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วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจ าเดือน 5,080                ตกลงราคา นายบอืราเหง็  มุนิมะ นายบอืราเหง็  มุนิมะ เสนอราคาต  าสุดและ
กุมภาพนัธ ์2556 เสนอาราคา 5,080  บาท เสนอาราคา 5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้
2 จ้างเหมายามประจ าเดือนกุมภาพนัธ ์2556 5,080                ตกลงราคา นายอับดุลเลาะ  สาอุ นายอับดุลเลาะ  สาอุ เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 
จัดจ้างได้

3 จ้างเหมายามประจ าเดือนกุมภาพนัธ ์2556 5,080                ตกลงราคา นายกาเดร์  ตุสาตู นายกาเดร์  ตุสาตู เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้
4 จ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ  ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 5,080                ตกลงราคา นายนิตินัย  หะยีแวนิ นายนิตินัย  หะยีแวนิ เสนอราคาต  าสุดและ

2556 เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 
จัดจ้างได้

5 จ้างเหมาคนงานดูแลฝายกั้นน้ า หมู่บา้นปยิมิตร 3 5,080                ตกลงราคา นายก้องสร้าง  แซ่ลี นายก้องสร้าง  แซ่ลี เสนอราคาต  าสุดและ
ประจ าเดือนกุมภาพนัธ ์ 2556 เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้
6 จ้างเหมาถางหญ้า 2 ข้างทาง สายบา้น กม.36 - นากอ 9,000                ตกลงราคา นายฆะสะดิง  อูมา นายฆะสะดิง  อูมา เสนอราคาต  าสุดและ

12 กม. เสนอราคา 9,000  บาท เสนอราคา 9,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 
จัดจ้างได้

7 จ้างเหมาถางหญ้า 2 ข้างทาง บา้นดอน ม.7 9,750                ตกลงราคา นายดุลย์  นพคุณ นายดุลย์  นพคุณ เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา 9,750 บาท เสนอราคา 9,750 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพนัธ ์ 2556
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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8 จ้างท าปา้ยไวนิลโครงการประเพณีเมาลิด ประจ าปี 1,500                ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคาต  าสุดและ
2556 เสนอราคา 1,500  บาท เสนอราคา 1,500  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้
9 จ้างท าปา้ยไวนิลโครงการ ศพด.เทดิไทอ้งค์ราชันย์ 800                   ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคาต  าสุดและ

ป ี2556 เสนอราคา 800  บาท เสนอราคา 800  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 
จัดจ้างได้

10 จ้างท าปา้ยไวนิลโครงการอ าเภอยิ้มเคลื อนที  จ านวน 2 ผืน 4,500                ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา  4,500  บาท เสนอราคา  4,500  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้
11 จ้างประกอบอาหารและเครื องดื มเล้ียงรับรองคณะ 11,500               ตกลงราคา นางสะแลฮา  สะมะแอ นางสะแลฮา  สะมะแอ เสนอราคาต  าสุดและ

VIP โครงการอ าเภอยิ้มเคลื อนที เสนอราคา 11,500  บาท เสนอราคา 11,500  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 
จัดจ้างได้

12 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบยีน บค 297 11,710               ตกลงราคา อู่วชัการช่าง อู่วชัการช่าง เสนอราคาต  าสุดและ
เบตง เสนอราคา  11,710  บาท เสนอราคา  11,710  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้
13 จ้างซ่อมประตูเหล็กพบัด้านหน้า ศพด.อัยเยอร์เวง 20,000               ตกลงราคา นายอับดุลการิม  สือแต นายอับดุลการิม  สือแต เสนอราคาต  าสุดและ

จ านวน 1 บาน เสนอราคา  20,000  บาท เสนอราคา  20,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 
จัดจ้างได้

14 จ้างวางทอ่ลอดกลมและซ่อมแซมทอ่ประปาสาย 94,135               ตกลงราคา นายมะกอซี  มะ นายมะกอซี  มะ เสนอราคาต  าสุดและ
อาเนาะเปาะ  2  จุด เสนอราคา  94,135  บาท เสนอราคา  94,135  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพนัธ ์ 2556
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15 ซ้ือโทรทศัน์ LCD 32"  ของ ศพด. จ านวน 2 เครื อง 23,000               ตกลงราคา ร้านเค เอ็ม อิเล็คทรอนิคส์ ร้านเค เอ็ม อิเล็คทรอนิคส์ เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา  23,000  บาท เสนอราคา  23,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้
16 ซ้ือโทรทศัน์ LCD ขนาด  32" ยี หอ้ Panasonic 19,900               ตกลงราคา ร้านเค เอ็ม อิเล็คทรอนิคส์ ร้านเค เอ็ม อิเล็คทรอนิคส์ เสนอราคาต  าสุดและ

พร้อมขาแขวน LCD พร้อมติดต้ัง/ซ้ือโทรทศัน์ LED ขนาด เสนอราคา  19,900  บาท เสนอราคา  19,900  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 
  24" ยี หอ้ Skyworth พร้อมขาแขวนLED จัดจ้างได้

17 ซ้ือขาแขวนโทรทศัน์ LED ของ ศพด. จ านวน 2 ชุด 3,000                ตกลงราคา ร้านเค เอ็ม อิเล็คทรอนิคส์ ร้านเค เอ็ม อิเล็คทรอนิคส์ เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา  3,000  บาท เสนอราคา  3,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้
18 ซ้ือโซฟา  จ านวน 1 ชุด 5,136                ตกลงราคา ร้านซิน ซิน เฟอร์นิเจอร์ ร้านซิน ซิน เฟอร์นิเจอร์ เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา  5,136  บาท เสนอราคา  5,136  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 
จัดจ้างได้

19 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์(ส านักปลัด) 23,530               ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา 23,530 บาท เสนอราคา 23,530 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้
20 ซ้ือวสัดุส านักงาน(ส านักปลัด) 6,902                ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา 6,902 บาท เสนอราคา 6,902 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 
จัดจ้างได้

21 ซ้ือวสัดุส านักงาน(ส านักปลัด) 1,105                ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา 1,105 บาท เสนอราคา 1,105 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพนัธ ์ 2556
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวดัยะลา
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22 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว(ส านักปลัด) 1,289                ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา 1,289 บาท เสนอราคา 1,289 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้
23 ซ้ือวสัดุส านักงาน(ส่วนการคลัง) 7,405                ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา 7,405 บาท เสนอราคา 7,405 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 
จัดจ้างได้

24 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (ส่วนการคลัง) 4,700                ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา 4,700 บาท เสนอราคา 4,700 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้
25 ซ้ือวสัดุส านักงาน(ส่วนโยธา) 11,825               ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา 11,825 บาท เสนอราคา 11,825 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 
จัดจ้างได้

26 ซ้ือถุงชีพ (โครงการจังหวดัเคลื อนที  ม.1) 6,600                ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา 6,600 บาท เสนอราคา 6,600 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้
27 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน (ตู้เก็บเอกสารแบบทบึ) ส่วน 5,000                ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด เสนอราคาต  าสุดและ

การศึกษา จ านวน 1 ตู้ เสนอราคา 5,000 บาท เสนอราคา 5,000 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 
จัดจ้างได้

28 ซ้ือวสัดุก่อสร้างซ่อมแซมทอ่ประปาสายอาเนาะเปาะ 74,808               ตกลงราคา เอ บ ีแอล การค้า เอ บ ีแอล การค้า เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา  74,808  บาท เสนอราคา  74,808  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

29 เช่าที ดินส าหรับทิ้งขยะ 8,000                ตกลงราคา นายสมัน    แมเราะด า นายสมัน    แมเราะด า เสนอราคาต  าสุดและอยูใ่น

เสนอราคา  8,000  บาท เสนอราคา  8,000  บาท วงเงินงบประมาณที จดัจา้งได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพนัธ ์ 2556
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวดัยะลา
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