
แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าซอยในหมู่บา้น 1,786,000         พเิศษ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐเบตงการโยธา  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐเบตงการโยธา  เสนอราคาต  าสุดและ
ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เสนอราคา 1,786,000 บาท เสนอราคา 1,786,000 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ระยะทาง 415  เมตร  หมู่ที  10 ต าบลอัยเยอร์เวง ที จัดจ้างได้
อ าเภอบตง จังหวดัยะลา

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน  าตกเฉลิม 915,500           พเิศษ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นวนนพาก่อสร้าง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นวนนพาก่อสร้าง เสนอราคาต  าสุดและ
พระเกียรติ ร.9  ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา เสนอราคา  915,500  บาท เสนอราคา  915,500  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
0.15  ระยะทาง  260  เมตร  หมู่ที  2 ต าบล ที จัดจ้างได้
อัยเยอร์เวง อ าเภอบตง จังหวดัยะลา

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเถ้าแก่ลีสามร้อยไร่ 1,397,600         พเิศษ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐเบตงการโยธา  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐเบตงการโยธา  เสนอราคาต  าสุดและ
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา  0.15  เมตร  ระยะ เสนอราคา  1,397,600 บาท เสนอราคา  1,397,600 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ทาง  400  เมตร  หมู่ที  11 ต าบลอัยเยอร์เวง ที จัดจ้างได้
 อ าเภอบตง  จังหวดัยะลา

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปะจูดี ผิวจราจรกวา้ง 476,000           พเิศษ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นวนนพาก่อสร้าง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นวนนพาก่อสร้าง เสนอราคาต  าสุดและ
3.00 เมตร หนา  0.15  เมตร  ระยะทาง  170  เมตร เสนอราคา  476,000 บาท เสนอราคา  476,000 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
หมู่ที  4  ต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอบตง  จังหวดัยะลา ที จัดจ้างได้

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

6 ซ่อมเครื องถ่ายเอกสาร 11,700             ตกลงราคา ยะลาก้าวมั น ยะลาก้าวมั น เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา 11,700 บาท เสนอราคา 11,700 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2556
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวดัยะลา
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แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

7 จ้างเหมาถางหญ้า 2 ข้างทาง สายบา้นดอน ม.7 9,750              ตกลงราคา นายอดุลย์  นพคุณ นายอดุลย์  นพคุณ เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา  9,750  บาท เสนอราคา  9,750  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
8 จ้างท าปา้ยไวนิลโครงการส่งเสริมสุขภาพฯ 1,000              ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา  1,000  บาท เสนอราคา  1,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

9 จ้างเหมาถางหญ้า 2 ข้างทาง สาย กม.29 -  นิคม 9,000              ตกลงราคา นายอาแซ  สุหลง นายอาแซ  สุหลง เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา  9,000  บาท เสนอราคา  9,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
10 จ้างเหมาถางหญ้า 2 ข้างทาง สาย กม.36 - 6,750              ตกลงราคา นายสมพร  สะมะแอ นายสมพร  สะมะแอ เสนอราคาต  าสุดและ

อัยเนาะเปาะ เสนอราคา  6,750  บาท เสนอราคา  6,750  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

11 จ้างเหมาถางหญ้า 2 ข้างทาง สายอัยเนาะเปาะ - 6,750              ตกลงราคา นายมะสะกรี  มะเซ็ง นายมะสะกรี  มะเซ็ง เสนอราคาต  าสุดและ
อัยเยอร์ควนี เสนอราคา  6,750  บาท เสนอราคา  6,750  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้

12 จ้างซ่อมทอ่ประปาสายอัยเนาะเปาะ 2,000              ตกลงราคา นายสุฮัมมี  ดาโอะ นายสุฮัมมี  ดาโอะ เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา 2,000  บาท เสนอราคา 2,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้

13 ซื อวสัดุส านักงาน  (ส านักปลัด) 7,351              ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา 7,351  บาท เสนอราคา 7,351  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2556
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวดัยะลา
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14 ซื อวสัดุงานบา้นงานครัว (ส านักปลัด) 1,235              ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา 1,235  บาท เสนอราคา 1,235  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
15 ซื อวสัดุส านักงาน  (ส่วนการศึกษา) 4,309              ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา  4,309  บาท เสนอราคา  4,309  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

16 ซื อวสัดุเครื องแต่งกาย (ส่วนสาธารณสุข) 3,148              ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา  3,148  บาท เสนอราคา  3,148  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
17 ซื อไมค์โครโฟนหอ้งประชุม จ านวน 1  ชุด 14,800             ตกลงราคา ร้านศราวธุวทิยุ - โทรทศัน์ ร้านศราวธุวทิยุ - โทรทศัน์ เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา  14,800  บาท เสนอราคา  14,800  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

18 ซื อชุดกิ๊บเซ็ต 27,840             ตกลงราคา คลินิกปาตีเม๊าะ  การพยาบาลและการ คลินิกปาตีเม๊าะ  การพยาบาลและการ เสนอราคาต  าสุดและ
ผดุงครรภ์ ผดุงครรภ์ อยู่ในวงเงินงบประมาณ
เสนอราคา  27,840  บาท เสนอราคา  27,840  บาท ที จัดจ้างได้

19 ซื อโต๊ะคอมพวิเตอร์พร้อมเก้าอี 10,920             ตกลงราคา ร้าน ซิน ซิน  เฟอร์นิเจอร์ ร้าน ซิน ซิน  เฟอร์นิเจอร์ เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา  10,920  บาท เสนอราคา  10,920  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
20 ซื อวสัดุการวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ยา) 4,660              ตกลงราคา คลินิกปาตีเม๊าะ  การพยาบาลและการ คลินิกปาตีเม๊าะ  การพยาบาลแลกการ เสนอราคาต  าสุดและ

ผดุงครรภ์ ผดุงครรภ์ อยู่ในวงเงินงบประมาณ
เสนอราคา  4,660  บาท เสนอราคา  4,660  บาท ที จัดจ้างได้

21 ซื อเครื องชั งน  าหนัก,รถเข็นชนิดนั ง,หม้อต้มเครื องมือ 31,500             ตกลงราคา คลินิกปาตีเม๊าะ  การพยาบาลและการ คลินิกปาตีเม๊าะ  การพยาบาลแลกการ เสนอราคาต  าสุดและ
ผดุงครรภ์ ผดุงครรภ์ อยู่ในวงเงินงบประมาณ
เสนอราคา  31,500  บาท เสนอราคา  31,500  บาท ที จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2556
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวดัยะลา
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