณ ๖๕Dm 
จา้นวน ๓๘วบัยไูด'้รบภารคดเลอกไดแ้ก ่นายดบ้ยา ลาเดะ้โดยเสนอราดา เปน็เงินทัง้สบั ๗ ,๖ ๐๐.๐๐บาท 
{เลด็ดน้หกรอ้ยบาทดว้น) รวบภา'รนลคา่เพมและภา'ษอีืน่ คา่ขบสง่ คา่จคหะเนยบ และคา่โซจา่ยอืน่ๆ ท้ังปวง

๙. จา้งนกัเรยีบ บก?[กใรท โครงการเรยีบ!รว์บกบั เสรมีลรา้งรายไดเ้ยาวซบ ประจา้จงบประมาณ ๖๕Dm 
จา้นวน ๓๘วบัผูเ้ดร้น้การสคัเลอ็กไดแ้ก ่บายซอฟรอน กอเลง็โดยเลบอราคา เปน็เงนิทัง้สนิ« ,๖ ๐ ๐ .๐ 0 นาท 
(เลด็ดน้หกรอ้ยบาทดว้น) รวมภาษมีลูดาเพิม่นละภาษอีืน่ คา่ซนลง่ คา่'จด'ทะเปยีน และคา่โซจา่ยอืบ่ๆ ทัง้ปวง 

๓๐. จา้งนกัเรยีน นกัศกึษาโครงการเรยีบ!รว่มกบั เสรมีลรา้งรายไดเ้ยาวซน ประจา้จงบประมาณ 
๖๕Dm จา้บวน ๓๘ วนัผู!้ดร้บ้การสคัเลอ็ก ไดแ้ก ่นางสาวบรุฝาน นอิานว โดยเสบอราคา เปน็เงินทัง้สบิ ๗ ,๖๐๐.๐0 
บาท (เลด็พบหกรอ้ยบาทกวับ) รวมภาษมีลคา่เพิม่และภาษอีืน่ ค่าซบส่ง คา่จดทะเจยบ และคา่ใจจ้า้ยอืน่ๆ ทัง้ปวง 

๓๓. จา้งนกัเรยีนนกัศกึษา โครงการเรยีน!รว่มกบั เสรมีลรา้งรายไดเ้ยาวซนประจา้จงบประมาณ 
๖๕๖๓ จา้นวน ๓๘ วนัผู!้ดร้ชัการสคัเลอก ไดแ้ก ่บาย5คอย'จ เหลา่เซคทจ โดยเลนอราคา เปบ็เงิน'ท้ังสิน ๗ ,๖ 00.00 
นาท (เลด็พบหกรอ้ยบาทดว้น) รวมภาษมีลคา่เพิม่และภาษอีืน่ คา่ซนลง่ คา่'จด'ทะเจย'บ และคา่โซจา่ยอืน่ๆ ท้ังปวง 

๓๖. จา้งนกัเรยีน นกัศกึษา โครงการเรยีน!รว่มกบั เสรมีลรา้งรายไดเ้ยาวซน ประจา้จงนประมาณ 
๖๕Dm จา้บวบ ๓๘ วนัผูไ้ด'้รบัการคดเลอก ไดแ้ก ่บางลาวดส้บม อาสลิาเดะ้ โดยเสนอราคา เปน็เงินทัง้ 
สนิ ๗ ,๖ 0 0 .0 0  บาท (เลด็ดน้หกรอ้ยบาทดว้น) รวมภาษมีลคา่เพิม่และภาษอีืน่ ค่าซนส่ง คา่จดทะเนยบ และค่าโซ 
จา้ยอืน่ๆ ทัง้ปวง

๓๓. จา้งนกัเรยีน นกัศกึษา โครงการเรยีบ!รว่มกบั เสรมีสรา้งรายไดเ้ยาวซน ประจา้จงบประมาณ 
๒๕๖๓ จา้บวม ๓๘ วนัผู!้ครบ้การคดเรอก ไดแ้ก ่บายสไุลมาบ นาปะ โดยเสนอราคา เปน็เงินทัง้สบิ ๗,๖๐๐.๐๐ 
บาท (เลด็ดน้หกรอ้ยนาทดว้น) รวมภาษมีลูคา่เพิม่และภาษอีืน่ คา่ซนลง่ คา่จคทะเปย็น และคา่โซจา้ยอืน่ๆ ท้ังปวง 

๑๔. จา้งนกัเรยีบ นกัศกึษา โดรงการเรยีน!รว่มกนั เลรมีสรา้งรายไดเ้ยาวซน ประจา้ปงีบประมาณ 
๖๕๖๓ จา้นวน ๓๘ วบัผู!้ครบัการคคเรอก ไดแ้ก ่บางลาวอนงบาฎ ธนจนิดา โดยเสนอราคา เปน็เงินทัง้ 
สิน « ,๖ ๐ ๐ .0๐  บาท (เลด็ดน้หกรอ้ยนาทดว้น) รวมภาษมีลูคา่เพิม่และภาษอีืน่ ค่าซบส่ง คา่จดทะเจยม และค่าไซ ้
จา้ยอืน่ๆ ทัง้ปวง

๓๕. จา้งนกัเรยีบ นกัศกึษา โครงการเรยีบ!รว่มกบั เสรมีลรา้งรายโดเ้ยาวซน ประจา้จงนประมาณ 
๖๕๖๓ จา้บวน ๓๘ วับ ผูI้ดร้บ้การสคัเลอ็ก ไดแ้ก ่นายธนวด้3 ทองบ'รีสุห5 โคยเสนอราคา เปน็เงนิทัง้สบิ«,๖ ๐ ๐ .0๐  
นาท ( เลด็ดน้หกรอ้ยบาหดว้น) รวมภาษมีลูคา่เพิม่และภาษอีืน่ ค่าซบส่ง คา่จคทะเบยีน และคา่ใซจ้า้ยอืน่ๆ ท้ังปวง



๑๖. รา้งนกัเรยีน นกัศกึษา โครงการเรยีน!รว่มกบั เสรมีลรา้งรายไดเ้ยาวซน ประจำปงีบประมาณ 
๒๕๖๓ จำนวน ๓๘ วัน ผูไ้ดร้บัการคดัเลอก ไดแ้ก ่บายอลัดลุฮาทมิ มเูกะโตง โดยเสนอราคา เปนีเงินทัง้ 
สัน ๗1๖๐๐.๐๐ บาท (เจด็หนัหกรอ้ยบาทดว้น) รวมภาษมีลูคา่เพิม่และภาษอีบ คา่ขนลง่ คา่จดทะเบยีน และค่าใซ ้
จา่ยอืน่ๆ ท้ังปวง

๑๗. จา้งนกัเรยีน นกัศกึษา โครงการเรยีน!รว่มคนั เลรมีลรา้งรายไดเ้ยาวขน ประจำปงีบประมาณ 
๒๕๖๓ จำนวน ๓๘ วนัผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ไดแ้ก ่นายจกัรพงศ ึอืน่ทา โดยเลนอราคา เปนีเงินทัง้ลิน้ ๗1๖๐๐.๐๐ 
บาท (เจด็หนัหกรอ้ยบาทดว้น) รวมภาษมีลูคา่เพิม่และภาษอีืน่ คา่ขนสง่ คา่จดทะเบยีน และคา่ไซจ้า่ยอืน่ๆ ท้ังปวง 

๑๘. จาังนกัเรยีน นกัศกึษา โครงการเรยีน!รว่มกนั เลรมีลรา้งรายไดเ้ยาวขน ประจำปงีบประมาณ 
๒๕๖๓ จำนวน ๓๘ รน้ผู!้ดร้บ้การคดัเลอืก ไดแ้ก ่นางสาวซู!้รนา จิ โดยเสนอราคา เปน็เงินทัง้สนั ๗1๖ ๐ ๐.๐ 0 บาท 
(เจด็หนัหกรอ้ยบาทดว้น) รวมภาษมีลูคา่เพิม่และภาษอีืน่ คา่ขนสง่ คา่จดทะเบยีน และคา่ใซจ้า่ยอืน่ๆ ท้ังปวง 

๑๙. รา้งนกัเรยีน นกัศกึษา โครงการเรยีน!รว่มกนั เสรมีลรา้งรายไดเ้ยาวซน ประจำปงีบประมาณ 
๒๕๖๓ จำนวน ๓๘ รน้ ผูไ้ดร้น้การคดัเลอืก ไดแ้ก ่นางสาวอาลยืา เซะบง โดยเลนอราคา เปน็เงินทัง้สนั ๗1๖๐๐.๐๐ 
บาท (เจด็หนัหกรอ้ยบาทดว้น) รวมภาษมีลูคา่เพิม่และภาษอีืน่ คา่ขนลง่ คา่จดทะเบยีน และคา่ใซจ้า่ยอืน่ๆ ท้ังปวง 

๒๐. จา้งนกัเรยีน นกัศกึษา ใครงการเรยีน!รว่มกนั เสรมีลรา้งรายไดเ้ยาวขน ประจำปงีบประมาณ 
๒๕๖๓ จำนวน ๓๘ รน้ผูไ้ดร้น้การคดัเลอืก ไดแ้ก ่นายลกุมาน สนิทวาท โดยเสนอราคา เปน็เงินทัง้สิน้ ๗1๖๐๐.๐๐ 
บาท (เจด็หนัหกรอ้ยบาทดว้น) รวมภาษมีลูคา่เพิม่และภาษอีืน่ คา่ขนสง่ คา่จดทะเบยีน และคา่ใซจ้า่ยอืน่ๆ ท้ังปวง 

๒๑. รา้งนกัเรยีน นกัศกึษา โครงการเรยีน!รว่มคนั เสรมีลรา้งรายไดเ้ยาวขน ประจำปงีบประมาณ 
๒๕๖๓ จำนวน ๓๘ วัน ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ไดแ้ก ่นางสาวรอซลีาวาต เตาะสาต โดยเสนอราคา เปน็เงินทัง้ 
สัน ๗1๖๐๐.๐๐ บาท (เจด็หนัหกรอ้ยบาทดว้น) รวมภาษมีลูคา่เพิม่และภาษอีืน่ คา่ขนลง่ คา่จดทะเบยีน และคา่ไซ ้
จา่ยอืน่ๆ ท้ังปวง

๒๒. รา้งนกัเรยีน นกัศกึษา โครงการเรยีน!รว่มกนั เสรมีสรา้งรายไดเ้ยาวขน ประจำปงีบประมาณ 
๒๕๖๓ จำนวน ๓๘ วัน ผู!้ดร้บ้การคดัเลอืก ไดแ้ก ่นายมะสาท ิมมืะ โดยเสนอราคา เปน็เงินทัง้สนั ๗1๖0 ๐.๐๐ บาท 
(เจด็หนัหกรอ้ยบาทดว้น) รวมภาษมีลูคา่เพิม่และภาษอีืน่ คา่ขนลง่ คา่จดทะเบยีน และคา่ใซจ้า่ยอืน่ๆ ท้ังปวง

ปลดัองคก์ารนรหีารสว่นรง้หวสั ปฐนรราขการแทน 
บาบกองคก์ารนรหีารสว่นจงัหวดบ::สา


