
ข้อยูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64117121355

3. ขื่อโครงการ ซื่อยาง'รถ สำหรับรถบรรทุกเทท้าย 10 ท้อ หมายเลข,ทะเปียน 80 - 5240 ยล จำนวน 12 เท้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 32,400.00 บาท

5. ราคากลาง 32,400.00 บาท

6. รายซื่อผ้เสบอราคา มีดังบี้

รายการพิจารณา เลขประจำคัวผู้เลืยภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ยางรถ สำหรับรถบรรทุกเทท้าย 10 ท้อ หมายเลขหะเปียบ 80 - 5240 ยล 0953544000328 หจก.คอกพิทเจริญการยาง 32,400.00

7. ผู้ที่โด้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำคัว 1 V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
สถานะสัญญาลำดับ

ผู้เสิยภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

ในระบบ 6-69 ใบส่ังซ่ือ ใบส่ังซ่ือ
จำนวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953544000328 หจก.คือกพิทเจริญการยาง 641114182567 00014/2565 18/11/2564 32,400.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ติดรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อยูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

64117122932

ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับเครื่องจักรกลและรถยนค์ จำนวน 25 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

96.800.00 บาท

96.800.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสืยภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 แบตเตอรี่ สำหรับเครื่องจักรกลและรถยนด้ 0953544000328 หจก,ค็อกฟ้ทเจริญการยาง 96,800.00

7. ผู้ทึ๋โด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสิยภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-ธ?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953544000328 หจก.คึอกพิทเจริญการยาง 641114183028 00015/2565 18/11/2564 96,800.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาบ

2. เลขที่โครงการ

3. ท่ีอ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบโหารส่วนจังหวัดยะลา 

64117213005

ท่ี,อวัสดุสำนักงาบ เพื่อใข้ใบการปฏิบ้ตราซการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำบวบ ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

51.967.00 บาท

51.967.00 บาท

6. รายที่อผู้เส'บอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายที่อผู้เสบอราคา ราคาที่เสนอ

1
ซื้อวัสดุสำนักงาน 
จังหวัด

เพื่อไซ้ใบการปฏิบัติราขการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
0953531000049 ห้างหุนส่วบจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 51,967.00

7. ผูที่ได้รับการคัดเสือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ที่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ไนระบบ 6 -0 ?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วับที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเสือก

1 0953531000049 ห้างหุบส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 641114245982 0016/2565 23/11/2564 51,967.00 ส่งงาบครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ตตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อยูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่โครงการ 64117203424

3. ขื่อโครงการ ขื่อยางรถ สำหรับรถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 6455 ยล จำบวบ 4 รายการ โดยริสีเอพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 50,800.00 บาท

5. ราคากลาง 50,800.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ยางรถ สำหรับรถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 6455 ยล 0953544000328 หจก.คือกพิทเจริญการยาง 50,800.00

7. ผู้'ที่!ด้รั'ขการคัดเสือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ขื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-69

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำบวบเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953544000328 หจก.คือกพิทเจริญการยาง 641114223568 00017/2565 23/11/2564 50,800.00 ส่งงานครบล้วน เบีบผู้มีคุณสมบ้ตตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อยูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่ไครงการ 64117202268

3. ซื่อโครงการ ซื่อยางรถ สำหรับรถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ หมายเลขทะเปียบ 80 - 4492 ยล โดยวิธเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 46,200.00 บาท

5. ราคากลาง 46,200.00 บาท
V4 *2  V  ป ้,6. ราย'ขอผูเสนอราคา มดงน

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลืยภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ยางรถ สำหรับรถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ หมายเลขทะเปียบ 80 - 4492 ยล 0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 46,200.00

7. ผูที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

สำดับ
เลขประจำตัว - 

ผู้เลืยภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ใบระบบ 6-ธก

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ่ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ่ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953544000328 หจก.คึอกพิทเจริญการยาง 641114224220 00018/2565 23/11/2564 46,200.00 ส่งงานครบล้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ตดรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซ่ือโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

64117193272

ซื่อสายคับเกียร์ สำหรับรถหัวลากเทรลเลอร์ 18 ล้อ หมายเลขทะเปีย'น 80 - 4670 ยล โดยวธีเฉพาะเจาะจง

5.136.00 บาท

5.136.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพจารณา เลขประจำตัวผู้เลียภาบีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 สายคับเกียร์ สำหรับรถหัวลากเทรลเลอร์ 18 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 4670 ยล 5959999020642 ร้านบั่นชุ่ยเลี'ยง อาหลั่ยยนตร์ 5,136.00

7. ผู้ท่ี'โล้,รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เลียภาบีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-69

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ่ือ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ่ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 5959999020642 ร้านบั่บขุ่ยเลี่ยง อาหลั่ยยนตร์ 641114223216 00019/2565 23/11/2564 5,136.00 ส่งงานครบล้วน เบีบผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงือบ'โขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ขื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

64117201079

ข้อยางรถ สำหรับรถเทรลเลอร์ 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 4223 ยล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

64.800.00 บาท

64.800.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ยางรถ สำหรับรถเทรลเลอร์ 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 4223 ยล 0953544000328 หจก.ค็อกฟ้ทเจริญการยาง 64,800.00

7. ผู้'ที่Iล้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว 1 V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ล่าดิบ

ผู้เสียภาษีอากร
ฃอผูขาย

ในระบบ 6-ธ? ใบสั่งข้อ ใบสั่งข้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953544000328 หจก.คัอกพิทเจริญการยาง 641114223422 00020/2565 23/11/2564 64,800.00 ส่งงานครบล้วน เบีนผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อยูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ท่ีอ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

64117195912

ซื้อยางรถ สำหรับรถบรรทุกนํ้า 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 4227 ยล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46.200.00 บาท

46.200.00 บาท

6. รายที่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสืยภาษีอากร รายที่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ยางรถ สำหรับรถบรรทุกนํ้า 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 4227 ยล 0953544000328 หจก.คอกพิทเจริญการยาง 46,200.00

7. ผู้'ที่โล้'รับการดัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว 1 V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา I
ลำดับ

ผู้เสิยภาษีอากร
ซอผูขาย

ในระบบ 6 -6 ? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จานวบเงบ สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953544000328 หจก.คัอกพิทเจริญการยาง 641114224071 00021/65 23/11/2564 46,200.00 ส่งงานครบล้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

64117195409

ชื้อยางรถ สำหรับรถบำรุงรักษาเครื่องจักรกล หมายเลขทะเปียน 80 - 4494 ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36.600.00 บาท

36.600.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลืยภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ยางรถ สำหรับรถบำรุงรักษาเครื่องจักรกล หมายเลขทะเปียน 80 - 4494 ยล 0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 36,600.00

7. ผู้'ท่ีโต้,รับการคัดเสือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสิยภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-ธ?

เลขที่สัญญา /  
ใบสั่งชื้อ

วันที่ทำสัญญา /  
ใบสั่งช้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953544000328 หจก.คีอกพิทเจริญการยาง 641114229506 00022/2565 23/11/2564 36,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป๋นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงอนไฃที่กำหนด



ข้อมูลลาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาบ

2. เลขที่โครงการ

3. ซ่ือ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

64117194228

ซื้อยางนอก ขนาด 235/70 ขนาด 15 น้ิว สำหรับรถกระบะ หมายเลขทะเบียน กก - 1122 ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11.600.00 บาท

11.600.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสืยภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ยางบอก ขนาด 235/70 ขนาด 15 น้ิว สำหรับรถกระบะ หมายเลขทะเบียน กก -
1

1122 ยล
0953544000328 หจก.ค์อกพิทเจริญการยาง 11,600.00

7. ผู้ท่ี'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 6-ธ?

เลขที่สัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

วับที่ทำสัญญา /  
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที,คัดเลือก

1 0953544000328 หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 641114223948 00023/2565 23/11/2564 11,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อยูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. ง■ นประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

64117256225

ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิฟ้ดราชการของกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน ๙๖ รายการ โดยวิธีเอพาะเจาะจง

99.682.00 บาท

99.682.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังบี้

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เลืยภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซื้อวัสดุสำนักงาบ เพื่อใช้ใบการปฎิบ้ต๊ราชการของกองการเจ้าหน้าที่ 0953531000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 99,682.00

7. ผู้ที่!ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว 1 V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
สถานะสัญญาลำดับ

ผู้เสิยภาษีอากร
ซอผูขาย

ใบระบบ ธ-ธ? ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953531000049 ' ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 641114274904 0024/2565 25/11/2564 99,682.00 ส่งงานครบถ้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงึ๋อนไฃที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ท่ีอ'โครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

64117446633

จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ป้าย สำนักปลัด โดยวิธีเอพาะเจาะจง

920.00 บาท

920.00 บาท

6. รายที่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายที่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ป้ายไวนิลประซาสัมพันธ์ บ่อป้าร้อนกำลังปรับปรุงก่อสร้างๆ ขนาด ©.๒๐ X ๒.๔๐ 
เมตร

0992003232127 หสม.กราฟฟิคมีเดียโฆษณาโดยวิระคักดึ๋ คงคืน 720.00

2 ป้ายไวนิลทางเข้าบ่อป้าร้อน ขนาด ๐.๔๐ X ๐.๘๐ เมตร 0992003232127 หสม.กราฟที่เคมีเดียโฆษณาโดยวิระศักตํ่ คงคืน 200.00

7. ผู้,ที่โด้รับการคัดเสือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ที่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ใบระบบ 6-69

เลขที่สัญญา /  
ใบสั่งข้อ

วับที่ทำสัญญา /  
ใบสั่งข้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0992003232127
หสม.กราฟพิคมีเตยโฆษณาโดยวิระ
ศกดิ คงคบ

641114370511 0025/2565 26/11/2564 920.00 ส่งงาบครบล้วน เป็นผู้มีคุณสมนัตตรงตามเงิ'อบไขที่กำหนด



ข้อยูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบรหารส่วนจังหวัดยะลา 

64117448954

ซื่อวัสดุก่อสร้าง หน 3/8  จำนวน 7 ลบ.ม. โดยวิธเฉพาะเจาะจง

5.243.00 บาท

5.243.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพจารพา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 หิน ขนาด ๓/ ๘ 0953528000203 ห้างหุนส่วนจำกัด ก่อสร้างเบรมีดร 5,243.00

7. ผู้ที่'โด้'รับการดัดเสือก ได้แก่

เลขประจำคัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
สำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย

ในระบบ 6-69 ใบส่ังซ่ือ ใบส่ังซ่ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0953528000203 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างเนรมิตร 641114369068 0026/2565 26/11/2564 5,243.00 ส่งงานครบด้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบ้ตตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อยูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

2. เลขที่!เครงการ 64117448260

3. ซื่อโครงการ ซื่อวัสดุก่อสร้าง ทรายหยาบ จำนวน ๖ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 2,400.00 บาท

5. ราคากลาง 2,400.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ทรายหยาบ 3950200077160 บางสาวจันทร์จิตร สิริธนะวัฒน่ 2,400.00

7. ผู้ที่ใด้รับการคัดเสือก ได้แก่

เลขประจำตัว .1 ** เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
สถานะสัญญาสำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ซอผู1ขาย

ในระบบ 6-09 ใบส่ังซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน เหตุผลที่คัดเสือก

1 3950200077160 นางสาวจันทร์จิตร สิริธนะวัฌน่ 641114368455 0027/2565 26/11/2564 2,400.00 ส่งงานครบด้วน เฟ้นผู้มีคุณสมบัดตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



(สำเนา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
จ้างซ่อมบำรุงรถยนค์ ทะเบียน กค-๒๔๑๙ ยล 

ชองสำนกัปลดัองค์การบริหารสว่นจังหวัดโดยวิธเีฉพาะเจาะจง

ตามที' องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีโครงการ จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กค-๒๔๑๙ ยล ของ 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กค-๒๔๑๙ ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑ ดับ ผู้1ด้ 
รับการดัดเลือกได้แก่ อู่น้อย คาร์คัลเลอรัโดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังสัน ๔๘,0๐๐.๐๐ บาท (ส่ีหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
รวมภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันที' ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ขนิษฐา อ่อนประเสริฐฃนิษฐา อ่อนประเสริฐ

สำเนาถูกต้อง

มาลี ทวิพงศ์ดักดิ้ 
(นางมาลี ทวิพงศ์ดักด)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
โดย'นางมาลี ทวิพงศ์ดักดิ้ ผู้อำนวยการกองคลัง


