
ข้อมูลสาระสำคัญใบสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ขื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

64097753361

จ้างเหมาบริการครูผู้สอบวิขาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์โดยวิธีเอพาะเจาะจง 

174,097.00 บาท 

180,000.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังซื้

ร

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ*
V

1 จ้างเหมาบริการครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ 1960500301051 บายซูลกีฟลี หะยีมูซอ
*

174,097.00

7. ผู้ท่ี'โต้,รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดบ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ใบระบบ 6-69 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 1960500301051 นายซูลกีฟลี หะยีมูซอ 641024003592 0001/2565 01/10/2564 174,097.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบ้ตตรงตามเงื่อนไจที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญใบสัญญา

1. หน่วยงาบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64097360351

3. ชื่อโครงการ จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียบสำพะยาประขาบุเคราะห์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 738,000.00 บาท

5. ราคากลาง 738,000.00 บาท

* 5 เ * *  ป ้,6. รายขอผูเสนอราคา มดงบ

รายการพิจารณา เลขประจำคัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ 0994000164882 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 738,000.00

7. ผู้ทั๋Iด้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำคัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดบ

ผู้เสียภาษีอากร
ขอผูขาย

ใบระบบ ร-เร? ใบส์'งช้ือ ใบสังชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0994000164882 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 640909000606 0002/2565 01/10/2564 738,000.00 ส่งงานฺตามกำหนด เฟ้นผู้มคุณสมปติตรงตามเ'งอนไขที่กำหนด



( สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เข่าต่ออายุโดเมนเนมและโฮสติ้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ เข่าต่ออายุโดเมนเนมและโฮสต้ิงขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

เข่าต่ออายุโดเมนเนมและโอสต้ิงเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับ 
การคัดเลือก ได้แก่ ขุลเน็ตเวิร์ค โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังสิน ๖,๕๐๐.๐ 0 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใขัจ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นาง{นิซา'พร โอภาโส)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบ้ติ 

ราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

ณิชาพร โอภาโส

สำเนาถูกต้อง

มาลี ทวีพงศ์คักดึ๋ 
(นางมาลี ทวีพงศ์คักดิ้)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๔๖๔ 
โดย นางมาลี ทวีพงศ์คักด ผู้อำนวยการกองคลัง



( สักเ'นา )
งระกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(.ร่ีอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดยะลา และบริเวณศูนย์เครี่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค7 เารบริหารส่วนจังหวัดยะลา!ด้มีโครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และบริเวณศูนย์เครึ่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธี 
เฉพาะเจาะจง บ้ัน

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และบริเวณศูนย์ 
เคร่ืองจัก่รกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้'รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การสงเคราะห์ 
ทหารผ่านศึก (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)โดยเสนอราคา เป็นเงินบ้ังส้ิน ๒,๒๒๙,๓!©๔.๐0 บาท (สองล้านสองแสน 
สองหมื่นเก้าพันสามร้อยย่ีสิบสืบาทถ้วน) รวมภาษีรุ]ลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าไข้จ่ายอ่ืนๆ 
บ้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฎิบ้ติราชการ 

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ระเด่น สะมะแอ

สำเนาถูกต้อง

มาลี ทวีพงค์ลักด้ี 
(นางมาลี ทวีพงค์คักด๋ึ)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๗ กับยายน ๒๔๖๔ 
โดย นางมาลี ทวีพงค์คักด ผู้อำนวยการกองคลัง



(สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสฐานที่ท่องเที่ยวบ่อนํ้าร้อนเบตง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ 
ท่องเที่ยวบ่อนํ้าร้อนเบตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวบ่อนั้าร้อนเบตง หมู่ท่ี๒ 
ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จำนวน ๑ โครงการ ผู้Iด้รับการคัดเสือก ได้แก่ องค์การสงเคราะห์ 
ทหารผ่าบสืก (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๔๐๒,๘๔๘.0๐ บาท (ห้าแสนสองพับ 
แปดร้อยท่ีสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าไซ้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏบีติราขการ 

แทนุ 1
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

ระเด่น สะมะแอ

สำเนาถูกต้อง

มาลี ทวีพงศ์คักด 
'(นางมาลี ทวีพงศ์ศักดิ,).

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๖๔ 
โดย นางมาลี ทวีพงศ์คักด ผู้อำนวยการกองคลัง



ข้อมลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การนริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64097421138

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว บ่อนํ้าร้อนเบตง โดยวิธีคัดเสือก

6,543,000.00 บาท

5. ราคากลาง 6,553,184.33 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีคังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว บ่อนํ้าร้อนเบตง 0953540000943 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา 6,538,000.00

0953542000096 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาดีโยธากิจ 6,543,000.00

0953547000337 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา 6,540,000.00

7. ผู้ที่!ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6 -0?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ัง'ซ่ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่งซ่ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเสือก

1 0953540000943 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำชัยการโยธา 641022001680 0006/2565 08/10/2564 6,500,000.00 จัดทำสัญญา/ 9 0  แล้ว
เฟ้นผู้มิคุณสมบ้ตและข้อเสนอทางเทคนค 
ถูกต้องครบล้วนและเฟ้นผู้เสนอราคา ตํ่า 
สุด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาบ

2. เลขที่โครงการ

3. ขื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

64097417238

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบำรุงรักษาถนนแอสฟัลห้ดิกคอนกรีต รหัสทางหลวง ยล.ถ 1-0045 สายบ้านปะแด ตำบลกอตอตีอร้ะ - บ้าบบือยอง ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน
จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก
5,302,000.00 บาท

5,376 ,793 .43บาท’

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังบี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

งานปรับปรุงบำรุงรักษาถนนแอสฟัลท็ดิกคอนกรีต รหัสทางหลวง ยล.ถ 1-0045 สาย
1 บ้านปะแต ตำบลกอตอตอร้ะ -  บ้านบํอยอง ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัด 0953542000096 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาดีโยธากิจ 5,301,000.00

ยะลา

0955537000158 บริษัท อาร้.เอส.ซีวิลเอ็นจิเปียรีง จำกัด 5,296,000.00

0955559000029 บริษัท อัครพันธุก่อสร้าง จำกัด 5,298,400.00



7. ผู้ทึ๋เด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ขื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6 -0 ?

เลขที่สัญญา /  
ใบสั่งข่ือ

วับที่ทำสัญญา /  
ใบสั่งขื่อ

จำบวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0955537000158
บริษัท อาร์.เอส.ขีวิลเอ็บจิเปึยริง 
จำกัด

641022001702 0007/2565 11/10/2564 5,270,000.00 จัดทำสัญญา/ ? 0  แล้ว
เนินผู้ริ!คุณสมบ้ติและข้อเสนอทางเทคนิค 
ถูกต้องครบล้วนและเนิบผู้เสนอราคา ต่ํา 
สุด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัคยะลา 

64097418143

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบำรุงรักษาถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ยล.ถ 1 - 0021 สายบ้านปะแด ตำบลกอตอดีอร้ะ - บ้านไม้แก่น ตำบลเนินงาม อำ๓ อรามัน
จังหวัดยะลา โดยวิ!!คัดเสือก
2,966,000.00 บาท

3,024,170.42 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังบี้

รายการพจารณา เลขประจำตัวผู้เสืยภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที,เสนอ

1
งาบปรับปรุงบำรุงรักษาถนนแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ยล.ถ 1 - 0021 สาย 
บ้านปะแด ตำบลกอตอตือร้ะ - บ้านไม้แก่น ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

0953538000559 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลดี'พาณิขย์ 2,965,800.00

0953542000096 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาดีโยธากิจ 2,963,000.00

0955537000158 บริษัท อาร้.เอส.ขีวิลเอ็นจิเนิยรํ่ง จำกัด 2,965,000.00

7. ผู้'ที่โด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เ?เยภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ไนระบบ 6-69

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเสือก

1 0953542000096 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาดีโยธากิจ 641022001695 0008/2565 11/10/2564 2,953,000.00 จัดทำสัญญา/ 9 0  แล้ว
เฟ้นผู้มีคุณสมนิติและข้อเสนอทางเทคนิค 
ถูกด้องครบล้วนและเฟ้นผู้เสนอราคา ตํ่า 
สุด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64107176480

3. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการสำเนาเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนการดำเนินงาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำบวบ 100 เล่ม โดย'วิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 30,000.00 บาท

5. ราคากลาง 30,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพจารณา เลขประจำคัวผู้เสิยภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
จางเหมาบริการสำเนาเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนการดำเนินงาบ ประจำปีงบประมาณ

0953535000256 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาการพิมพ์ (1992) 30,000.00พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวบจังหวัดยะลา

7. ผู้ที่'โต้'รับการคัดเลือก ไต้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-ธ?

เลขที่สัญญา /  
ใบสั่งข่ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบสั่งข่ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953535000256
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาการพิมพ์

641014164355 0009/2565 21/10/2564 30,000.00 ส่งงไนครบถ้วน เปีนผ้มีคณสมบ้ตตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด(1992)



1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

64097535165

จ้างเหมาบริการบุคคลภายบอกดูแลภูมิทัศน่รอบอาคารสำนักงาบองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย1วิ5เอพ'าะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

302.400.00 บาท

302.400.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานองค์การบิรหารส่วน

0953564000463 เอเอพิเอ็น กร๊ป 300,000.00จังหวัดยะลา *

7. ผู้ที่โต้'รับการคัดเสือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-ธ?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซอ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซอ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานล่าข้ากว่า1 0953564000463 เอเอพิเอืน กรุป 641024006182 0010/2565 21/10/2564 260,419.36
กำหนด

เบนผูมีคุณสมปดตรงตามเงิอบไขหกำหนด



( สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีหนังสือเจัญขวนสำหรับ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแล 
ทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก น้ัน

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลทำความสะอาด สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำ 
ปีงบประมาณ ๖๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแสงแก้ว (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินท้ังสิบ ๕๕๙,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าไข้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๖๕๖๔

(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบ้ติ 

ราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สำเนาถูกต้อง

มาลี ทวีพงศ์คักดิ้ 
(นางมาลี ทวีพงศ์คักดิ้)
ผู้อำนวยการกองคลัง 

ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
โดย นางมาลี ทวีพงศ์คักดี้ ผู้อำนวยการกองคลัง



1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64097537712

3. ซื่อโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลทำความสะอาดพื้นที่บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวบ่อบํ้าร้อนเบตง หยู่ที่ ๒ ตำบลตาเบาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยริสีคัดเลอก

4. งบประมาณ 907,200.00 บาท

5. ราคากลาง 907,200.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

ข้อยูลศาระสำคัญใบสัญญา

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที'เสนอ

1
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดพนที่บริเวณสถานที่ท่องเที่ยว 
บ่อนี้าร้อบเบตง หมู'ท่ี ๒ ตำบลตาเบาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

0953559000540 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู คอนเบอร์ 885,600.00

0953564000463 เอเอพิเอ็น กรุ๊ป 900,000.00

7. ผู้ที่'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ อ-ธ?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที'คัดเลือก

1 0953559000540 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู คอนเบอร์ 641010001879 0012/2565 28/10/2564 812,283.87 ส่งงานตามกำหนด
เฟ้นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอหางเทคนิค 
ถูกต้องครบถ้วนและเฟ้นผู้เสนอราคา ตํ่า
สุด



( สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ^เโอกจ ้างเห มาบริการคน พ ิการ โดยว ิธ ีเฉพ ารบ (วก^ะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการคนพิการ โดยวิธี 
เฉพาะเจาะจง น้ัน

จ้างเหมาบริการคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในส่วนราชการ จำนวน ๑ คน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
บายจ้รคักดี้ เฉิดฉ้ิม โดยเสนอราคา เป็นเงนท้ังสิน ๑๐๔,๗๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนส์พับเจ็ดร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ 

แทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

ระเด่น สะมะแอระเด่น สะมะแอ

สำเนาถูกต้อง

มาลี ทวิพงศ์คักดิ้ 
(นางมาลี ทวีพงศ์คักดี้)

ผู้อำนวยการกองคลัง 
ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๔๖๔ 
โดย บางมาลี ทวีพงศ์คักดี้ ผู้อำนวยการกองคลัง


