
ขํอ^ลลาระสำสัญ่ในสัญญา

1. หน่ว ยง,าน องคการบสัรกรล่วนจํงหสัดยะลา

2. เลขท ีโพงการ 64047279904

3. ขอโครงการ จาก 184เและบ*'ไ?ง?กษา'รถ'1|คคบคน10ใ)'เบ หมายเล!ทะเบขบ ต* -  ๖๖ ๙ ยอ โคยว2เ0พาะ;จาะจง

4. งบประมาณ 5,200.00 บาห

5. ราตากลาง 5,200.00 บาท

6. ราย!อผูเลบอ'ราลา มคงบื้

รายการฟ้จารณไ เลขประจำสัวผู เสิยภา6 อ ากร ราบทีอผูไลบอราคา ราคาที;ภนอ

1 พ ํมเแเฬไ?งส ัก!กรโญ *ส ันตํนตยขาบ หมาย;ล!ท#เป ็ขน ดค -๖ ๖ ๙  ยล 3959900436559 ร้านเก1ยงโกรแอร 5,200.00

7. ยูฑโพงการคด;ส ิอก ไตแก่

ลาสับ เลข1ประจำส์า 
ผ ูเส ิยภา๖กากร

ขึ๋ป็ผูชาย
เลขคุมสัญญา 

โบระงบ 0-0?
เลขท ีส ัญ ^า /  

ใบ#งขอ
สับทีหำสัญญา /  

โน#ฟ ้อ
จำบวบเไบ ลลาบะสัญญา เหชุ&ลทีสั*เสิอก

1 3959900436559 ร้าV .ก ่ร ็ยะ)Vเรแอร์ 640414310767 0192/2564 03/05 /2564 5.200 00 สํงงาบครบล้วน เปี'บผู้บ^ณลมป?เครงคาบเงยบ'โขทีหำทนล



ข้อ^ล ลาระสำคัญในสัญญา

1 หVIย*าน องคการบ™ารลวน?งหว้คย#ลา

2 .  เฟ้นทีโครงการ 64047277579

3. ทีอ่ใ/เรงภาร ทีออ#ไหลํเนคเคแค สำห!Vนาชุง?ก'Vาเกรํ่องจัก'!ก?! ใหอยู่ไนสภาหหรอนปฎํนคงาบอยางคธเบอง ?านวบ ๕: ราชการ โคฃวธเอหา*เอาะจง

4. งบปร#บาฌ 8,033.20 นาห

5 . ราคากลวง 8,838.20 บาท

6 . ราย?อผุเลนอราคา น ีส ัฟ ้

ราชภารหํจารณา เล จ1[ร*?'าสัวยู่เส ิยภาษอาเาร รายทีอยู่เลนอราคา ราคาทีเลนอ

1 อะใ1หลฟ้คเคล็ด สำห!^ไฑชุงรัภ!!ณครอง?กรก?เใหํอยู่ไนลภาหหรอนปฎปั&งานอยาง
5959999020642 ราน{(นชุ,ยเท ียง อาหลยนนคร 6,636.20ต61นอง

7 . ยู่ทีไค'รนการตดเสิอก ไคแก่

ลำสับ 1ลบประจาคา 
ยู่!ส ิยภา?อากร ทีอยู่,ราย เลร)คุ!)สัญญา 

โนระบน &-0 ?
เลร)ทีสัญญา /  

ไนสํงทีอ
?นทีห่าสัญญา /  

ใบ^งทีอ จานาบ!งัน ลถานะสัญญา เหคุผลทีสัดเฟ้อก

I 5959999020642 ราน'ฟ้นทุ่ยเทียง อาหทียยนคร 640414312525 0193/2564 05/05 /2564 3,833.20 ลงงาบครบถวบ เาปืนยู่!!คุผล!!น?เครง(งาบเ̂ อนไร)ทีกำหบค



ขํอมลลาระสำคัญโนสัญญา

1 .VIนายงาบ 

2  I?ฬ เIค ;งก าร

3. นํ!อ่โครงภาร

4 . งฟร*:}ฑณ

5 . ราคา(ไ?เาง

©งคการนรํหารลิวบจํงฬค ชะ*า 

64047396100

จา'พ 0มเค1รองถาย}®คลาร ยหอ 1^01ะธโล ชุ่น 745*31{3-6ะ๔๐®1 ฟ้าบวบ 4  เกรอง รบัสบัสดุ ๔*•๗-©©-ง ๐๐๔ นองกองแมนและงบประมาผ ยงลิการบ!หารล,วนฟ้งพไคยะลา
โคชไรเอทาะ!จาะจง
25,650.00 นาน

25,650.00 บาห

6. ราย?เอผูเลนอรา*ไ 2คังบี้

ร าย ก าร ^ ''ร ผ า เลาก]ระฟ้าบัวผูเสิยภานึอากร รา ยา!อยูเล,บอราคา ราคาฟ้เลบป็

1
จาง?อนเ'ค!®งถา?แยกลาร ยห& 1*^0อค13 รุน 7ฬ & ยแง-!*๕ 0ร* ฟ้านาบ ๑ เครีแง 
รบัลพลดุ ๔ *8*-๖๐-๐๐©๔ นองกองแผนและงบประมาผ องลิกวรบรพารส่วนฟ้งหไค 
ยะลา

0953531000049 ลิ'างดุบสาบ'ฟ้ากิ’'ค ยะลาบ ร^รผ 25,850.00

7 . ผท,.ลิ!นการบัคเสิ?เก ใลิแภ,

สำ บัน
เลนประฟ้าคัว 

ล ูเ?ชภา๖อากร
^อผูาเาอ เลา)ดุมสัญญา 

ใบระบน
เลาเทึ๋สัญญา /  

ใบลงนอ
ไฬ(ปาสัญญา /  

ใชลิง3 อ ฟ้านวบเไน ลลาบ ะส ัก^า IVคุผลV(บัลเสิอก

1 0953531000049 หางทุบส่วนฟ้ากัค ยะลาช!บ ุรผ 640514001652 0194/2564 07/05 /2564 25.850.00 ส่งงานครบล้าบ เป็บผัชคุผลนปลครงลานเงอบในทึ๋สำหบค



ข0^ลศาระส์าสัญในสัญญา

•เณร&งาน 

2 . เคใเท1ครงการ 

3 ขึ๋อใครง/ฑร 

ปี. รโ/ประ!รกผ

อาคการบ่Vศารส่าไฟั*นว้’คอ?61*1

64047311972

ฯฮาอ์^คอบ'ก'วโค&ร ^ ใ ^ า น ^ ก ๆ ฟ ^ ^ ๆ น ^ ไ ร ป ี^ บ า ฟ !ๆ ,ค?บา\1ร?*&ๆา^ ครา?•ค

49,520.00 Vาห

5 . ราคาโ!คาง ปี9,520.00 Vไห

6. ราย1ใ!อผโสน9 ราคา ปิสังบ

^ ■ เนาน #?0 VIIIกๆร ไคซ่^โน’กๆ8เโ)าะอง

รา*เคารฟ้,?ารโฆา แ เฬ ร ฬ ว ส ัว ^ !ย ก 'ฟ ้อ า  กร ราพ อ^*น บ รา*ๆ ราคา™?เนอ

1
&เวคดค®ร)'ฟ้า โคฮร์ โฟ้อไรเส์าฬบการนเฎํ ป๋แง,าน*©ง'1รง!1รัย1บสัา'พะ ยาประ'รเาบุ 
โคราะส่ 3940'400073206 ไอฟ้ฬํโสัน 49.52000

7. ผู้ฟ้I!-5นการคคโถ0 ค ไคแก

ส์าสัช
โล*ประ4าสัา 

ผเสิยภานํอากร
ใ!อยาเาย เลาเคุนสัญญา 

ในร?โปน 6 -0 ?
โค™สัญญา /

ไน&*ฬี้
วนทึ่'ส ัาสัญญา/ 

ใ 'ช & &
^านวนโงน คถานะสัญญา โนคุผลฟ้คเ4 โสีอค

1 39ปีวป๋00075206 โอ6 3 ศโสัน 640514009779 0195/2564 07/05 /2564 49520 .00 ส่งงานครนกวน เป็นยูปิคุผสม'บดค'รงสาน เง๋ึอบไาเหี๋คานบค

V



(สำเนา)
ปร ะกาศองคก์ารน?หา รสวํนจงัหวดัยะล า

เรอง งระกาศ^[ชนะการเสนอราดา จวังกอ่ด?างชอ่มสรางผวหางลาดยางพาราแอสฟล้ทด้กิคอนกรดี รหัส 
ทางหลวงทองลน ยล.ถ.®-0 0 0 ๘  ฟา้นบาใงบาแค ตาบลสะเคงบอก -  บานกะคปะ ตาบลบนมงสาเรง อำเภอเนอืง

ยะลา จงหาคยะสา โดยว®ดคเลอีก

ตามฟ ้องคก์ารบ?หารสว่นจงัหวดัยะลา ไท้มหนังสือเชญชวนสำหวับ จาังกอ่ลวาังซอมสวาังฝว็หางลาดยาง 
หาราแอสฟส้หคกํคอนกรตี รหสัหางหลวงทอ้งถิน่ ยล.ถ.®-๐ 00๔  บานบาโงบาแค ดาบลละเดงบอก - บานกะตปะ 
ตำบลนบันงัสาเรง อำเกอเมองยะลา จงัหวดัยะลา โคยๅฐคด์เลอึก นบ

ชอมสวาังผวหางลาดยางพาราแอสฟล้หตกคอบกรด รหสัหางหลวงทอ้งถ่ิน ยล.ถ.®-๐๐๐๘ 
นาันบาโงบาแด ดานลสะเคงนอก-บานกะดปะ ตำบลบนนงัลดาเรง อำเภอเมองยะลา จงัหวดัยะลา(๗๒.©0.๓0ใ.©®) 
จำนวน ® แหง่ ผเ้ดร้บการคด์เลอก ไท้แก่ ทา้งหน้สว่นจำกด ผลคหึาสเํชย (สง่ออก,ฉายสง่,ขายปลกี,โทบ้รกีาร,
ผูผ้ลตี) โดยเลนอราคา เปน็เงนํทัง้ลบี ๕,0๖0,000.00 บาห (ทา้ลานลองหมึน๋บาทถวน) รวมภานมัลุคา่เฟบ้และภา5 
ถิน่ คา่จบสง่ คา่'จดหะเนย,น และคา่ไชจา่ยอืน่ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ผ  วบัที ๋ 10๑ เมบายน ห,ศ. ๒๕๖๔

มขุคาร ีมะทา 
(นายมขุคาร ีมะทา)

นาซกองคก์ารบ?หารสา่บจงัหวดัซะสา

สำเนาถกูตอง

มาส ิทวึหงค์ค'กด 
(นางมาล หวหงค์ท้'กด)

ผูอ้ำนวยการกองคจงั 
ประกาศเนเวนวบัห ๒® เมบายบ ๒๕๖๔ 
โดย นไงมาล ีหวพงคท์ก้ด ผูอ้านาซการกองกจงั



ขํอมลลาระส์าคญในสัญญา

1. บบวยงาบ องคการนรบารลวบจํงฬคอ ะล1

2. เลฬ(ใครงการ 64047265690

3. ฟ้อโครงการ ฟอ้8*ไแลสัารอง (0*ใหล่สบเบสิองของเครองจํกรกลVIนก'บาง!]ระบาท) โดยรริเฉพาะเจาะ*ง

4. งน!)ระมาเน 7 9 3 7 .0 0  •ขาห

5, ราคากลาง 79.287.00 บ™

6. รายฟ้ซ&เลนอราคานสัง

รายการพจิารผา เลขงระ?าสาั ผํเสยิภาพิอากร ราฟอ่ผเูล'นอ'ราคา ราคาฟ้เสนอ

I ธะใหล่สำรอง (อะไหล่สิบเบลอ*ของเครอง?ภรกลหป้กนาง!]ระเโเห) 5959999020642 ราบบน■ ชุยเก๋ึยง อาหลอVบคร 79,267.00

ๆ. (งห.ครบภารสัคเสิอกไคแก่

ลาสับ เลข!)ระจำสวั 4 ’ นคเๆ !เสัโแกเา เลขเหสญั^า / 5ฬ(ฟา้สญัญา / จำนาบเไบ ลถานะสัญญา เหชุผลห๋ึสัค เลอกผูเส?ิ!ภารอาภร ขอยู'ะไย ใบระบบ *-69 ใบลง'ฟ้อ ใบสังฟ้อ

1 5959999020642 ราบ!?บชุยเลยง อาห?*ยย'บ®'7 640414311659 0197/2564 11/0ร/2564 7 9 3 7 .0 0 ล่งงาบครบถวบ เป๋'บยูนคุ ผสมบคัดรงคานเงอนไขห์กาหบค



ลาระส์าคัญ ่ใบสิญญา

1. หน'ร8 งาน องค์การบ:หใไล่'านจังหวัคยะลา

2. เลข#เครงการ 64047276031

3. ^ ©โครงการ จอสายทาย ฟ้&เป๋นอ®ใหล์ลำรองใบการนำรงรกนาเค^องจักรกล โหอยูโบ?บาาฬทร้อมไขงานโบกำกรรมล่างๆ ของ©งคการนรหารล่วนจังหจัคย®ลา โคยวิ?ห!หา®เจาะจง

4. งนนํร®นาผ 7,918,00 บวบ

5 . ราคากกาง 7 ,918 .00  บาห

6. รา©ขึ๋อผูเลนอราคา ปิคังริ!

รายการ'ฟ้จาระยา เลขงร®จัาสัาผเสิยกาป๋อวกร รายจ!©ผัเลนอราคา ราคาส์เสบ©

1 ลายทาบ ฟ้อเป๋น©ะโหล่ลำรองใบการนำ^?กษาเครองจักรก?! โหํอยูโนลภาทพร้อมโขํ 
งาบในกํจกรรบคางๆ พง©งคการนวหารล่วบจังหวิดข®ลา 5959999020612 ร้าบนบล่ยฟ ้ยง อาหลยยบคร้ 7.918.00

7 . มท1ด?นการคัคเสิ©ก โคแก่

ลำคบ
เลขปร®จาคัว 

ผูเสิยภาป๋อากร ชึ๋อยู้ขาย
เลขๆมคัญญา 

โบร?นฃ 6*09
เลขหึ๋ส์ญญา /

โบล๋ังข้ึ©
วิ,นห่ึ‘ลำล ํอ ุเโ/ /

ใบฟ้งข๋ึอ จัาบวบเงย ลดาบ®สัญญา เหคมลล่คัด!?อก

1 5959999020642 ร้านเม่นชุยเส์ยง ป็าหลยยบ?เร้ 640410310921 0 1 9 ^ 2 5 6 1 11/05/ 2564 7,918,00 ส้งงาบครบกวน เปึบยู^ผอบบด*รง®าบฬอบโขV(กาหนค



พํ}]ล?เาระสำสัญใบสัญญา

1 . หนาษงาน

2 . เลพํ!โครงการ

3. ริ/อใครงการ

4 . งบประมา!ช

5 . ราคากลาง

อง คการบ?หาร?(วนจงไฬล ยะลา 

64047250715

Vอใลักรองสำรอง ^ลไารองระบบกางๆ} สำห?'บปารุงรกบา;ครึ๋&;สักรกล สัาบรน เ091 รายภาร โตยวธไ?!หาะเจาะจง 

44,415.70 บาห

44,415.70 บาท

6 . ราย'จึ๋อผู่เลน0 ราคา บีสังปี

รายกาฬ จารณ า เลา)ประจาสัวยู้ฟ้อภาบีอ ากร V 'ยา!อยูเส'บอราคา ราคาไฬบอ

1 ใลักรองสำรอง (1ลักรองระนบคาง ๆ) สำฬบปารุงรกบาเครึ๋องสักรภล 5959999020642 ราบบบ^ยเลยง อาหลยยนลร, 44,415.70

7. ยู้ฑIลั?บการสัคฟ้อก ไคัเ;ก,

สำสัช
เลา)ประจาฟ้า •- พาล8เมสัญญา ไลาฟ้สัญญา / สันสํปาสัญญา /

Vเนา'น!ยบ ล?!'ฟ ['ญ ญ '*ยูเ!เยภาบ ีอากร จ ิอ ^ า ย โนระนบ 6-0? ใบลงง!อ ใบลง^อ Vหชุฬเท์คัคฟ้ฬเ

1 5959999020642 รานป่นๆ,ฃแ{ยง อาห/อษนคร 640414311108 0199/2564 11/05/ 2564 44,415.70 ลํงงานครบโ!วน เป๋น^คุโมสมป?เดรงดามเงึ๋อบใจส์สำหนล



พ ^ลาร*ส ์กคญ }โบ ?ญ ญ า

1 .หไ!วยงไน องคการบรหารส่วน&หสัคย ะลา

2  เลขา&ครงการ 64047390516

3 . ขึ๋อ่ใครงการ เอฟ้ม'นํ้าฟ ้น'*รงสันแาฬ*ธุคกรองดักบํ้า

4 . ง ฟ ,ร**!,ไผ 4,307.00 งาท

5 . ราคากลาง 4,307-00 นาท

6 . รายขอผู้โลบอราคา ฐสั*น

รายการฟ้จารโแา เลฬระฟ ้าส ัาผู้เส ิย/!าบอากร รายขอผู้เลนอราคา ราค'สั(เสนอ

1 \5ฬาฟ้นแรงคนดำแส*ชุคกรองดักนา สำหสับรสสักหนา * ชุดหสังส่อยาง ห!!าย*สข 
หะ:แโยน ดค -  ๖๔ 5959999020642 รานบบชุยเลียง &าทลยยนดร 4,387.00

7. ผ ู้^ดรงการคดเล ีอก ไคเ๓

สำดัน
เลข!เระฟ้าสัว 

ผ ู้เส ิยภา5 อากร
าเอผู้ขาย

เลขค,บสัญญา 
ในร*บน 0-09

เลขทสัญญา /
โบสังเอ

สัษพ๋ึทาสัญญา /  
ในสังเอ ฟ้านาบเงน สงาน*!สัญญา เห0 ผลฟ้ดัดโ?อก

1 5959999020642 ฑ บงั่บช ุยเล ียง อา'ทสัยยนคร 640514059632 0200/2564 14/05/2564 4,307.00 ส่งงาบครบถาน เ'ป็นผู้นคุผ31เบคดรงตา!แงอนโ'โ)ที่กำหนด



ล้อยูลสาร?สำดัญในเญญ'!

1. หน,ว ยงาบ องล้การนรัหารล่วฬงหวคย ะลา

2. เอร)ท[ครงการ 64047391589

3. ร)อ่โครงการ ฟ ้อส ัวป ี*ป ้าม ับแรงลัฟ ่า (ป้มแยก) ฟ้าบวน ๒ ลัว สัพรังรถดักสิบล้อบาง ร้น 0 * 7  *๓ *  โ*ยวํธ็!อหา*เจาะจง

4. ง,ยงระมาณ  4,173.00 บาห

5 . ราคากลาง 0,173.00 บวห

6. ราย^อล้เสบอราคา มีดังปี

รายการปีจารโแา เลขไ!ระฟ้าดัาล้เสัยกา*ษปีากร ราย'ฟ้อผเคบอ'ราคา ราคาร่าเลนค

1 ดัวฟ้คป้านบแรงดับคา (ป้มเ1ย็โ0  สํพรับรอดักคนล้อฃไง {บ (1*7 ๙ ^ 5959999020642 ราบ1ป ้บล้แลยง อพดัยยบฅร้ 4 ,17100

7 . ผทีไล้รับการคคเสัน)! ไล้แก

สำดับ
เลนประฟ้าดัว 

ผูเสิยกๆ5 อากร ฟ้อผ'จาปี เลขทุ#เลัญญา
ใบระบน 6*0?

เลขทีสัญญา /  
ไนดัเฟ้อ

รับ'ทีปีาสัญญา /  
ไใ)ดังฟ้อ ฟ้าบานเงน ลอาบะสัญญา เหทุบอทีลัคเสิอก

1 5959999020642 ร้า'นป้น'ชุ่ฃเลยง อานสัยฃบคร้ 640514055600 0201/2564 14/05/2564 4,173.00 ล่งงานครบล้าบ เมีบผไ!คุผสืม!]ดักรง®ามฟ้อบใฬ{โเพน*



ฬ้ยูลลาระสัาสัญใบเญญา

1. หนวยงาน จงคการบ่รรทรล้วน?งห'5*ยะ?เา

2. เพ ท เครงการ 6404754932?

3. จอใครงกไร จ่างห-*'ราชาง เฟ้อใฟ้นการปฎฟ้'คราจการา)จงสำฟ้’ภปสัตองค์การบวัทาร?ทนวังทวัล อานวน ๗ รายการ โคยวํ&เจพาะเงาะจง

4- งนประบา?บ 2,980.00 บาท

5. ราคากล'น 2,980.00 บาท

6. รายฟ้อลีเสนอราคา ปิสังฟ้

รายการทํจ''ร?แว เลา)ประจาควลีเสยภาษอากร รายซอผู้เลนอราคา ราคาาฬาเอ

1 จางหาตรายาง เฟ ้อใฟ ้นการ^งคัฑจภารา)องสำนกปสัคองค์การบรทาฬํวนวังหวัค 3959900086844 ราน'ร'งงษฟ้ลปบลอก 2,980.00

7. ลีส์ใครบการสัตเสือก ไลีแภํ

สำสับ
เลา)ประจาสัว 

ยูเสิยกาปึอากร ฟ้อผากย
เลา?ตุบสัญญา 

ในระบบ
เลา)ที่สัญญา /  

ใบล๋ังฟ้อ
วันฟ้หาสัญญา /  

ใบส๋ังฟ้อ จาบรบเไบ สือานะสัญญา เหตุผล'ที่สัคเสิอภ

1 3959900086844 ราบพงษส;ลปบลีจก 640514000958 0202/2564 14/05/2564 2,980.00 ลงงานครบอวน เฟ้นผู้บีคุผสบงคิครงลาบเงอนใจส์สำทนค



จ้อยู®ลาระสำสํญในสัญเ!เา

1. Vนาฬ'ไน องคกาฬทารสาบจ้ง์ทวัสย®ลา

2 . เ?คสำโครงการ 64027303192

3 . จึ๋อ่โครงการ จ้างจ้อบงารุงรสยนต ทะเ,บขน กร!-๕*1๔'9. น? รสํสครุ5 ส!'ท 0๐ 6-๔ ๕ -000๙  เงลียนหอใอเสิพ!รอบรุงกรถ!ฟ้เ?(ะกจ้อง โดยารเอพาะเจว*จง

๕ งบประ!กผ 27,863.87 บาท

5 . ราคาโเสาง 27,863.87 บาท

6. รายขอผูเลนอราคา บดงส์

รายการทจ“รก!า เลจประจำฟ ้าผเส ิย/กษอ ากร รายไ!!อผุเลนอร''คา ราคาV(เสนอ

1 ขอบงาชุงรกขนคํ ทะเนยบ ก1จ-*:*๕® ยล รฟ้แคชุ;าเบท่ 00๒ -๔ ๔ -0๐๐๙ เปล!โบ .

ท้อใอเสิยพรอบอุปกรถ!V{เกยวจ้อง 0945482000011 บรํงท พธานพาเ&ขย จำกัด 27,863.87

7. ผูฑ1สรบการสํดเลอก ไดแก

ลาฟ้บ
เสจประจำสำ 

จ้เส ิย/ท&อากร จอบจาย
เล า)ค บ ส ั^า 

โนร®ปบ 6^3^
เส พ ี่ส ัถ ^  1 

โซลงจ้อ
ว ัพ ี่ส ำ ส ั^ ^ า  /  

โบ #งเอ จำบวบเงน สถานะกัญญา เห ต ุผพ ี่ส ํดแอก

1 0945482000011 บ่ร้ษพ ฟ้ธาบทา{นํไ]ย จำกด 640214369303 0203/2564 14/05/2364 27 ,863 87 สงงาบครบกวน เงนผู้:]ตุผลบบ้คสรงดาบเงปิบ่1พี่ภาหนส



■ช่อยูลล'!ระสำคัญใบสัญ ญา

1. หน่วยงาน

2 . เลขทีไครงการ 

1  ทีอโครงการ

4 . งฟ ระน า!ข

5 . ราคากลาง

6 . รายทีอผูเลม&ราคา

องค้คารม,รหารสวน'คังห?คย ะลา

64047309210

ชฮแมดเลอร ลำVIรมรถกระบะม'รรทุก หมายใลใโหะเนียม กก -  ยล สำ'มาม 9) คูก ไดข^ร10คาะเจาะจง

3.000. 00 มาห

3.000. 00 มาท 

ปีคังบื้

รายกาฬ จารณ า เลข1(ระสำ คัว ผู้เลียภานีอาภร รายที&ผู้เลนอร'คา ราคาห;?มอ

1 แมคเลอทีขน*ใ/ไ แน ม/ฟ ่? แรงคัน 1 2 ไไลห ์กระแล6 0  แอมา!ดาแหน่ฬวลน1น่าV 0953544000323 หจก.กอกฟ้ทเจรญการยาง 3,000.00

7 . ผู้ที1*1นกาาค ังแ& ไไค ้แน ่

ลำ คัม
เลขนีระสำคัว 

ผู้เสันภา5 อากร ทีอผู้ขาย
เลขคุมสัญญา 

ใม'ระนม 6 -6 ?
เลฟ ่ส ัญ ญ า /  

ไมสังทีอ
สํบทีลำสัญญา /  

ในลงที'อ สำนวนผม ลโทนะสัญญา เหชุ&ลทีคัคแอก

1 0953544000328 หจก ค็อกนีทเจรญการยาง 640514054281 0204/2564 17 /05 /2564 2,700.00 ลํงงานครนน่วม เปีมยูนคุโมสนบัตครงคานผอบไขทีก*าหนโ!



ข้อ^กราระ!สำคัญใบสัญญา

\ ,  ทน่ว ยงาบ องค์การบสัทารส่วนคั}ทสัคย ะลา

2 .  เ?พ ี่โก รงก าร 64047354120

3. จอใดรงการ จางจอนแล*บาชุงสักษาร?เภลยก'นค์อยาง ท}ภอIลจ*ะเป๋ยบ

4. งบประ}ภ!ข 99,000.00 บาท

5 . รากากลาง 99,000.00 บาท

6 . รายจอผูเกบอรากา แสังนื้

1* ร)๓ โกย153เอ'ทาะเจาะจง

รายการทจารณร เลรประจาคัรผูเสิยภาษํอากร ราพ ี่อผูเสนอราดา ราคาทึ๋เลนอ

1 จาง'จอนและ'ป้า}งสัภษาร0 เก?อสืบ ค์อยาง Vพาย'.ล'จ'Vเะ เป ีย1บ กก -  0801 1929900555091 ราน เคเยม-แทรกเดอร 99,000.00

7 . ยูท๋ึใดสันการสัดเทึฃ■ า ใค!เก่

สำสับ
ษ ฟ ร*อ ็าค ัว  

ยูเสิยภา'&อากร จึ๋อผูจาย เกขคุ}!สัญญา 
ใบระบน 6-6?

เก'พ ี่ส ัญ ญ า /  
ใน #พ ี่อ

สับทท่าสัญญา /  
ใบ#'พ ี่อ

4าบวบเงบ ก?าบะสัญญา เทตุนพี่ส ัตเกอก

1 1959900555091 ร้าน เกเอ็น-แทรก;กอร้ 640514094268 0205/2564 17/05/2564 99,000.00 สํงงาบกรบค์วน เป๋'นผูม คุ ผล*ณ?เดรงกาม;งอนไพี่สำทนค



ฬํ^ศาระส์าสัญในสัญญา

1. ทนายงาน

2 . เทฬ(โครงการ

3 . ชี่อ'โครงการ

4 . งมประมาผ

องค์กา'รบรัทารส่วฬงทรัคฃะลา

64037504795

ชี่อเครื่&งปรันอากากแนนแยกส่วน จ่านวม ๔ เครื่อง เ^#ใ''{ในสัจการกอฬ์าง องค์กา:นรัทารท,วนรังทรัคยะ?ทโคมว?เอทา#เจาะ?ง

162,600.00 บาVI

5 . ราคากคาง 159,700,00 บาท

6. รายชี่อนเทนอ:าคา ปิสังฟ้

รายลา:ฟ้จารโขา แค?ประจ่าสัาผูฟ ้ยภาป๋อาาร รายชี่อผู้เทนอราคา ราคาทึ๋เทมอ

1 เครื่องงรับอากา* แนบแยกส่วน ทรยมสัคคง เชี่อใฟ้บสัจการกองค์าง 3940700156441 ราบปกรณ์แอร 162,800,00

7. โ^ค ์ร ันการส ัค;ล ีอก ใค์แก่

สำสับ
เคา)'ประ1จ่าดว 

ยูฟ ้ยภา®อากร ชี่อ*(ยาย
เท'นคมสัญญา 

ในระบบ 6 -2?
เท'รเทึ๋สัญญา /  

ใบสังชี่อ
รันชี่,สำสัญญา /  

ใบส ัง!อ จ่านวนเไน ทงามะสัญญา เททุม&ส์สัโฟ้อก

1 3940700156441 รานปกรณ์แอ: 640514029455 020๙ 2564 ไ ?/05/2564 159,000.00 ส่งงาบครบค์วน เป๋นผูนคุ*แสนบค®รงทาบเง๋ึอบใยVIจ่าหนด



ขํอ^&ล'าระส์าจัญI’นสั

1 ทน่วยงาบ อ ;กการบรทารลวนจังทวั&ยะลา

2 . เลขวิ!โครงการ 64057009660

3 . ข๋ึ&ใกรงโ!าร ข่กฬ่อบและฟ้ารุง!กษารถยนดกระบะบรรทุก ท บ ายเลพ ะเบ ยบ  น-0*05*  ชล ใ&อ่ริ&เ0 เท!โเจ-ะ*ง

4  งฟ 'ระมา!ม 6,960-00 นาท

5  ราคากลาง 6 ,9 6 0 .0 0 นาท

6 . รายขอผู้เลนอราคา 2จังนื้

รายการสจาร&า เกจ'บ'ระ'ฟ้าค'วผูเล ยภานอากร รายริ!อผู้เลน©ราคา ราคาฟ้เส'นอ

1 ข่างข่อบและฟ้ารุงรกนารถยนตกระนะบรรทุก Vมายเลข'ทะ;ฟ้ยน บ-©*®0  ยล 0953544000328 ท’เก.สือกฟ้ทเจริญการยาง 6,960.00

7 . ผ ู้^ควันการคดเส ือก ไข่’แก

สัาสัน
เลขฟ้ระฟ้าจัว 

ผู้เสยภาษอากร
ซึ๋อผู้ขาย เลขทุบสัญญา 

ไน'ระนบ 6 -09
เลพ ั๋ส ัญ ญ า /  

ใบ สังจี้0
วันทึ๋'ทาสัญญา /  

ใบส่ง'อ© ฟ้า'น'ในเงน ลถานะสัญญา เทคผลทจัดเสือก

1 0953544000328 ทอก,คอ กพ์ทฟร ญกา ร ยาง 640514107573 0207/2564 18/05/2564 6,960.00 ล่งงาบกรบข่วน เฟ้นผู้:]คผสม'บดัดร?ควบเงึ๋อ นใพกำทบด



จอ^คลาระสำคัญในสัผญา

1. พนาย*าน

2 . เสไ)ทั๋เ'ครงกา!

3 . ขี่อ่'โครงการ

4 . ง๖ประบาอ!

องล้การบริพารล้วนจ่ง้หวัค&ะคา 

64057005674

ร้ีอวัสหุสำนกงาน เพ®ใฟ้มการบคูฟ้คราไ)การของสำปักปสัค องล้การบริทารล้วนขังพวค จามวน เ&* รายการ โ*ยริริเป็น'าะเจาะจง

50,566.00 บาท

5 . ราคากลาง 50,566.00 บาท

6 . รายขี่อผฺเสบอราคา ปีคังน

รายการฟ้จารอ*า เลขบระจ่าคัว ผูเส ิยกา5 อา กร รายขี่®ยูเลมอราคา ราคาที่เลนอ

1 ขี่อวัสหุส์าปักงาน เพึ๋อใขํในการบฎบคัฑขการของสำปัก,ม่คัค ©งคภารบริหารล้า'บ 
ขังทวัค 0953531000049 ล้าง'ทุนล้าบ'จาสัค ยะสานริ^รอ! 50366 .00

7. ยู้ทโล้ริบการสัต เล ืจก ไล้แก่

สำคัน
เลขบระจ่าคัร 

ยู้เส ิยกาบอากร
ข ี่อ ^ าข เสขฤมสัญญา 

โมระบง 6 -0?
เลขที๋สัญญา ^ 

โบสังร้ี0
วันทสำสัญญา /  

โบคงร้ี® จ่าบานเไบ คอานะสัญญา เทตุผลทีคัสเลือก

1 0953531000049 ล้างหุนล้วบจ่าสัค ยะคาบริ^รอ! 640514150259 0204/2564 เร /ว ร /2564 50,566.00 ส่งงานครบล้วน เ,ป็นผู2 คอ*สนบค*รงคามเงอน,ใใเทกาหนค



ข์อ^อลาระล่าสัญใบสัญญา

1. Vเบ์วอง'ใบ องล่ภารบรํหาไล่วฬงหไคยะ?า

2 . เลขทั๋โครงการ 64057008639

3. จ่ี&โครงการ จาง'ล่อมแ?IVบ*ใรุง!’/‘เษารโ)'ธุดเจาะ'ย่อ'ไ!'าคบ หรฑฃเลจหะเบอน ยล โกยไร;ตเาะเจาะจง

4. ง'บชระฃาผ 72 ,032 00  อาห

5 . ราคาภกาง 7 2 ,0 3 2 0 0  อาห

6. ไาขจี่อผูเ?บอราคา ปิคังฟ้

รายภารหจาร&า เกข'ประล่าคัวผัเสิ ยภาขํ}อากร ราบจี่อผ้;ลนอราคา ราคาVน^นช

1 ล่^อนและบ'าชุง{กบารกตุกเจาะป ้าใ}าคึ๊บ หมายเลขหะเบํยบ ๙0-๕*1*๕ ยล 3920400470507 ล่างนุ'บส่'ในลาม''ญ ถูวั®เนยบตแหรคเดอไ 72.032,00

7 . ยู้สัIครบโทรคัดเสือก โล่แก

ล่าคัน
เลข1เระฟ้าคัว 

ผูเสิVภาษีอาภร จี่อผู้ขาย เลรเต ุฬญ ญ า 
โบระบบ อ-(วิ?

เลขหั๋สัญญา /  
โบสังจ่ีอ

วนหฟ่าสัญญา /  
โบส์งจ่ีอ ล่านวไเฟ้น ลอาบะสัญญา เหตุ&)?เฟ้คัคเล0 ก

1 3920400470507
ล ่าง^ นลว'บลาไ!ญ ถู่สัเแบยบคํ 
แหร'คเค อร 600514175976 0209/2564 20 /05 /2564 70/300.00 ล่อรา'บกรบถ้วน เใ}บผูบคเนลมบดัดรงค ามเงอบโขส์กำหนด



จอยูลสาร5สำคัญ1ใบเญญ!

1. \โน่วยงาน องคภารใ.เริVก'รล่าบจํงII?ดยะลา

2 . เคจทเครงการ 64057217682

3 . ๆเอ่โครงการ ร้างจํอนและบาริงริก*ารอบรรทุกเหท้าย ๖  ออ ทผา41โพทะเป ิอบ ๘©•๘^*๔ ยอ โคยริ?เอทา*(เจาษจง

4 . จฟ รษ น 'ไผ 24,260.00 'ปาท

5 . ราคากคาง 24,260.00 บาท

6 . ราฟ ่อผ ูเอน อราคา นคังฟ้

รายการฟ ้จารผา เอาโงระจำคัวยู้เสืยภ^6 อากร รายจอยู้เลบอราคา ราคาทึ๋เล'นอ

1 ร้างจอมและบา^ง?ก'ษารลบรรทุกเทท้าย ๖  ลอ หมายเคา)ทะเป้ยบ ๘©-๔๒๒^ ยล 0953544000328 ท จก.*อก&หเจริ ญโทรยาง 24,260.00

7. ผัท ั๋เครบการคดเลํอก โคแก,

คาสับ
เลอ'บ'ร*1จำสัว

าเอผุๆเาย
เอ'จ!]บ:สัญญา เลๆโทสัญญา / จํบทึ๋ทาสัญญา /

คพนจสัญชุ'ไยูเส ิยภาป้อากร ใบร#บบ 6 -0? ใบส ังเ0 ใบสังจ๊ีอ จำนานฬํน

1

(ะIเแ1 1

1 0953544000328 ทจก.*อกพทเจริญการขาง 640514232322 0210/2564 25/05/2564 24,260.00 ล่งงาบครบอวบ เป้บผูมคุ ผเณบ้คครงคานเงึ๋อบโจทกำหนด



(สำเนา)
ป ระ กา ศอ งคภ์ ารบรหา รสว่นจงัหวดัยะลา

สอ์ง ประกาคผูช้นะการเสนอราคา จา้งสอ่มและบารงรกหารถยนตข์องกองคคงั ยีฟ่ อ้ม ีค่ชบุ? หมายเลขทะเปยิน
ก-๔ง© ๙  ยล จา้นวน ๑ คนั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ดามท ีองคก์ารบรหารสว่นจงัหวดัยะลา ใดมโครงการ จัางสอ่มแสะบาชงุจกัหารถยนตข์องกองคลงั ย่ีฟ้อบ 
คชบุข หมายเลข'หะเบยบ ก-๙©©๙ ยล จา้นวน ๑ คบัโดยวธิเีฉพาะเจาะจง นน

จา้งสอ่นและปา้}งจกัหารถยนตข์องกองดคงั ยีห่อมดชบุ? หมายเลขหะเบย'น ก•๙©®๙ ยล จา้นวน *  คัน 
ผไูคจับัการคดัเลอก ใดแก ่หจก.คอีกฟท้เจรญการยาง {ขายสง่,ขายปลก,โฟบ้รการ)โดยเสนอราคา เปน็เงินทัง้ 
สิบ ๓๒,๔๔๐.©๐ บาท (สามห ม ีน่สองพบัสีร่อยลีส่บิบาทถว้น) รวมภาษมึลคา่เพบแสะภาษอืน่ ส่าขนส่ง สา่จดทะเบยน 
และคา่ไขจ้า้ยอืน่ๆ ท้ังปวง

ประกาด ณ วันท่ี ©๙ พฤษภาดม พ.ศ. ๒๙๖๙

สำเนาถกูคอัง

บาล ทวหิงคค์กัส ์
(นางมาล ีหวี'พงตคั์กดึ)้

ผูอ้ำนวยการกองคคงั
ประกาดขึน๋เวบิวนัท ี®๙ พฤษภาคม ๒๙๖๙ 
โดย บางมา? ทวพิงคค์กัด ผูอ้านวยการกองคล'ง



ค้อยูล๙าระสำคญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เพ ท เครงกา}

3. จอโครงการ

4. งนงระนา{ฆ

องค้การน'ริVทรค่านจํงรงรัลย 80 า 

64057212589

ฟ้อวลคุสำนกงานเฟ้อใค้สำหรับการ,ปฐ,ชดงาพองเจ้าหนาท ึ่กองการศกบาศาลนาและรัค)บธรรนจำนาบ& เชรา*การใคยวแแพาะเจาะ04

11,326.00 น™

5 . ราคากลาง 11,326.00 บ™

6. ราย!เอผไ?-'นอ'ราคา ป็สังฟ้

รานการฟ้จารโแไ !พา]ระจำสัายูเสัฃภาษี©'ใกร Vอฟ้©จ้ฬ.น©ราคา ราคาฟ้าลน©

1
ฟ้อ'รัลคุสำ'นกงาน เฟ้อ'ไซสำหร้นการงฎปัสืงาน'จองเจาหนา'ทีกองการสักนา ศว?นา 
และรัต]นธรรบ 0953531000049 ค้างทุนลำนจำกค ยะลานรั^รณ 11,326.00

7 , ค้ทไค้รับการสัคเสิอก ไค้แก

เลจงระจาสัว -  * เลจคุนสัญทุา เลขหสัญญา / รันฟ้ทาสัญญา /
ลกาบะสัญญา เหคุผลฟ้คลเสือกลาดบ ผูเสิยภาษีอากร จอยูซาย ในระนบ 6 -0 ? ใน สังฟ้อ ใบลงฟ้อ จำบวบเงํน

1 0953531000049 ค้างค้นลวนจำกล ย*'ลาบรับรณ 640514282001 0212/2564 27/05/2564 น ,326.00 สงงานครบถวบ เป็นยู้มคุณสขปั?เตรงดาบเงอบใขฟ้สำหน?!



จ้อ^ลสาระสำสัญใบสิญญา

1. หนวยงาน ธงค,การบ,IV'ารส่ใบ'สิง'หรั?185ลา

2. เสใ)'9เ1ค'รงการ 64057214956

3. ใเอ่'โครงการ จ้างทา®รา4ทง จ้าบวน รายการ เพ ึ๋อโฟ ้บการปฎงคราจการจองก&ง^ท?คาสดรและงบประมาเแใ*ย^เอพาะเจาะอง

4. งบประมาผ 3,530.0ว บาท

5 . ราคาโเลไง 3,530.00 บาท

6. ราย?!อผไสบอราคา ปีสังฟ้

ราอการฟ้จารโ!เา เสขประจ้าตวผู้เสิฃภาษอา กร รายใเงผู้เสนอร'’คา ราคาทเสบอ

1 จ้างส ัาดรายไง เทอใจ้โบการปฎบ®ราใ)การใ)องกองยุหเรคาส®ร และงบประมาผ 3959900086844 ราบV(งบ?เลปบสอก 3,530.00

7 . ผู้ทโครับการสัคเลอก ไค!!กํ

สำสับ
เลชประจ้า®ว 

ผู้เสิยภาบือากร & เผ ู้ราย เสา)ฅุมสัญญา 
โบระบบ 6-00

เลา)'ทสัญญา /  
ใฟ เงจอ

รันททำสัญญา /  
ใบสัง'จอ จ้าบวนฬํบ ลอาบะสัญญา เหตุผลทึ๋สัภเสีอก

1 3959900086844 ราบพงษ?สป๋บลอก 640514257766 0213/2564 27/05/2564 3 ,5300 0 ส์งงาบครบถัวบ เฟ้บผู้นคุผสนงดิ!ดรงดานเงอบโจทีสำหน?เ



ขอยู?ลาระฟ้าวัญใน!ชุชุา

1 . หบ ํวผาน

2 . เลจทเครงการ

3. ปึอ่โครงการ

4. งบป'ระ!!1าเข

5 . ราคากลาง

6. รายรํ!อผูเล'นอราคา

องคภวรนวัหาร?,วนจํงหวัคย ะ? า

64057402921

จางหมหกำ?')วายพระหฬยนงค? สมเกํจพระนางเจา?เนิคา ฟ้แรชุ-ธาพํมลสักษฌ พระนรนรา?ปิ .นองในวันเจ?มพระจนมพรรษา ในวันทึ๋ *  มธุนายน ๒๕๖®: โคย'ไ?เจ'พาะเจ*ะรง

18.000. 00 นาพ

18.000. 00 นาห 

ปิ^งฟ้

รฯยโฑรฟ้จาร?แา เลจประ}จำวัวผูเสิยภาษอาภร ราแร์เอผ1?'นอ'ราคา ราคานิเสนอ

1
นิมหํคำโ)วายพระพรวัยมงคล ลมเสืจพระนางเจวสุนิคา ฟ้^'รลรา'ทมลสักษณ พระนรม 
รา'จํป็ เส์ยงในวันเอลมหระขนมพรรษา ในวันห ๓ มชุน'ายบ ๖๕{ะ,๔ 3100903017141 หบังสิป็นิมพ เอ เจย รุ]เคย 18.000.00

7 .ยูฑ1ครันภา:^ตเลีอกไดัแก,

สำวัน
เคนประจำวัว 

ยูเส ิยภาษํอาภร ขอนุ้จาย เลขคม?ชุ!ชุ!า 
ใบระบน 0-2?

เลขพ ึ่ล'ช ุช ุา /  
ในสังขอ

วันร(คำสัญญา /  
ใน?งจื้อ จำบกาฬป 71อา*แ1ะ!)ชุญ''! เห ต ุผฟ ่ว ัคฟ ้อก

1 3100903017141 หนงนิอพมท์ เอ เว ัย  ช ุเคย 640510359537 0214/2564 28 /05 /2564 18,000.00 ล,งงานครนอวบ เบันผนคุโษลมบัคครงตาบเงอน'ใจV(คำ ทนค



( สำเนา)
ประกาศองคก์ารบ?ทารสว่นวงัหวดัยะลา 

เรีอ่ง ประกาศผูข้นะการเสนอราดา
จา้งขอ่มและบาชงุวกัษารถกระบะบรรทกุ หมายเลขหะเบยีน บ-๓๑๒๗ ยล

ดามที ่องคก์ารบ?ทารสว่นวงัทวดัยะลาโดมโครงการ จา้งซอ่มและปารงุวกัษารถกระบะบรรทกุ ทบาย 
เลขทะเบยีน บ-๓๑๖๗ ยล นบ

จา้งซอ่มและบาใเงวกัษารถกระบะบรรทกุ หมายเลขทะเบยีน บ-๓๑๖๗ ยล จา้นวน ๑ คบ ผู!้ดวั้บ 
การคดเลอืกไดแ้ก ่ ราบ แอร แหศ ซาวคโ์ดยเสนอราคา เปน็เงนทัง้ลบื๘ ,๖ 00.๐ ๐  บาท(แปคพบหก?อยบาทถวน) 
รวมภาษมลูคา่เพมและภาบอีึน่ ค่าขน?(ง คา่จดทะเบยีน และคา่ไขจา่ยอนๆ ทัง้ปวง

ประกาศ ผ  วนัที ่ ©๘ หฤษภาคม พ.ศ, ๖๕๖๙ 
จารก ไขยประภา

สำเนาฐกตอง

มาล ีหวพีงคศ์กด 
(บางมาล ีหวพีงคด์ก้ด)

ผูอ้านวยภารกองคลง
ประกาศขึน้เวบีวนัที ่๑๘ พฤษภาคม ๖๙๖๙ 
โดย นางมาล ีหวพีงคค์กดึ ๋ผูอ้านวยการกองคลง



(สำเนา)
ประกาศอ ง ค'การบ?ทา รส์ว นจง้หวดั ย ะลา

เ1อง ประกาศผูช้นะการเลบอราคา จา้งซอ่มและบาชงุวกัษารถฟารม์แทรกเดอรล์อ้ยาง หมายเลชทะเปยีบ คด-๗®
จา้นวน ๓ รายการ โดย?5เฉพาะเจาะจง

ตามห องคก์ารบ?หารสว่นจง้ทวดัยะลา ไดมโครงการ จา้งซอ่มและบารงุวกัษารถฟารม์แทรกเดอรส์อัยาง 
หมายเลขหะเปยีน ตค-๗๑ จา้นวน ถา รายการ โดย??เฉพาะเจาะจง น้ัน

จา้งซอ่มและบารงุวกัษารถฟารม์แทรกเตอรล์อัยาง หมายเลขทะเปยีบ ตด•๗๑ จา้นวน ถา รายการ ผูเ้ดว้บั 
การคดเลอืก ไดแ้ก ทจก.คอกพทเจ?ญการยาง (ขายสง่,ขายปลกี,ใทบ?การ)โดยเลนอราคา เปน็เงินทัง้ 
สิน ©๑,๔๘๐.๐0 บาท (หนงทมึน่หบงพนัสร้์อยแปดสบิบาหลวัน) รวมภาปมีลูคา์เพมและภาปอีน คา่ขบลง่ คา่จด 
ทะเบยีน และคา่ใชจ้า้ยอนๆ ท้ังปวง

ประกาค ณ วบัที ่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ค. ๒๙๖๙

สำเนาถกูดอ้ง

มาล ีทวีพงคส์กัด 
(นางมาล ีทวหีงคส์กัด)

ผูอ้านวยภารกองคลงั
ประกาศขึน้เวบวนัที ่๒๑ พฤษภาคม ๒๙๖๙ 
โดย นางมาล ีหวหีงคส์กัดึ ๋ผูอ้านวยการกองคลงั


