
แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รถจักรยานยนต์สายแบกี 200,000           พเิศษ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐเบตงการโยธา  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐเบตงการโยธา  เสนอราคาต  าสุดและ
ผิวจราจรกวา้ง 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร เสนอราคา 200,000  บาท เสนอราคา 200,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ระยะทาง 250 เมตร  หมู่ที  2 ต าบลอัยเยอร์เวง ที จัดจ้างได้
อ าเภอเบตง จังหวดัยะลา

2 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายทางขึ้น ศพด. 216,000           พเิศษ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐเบตงการโยธา  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐเบตงการโยธา  เสนอราคาต  าสุดและ
บา้นอัยเยอร์เวง ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา เสนอราคา 216,000  บาท เสนอราคา 216,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
0.15  ระยะทาง  60  เมตร  หมู่ที   1  ต าบล ที จัดจ้างได้
อัยเยอร์เวง อ าเภอบตง จังหวดัยะลา

3 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ภาคเรียนที  1/2556 2,484,094.25    กรณีพเิศษ บริษทัคันทรี เฟรชแดรี  จ ากัด บริษทัคันทรี เฟรชแดรี  จ ากัด เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา  2,484,094.25  บาท เสนอราคา  2,484,094.25  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
4 จ้างเหมาปฏบิติังานเกี ยวกับงานด้านบคุลากรฯ 5,080              ตกลงราคา นางสาวเกศินี   แตปซูู นางสาวเกศินี   แตปซูู เสนอราคาต  าสุดและ

ประจ าเดือนกรกฎาคม  2556 เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

5 จ้างเหมาปฏบิติังานเกี ยวกับงานด้านการเกษตร 5,080              ตกลงราคา นางสาวไซนับ  วาแม นางสาวไซนับ  วาแม เสนอราคาต  าสุดและ
ประจ าเดือนกรกฎาคม  2556 เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
6 จ้างเหมาขับรถยนต์ส่วนกลางประจ าเดือนกรกฎาคม 5,080              ตกลงราคา นายบอืราเหง็   มุนิมะ นายบอืราเหง็   มุนิมะ เสนอราคาต  าสุดและ

2556 เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

7 จ้างเหมายามประจ าเดือนกรกฎาคม  2556 5,080              ตกลงราคา นายอับดุลเลาะ  สาอุ นายอับดุลเลาะ  สาอุ เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา  5,080 บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2556
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

8 จ้างเหมายามประจ าเดือนกรกฎาคม 2556 5,080              ตกลงราคา นายกาเดร์  ตุสาตู นายกาเดร์  ตุสาตู เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
9 จ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็กประจ าเดือนกรกฎาคม 2556 5,080              ตกลงราคา นางสาวไซนับ  สมาแอ นางสาวไซนับ  สมาแอ เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

10 จ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็กประจ าเดือนกรกฎาคม 2556 5,080              ตกลงราคา นางสาวฮุซณานีย์  สาและ นางสาวฮุซณานีย์  สาและ เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
11 จ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ  ประจ าเดือนกรกฎาคม 5,080              ตกลงราคา นายนิตินัย  หะยีแวนิ นายนิตินัย  หะยีแวนิ เสนอราคาต  าสุดและ

2556 เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

12 จ้างเหมาคนงานดูแลฝายกั้นน้ า หมู่บา้นปยิมิตร 3 5,080              ตกลงราคา นายก้องสร้าง  แซ่ลี นายก้องสร้าง  แซ่ลี เสนอราคาต  าสุดและ
ประจ าเดือนกรกฎาคม  2556 เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
13 จ้างท าปา้ยไวนิลยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนรอมฎอน 2 3,630              ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคาต  าสุดและ

ปา้ย เสนอราคา  3,630  บาท เสนอราคา  3,630  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

14 จ้างท าปา้ยไวนิลตรวจสอบคุณภาพน้ า บา้น กม.27 750                 ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา  750  บาท เสนอราคา  750  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
15 จ้างติดต้ังปา้ยไวนิลยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนรอมฎอน 2 5,082              ตกลงราคา นายอิสมาอุล  ดาดี นายอิสมาอุล  ดาดี เสนอราคาต  าสุดและ

ปา้ย เสนอราคา 5,082  บาท เสนอราคา 5,082  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2556
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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16 จ้างเหมาเขียนแบบ 3,600              ตกลงราคา นางสาววราภรณ์   ชูเทา้ นางสาววราภรณ์   ชูเทา้ เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา  3,600  บาท เสนอราคา  3,600  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
17 จ้างท าปา้ยไวนิลโครงการประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา 420                 ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคาต  าสุดและ

ประจ าป ี 2556 เสนอราคา  420  บาท เสนอราคา  420  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

18 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 7,710              ตกลงราคา ร้าน 28 คอนกรีต ร้าน 28 คอนกรีต เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา  7,710  บาท เสนอราคา  7,710  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
19 ซ้ือวสัดุในการรับรองนักกีฬา เชื อมความสัมพนัธไ์ทย - 2,430              ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด เสนอราคาต  าสุดและ

มาเลย์ เสนอราคา  2,430  บาท เสนอราคา  2,430  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

20 ซ้ือวสัดุส านักงาน (ส านักปลัด) 10,935             ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา  10,935  บาท เสนอราคา  10,935  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
21 ซ้ือวสัดุส านักงาน (ส านักปลัด) 4,824              ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา  4,824  บาท เสนอราคา  4,824  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

22 ซ้ือเทยีนพรรษาพร้อมขาต้ัง (โครงการประเพณีแห่ 2,000              ตกลงราคา ร้านหลีหลง ร้านหลีหลง เสนอราคาต  าสุดและ
เทยีนพรรษา ป ี2556) เสนอราคา  2,000  บาท เสนอราคา  2,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
23 ซ้ือวสัดุส านักงาน (ส่วนการศึกษา) 2,400              ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา  2,400  บาท เสนอราคา  2,400  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2556
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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(ราคากลาง) โดยสังเขป

24 ซ้ือชั้นวางนม (ศพด.) 3  อัน 18,000             ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา  18,000  บาท เสนอราคา  18,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
25 ซ้ือวสัดุส านักงาน  (ส่วนสาธารณสุข) 1,465              ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา  1,465  บาท เสนอราคา  1,465  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2556
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา


