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ประกาศองคการบริห ารส่วนจังหวัดยะลา
เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา
จัางเหมาบริก ารรัก ษาศวามปลอดภัยสำนัก งาน อบจ.ยะลาและบริเวณศูน ย์เครื่อ งจัก รกลอบจ.ยะลา ประจำปี
๒๔๖๔ โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง

0

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มโครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนัก
งาน อบจ.ยะลาและบริเวณศูนย์เครื่องจักรกลอบจ.ยะลา ประจำปี ๒๔๖๔โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน อบจ.ยะลาและบริเวณศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.
ยะลา ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ ผู้!ด้รับการคัดเลอก ได้แก่ องค์การลงเคราะห์ทหารผ่านค์ก (ขายปลีก,ให้
บริการ,ผู้ผลีต) โดยเสนอราคา เป็น เงํนทั้งสิ้น ๒,๒๒๙,๓๒๔.๐๐ บาทุ (ลองล้านลองแสนลองหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่ลีบสี่
บาทล้วน) รวมภาษี อน ค่าขนล่ง ค่า จค ห ะ เบยน แอะค่าใขจำยอน ๆ ห ง-วง
ประกาศ ณ วันที่

^

ก้นยายน พ.ศ. ๒๔๖๓

ฟ้เ*/'

(นายบุข ตารื่ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ประกาศองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดยะลา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ชื้อ วัส ดุค อมพิว เตอร์ เพื่อใช้ในราชการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จำนวน ๒ รายการ โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง
ตามทองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มโครงการชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใข้ในราขการชอง
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ในการนี้ ผู้ได้รับการคัดเลอก ได้แก่ บริษัท 24 คอมมนเคชั่น จำลัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)
โดยเสนอราคา เป็นเงนทั้งสิ้น ๘๙,๓๒๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันสามรัอยยี่ลีบบาทลัวน) รวมภาษัมลค่าเพิ่ม
และภาษัอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ลันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายจำรัส ลีทองขน)
พเสัค องค์ก ารนริห ารส่ว นจังหวัด ยะลา ปฏิฃ ค้ ราขการแทบ
บายกองค์ก ารบริห ารลํว นจังหวัต ชะลา

ประกาศองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ยะลา
เรื่อ ง ประกาศผู้'ชนะการเลนอราคา
จั,ไงฟ่อ นบารุง รัก บทเครื่อ งปรับ อากาศของกองคลัง องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ยะลา จำนวน ๕ เครื่อ ง
โด!)วิธ ีเฉพาะเจาะจง
ตานที่ องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ยะลา โดมโครงการจัา ฬ่อ มบารูง รัก บาเครื่อ งปรับ อากาคชองกองคลัง
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ยะลา จำนวน ๕ เครื่อ ง โดยวิธ ีเอพาะเจาะจง นั้น
ในการบี้ ผู้Iด้ร ับ การคดเลอก ใดแก, ราน'ปก'รณแอร์ (ใหบริการ) โดยนายปกรณ เบ่งธ้อ ใด้เสนอราคา
เป็น เงนหงสิ้น ๖ ,๙ 0 ๐.๐๐ บาท (หกพับ เการัอ ยบาทล้ว น) รวมค่าขนส่ง ค่า จดทะเบีย น และค่าโขจำยอึ๋บ ๆ หงปวง
ประกาศ ณ วัน ที่ ๒ * กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
^

,

(บายจำรัล สิท, อง?น)

ร*ง'ป ลดองค์ก าร'น ริห ารล่ร น จัฬ ^ุ "ลา ปฐบีด ราชการแหน
นายกองฅการบริห ารล่านจั8ทวัล 6,*ลา

ประกาศองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ยะลา
เรื่อ ง ประกาศผู้ข นะการเลนอราคา
ชอวัส ดุค อมพวเตอริ เพอใข้ใ บกํจ การของกองคลัง องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ยะลา จำบวบ ๖ รายการ
โตยวธีเ ฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ใด้มโครงการขอวัสดุคอมพัวเตอริ เฟ้อใข้ในกํจการของกองคลัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน ๖ รายการ โดยวธีเฉพาะเจาะจง นั้น
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

ประกาศองค์ก ารบริห ารส่ว บจัง หวัด ยะลา
เรื่อ ง ประกาศผู้ข นะการเสนอราคา
จัา งข่อ มเครื่อ งปรนเตอริ หมายเลขครุภ ัณ ฑ์ ๔©๖-๔๗-๐๐๙๘ จำบวบ © เครื่อ ง ของกองคลัง
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ยะลา โดยริธ ีเ ฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มโครงการจัางซ่อมเครื่องปริ้นเตอริ หมายเลขครุภัณฑ์
๔9) ๖-๔๗-๐๐๔๘ จำนวน ๑ เครื่อง ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวธีเฉพาะเจาะจง นั้น
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'การบริห ารส่ว นจัง หวัด ยะลา
เรื่อ ง ประกาศผู้ข บะการเลนอราคา จัา งซ่อ มแขมและปรบปรุง บ้า นพัก ข้า ราขการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ยะลา
บ้า นพัก เลขหี่ ๒๙/ •๓ ถนนสุข ยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมองยะลา จัง หวัด ยะลา โดยวิธ เฉพาะเจาะจง
ตามที่ องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ยะลา ไดมโครงการจัางซ่อ มแซมและปวับ ปรุง บ้านพัก ข้าราขการ
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ยะลา บ้า นพัก เลขที่ ๒๙/ ๑๓ ถนนสุข ยางค์ ตำบลสะเตง อำ๓ อเมองยะลา จัง หวัด ยะลา
โดย'วิธ ีเฉพาะเจาะจง นั้น
ในการนั้ ผู้!ด้ว ับ การคัด เลือ ก ได้แ ก่ หจก. ยะลาพัก ษัณ วิศ วกรรม (ให้บ ริการ) โดย บายสมมตร ศริตมะๆล
ใด้เสนอราคา เป็น เงนทั้งสิ้น ๓ ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่น บาทถ้ว น) รวมภาษีม ลค่า เพมและภาบอื่น
ค่าขนส่ง ค่า จดทะเบีย น และค่า เข้จ ่า ยอื่น ๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วัน ที่ ๑๔ ก้น ยายน พ.ค. ๒๔๖๓

(บายบุ'ยด่า รื่ มะทา)
นาขกองค์การบริห ารส่ว นจังหวัด ยะลา

ประกาศองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดยะลา
เรื่อง ประกาศผู้ข นะการเสนอราคา จ้างซ่อ มแขมและปรับ ปรุงบ้านพัก ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ยะลา
บ้านพัก เลขที่ ๒๙/©๘ ถนนสุข ยางค์ ตำบลละเตง อำเภอเมือ งยะลา จังหวัด ยะลา โดยวธีเฉพาะเจาะจง
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไดัมีโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านพักเลขที่ ๒(๙/ ๑๘ ถนนสุขยางค์ ตำบลละเตง อำเภอเมือ งยะลา จังหวัดยะลา จำนวน
๑ หลัง นั้น
ในการนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก. ยะลาพักษีณวศวกรรม (ไหบริการ) โดย นายลมมืตร ศริตมะกล
ได้เลนอราคา เป็นเงนทั้งสิ้น ๒๖,๙๐๐.๐๐ บาท (ลองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใข้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ก้น ยายน พ.ศ. ๒๔๖๓

(นายมูข ดาร์ มะหา)
บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

