
แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จ้างเหมาถางหญ้าสองข้างทางสายน้้าตกเฉลิมพระ 2,250               ตกลงราคา นายหามะ  คาเร็ง นายหามะ  คาเร็ง เสนอราคาต้่าสุดและ
เกียรติ ร.9 ม.2 ต.อัยเยอร์เวง  อ.เบตง จ.ยะลา เสนอราคา  2,250  บาท เสนอราคา  2,250  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
2 จ้างเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืมโครงการปลูก 10,000             ตกลงราคา นางสะแลฮา  สะมะแอ นางสะแลฮา  สะมะแอ เสนอราคาต้่าสุดและ

หญ้าต้นกล้าฯ ม.7 เนื่องในวนัแม่ เสนอราคา  10,000  บาท เสนอราคา  10,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

3 จ้างท้าปา้ยไวนิลยินดีต้อนรับรายอ 1 ผืน 2,880.00           ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคาต้่าสุดและ
เสนอราคา  2,880  บาท เสนอราคา  2,880  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
4 จ้างเหมาพนักงาน  ขับรถยนต์ อบต.อัยเยอร์เวง 5,080               ตกลงราคา นายบอืราเหง็  มุนิมะ นายบอืราเหง็  มุนิมะ เสนอราคาต้่าสุดและ

เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

5 จ้างเหมาพนักงานปฏบิติังานเกี่ยวกับงานบคุคลและ 5,080               ตกลงราคา นางสาวเกศินี  แตปซูู นางสาวเกศินี  แตปซูู เสนอราคาต้่าสุดและ
กิจการสภาฯ เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
6 จ้างเหมาพนักงานปฏบิติังานเกี่ยวกับงานเกษตร 5,080               ตกลงราคา นางสาวไซนับ   วาแม นางสาวไซนับ   วาแม เสนอราคาต้่าสุดและ

ประจ้าต้าบลอัยเยอร์เวง เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคม  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

7 จ้างเหมาพนักงานปฏบิติังานเกี่ยวกับงานพสัดุ 5,080               ตกลงราคา นางสาวรอมือละห ์ ดีลา นางสาวรอมือละห ์ ดีลา เสนอราคาต้่าสุดและ
ส้านักปลัด เสนอราคา 5,080  บาท เสนอราคา 5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
8 จ้างเหมายามประจ้าเดือนสิงหาคม  2556 5,080               ตกลงราคา นายอับดุลเลาะ   สาอุ นายอับดุลเลาะ   สาอุ เสนอราคาต้่าสุดและ

เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2556
องค์การบริหารส่วนต้าบลอัยเยอร์เวง  อ้าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

9 จ้างเหมายามประจ้าเดือนสิงหาคม  2556 5,080               ตกลงราคา นายกาเดร์  ตุสาตู นายกาเดร์  ตุสาตู เสนอราคาต้่าสุดและ
เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
10 จ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็กประจ้าเดือนสิงหาคม 2556 5,080               ตกลงราคา นางสาวไซนับ  สมาแอ นางสาวไซนับ  สมาแอ เสนอราคาต้่าสุดและ

เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

11 จ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็กประจ้าเดือนสิงหาคม 2556 5,080               ตกลงราคา นางสาวฮุซณานีย์  สาและ นางสาวฮุซณานีย์  สาและ เสนอราคาต้่าสุดและ
เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
12 จ้างเหมาคนงานประจ้ารถขยะ  ประจ้าเดือนสิงหาคม 5,080               ตกลงราคา นายนิตินัย  หะยีแวนิ นายนิตินัย  หะยีแวนิ เสนอราคาต้่าสุดและ

2556 เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

13 จ้างเหมาเขียนแบบโครงการต่าง ๆ 5,080               ตกลงราคา นางสาววราภรณ์  ชูเทา้ นางสาววราภรณ์  ชูเทา้ เสนอราคาต้่าสุดและ
เสนอราคา  5,080 บาท เสนอราคา  5,080 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
14 จ้างเหมาคนงานดูแลฝายกั้นน้้า หมู่บา้นปยิมิตร 3 5,080               ตกลงราคา นายก้องสร้าง  แซ่ล่ี นายก้องสร้าง  แซ่ล่ี เสนอราคาต้่าสุดและ

ประจ้าเดือนสิงหาคม  2556 เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

15 จ้างติดต้ังปา้ยไวนิลยินดีต้อนรับฮารีรายอ 4,032               ตกลงราคา นายอิสมาอุล  ดาดี นายอิสมาอุล  ดาดี เสนอราคาต้่าสุดและ
เสนอราคา  4,032  บาท เสนอราคา  4,032  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
16 จ้างท้าปา้ยไวนิลวนัแม่ 4,480               ตกลงราคา ร้านเบตง มีเดีย ครีเอด แอนด์ เซฟต้ี ร้านเบตง มีเดีย ครีเอด แอนด์ เซฟต้ี เสนอราคาต้่าสุดและ

เสนอราคา 4,480  บาท เสนอราคา 4,480  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2556
องค์การบริหารส่วนต้าบลอัยเยอร์เวง  อ้าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

17 จ้างติดต้ังปา้ยไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ฯ (วนัแม)่ 5,040               ตกลงราคา นายอิสมาอุล  ดาดี นายอิสมาอุล  ดาดี เสนอราคาต้่าสุดและ
เสนอราคา 5,040  บาท เสนอราคา 5,040  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
18 จ้างเหมาติดต้ังและซ่อมไฟฟา้ 11,400             ตกลงราคา นายสะมะแอ  บอืซา นายสะมะแอ  บอืซา เสนอราคาต้่าสุดและ

เสนอราคา  11,400  บาท เสนอราคา  11,400  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

19 จ้างลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ 8,500               ตกลงราคา หนังสือพมิพ ์ทกัษณิไทม์ หนังสือพมิพ ์ทกัษณิไทม์ เสนอราคาต้่าสุดและ
12  สิงหาคม  2556 เสนอราคา 8,500  บาท เสนอราคา 8,500  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
20 จ้างท้าปา้ยไวนิลโครงการวนัแม่แหง่ชาติ (ศพด. 750                  ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคาต้่าสุดและ

วงัใหม่) เสนอราคา 750  บาท เสนอราคา 750  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

21 จ้างเหมาพาหนะรับส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งเรือยาว 1,000               ตกลงราคา นายอับดุลเลาะ  มอลอ นายอับดุลเลาะ  มอลอ เสนอราคาต้่าสุดและ
5 ฝีพาย เสนอราคา  1,000  บาท เสนอราคา  1,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
22 จ้างเหมาพาหนะรับส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งเรือยาว 1,000               ตกลงราคา นายซาอีรัน  มาโรโส นายซาอีรัน  มาโรโส เสนอราคาต้่าสุดและ

เสนอราคา  1,000  บาท เสนอราคา  1,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

23 จ้างท้าปา้ยไวนิลโครงการเสริมทกัษะเด็กก่อนวยัเรียน 750                  ตกลงราคา ร้านเบตง มีเดีย ครีเอด แอนด์ เซฟต้ี ร้านเบตง มีเดีย ครีเอด แอนด์ เซฟต้ี เสนอราคาต้่าสุดและ
ศพด. บา้นนากอ เสนอราคา  750  บาท เสนอราคา  750  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
24 จ้างเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืมรับรองคณะ 3,000               ตกลงราคา นางสะแลฮา  สะมะแอ นางสะแลฮา  สะมะแอ เสนอราคาต้่าสุดและ

ตรวจบริการ 24 สาขา เสนอราคา  3,000  บาท เสนอราคา  3,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2556
องค์การบริหารส่วนต้าบลอัยเยอร์เวง  อ้าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

25 ซ่อมแซมทอ่ประปาแตกบริเวณสามแยก กม.27 ม.1 15,000             ตกลงราคา นายมะสาปรี  วาแม นายมะสาปรี  วาแม เสนอราคาต้่าสุดและ
เสนอราคา  15,000  บาท เสนอราคา  15,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
26 จ้างเหมาปฏบิติังานเกี่ยวกับบริหารบคุคลฯ และกิจการ 5,080               ตกลงราคา นางสาวเกสินี  แตปซูู นางสาวเกสินี  แตปซูู เสนอราคาต้่าสุดและ

สภาฯ ประจ้าเดือนกันยายน  2556 เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

27 จ้างเหมาปฏบิติังานเกี่ยวกับงานเกษตร  ประจ้าเดือน 5,080               ตกลงราคา นางสาวไซนับ   วาแม นางสาวไซนับ   วาแม เสนอราคาต้่าสุดและ
ประจ้าเดือนกันยายน  2556 เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
28 จ้างเหมาพนักงานขับรถ  ประเดือนกันยายน  2556 5,080               ตกลงราคา นายบอืราเหง็   มุนิมะ นายบอืราเหง็   มุนิมะ เสนอราคาต้่าสุดและ

เสนอราคา 5,080  บาท เสนอราคา 5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

29 จ้างเหมาปฏบิติังานเกี่ยวกับงานพสัดุประจ้าเดือน 5,080               ตกลงราคา นางสาวรอมือละห ์ ดีลา   นางสาวรอมือละห ์ ดีลา   เสนอราคาต้่าสุดและ
กันยายน  2556 เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
30 จ้างเหมายามประจ้าเดือนกันยายน  2556 5,080               ตกลงราคา นายอับดุลเลาะ  สะอุ นายอับดุลเลาะ  สะอุ เสนอราคาต้่าสุดและ

เสนอราคา 5,080  บาท เสนอราคา 5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

31 จ้างเหมายามประจ้าเดือนกันยายน  2556 5,080               ตกลงราคา นายกาเดร์  ตุสาตู นายกาเดร์  ตุสาตู เสนอราคาต้่าสุดและ
เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
32 จ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็กประจ้าเดือนกันยายน  2556 5,080               ตกลงราคา นางสาวไซหนับ  สมาแอ นางสาวไซหนับ  สมาแอ เสนอราคาต้่าสุดและ

เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2556
องค์การบริหารส่วนต้าบลอัยเยอร์เวง  อ้าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

33 จ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็กประจ้าเดือนกันยายน  2556 5,080               ตกลงราคา นางสาวฮุซณานีย์  สาและ นางสาวฮุซณานีย์  สาและ เสนอราคาต้่าสุดและ
เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
34 จ้างเหมาคนงานประจ้ารถขยะ ประจ้าเดือนกันยายน 5,080               ตกลงราคา นายนิตินัย  หะยีแวนิ นายนิตินัย  หะยีแวนิ เสนอราคาต้่าสุดและ

2556 เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

35 จ้างเหมาเขียนแบบ ประจ้าเดือนกันยายน  2556 5,080               ตกลงราคา นางสาววราภรณ์  ชูเทา้ นางสาววราภรณ์  ชูเทา้ เสนอราคาต้่าสุดและ
เสนอราคา 5,080  บาท เสนอราคา 5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
36 จ้างเหมาคนงานดูแลฝายกั้นน้้า หมู่บา้นปยิะมิตร 3 5,080               ตกลงราคา นายก้องสร้าง  แซ่ลี นายก้องสร้าง  แซ่ลี เสนอราคาต้่าสุดและ

ประจ้าเดือนกันยายน  2556 เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

37 ซ้ือวสัดุส้านักงาน (ส่วนการศึกษา) 2,400               ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ้ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ
เสนอราคา  2,400  บาท เสนอราคา  2,400  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
38 ซ้ือชั้นวางนม (ศพด.)  3  อัน 18,000             ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ้ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ

เสนอราคา  18,000  บาท เสนอราคา  18,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

39 ซ้ือวสัดุส้านักงาน (ส่วนสาธารณสุขฯ) 1,465               ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ้ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ
เสนอราคา 1,465 บาท เสนอราคา 1,465 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
40 ซ้ือวสัดุใช้ในโครงการวนัแม่แหง่ชาติ (ศพด.บา้นวงัใหม่) 3,904               ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ้ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ

เสนอราคา  3,904  บาท เสนอราคา  3,904  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2556
องค์การบริหารส่วนต้าบลอัยเยอร์เวง  อ้าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

41 ซ้ือตู้เก็บหมอน  (ส่วนสาธารณสุขฯ) จ้านวน 3 ตู้ 18,000             ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ้ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ
เสนอราคา  18,000  บาท เสนอราคา  18,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
42 ซ้ือเส้ือกีฬาใช้ในโครงการแข่งขันเรือยาว 5 ฝีพาย 1,800               ตกลงราคา ร้าน พ ี- ยังการค้า ร้าน พ ี- ยังการค้า เสนอราคาต้่าสุดและ

เสนอราคา  1,800  บาท เสนอราคา  1,800  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

43 ซ้ือวสัดุใช้ในโครงการเสริมทกัษะฯ(การผลิตส่ือ) ศพด. 1,646               ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ้ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ
บา้นนากอ เสนอราคา  1,646  บาท เสนอราคา  1,646  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
44 ซ้ือคอมพวิเตอร์ (ส้านักปลัด) 34,700             ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด  เบตงเพื่อนไอที หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด  เบตงเพื่อนไอที เสนอราคาต้่าสุดและ

เสนอราคา 34,700  บาท เสนอราคา 34,700  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

45 ซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ 5,500               ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด  เบตงเพื่อนไอที หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด  เบตงเพื่อนไอที เสนอราคาต้่าสุดและ
เสนอราคา  5,500  บาท เสนอราคา  5,500  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
46 จัดซ้ือสมุดรายงานประจ้าตัวเด็ก 5,610               ตกลงราคา บริษทั ทชีเทส จ้ากัด บริษทั ทชีเทส จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ

เสนอราคา 5,160 บาท เสนอราคา 5,160 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2556
องค์การบริหารส่วนต้าบลอัยเยอร์เวง  อ้าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา


