
ข!:^สสาระส์าค่ญไบสัญญา

1. ทน์วยงาน อง*การน?ทารลํวฬงฬดจะลา

2. เสฬเใศรงก,าร 64057210263

3. จ้ีอ่ไกรงการ จ้ี'อกระVจกน้ีา'รอนชุญญว!กา* •กรฃนทีโเรจงจา ขน1าด,ขร'รชุ 0.๓4 สํดร

4- งนปร*นาณ 8,400.00 นาท

5. ราคากลาง 8,400.00 นาท

6. รายจี้อผู้เสนจราศา ปิดังนี้

4านาน ๖ * ใน เทจไจไนกองยุหธคาสดร์แล*(งบใ]ระนาผ ใดย่วจ้เจทา*:เจาะจง

ร■เยคารทิจารเนา เสจประจา ดัใผูเสํยภา'ฟ้อากร ราย'ใ)อผแสน0ราคา ราคาท๋ึเลนอ

1
จ้ี®กระบอก'บาร?เนธุญญากา* ทรอ3เท/ไรจง'จา ใ)บาดบรร^ 0.๓4 ลิ*ร เฟ้จ่ใจในกจง

0955535000096 ยะส-เทช่ง,วนลง 8,400.00
ยุทธศาสตร์แสะงบประฆากเ

7. ผูทIคํ'?นโทรคัดเสิจก ไดแก

ส่าดัน
เลขปรฬฬว  ̂ " เสจ?]นสัญญา เส,แส์สัญญา / สัฬเ,ดัาสัญญา/

จานวนเงน สกานะสัญญา ฟ่ II II
ผเสิยภา'8จากร

จอผูใ)วข
ในระบน 8-6? ในสังจี้0 ในสังจี้0

เทชุผลทคดเสอก

1 0955535000096 นะ?เาทยูง,'ใบลง 640514303725 0217/2564 01/06/2564 6.400.00 สงงานครนกวน เฟ้นยูนชุผสม'ป๋ดดรงดานเจจน'ใใ)V1ส่าทแด



จอ้ยลูสาระเาคญไ่ษสญืเ/1

1. ทบวองาบ

2. 11111'V(โครงการ

3. ร้ือ่'โครงการ

4. ง'บXเระฆาโป

5. ราคากลา*

6. รายร้ือผูเลบอรากไ

องค์การบ?ทารล่าบจัง้ทวก 0*ลา

64057078662

จ้าง'จ®มและบ่าชุงรัก'Vไร0ยบล่ หนายเลใกาะเบยบ กร*66ะ๘ ยล า^าบ่กปลตองค์การบรํทารล์วบจังหจักโกยไผปิหาะเจาะจง

1.260.00 งาท

1.280.00 งา'ท

ริ/ตงรื้

รายการฟ้จ'’ รเนา เลนประสำสํว้ผ เสิยภ''ษิอ ากร รายรื้อ{เสบอรากา ราคาส์เลบอ

1
จ้าฬํอมและบ่า^จักVIรกยบด หมายเลนทะเบ่ยบ กรฯ? * * &  ยล •ของสำนกปสัค 

องค์การฃรหารล,วบจังหวด
0953544000328 หจก.ดัอโห™เจรญการยาง 1,280.00

7. ผู้^ล้?’บการดัก;ลํอก ไล้แก

สำดัง
เลนประสำดัา 

ล้เสิยภาษอากร
ร้ือผูจาย

เลนคุมสัญญา 

ใบระบบ &'(ะ!5

เลนท่ีสัญญา /  

ใบลงร้ือ

จันท่ึ'สำสัญญา /  

โมสั่งร้ือ
สำน'รบเงบ ลอาบะสัญญา เหคุมลท่ีดัคเสิอก

1 0953544000328 หจก.สัอกสห;จรญการยาง 640514286414 0218/2564 01/06/2564 1,260.00 ล่งงาบกรบล้วบ เป็น{ริ/คุผสมปัตํดรงตาบเงอบโนท่ีกำหนด



จ้อ^ล0าระสัวสัญ่ใบสัญญา

11 ทนํวยงาน &งคการบV)รก่วบ?งฬคย*:ลา

2. เลา!'ทีใ*รงการ 64057214472

3. ขอใครงการ จ้างจ้างช่อฆปา}งรอยน# ทฆานเพทะเปิอบ กร-5453 ษล รทสครสัโน1ท 002-46-0012 ใคยวรเอทาะเซาะซง

4. งบงระมาณ 3,000.00 บาท

5, รา#ากลาง 3,000.00 บาท

6. ราย?เอผูเลบอราคา นกงน'

รายการฟ้จาร*ขา เลขประจาดวยู้เสิน;ท#อากร ราย?เอยูเลบอราคา ราคาทีเลนอ

1 จ้าง1ข่อม'บา}งรถยบต ทะเ'ปิยบ กา!-5453 ยก รสั?1ครุภก*ไ 002-46-0012 1900400060091 รำน แอรํ แท* ซาว# 3,000.00

7. ผูฑใกรบโทรคตเสิอก ใดแก่

ส์าสับ
เพ ป ระ6าคว้ 

มเ&ยก'าษึอากร
ทีอผูขาอ

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ 4-09

เลขท่ึสัญญา /  

ใบล์งส์อ

วนทีปาสัญญา /  

'ใบลั๋*จ้ป็
จานวบเไบ ลกาบะสัญญา เทชุฬุทีคลฟ้อก

1 1900400069091 รำบ แอรํ แทค ซาวล 640514246445 0219/2564 01/06/2564 3,000.00 ลํงงาบครบจ้วบ เป๋'บยูมคุโ11สนนัฅิฅรงตามเงอบ,I1จ'ทีสัาทน71



ร้อ^*าระสำคชุ/1บสัญเฐา

1. ทนายงาน

2. าล,ฟ้^ครงถาร

3. พ๋ึโค'รงภ'(ไ'

4. งบ'ปา#มาผ

องค,การนริทาไ*,ไน'จง้หรัค ยะ ? า

64057391531

4
รฬลชุยานทาหนะแ?ะรบลํงสำท?บรถเหรถเลอร, ®๐ 

17,700.00 นาห

5, ราคากลาง 17,700.00 นาท

6. ราย^อ*โเสนอราคา ฐสํ'งฟ้

ออ หนายเลาเทะเปิยน ๘©-๔ษ#* ยล โคย่วธ1อ1ทาะเจาะจง

รายภ'ารห,จารผา เลขปิระสำคัาผู้เสิยภาษอา กร รายขอยูเลบอราคา ราคาหีเสนอ

1
ร 0รัสชุขานทาหนะแ?ะร*บสงสำหรับรถเทร?เลอร่ 9 9  ลํ& หมายเลขทะเปิยน ๘©- 

๙ ^ ๓  ยล
0953544000328 ห จก^อกฟ้หเจริญการขาง 17,700.00

7. น^ครันการ?โคเ3อกใค'แก่

สำ?เบ
เสฬระสำสัว 

ยู้เสิยภา#ยาภร
ขอผูราย เลขต ุม^V1

ใบระบบ 6ห3?

เลขท่ึสํญญา / 

ใบลงรอ

รับส์1Vเาสัญญา / 

ใน & &
สำนวบเไน ลอาบะสํญถู!า เหตุผลส์คัคเสิยก

1 0953544000328 หจก.ค็อ ก#หเจรัญก ารยาง 640514385503 0221/2564 04/06/2364 17,100.00 ลงงาบครบถาน เปิบผูมคณ?มบ้คครงคามะงธบใขส์สำหนค



จ้อยูล?าระลำกํญในสัญญา

1. าฉ/วยงาน 04ลการบIVท?ลวฬง'ท'สักยะลา

2. เลขกีโกรงภาร 64057296608

3. ริ(อโกรงการ จ้างเทนาบรการสัดทญาภายในโรงเสัยบลำพะยานระจไบุเกราะท โดยา 010*า*เจา*จง

4. งนประรภ*น 6,000.00 นาท

5. ราลาภลาง 6,000.00 นาท

6. ราย'ซอจ้เสนอ'ราดา ป็สังบื้

รายการฟ้จาระนา เลซบเระสัาสัวผูเลยภาVยากร รายซ®ยูเ?เนอรากา รากากีเลนอ

1 จ้างเทนาบ?ภารตดทญใภายโรงเ?ยนลำ*ะยาประจาบุเกราะท 5901301035231 นายเอก สัภฟ้&ง 6,000.00

7. ยู?{โก้สัแโทรสัดเ3ฉภ ใเก้ฬํ

ลำค1น
เลขประสัาสัา 

ผูเสิยภาVซากร
ซ่ือยูซาฃ

เลVเมสัญญา 

ในระบน 6*6?

เลาเทึ๋สัญญา/ 

ใน#งซ่ือ

สันทฟ้าสัญญา /  

ใบสังซ่ือ
จาบาบฝ็น ล*!'านะสัญญา เทคุนลห๋ีสัดเสือก

1 5901301035231 บายเฮก สักเมยง 640514370740 0222/2564 04/06/2564 6,000.00 ลงงานกรบ*ทน เป็นยูนคุผลนป็ติกรงดามเง๋ึอบใขกีกาทบด



ลํอ^ลลาระส์ๆสัญ)ในสัญญา

1. าโน์วลงาบ ลงลํการฬหารลํวบจํง้ฬคขะรา

2. เรา)'ท่ึโค'รงการ 64057280707

3. าเอ่โครงการ ลำง1จอมแระนำ}งรัโเบารกซอม'นำ}3ลาดยาง หบายเ?เจหะเป๋ยน ๘©-1ผะ?*. โคยวรํเอหาะ;จาะจง

4. งนงระมาณ 16,664.00 บาท

ร. ราคากลาง า 6,664.00 บ’™

6. ราฟ่&ผเลน©ราคา 5 สํงฟ้

รายการฟ้จาร[นา เลจงระจาสัไผูเสิยภาป๋อากร ราย^อผูไลนอราคา ราคา,ห๋ึเลนอ

1 ลำงจ&บแระง'̂ ง?กษารกจ์อมนํทุงลาคยาง ทบายเลจหเก'ปิยน ๘©-!***๙๖ 5959500019246 ■ฐ'ยการจาง 16,664,00

7. ผู่&ค?ชก7รคัคเลํอก ไคแก

สำคัน
เลจงระกำคัว 

ผู้,เสืยภาษีอากร
จ๋ึอผู้จาย

เอ1จคุบสัญญา 

โนระบบ 6-0?

เสจห๋ึสัญญา /  

ใบสังจ้ี©

วนห่ีหาสัญญา /  

ไนสังจ้ีอ
กำบวบเไน ลกานะสัญญา เทธุผลส์สัค;ลอก

1 5959900019248 จยการจาง 640514305700 0223/2564 07/06/2564 16,664.00 ลํงงานครบกรน เป๋บผู้บ^ลนบดกรงคาบฟ้อนไจหกำหบค



จ์อฆสเฑ'ระสำสัญ่โบสัญญา

1. นน,วองาน องค™รน^ไรส่วบํวังทวัคยะ?!ว

2. เสร)พ่ีโครงการ 64057443681

3. จอ่โครงการ จาง'ท่า0รายาง ฟ้อใช!นการปฎบคงานราจการจองสำนภงวนเสช'!บุการ อบจ. สำนวน ๑9 รายการ โคยโรเอพาะเจาะจง

4. งฟระมาก) 4,320.00 นาVI

5. ราคากสาง 0,320.00 บาท

6. ราขเ!อผูเลนอราคา ปีสังสํ

รายการฟ้จารเนา เสรเประสำดวผัเลียกา®อา กร ราอรเอนเอนอราคา รากฯพ่ีเสนอ

1 จา;ทำดรายาง ฟ้อใจโบการบเฎํนสิงานราจการจองสำนกงานเอจานการ อบจ. 3959900086044 รานVเง&ลีสป้บลํอก 4,320.00

7. ผูพ่ีโควันการคค๓ อก โค้แภ,

สำ*น
เลนประสำสัว 

ยูเสิยภา®อากร '

■
1 เสจคมสัญญา 

โบระบบ 6-0^

เสจพ่ีสัญญา /  

ใบส์งจ่ํอ

วันพ่ีทำสัญญา /  

ใ ชลฟ้อ
จ*เนา'เฟ้น สกานะสัญญา เทตุผลห๋ึสัสเสัอก

1 3959900006644 ร้านพง'ชลีล'ป้ขสํอก 640614045703 0224/2564 10/06/2564 4,320.00 สงงานครบอวบ เปีนยูปีคผลนบตด'รง0) านนอบโร)พ่ีสำทนค



ซํอยูลสาระสํๆด^ใบฟ้ญ ญา

1. Vหํวย'งาน

2. เสาเท๋ึเครงการ

3. ขอโดรงการ 

6. 3ฬร*มาโน

องคการบรหารสวบจงหวํด ย* เท

6405742799?

จางหาครายางเฟ้อไขโบการงฐไ^งาบจองเจ้าหนาฟ้กองภารดกบาดาสบาแสะสัด)บรรรบฟ้านวน 

3,360.00 บาห

5. รา?เากสาง 3,580.00 บาฬ

6. รายจ!อผูเสมอราคา ษีสังฟ้

90  รายการ โดสรรีเอหา*เจาะ'9ง

รายกาฬจารณา เลขงระฟ้าคํวยู้เสืยภาษีอ ากร รายจ!อยู;ลนอราคา ราคาฟ้มเบอ

จาง*าดรายาง เฟ้อใจใบการง)]ง?เงานของเจาหนาฟ้กองการสืกบา ดาแนาและ
0953535000256

 ̂ ส * ,
1

วด]นธรรน
หางทุบสวบจำสัด ษ*คาการไไนหํ (1992) 3,580.00

7. ^ ดรบการสัดเสือกไคแก

ฟ้าสัน
เลขงระฟ้าสัว 

ยูเสืยภาษีอากร
ฟ้&หุาเาโเ

เลขชุมสัญญา 

. ในระบบ 6-0?

เลขฟ้ส์ญญา /

ใบฟ้งเอ

ส ับ ท ห ำ ส ั/  

ใบ^งเอ
จาบ')บเไบ . ลกาบะสืญล า̂ เหดหลฟ้สัดเสือก

1 0953535000256
หำง'ทุนส,'วน'ฟ้าสัด ยะลาการฟ้นห่ 

(1992)
640614052739 0225/2564 11/06/2564 3,580.00 ล,*งาบครบอวบ เษีบยูน็ชุก]11นบค*รงดานฝ่อ'บ'โขฟ้กาหบด



พ้^เฬกข'๗ า*ตุ}ไฬ&3ญา

1. หนรองาบ องคการบรัหารล้วน?งห'รัดอ*ลา

2. เลฬเ1ครงการ 64057391217

3. รํเอโครงการ 4อรัลตุยาบทาหบะและขบล้งสำหรับรถฬวรมแทรกเดอรสอยไง หนายเลขหะเบอบ ดก-๗*! โถอวแฉทา*เจา*จง

4. งฟระนา:บ 22,200.00 อาห

5. รา*ไ?*'าไ 22,200.00 บาท

6. รวยขึ๋อผูเลนอราคา ปีส์งน็้

รายการหจาร?แา เลข'ประจำดวยู้เสือภาปีอา กร รายขอ^เลบอร"คา ราคาห๋ึเลนอ

ส์อวลลอานหาหนะและขบลงลำหรับรกฟารมแหรกเดอรคอ&กง หมาอเลขหะเปียบ
1

ดค'•̂ ®
0953544000328 VI จก.คอกพหเจรํญการยาง 22.200.00

7. ผูทIครันการดดเลอก ใดแก่

ลาดน
เลขข)รง??าสํว้ 

ยูเสิยก'าปีอากร
ช๋ึ&ยู้ขา!]

เลขตุมสํตุ!ตุเา 

ใบระบน 6-0?

เลขห๋ีส์'ตุ/ตุ)า /  

ใบส่ํงขอ

ว้บห๋ึสำสัญญา /  

ในลง'ข้็อ
จาบ'วนเงํบ ลถานะสัตุ!ตุ!า เหตุผลส์สํ?แลอก

1 0953544000328 หจ ก.คอก*)หเจใญการยาง 640610044574 0226/2564 14/06/2564 21,900.00 ล'นาบครบกวน เฟ้'น̂ ปี ตุเบสฟ?เครงคามเงกบเขฟ้สำ'ห'บ*



ท้อ^สาระสำคญในสัญญา

1. หน่ายงาน &งคการบ,! Vกาลวบรังหวคย ะสา

2. เลฬใครงการ 64067018205

3. ไ!อโครงการ จางท้อมแกะบำรุงรักพรลบรรทุกเทท้าย 0  กอ หมายเกาเท#เปียน ̂ น&&& โคย^อหาะเจาะจง

4. งบประมาณ 13,420.00 บาห

5 . ราคากลาง 13,420.00 บาห

6. ราย^อผู้เ?บอราคา มคืงฟ้

รายการฟ้จารฌา เลอปร๗ าตวผัเสิยภาปีอากร รายยีอผูเสบอราคา ราคาทึ๋เสบอ

1 ท้&มและบำรุงรักพรลบรรทุกเทท้าย ๖ ท้อ หมายเลาเหะเปีฃบ ^0-๖*** 0953544000320 หจก.คือภฟ้ทเจรัญการยาง 13,420.00

7. ผ้ฑ๋ึโค้รบการสัเๆเกอ ก ไคแก

สำสัน
เกชประรัา*) 

ยู้เสิยภาปีอากร
4ชะ̂ &าน

เลา)ทุมสัผญา 

ใบระบบ 0^3?

เกไ)ทึ๋?ญญา/ 

ใบสังยอ

รับหหำสัญญา /  

ใบเ^จอ
จาบวนฬํบ สลาบะสัญญา เหทุผลทคืคแอก

1 0953544000328 หจก.คือ กหทเจรญการยาง 640614077317 0227/2564 15/06/2564 13,420-00 ล์งงานครบลาบ เบํนผูมทุณสมบํฅดรงค'ฌเงอนใฬเสำหนค



ขํอ^เทระสำคญในสัญญา

1. หนวยงาน องคการนรํหารล้วน?งหรัคยะลา

2. เลขท๋ีโครงการ 64067087923

3 ขึ๋อโกรงการ 4ธสายกอน'โหรลสัค * ล้อกาฬางานขดในมดสัคหญา สำห!นรถาทร์มแทรกเคอรVอยางดดหญา หนายงเจหะเปียน คค - ๖๖* รัานวน 9  เล้นไคยรอเอหาะเจาะจง

4. งบ,ประมาผ 4,066.00 นาท

5. ราคาภ?เาง 4,066.00 นาท

6- รายใเอยเสนอราคา ปีสัง{โ

รายการหจารผา เลขปรฬาสัใ ผู้เสิยภใปีป็ ากร รายร๋ึอผูไสนอราคา ราคาไ!เสนอ

1
ลายคอนโทรลสัด •ต่อการสำงานรเด่,.บปีคสัคหญา สำห?นรกฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยาง 

สัดหตุา หมายเสใ)หะเปิบน คค - ๖๖&
5959999020642 ร้านน่เนร้ยเลียง อาหลบยบต'ร 4,066.00

7. เล้าVโ?V*สัดVล็อกใดแล้

สำสัน
เลขบระ?าคว 

ผูเสิยภา'Vอากร
ขอยู่ขาย

เลขตุมสัญญา 

โนระนบ 6-0?

เลข'ลีสัญญา /  

โฬ่'งสัปิ

รัน!(สำสัญญา /  

ใน#งขอ
จาบวน^บ สอานะสัญญา เหตุผลทคคแอก

1 5959999020642 ร้านป้บข'ยเลียง อาห#ยยนคร์ 640614144551 0228/2564 16/06/2564 4,066.00 ล้งงานครบลวน เปินยู่มํ คุ เมสนปัดดรงคามส์อน'โขห๋ึกำ'หนล



ฬ ํย ูล  ลาระสำ?ญใบสัญญา

1. หน'ไยงาบ องคภารนรทารฑ์บ?งทวคยะดา

2. เพ?เโกรงการ 64067085707

3. ^อ่ใกรงการ ?0ทมํ0ใ!า สำห?บร?*ราจการโป Vซปายเลาเห#เงย'น ม -  ©๘*๔ สำบาบ

4. ง๗ ร*?มาโข 4,922.00 นาท

5. รากากลา4 4,92240 นาท

6. ราย^อนเทบอรากา ฮสัง'ใ!’

ลูก โดยวํฮืเฉหาะเจาะจง

รายการฟ้จารญา เดจประสำ?วยู;สิ!)ภาป็อา กร รายไเอผูเ,ล'นอราดา ราคาทีเลน3

1 หบอนํ้า สำท?นรกดราจภไรป้ หมายเลจทะ1บยน ม-©๘๙๔ 5959999020642 ราบนบชุ้ยฟ้ยง อาทล๋ัยยบคร 4,922.00

7. น!Xวา?*\ส็อ,โใ ใรํแก์

สำสัน
เดจนระสำสัว 

ย ูเส ิฬา5อากร
จึ๋อ{จาข

เลจก;บสัญญา 

ในระนบ อ-0?

เลา)ทสัญญา / 

ในส์งจอ

วบท?วสัญญา / 

ใบสัฬํ่อ
สำนวบฟ้น ลลานะสัญญา เห^นกVIสัด!สิอก

1 5959999020642 รำบนษจ์ษ;?(ะง อาท?ยอบดร 640614144498 0229/2564 16/06/2564 4,922.00 ล์*งานกรนภวบ เปืบผู่มคุ ผฟ้มา^ลรงดามผ๋ึอนโจหกำหนด



ออ^ลสา15สักดโ!^นสัญญา

1. แนวผวน องค์โ!ารนรินารค์วนจํงฬคษ*อา

2. เออท๋ึโครงการ 64067090260

3. อ๋ึอโดรงการ จา'*ด้อมแอะบ่า!งรพารกกร!?นะ ๔ ประถู VIมายเอพ!*เปิยน กซ - ๔**!ร1 จำนวน

4. งฟรอชา?เ) 3530.00 นาร!

5. ราคากอาง 5530.00 บา*!

6. ราฟ่อผู้เอนอ'ราคา ปิดงสํ

รายแวร โดยริริ;จาไไะเจาะจง

รายการสืจารก!ว เลอประจำต้วผู้เอยภพจากร รายอ๋ึอผู้เอบอราดา ราดาฟ้เลนอ

1 จา'เด้อมแอะ'บ่าชุงริพารอก'ร*'นะ 4  ประถู VIภยเออหะเนิย'น เาๆ - 8^® 5959900019249 จํษ การ'อำง 5530.00

7. ผู้ส์เ'ด้*บโทรคคเสือก ได้แก่

สัา คัน
เลนประจำดว 

ยูเสิยภไฟ้อวภร
^จผู้ชไช

เลนคนสัญญา 

ไนร*นบ 0-21*

เลนห๋ึสัญญา /  

ไนส์งเ&

7น"บ่าสัญญา /  

ในอรซอ
จำนวนเ3บ อฉานะ?จ์^า 'ฟ้*คอ?!*สัอ&อก

1 5959900019248 ฟ้ยการ'จาง 640614108295 023๙2564 1๙06/2564 5530.00 ค์งงานครบด้วน เฟ้นผู้ยคุโนสฟตตรงดาย;ง๋ึจนไอห๋ีสัไ;!นค



จ้อนลสาระสำกญ่ใบสัญญา

1 . เณํวษงาน องสการบรทารลวนฟ้งฬคย&ลา

2. แกเ^กาปีก'ท 60067106524

3. จึ๋อ่โกรงการ จ้างทำครายาง เมึ๋อ่ฟั,'นการปฎบ®รา1จการ1ของ กองลาสา™?เจ ฟ้านวม *  รายการ โคยใรเ'(รทาXเจาะจง

0. งบงร®มาผ 3,150-00 มาท

5. รากากสาง 3,150-00 มาห

6. รายจ๋ึอผูเลน0ราคา ป๋คงบ

รายการไไจารผา เลข!)ระฟ้าคาผูเสิย;าท่5อากร ราฬืเอผูเสนอราคา ราคาV(เสมอ

I จางทำกรายาง เ#อ่ใจ้ใบการบเฎิน®ราฃการจองกองลา&ารผธุฯ 3959900086844 ร่าน'ทงจ้สัลป๋มลอก 3.150.00

7. ผูทIก?ชการคักเสํอก ไสแก

6ากับ
เลขบเระฟ้าคัว 

ยูเสืยก'าา3อากร
จ๋ึอผู้จาย

เลข^นสัญญา 

ใVร®'นม 6*08

เลจส่สัญญา / 

โบ#ง&)

ฟ้นห๋ีทำสัญญา /  

ใบ#ง#อ
ฟ้ามวนเงิน ล?วน®สัญญา เทตุผลท๋ึคคเลํอก

1 3959900086844 ร่านคง*?เสป้บสอก 640614173577 0231/2564 17/06/2564 3,150.00 ส์งงานกรมซวน เป๋บผูน็ทุผลนบ®คร4กาบ1งอม'โข# ฟ้าท'มค



ก้อยูล ลาระสำคณใบสัญญา

1. Vนา64า.น

2. เสาโทโคร*การ 

4ฟ้ลเ'ร5การ

4. งบสํระมาผ

5. ราคาโ!5กง

6. ราย'ขอผูเสบอราคา

ฬก้กา''เบ่ ห̂ารก้ไนจ*ฬคจฬเา

64067057008

*อา?^๖'1นหาา*นะพXVง?!* สัาฬบา?!สักคบ?!86าง ห}ภยเลบ'ต81’0ยบ แค - ๑๖© ใค๙15แ)'ทา#;'าาะ'จ*

27.392.00 บาห

27.392.00 บาท 

ป๋ตงฟ้

รายการฟ้จารผา เลรเประฟ้าสัวผูเลยภารอ าภร ราฟ่อยูเส'บ&ราคา ราคาห๋ึเสนอ

1 ฟ้สคยาบทาหนะและจบล่ง สำหรบรสสัก?เบลอยาง หมายเลขทะเป๋ขบ คล - ๑๖0 0955537000212 บรํสํท ยะลาก้าเหสิก ฟ้ากล 27,392.00

7. ^ โก้รบการสัคเสิ&ก โก้แก

สำตบ
เลฟระฟ้าคว 

ผู้เสิยกา*อากร
จอผูขาย

เลขค,มสัญญา 

ในระบบ 6-13?

เ?ขทลญญา /  

ใบล่งก้อ

วนหึ่สำสัญญา /  

ใบส๋ังก้ย
ฟ้านาบเงํบ ล0านะสัญญา เทธุผลรํ(สัคเลอก

1 0955537000212 บรํสัห ยะลาก้าเหสิโเ ฟ้าภัค 640614144646 0232/2564 18/06/2564 27.392.00 ล่งงานครบก้าบ เป๋1บ^มคุ โนสบ071 ตรงคาม เง๋ึอบใขฟ้กำหนค



ส้อ^ธสัาระสำสัญในสัญญา

Vเน์วองาน องค ์การาฟ ้หารส ้ฬงฬ ’คอะ#ก

2 . เ?ขทเครงการ 64067088792

3. ̂ อไครงการ ^ออางนอก สำทร้นรกกระบะ ๔ ประดู หมายเลรเทะเนียบ เาฃ - ๔๒๙®, ฟ้านวน ๔ เส้นโกยไ3เฉพาะเจาะจง

4. งบงระมา#ฝ 12,000.00 นาท

5. ฑคากกาง 12,000.00 นาท

6. ฑฟ่ยผูเ?นอ'รากา นีสังน

รายภารฟ้จารเนา เคอประจา สัาผู เสิยภาพวกร ราฟ่อผูไคบอร-.คา ราคาฟ้เลนอ

1 ยางนอก สำท?นรกกระนะ ๔ ประดู ทนายเลขหะเนียน กา] -  ๔๒๙®! 0953544000328 ทจ ก.คีอภฟ้ทเจร้ญการ ยาง 12,000.00

7. ยูสั1ส้รนการสัคเสือก ไส้แก

ส์าสัน
เ#*(ประฟ้าสัา 

ยู้เสืยภานีอากร
4อผู'จาย

เ?เอคุนสัญญา 

ในระนบ 0-00

เลาเท่ีสัญญา /  

ในสัง?อ

^นส์ทาสัญญา /  

ไฟ ่งจอ
ฟ้านาบเไน คถานะสัญญา เทดูยฟ่สัคเสิอก

1 0953544000329 หจก.คีอก*เทเจร้ญการยาง 640614144602 0233/2564 18/06/2564 11,000.00 ส้งงาบครบส้วน เนีนผูมดู แงสฟ?!ดรงคามเ1อบไฟ่กาหนค



ประกาศองค์การนวีหารสํวนจังหวัดยะลา 

เรอง ประกาศดูชนะการเสนอราคา

จัางปอมและบาชุงรกษารถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลยทะเปียน ๘©-๕©๗๓ โดยวี?เฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การบรหารส่วนจังห?ตยะลา โล้มโครงการ จัางจ่อมและนารุงจักพรโเบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลข 

หะเปียน ๘©•๕๑ค)๓ โดยวีฐเฉหาะเจาะจง น้ัน

จัางปอมและปาใงจักบารถนรรทุก ๖ ล้อ หมายเลข'หะเปีย'น ๘©•๕*๙?ไ จาน'วน ๘ รายการ ผํโล้รชการ 

สัดเลอก โดแก่ หางทุนส,วนจ่าสัด ยะลาเอส.,ปี.แทรศเตอร {ขายส่ง,ขายปลก,โหนรการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน 

ท้ังสิน ๒๔๑,๒๘๕.©© บาท (สองแสนส์หม๋ึนหน๋ึงฟ้บสองรอยแปตสิบฟ้าบาทถ้วน) รวมภาบียูลส่าเฟ้มและภาปีอื่น 

ส่าขนส่ง ส่าจดหะเปียน และส่าโขจ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

(สำเนา)

ประกาศ ณ วับท่ี *๑ ป็ธุ'นๆนน ห.ศ. ๒๕๖๕

จ่ารส ล้หองช่็น

สำเนาถูกล้อง

มาล ทวีหงศสักด 

(บางมาส หวีหงค์ศภด์)

ดูสำ'นวยการกฮงคลง

ประกาศขึ้นเวีบวันที่ **  มลุนายน ๒๕๖๕ 

โดย บางมาล หวีพงค์สักด ผูสำนวยการกองคลัง



ปร ะกาคอ งค การบรัหารส่วนจ้งห รัด ย ะคา 

เรือง ประกาศผู้ขบะการเลนอราคา

จ้างซ่อมและบา^งรักษารถขุคดีบดีนคะขาบ หมายเลขคะเปียน ตศ - ๙๖ โดยว!!เฉพาะฬาะจง

ดามที่ องคัการบรหารส่วนจํงหรัดยะลา ได้ม!ครงการ จ้างซ่อมแล์ะบำ^งรักบารถขุดดีนตึบคะขาบ 

หมายเลขทะเบยน ดค - ๗๖ โดยวํชีเฉพาะเจาะจง บ้ัน

จ้างซ่อมและบาขุงรักบารถขุดดีปคีนคะขาบ หมายเลขทะเบยบ ตด •๗๖ จำนวน ๗ รายการ ผู้เด้รับการ 

คัดเแอกได้แก่ ร้าน เดเอม-แหรกเต01 (ขายส่ง,ขายปลีก,ใฟ้บร้การ) โตยเลนอราคา เปีนเงํน 

หงสิบ ๖๘๓,๖๐๐.00 บาท (ลองแสนแปดหท่ีบสามฟ้นหกรัอยบาทถ้วน) รวมกาบียูลคาเฟ้มและภาษอบ ด่าขบส่ง 

ด่าจดทะเบยน และด่าไขจำยอนๆ บ้ังปวง

(สำเนา)

ประกาด ณ รันที่ 4)4) มธุบายบ พ.ค. ๖๕๖๙

จำรัส สิทองขน

สำเนาถูกด้อง

มาลี ทวึหงด่คักท่ี 

{นางมาลี หวหงคัคักด)

ผู้อานายการกองตลง

ประกาคขี้นเวบรันที่ ๑๑ มธุนายน ๖๕๖๙ 

โดย นางมาลี ทใทงด่คักที่ ผู้อานไยภารกองกลัง



ข้อยูลฝ็าระสำดญใบสัญ ญา

1. ทนํวรงาน องคํการน3ทาไ*'วน'จ*ฬ,คชะ9ๆ

2. เลข#เครงการ 64057403979

3. ^อโครงการ จางซ่อม รกม คลอ เหกึก หมาขเลขทะ เป๋ ยน {เข*'* โดฬรเป็พาXเจา**ง

4. งนประนาเข 200,663.00 VIท

5. ราคากลาง 200,663.00 บาท

6. ราย'ขอผุเด'นอราคา มด’'ฟ ้

รายการทิจารผา เลขประสำตวผัเสิย/!าป๋อากร ราย^อข้เลนจราคา ราคาท๋ึเลนปี

1 ซ่อนรกบคลอเทกึก ทมายเลขทะเนยน กข-๔๕ 3920400470507 ทางV'นสานล'■ฟ้ญ ถูว(นบยนด!เทรคเดอร 200,663.00

7. (เด'รบการ'กึ)ดเ&ปีก ไส่ผ้ภํ

ส์าดา/
เลขปร*'สำสัว 

ผูเสิยกๆษีอากร
^อผขาย

เลขคุนสืญญา 

ในระนบ 0-29

เลขท่ึสัญญา / 

ในสังเV

สับ#ทาสัญญา / 

ในสังขอ
สำนวนเงิน ลถานะสัญญา เท^ยลรเสัดเลอก

1 3920400470507
ทำ'เทุบสในลาป๋ญ อ้สั*เนยนล 

แทรคเคปีร
640614148972 0236/2564 22/06/2564 200,000.00 ส่งงาบครบกรน เป๋นผู้ป็ค!บล!โฟ้เดรงดา!;143นใ'ฬ(กาห'นก



จ้อ\{สสาร:สัาสัลุ)ในสัญ)ญฤ

1. หน่วองาบ

2. เสฬ&ครงการ

3. ซอ'โพงการ

4. 411'ประนาณ

5. ราดากลาง

6. รายซ่ีอผู1*นอราดา

องดการมรหาร?0 นจังห?ดย ะ?เา 

64067216565

จ้างห่า*รายาง เพึ๋อใฟ้บการปฐม?ราซการซองสำปักปลดองค์การม?หารล่ามจังหจัด จัามาน รายการ โดยร?เจ,ผาะเจา:จง

8,070.00 นาท

6,070.00 ปาท 

นด ํ*!

รายกาฬจารโแา เลซปร*จัา คา ผู้เสัยกานอากร ราย4อผูเลมอราคา ราดาที่เ?บอ

1 จ้างห่าตรายาง เที่อใจ้ในการปฐมดราซการซ องสำปักบสัดองค์การนรหารล่วมจังหจัด 3959900086844 ราบทงม?เลป์นลอก 8,070.00

7. ผูฟ้เจ้รับโคาฬัแ ก̂ใด้ง.ก่

ลาสัน
เลซประ;จัาสัว 

ยูเ?เยภามัอากร
ท่ีอยูจ้าย

เลนคุมสัญญา 

ในระ'บน ด-0?

เลซท่ีสัญญา /  

ใน&ซื้อ

จับท่ีห่าสัญญา /  

ใปสัง.ซ้ือ
จัาบวบเงบ ลถานะสัญญา เหดผลท่ีสัดเสือก

1 3959900086844 ราบทงม?เลา}ปลอก 640614277121 0237/2564 23/06/2564 6.070.00 ล่งงาบดรมอวบ เ^ผู้ขคุ&ลนปัดครงดาบ^อบโซที่สำหบด



จํแยู®สาระสำคัญ1บสัญญา

1. หน,'ฬงาน

2. เลชทีโครงการ

3. 3อใครงการ 

ป ี.งบประ:กผ 

3. รไ*าถ#เาง

6.11ย^อยูเสบอ'ราคา

อบ!การน™ารอ่วนจํงฬ'คยะ 91 

64067314660

อ้างทำดร-ใยาง ฟ้อไชไนการปภํ,ป็ส๊ราชถารชอากองค&ใ จำนาน รไยกไร ไ*ยไ*เ®คาเพาะ*เ

6.160.00 บาท

6.160.00 นาVI

ฐคังน้ี

รายการหรารผา เลชงร®จำคัวยูเสิยกา3อาภร รายชอ^เ&นอราคา ราคาทีเกบอ

1 อ้า๗ าฅรายาง ฟ้อไช[นการปฎป็?ราชการชองกองคสัง 3959900066644 ร่านหงษคัลงบลอก 9,160,00

7. ผู้ทีโครบการสัคเลึอกใคแก่

สำคับ
เลาฟ'ระ'งาคัว 

ผเสิยกาไเอากร
ช๋ึอยูชาย

เสชคุนสัญญา 

ในร®บน ©-(39

เสใเทีสัญญา /  

ใบลงน้ี&

'ร'นทีทำสัญญา /  

ใบ#ง#อ
จำนวนฝ็น สถานะสัญญา เนทุยลทีสัคแอก

1 3959900096844 ร'‘แกงง V?!ลป็บกํอก 640614311667 0236/2564 24/06/2564 9,160.00 5คทำสัญญา/ 90 แลว เป็นผูน^ผสมปัสิค'รงคา!'ส์อน่โรทีกำ:แบค



ประ กา ศองค์การนริหารส่วบจังหวัดย ะลา

เร่ีอง ประกาศผซนะการเสนอราคา ชื้อวัสตุงาบปานงาบครัว เฟ้อใจัใบการปฏป้สิงาบราซกวรซองสำนักงาน 

เลซานการองค์การนริหารส่วนจังหวัด จานวน ๖ รายการโคยว?เฉพาะเจาะจง

ดามที่ องค์การนรํหารส่วนจังหวัดยะลา ใดมโครงการชื้อวัสดุงานปานงานครัว เฟ้อใจัในการป{เบส้ิงาน 

ราซการของสำนักงานเลขาบุการองดการนริหารส่วนจังหวด จำนวน ๖ รายการโดยวัฐเวหาะเจาะจง น้ัน

ใบการน ั้ ผู้!ดัร้นการจัดเลอก ใดแก่ นริษีท ยะลาหเ]ง่วนลง จำกัด (ขายส่ง,ซายปลก) โดยเสนอราคา 

เป็นเงินนั้งสิบ ๙,๓๓๒.00 บาท (เก้าพนสามร้อยสามสิบสองบาหถวน) รวมภาษีมลค่าเหมและภาษีอื่น ล่าซนส่ง 

ล่าจดหะเนยน และล่าไซจำยอื่นๆ น้ังปวง

( สำเนา) .

ประกาศ ณ วันหี๋ ๑๕ มธุนายน ห.ศ. ๒๕๖๔

สรรเหซญ ธุลวัจิดร 

(นายสรรเหซญ ธุลวัจิดร)

เลขาบุการ อบจ. ปฐปสิราชการแทน 

บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สำเนาถูกดอง

มาล หวัพงศกักค์ 

(นางมาล ทา'หงค์กักด)

ผู้อานวยการกองคกัง

ประกาศชื้นเวันวันที่ ๑๕ นํอุนไยน ๖๕๖๔ 

โดย บางมาล ทวึพงค์กักด ผู้อานวยการกองคกัง



จ่อยูลสาระสำจทุ)'1นสัญญา

1. ท'บ้วขง,ใน

2. เสบฟ้จรงจาร

3. ขอโจรงการ

4. งบประมาณ

อง ค การบ่*หารก้วบ?งฬส ยะล า

64067261196

ฬแนฟ้มเบรกคัวบ'น สำหรบรถบรรทุกเททาย ๖ ลอ รณ'เยเลข'หะเ,ปิยฆ 4*03*** จา,น'รบ 9) ถูก ใจย*5เอ'ทาะเจาะจง

2,996,00 บาห

ร. ราจากสาง 2,996.00 บ™

6. ราย1̂ อผุ้เสนอราจา ปึสํงฟ้

รายการฟ้จารณา เสขบ่ระจาคั)ยูเสิยภาบึอากร รายที่อก้เสนอราจา ราสาหเสบอ

1 แบ,,!?นเบรกคัวบบ สำหรบรกบรรทุกเททาย ๖ ก้อ หมายเจาเทะเนยน ๘&-๔๒๖* 5959999020642 จ่ไฟ่บชุยเที่ยง เท'หจ่ํยยบสร 2,996.00

7. ยู้ทIจ่รบการคัดเสิอก โตไ๓

สำคับ
เ®เหปร*กำคัา 

บเสิยกา*อ,,)ภร
ท่ีอผู'ใเาข

Vสขทุบคัทุทุก 

โบระบบ 6-เ3?

เสจท๋ึสัทุ*#า/ 

โบสํง&

ใบท่ีฟ้าสืทุ)ทุ!ว / 

ใบ?[ฟ่’อ
กำนวบเงบ สถาบะสัทุทุา เหทุผสท่ีคัจเ®อก

1 5959999020642 ราบบบชุ่ยเท่ีอง อาหสัยขบดร 640614340347 0240/2564 25/06/2564 2,996.00 สงงาบครบก้าบ เป็นผู้นทุณลมป๋ดสรงจามเ1อบโธหกำหนด



ประกาศองสํการชรหารสํวนจงหวัคยะลา

ส่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นี้างจ่อมและปาเงรกชทรลทุคสิบตีนคะชาน หมายเลชทะเนยน คค -  ๘๗

จานวน 5) รายการ โคยวิธีเอหาะเจาะจง

คามที่ องคักไรนวิหารสำนนี้งทวิคนะ*าไนี้มโ*รงการ น้ีางฟ้อนและปารุงรก*ารลทุ®สินสินดะชาน 

หมายเลา)หะเบียน ตศ - ๘๗ จาบวน ๓ รายการ โคยวิธีเอพาะเจาะจง ใ?น

จางจ่อมและปาเงร้กษารถ^ดสินตีนตะชาน หมายเลขหะเบียน คค - ๘๗ จ่านวน *1 รายการ ผู้[นี้รนการ 

คัดเลอก ไดแก่ ร้านแอร แหค ขาวค โดยเสนอราคา เป็นเงนทั้งสัน ๖,๖๐๐.00 นาห (ลองทนหกร้อยบาหลวน)

รวมภาษึอึ๋บ สำชนสํง สำจดหะเบียน และคาโช้จ่ายอนๆ ท้ังปวง

ประกาค ล! วันที่ ๖® มํชุนายน พ.ศ* ๖สำ0๔

(สำเนา)

จารก ไชยประภา

สำเนาถูกด้อง

มาสํ ทวิหงคัคักท่ี 

(นางนาลี ทวิหงคัคัโไท่ี)

ผู้อำนวยการกองคลง

ประกาศชื้น;วินวับที่ ๖® มลุนายบ ๖4๖๔ 

โดย นางบาล หวิพงคัคักที่ ผู้อานวยการกองคลง



จํอ^คาระสัาคเ!/ใบสัญญา

1. หบ่วผาฆ นงคการบรฯไร3วหวังหวัคยะคา

2. เคฬ'เครงการ 64067272976

3. รอโครงการ จำงทํไครานาง ขฟ้ะจำงทำหะญยบประ:'5?เ ก.'ห.ฬ เฟ้อโรIบการงฎนคํราชการไ!นงกนงการเจาหนำฟ้ จ่า'นาน 8#* รายภาร โดนา!(เอหาะเจาะจง

4. งฟ'ระฆาเน 9.390.00 บาห

5. ราคาภคาง 9,390.00 บาท

6. ราฟ่อยู่'*เ,นอ'ราคา ปี?!,งบ

ราขการฟ้'จารก!า เลรเงระฟ้าคว์ยูเฟ้นภา6อากร รายช้ืนมูเคบอราคา ราคาฟ้ษ!นอ

1
นำงทาคราขาง แคะนำงหาทะเปีชนประว?! ก.ท.* เฟ้อโฟ้บการง2ง?!ราชการรนงกนง 

การ เจาหนำฟ้
3959900066244 รานไVIบ์สิกป์บกํอก 9,390.00

7. ยู้รํไ1เจํโบโเารสัดเ&©ภ ไจํแภํ

สำคบ
เลรประจ่าสัา

ยู้เสิยภาบอากร
ช้ืปิษัราย

เคชตุบสัญญา 

ในระบบ 64ะ1?

เกช'ทสัญญา /  

ใบสังช้ือ

วับ#ทาสัญญา /  

โบสังช้ือ
จ่านรบเไน คกาบะสัญญา เหตุยลฟ้สัคเกอก

1 3959900086844 ราบ'พง'ษ์&ล'ป้บจํอก 640614336850 0242/2564 28/06/2564 9390.00 วัคทำสัญญา/ 90  แลว เงบมูนคผสมงดดรง* านเง๋ึนบไชทกาหนด



ขอ\เลฮาระส์าคญในสัญญา

1. Vโน,'วองาน องรํการบรหารลวนจ้งVเาคยะลา

2. เอ1รทเครงการ 64067325666

3. ฟ้อโครงการ จางทาครายาง เฟ้อใรํใบการปฏำ]คราอการอองกองรำง จาบวน

4. งนา]ระนาณ 4,810.00 นาห

5. ราคากคาง 4,810.00 นาท

6. รายฟ้อ,ผูเ?นอราคา ร3ท่งบ้ี

60  รายการ โคยวิ?เอ!ทะเจาะจง

รายการทจารอ*า เลอา]ระจำฅวยูเสิยภาฟ้ฐากร รายฟ้อผเลนอราคา ราคๆฟ้เคน อ

1 รำงท่าครายาง เฟ้อใรํโนการา]ฐ!]คราขการอองกองรำง 3959900086644 รานพง'ษ?!6บนคอก 4,810.00

7. ผท!คร้บการคคเสิอก โคผา

ท่าคน
เ?IVประจำคา 

ยูเสิยกาธอากร
ฟ้อผูรำข

เลอ#)บสัญญา 

โนระนบ ค-(วิ?

เลอฟ้ลญญา /  

โบ#งฟ้อ

จํนฟ้ท่าสัญญา / 

ใบสังฟ้อ
จำนวนฟัน ลลานะสัญญา เนๆผลฟ้สัค(ลอก

1 3959900086644 ราน'พง'ษสืล'ป้บลํอก 640614360503 0243/2564 28/06/2564 4,810.00 จํฅท่าสัญญา/ ?0  แลว เฟ้นยู^ผสนน้คัครง#)ๆบเงอบโอฟ้ท่™นค



ขแํยูสสาระสำคญัในสญัญา

1. หน่วยงาบ &งคกาฬ*ารส่านจงฬคยะ?เา

2. \ลา)'V{โคนก'าร 64067335165

3. เอโค'รงการ เอรัล?]สำนกงาน เฟ้อใช้โบการงฎป้3ราชการา)&งกอ'เช้าง สำนไน 01๕ ราอกวร โ?เฬธI๓ าะเจาะจง

4. งนงระ!เาผ 90,766.00 นาห

5. ราคากคาง 90,766.00 บาห

6. รายเอ^?เนอราคา ปีคังนี้

ราฃการสํจารเแา เสา)งระสํๆคัวยู้เสฃกา®อ าภร รายเอยูเสนอราคา ราคาฟ้เสนอ

1 เอรัค?)*?,•ปัก-งาน เฟ้อโฟ้นการา-เฎบคราใเการา)องกองขาง 0953531000049 นางทุนส่วนสำกํค 1)8ลานรนรก! 90,766.00

7. ยูฟ้เครับการคั?แสิอก โคแก,

สำคับ
เส,๗ ระสำคัว 

ยู้เสืยถา®อากร
เอผา)าฃ

เสา)คนสัญญา 

ในระบบ 6-(3̂

เส'ขท๋ึสัญญา /  

โนสังฬ ื้

รันหสำสัญญา /  

ใบสงเอ
สำนวนเงบ สถานะสัญญา Vนทุม8ส์คัโแสอก

1 0953531000049 ป้างทุนส่วนสำกัค ยะลฬ ย ูรญ ่ 640614361149 0244/2564 28/06/2564 90,766.00 สัคสำสัญญา/ ? 0  แส่ว เป้นผู5คุเบลนป้คดรงคามแอนโขฟ้กำนบค



ประกาคองค่การบวิหารส่วนจังหวัดยะลา

ส์อง ประกาศผู้ชนะการเลนอราคา จัางช่อมอหโคมแกนไฟ้ดรสิคใหม่ จำนวน ๑ แกน สำหรบรกร;ดสินตีนคะจาบ

หมายเลจหะเบียน คค-๒๓© โดยวิธีเฉฑาะเจาะจง

ดามVI องคการบรหารส่วนจังหวิดยะลา ใด้ปิโครงการ จัางค่อมอหโคมแกนใอโดรลคใหม่ จำนวน & แกน 

สำหรับรถขดดนสืนตะจาบหมายเลจทะเบียนดก-๒๓® โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จัางช่อมอพโคมแกนใอโดรสิคใหม่ สำหรับรกใเดสินตีนดะจาบ หมาขเลขหะเบียน ตก-๒๓® จำบวน *  อ้น 

ผู้!ด้รับการคดเลอก ได้แก หลม.ถู',รัด!'น์ยนดแทรกเดอร โดยเก,นอราดา เบีนเงินนั้งสิน ©๖,๕๐๐.0๐ บาท {หน๋ึงหม๋ึบ 

หกฟันฟ้ารัอยบาทถัวบ) รวมภา'ปิยูลคาเที่มและภาษี1อื่น ค่าจนส่ง ค่าจดหะเบียน และค่าใจัจำยอึ๋นๆ ท้ังปวง

ประกาค ณ วันที่ ๒© มธุนายน ห.ค. ๒๕๖๔

(สำเนา)

สำเนาถูกด้อง

มาล หวิ'หงคศกด๋ึ 

{นางมา? ทวิ'พงด้ลักด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศจึ๋นเวิบวันที่ ๒® มลุนายน ๒๕๖๔ 

โดย นางมาสิ หวิพงค่ลักดึ๋ ผู้อำนวยการกองคลัง



จ่อยูลลๆระส์ไสัญใบสัญญา

1. หนวนงาบ องค์กาฬหารล้วนจํงหรัดย*!ลา

2.10'ฬIครงการ 64067268907

3. จ่อใล'รงการ จ่อรัลชุล้อลราง ฟ้อใ^บ?ทรปเ^งาบจ่อมแฉมกบนหอยู่ใบดวาม!บบีดช8นขององค์การน?หารล้วนรังหวดยะลาและ?เจภรรมด่างา ของกองราง โดยสัรเปีพา*!เจา#จง

4. งบ'ปร*!มาผ 14,300.00 บาห

5. ราลากลาง 14,300.00 บาท

6. ราย'จอยูเลบอราดา บีดังปี

รายภารฟ้จารปีภ เลรประจำดัวผู้เสิยภาบีอากร รายจ่อยูเลบอราดา ราคาส์เลบ0

1
วลชุก่อลราง ฟ้อใจใบการบฎบดงานจ่อมแฉมปีนบทอยู่ใบลวามรับผดขอบรอง 

องค์การนรหารค์วบจํงหาดยะลาแล*!กจภรรมด่า*ๆ ชองกองจ่าง
0953527000285 หางทุบล้วนจำสัด ยะลาไหยว'?ขบ 14,300.00

7. ̂ ค์สับ!าไรดัด\ลอกใดแก่

ลาสับ
เลขประจํวดัว 

ยูเลยกาบีอากร
จ่อยู่ชาย

เลขชุมสัญญา 

ใบระบน อง3?

เลขทสัญญา /  

ในสังจ่อ

สับพีสัาสัญญา / 

ในลงจ่อ
จำนวบเงบ สถานะสัญญา เหตุผลท๋ึดดเสือก

1 0953527000285 หางหุนล้วนจำสัด ยะลาใหมวดเบ 640614360525 0246/2564 28/06/2564 14,300.00 ก่งงาบครบอวบ เบีนยูป็ชุผสมบ*ดรงครมเงอบใชหึ๋กำหนด



ประกาศองศ์การบ!หารส่วนจงหวัคยะถา 

เร่ีอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เอยาง สำหรบรถบรรทุกเทท้าย ๖ ท้อ หมายเลขหะเบยบ ๘©-๔๔๙* จานวน ๔ รายการ โคยวีรเอหาะเจาะจง

กามที่ องศ์การบรหารส่วนจงหวัดยะลา โ/®โครงภาร เอยาง สำหรบรกบรรทุกเหท้าย ๖ ท้อ หมายเลข 

หะเปีย'บ ๘๐-๔๔๙* จานวน ๔ รายการ โกยวํรีเอพาะเจาะจง นั้น

ยาง สำหรับรถบรรทุกเหท้าย ๖ ท้อ หมายเลขหะเบยน ๘๐-๔๔๙๓ จำนวน ๔ รายภาร ผู้1ท้รับการ 

สัดเลือกโดแก หจก.คือกท้ทเจ!ญการยาง (ขายส่ง,ขายปลืภ,ใท้บ!การ)โดยเสนอราดา เป็นเงน 

ท่ีงสิน ๔๐,๓๘๐.๐๐ บาห (ลหม่ืนสามรัอยแปดสิบนาทท้วน) รวมภาษ็ยูลค่าเที่มและภาษอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดหะเนยบ 

และค่าใจจ่ายอื่นๆ ท่ีงปวง

( สำเนา)

ประภาค ณ วันท่ี ๓๔ มธุนายน ท.ศ. ๒๔๖๔ 

จา!ก ไจยประกา

สำเนาถูกท้อง

มาลื หวีหงศ์สักด 

(นางมาลื ทาพงศ์สักด)

ผู้อานไยการภองคลัง

ประกาศขึ้นเวีบวันที่ ๓๔ มธุนายน ๒๔๖๔ 

โดย นางนาลื หวีพงศ์สักคื ผู้อานวยภารกองคลัง



ประกาศองคVIรบริหารส่วนจ้งหวัดยะลา

เร๋ีอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ่อมและปาชุงรกษารถบรรทุกเหท้าย ๖ ท้อ หมายแเขทะเบียน 

๘๐-๔๙๙๓ จำนวน 401 รายกา? โดยวิ!เอทาะเจาะจง

ดาบที่ องศ์การนริหารส่วนจ้งหวัดยะลา โดมโครงการ จ้างจ่อมและนารงรกบารถบรรทุกเหหาย ๖ ท้อ 

หมายเลขหะเนยน ๘©-๔๔๙๓ จำนวน ๑* รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปัน

จ้างจ่อมและปารุงร้กบารถบรรทุกเหท้าย ๖ ท้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๙๓ จำนวน ๑* รายการ 

ผู้!'ดรบการคัดเลอก ใท้แก่ หจก.ศ์อกพหเจริญการยาง (ขายส่ง,ขายปลก,โหนริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงบ 

ท้ังสิน *๔,๖๖๐.00 บาห {หน่ึงหม่ืนท้าพนหกรอยหกสินบาทถวน) รวมกาบยู่?ค่าเที่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด 

ท้ะเบียน และค่าโขจายอื่นๆ ท้ังปวง

(สำเนา)

ประกาด โแ วันที่ ๑๔ มธุนายน พ.ค. ๒๔๖๔

สำเนาถูกท้อง

มาลี ทวิพงศ์คักด 

{นางมาล ทวิพงศ์คักด)

ผู้อานวยการกองดสัง

ประกาดขึ้นเวิบวันที่ *๔ มิธุบายน ๒๔๖๔ 

โดย นางมาสิ หวิ'พงศ์คักต ผู้อานวยการกองคลง



ประกาคองค์การนรหารสํวนจ้งหวัดยะลา 

เร๋ึอง ประกาศผู้ชนะภารเลนอราศา

จ้าง1ซ่อมและบำรุงรกบารถบรรทุกเทหาย 60  ลอ หมายเลขทะเปียน ๘๐‘๕๒๔๐ โดยวั0เฉพาะเจาะจง

ตามท องค์การ'นรหารส่วนจ้งห'วัดยะลา โดมโครงการ จ้างจ่อมและปารุงรกษารถบรรทุกเททาย 6๐ ลอ 

หมายเลขหะเปียน ๘๐-๕๒๔๐ โดยว!!เฉทาะเจาะจง นั้น

จ่อมและบำรุงรกษารถบรรทุก;ทท้าย 6๐ ลอ หมายเลขหะ;บยบ ๘๐•๔๒๔๐ จ้านวบ 6  คัน ผู้โ'คัรบ 

ภารคัดเลอก ไคัแก หจก.ค์อกหหเจรญการยาง (ขายส่ง,ขายปลกโท้บรการ) โดยเสนอราคา เป็นเไนน้ังสัน 

๒๓1๔๔๐.๐๐ บาท (สองหมนลามฟ้นท้ารอยท้าสิบบาทกวน) รวมภาป็มสค่าเหม;เละภาษอบ ค่าขนส่ง 

ค่าจดทะเปียบ และค่าโขจ่ายอึ๋นๅ ฟ้งปวง

( สำเนา)

ประกาค ผ  วันที่ ๒๒ มถบายน ท,ค. ๒๔๖๔ 

จารกโขยประภา

สำเนาถูกตอง

มาล หวพงค์คักท่ี 

{นางมาลี ฬพงค์คักที่)

ผู้อานวยการกองตลง

ประกาศขี้นเวบวันที่ ๒๒ มถนายน ๒๔๖๔ 

ใคย บางมาลี หวัทงค์คักด ผู้อำนวยการกองคลง



ประกาศองศ์การบริหารส่วนวังหวัดยะลา 

ส์อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างห้าป้ายไวป้ลประชาสัมฟับ&ของโรงเริยบส่าพะยาประชาบุเคราะห์ จ้านวน ๓ รายการ โดยวี?เฉพาะเจาะจง

ดามที่ องศ์การบริหารส่วบวังหวัดยะลา ได้มโครงการ วัาง'หาป้าย'โว0ล'ประชาสัน,ฟันธ'ะอง'โรงเริย,นส่าพะยา 

ประช'ไบุเศรวะห์ จ้านวน ๓ รายการ โดยวี?เฉพาะเจาะจง นั้น

วัางหำป้ายไวนลประชาสัมพนธ์ชองโรงเริยบส่าพะยาประชาบุเคราะห์ จ้านวน ๓ รายการ ผู้เด้รับการ 

คดเลอก ได้แก่ หสม.กราฉคมเดยโมบผา โดย นายวีระสักด ดงคืน (ส่งออก,ชายล่ง,ชายปลก,ให้บริการ,ผู้ผลต)

โดยเสนอราคา เปีนเงนหงสัน ๕,๗๖0.๐0 บาห (หาฟันเจีดรัอยหกสิบบาหถวน) รวมภาษมลค่าเที่มและภาษอ่ืน 

ค่าชนส่ง ค่าจดหะเป็ยบ และค่าไข้จ่ายอ่ืนๆ หงปวง

( สำเนา)

ประกาด ลเ วันที่ ๖๒ มชุนายน ห.ศ. ๒๔๖๔

สำเนาถูกด้อง

มาลี ทวีพงศ์สักค 

(นางมาลี ทวีพงศ์สักด)

ผู้อำนวยการกองคสัง

ประกาศขึ้นเวีบวันที่ ๒๒ มํลุนายน ๒๔๖๔ 

โดย นางมาลี ทวี'พงศ์สักส์ ผู้อำนวยการกองคสิง



ประกาศองศ์การบริหารส่วนจงหวัคยะลา 

เรอง ประกาศผู้ชนะการเสบอราคา

จ้างซ่อมและบทุงรักษารถบรรทุกเทท้าย 40  ท้อ หมายเลชหะเปียน ๘๐-๖©©© โศยว?เฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องศ์การบริหารส่วนจ้งหวัดยะลา ใตมโครงการ จ้าง'จ่อมและปารุIงรัโเนา'รถ'นรรทุกเท'ท้าย ๑๐ ท้อ 

หมายเลขทะเนยน ๘๐•๖๐๐๑ โคยา?เจาฑะเจาะจง นั้น

ซ่อมและปา,5งรักษารถบรรทุกเหท้าย ๑๐ ท้อ หมายเสขทะเปียน ๘๐-๖๐๐๑ จ้านวน ๑ คับ ผู้!ด้รับ 

การคัดเลือก ใดแก่ ท้างฟ้นส่วนลามญ ถู่วั*เนยนตแทรคเดอรั โดยเลนอราคา เป็นเงบทั้งสิน ๑๘,๔๓๘.0๐ นาท 

{หน่ึงหน่ึนแปดพบส์รัอยสามสิบแปดบาทท้วบ) รวมภาษียูลศ์,ไเท่ีมและกา'ษีอ่ืบ คาขนล่ง ค่าจดทะเปียน และ 

ศ์าใชจ้ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

( สำเนา)

ประกาด ผ  วันที่ ๒๔ มธุนายบ พ.ค. ๒๔๖๔ 

จาริก ใขยประภาจาริก ไชยประกา

สำเนาถูกตอง

มาลี ทวพงศ์คักด 

(นางมาล ทวํหงคคักด์)

ผู้อานวยการกองคลง

ประกาคขึ้บเวีบวับที่ ๒๔ มธุบายบ ๒๔๖๔ 

ใตย นางมาลี หวพงศ์คักต้ี ผู้อำนวยการกองคสัง


