
แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 โครงการซ่อมแซมถนนสายปยิะมิตร 3  ยาว 10.00 ม. 250,000            พเิศษ หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา เสนอราคาต ่าสุดและ
กวา้ง 8.00 เมตร  สูง 3.00 เมตร  ม.7 ต.อัยเยอร์เวง เสนอราคา  250,000  บาท เสนอราคา  250,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
อ.เบตง  จ.ยะลา ที จัดจ้างได้

2 โครงการซ่อมแซมถนนสายทางลงกูโบร์ บา้น กม.38 650,000            พเิศษ หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา เสนอราคาต ่าสุดและ
ยาว 15.00 ม.  กวา้ง 12.00  ม.  สูง 8.00 ม. เสนอราคา 650,000  บาท เสนอราคา  650,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ม.6 ต.อัยเยอร์เวง  อ.เบตง  จ.ยะลา ที จัดจ้างได้

3 ขนขยะริมทางสาย 410 บา้น กม.32  ปริมาณงาน 250,000            พเิศษ ไพศาล  ไพศาล เสนอราคาต ่าสุดและ
1,500 ลบ.ม. และปรับพื้นที  ม.1 ต.อัยเยอร์เวง เสนอราคา  250,000  บาท เสนอราคา  250,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
อ.เบตง  จ.ยะลา ที จัดจ้างได้

4 ก่อสร้างไฟฟา้ส่องวดั มัสยิด  ม.2,3,5,6 408,000            พเิศษ หจก.มัสร์  คอมพ์ หจก.มัสร์  คอมพ์ เสนอราคาต ่าสุดและ
เสนอราคา  408,000  บาท เสนอราคา  408,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
5 โครงการซ่อมแซมถนนสายเมาะโง - จุฬาภรณ์ 10 350,000            พเิศษ หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา เสนอราคาต ่าสุดและ

ยาว 60.00  เมตร   กวา้ง  6.00  เมตร  ม.8   เสนอราคา  351,177.73  บาท เสนอราคา  350,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ต.อัยเยอร์เวง  อ.เบตง  จ.ยะลา ที จัดจ้างได้

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังบา้นก่านัน 600,000            พเิศษ หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา เสนอราคาต ่าสุดและ
กวา้ง 1.00  เมตร  หนา 0.12 เมตร ระยะทาง 800 ม. เสนอราคา  600,529.64  บาท เสนอราคา  600,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ม. 2  ต.อัยเยอร์เวง  อ.เบตง  จ.ยะลา ที จัดจ้างได้

7 โครงการก่อสร้างสะพานโครงถัก กม.29 กวา้ง 1.20 ม. 180,000            พเิศษ หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา เสนอราคาต ่าสุดและ
ยาว  15.00 ม.  ม.1 ต.อัยเยอร์เวง  อ.เบตง จ.ยะลา เสนอราคา  180,264.28  บาท เสนอราคา  180,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังส่านักสงฆ์บา้น 240,000            พเิศษ หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา เสนอราคาต ่าสุดและ

เหมือง  ม.7 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา เสนอราคา  240,272.17  บาท เสอนราคา  240,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2556
องค์การบริหารส่วนต่าบลอัยเยอร์เวง  อ่าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล่าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

9 ซ้ือรถยนต์กระบะ 1 คัน  (ส่วนโยธา) 599,000            พเิศษ หจก. เอ.เอ.เอส  มอเตอร์ หจก. เอ.เอ.เอส  มอเตอร์ เสนอราคาต ่าสุดและ
เสนอราคา  599,000  บาท เสนอราคา  599,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
10 ซ้ือวสัดุส่านักงาน (ส่วนสาธารณสุขฯ) 6,175               ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ่ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุดและ

เสนอราคา  6,175  บาท เสนอราคา  6,175  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

11 ซ้ือวสัดุโครงการสานสัมพนัธค์รอบครัวอบอุ่น 4,624               ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ่ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุดและ
เสนอราคา  4,624  บาท เสนอราคา  4,624  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
12 ซ้ืออุปกรณ์โครงการสานสัมพนัธค์รอบครัวอบอุ่น 4,128               ตกลงราคา ร้านยุพนิ ร้านยุพนิ เสนอราคาต ่าสุดและ

เสนอราคา  4,128  บาท เสนอราคา  4,128  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

13 ซ้ือวสัดุสร้างแปลงดอกไม้และซ่อมแซมหลังคาโครงการ 9,580               ตกลงราคา นางอายีย๊ะ  เจ๊ะมะ นางอายีย๊ะ  เจ๊ะมะ เสนอราคาต ่าสุดและ
พฒันา ศพด. บา้นอัยเยอร์เวง เสนอราคา  9,580  บาท เสนอราคา  9,580  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
14 ซ้ือวสัดุเกษตรเพื อใช้ในโครงการพฒันา ศพด. เปน็ 3,500               ตกลงราคา ร้านสวนอู่ทองไม้ประดับ ร้านสวนอู่ทองไม้ประดับ เสนอราคาต ่าสุดและ

แหล่งเรียนรู้ ศพด.อัยเยอร์เวง เสนอราคา  3,500  บาท เสนอราคา  3,500  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

15 ซ้ือวสัดุก่อสร้างซ่อมทอ่ ม.8 13,556             ตกลงราคา ร้าน 28 คอนกรีต ร้าน 28 คอนกรีต เสนอราคาต ่าสุดและ
เสนอราคา 13,556  บาท เสนอราคา 13,556  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
16 ซ้ือทรายอะเบทโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกใน 25,800             ตกลงราคา บริษทั สยามอนามัยจ่ากัด บริษทั สยามอนามัยจ่ากัด เสนอราคาต ่าสุดและ

ชุมชน เสนอราคา  25,800  บาท เสนอราคา  25,800  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2556
องค์การบริหารส่วนต่าบลอัยเยอร์เวง  อ่าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล่าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

17 ซ้ือวสัดุส่านักงาน (ส่านักปลัด) 9,549               ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ่ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุดและ
เสนอราคา  9,549  บาท เสนอราคา  9,549  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
18 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (ส่านักปลัด) 2,733               ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ่ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุดและ

เสนอราคา  2,733  บาท เสนอราคา  2,733  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

19 ซ้ือวสัดุส่านักงาน  (ส่วนการศึกษา) 20,043             ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ่ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุดและ
เสนอราคา  20,043  บาท เสนอราคา  20,043  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
20 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (ส่วนการศึกษา) 4,117               ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ่ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุดและ

เสนอราคา  4,117  บาท เสนอราคา  4,117  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

21 ซ้ือวสัดุโครงการส่งเสริมฯเกี ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ 4,700               ตกลงราคา ร้านมิตรไมตรี  กม.38 ร้านมิตรไมตรี  กม.38 เสนอราคาต ่าสุดและ
พอเพยีง (ศพด.นากอ) เสนอราคา 4,700 บาท เสนอราคา 4,700 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
22 ซ้ือวสัดุก่อสร้างซ่อมแซมทอ่ประปาช่ารุด ในเขตพื้นที 77,985             ตกลงราคา ร้านบนันังบโูบก่อสร้าง ร้านบนันังบโูบก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุดและ

ต่าบลอัยเยอร์เวง เสนอราคา  77,985  บาท เสนอราคา  77,985  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

23 ซ้ืออุปกรณ์ออกก่าลังกายโครงการพฒันาความสามารถ 6,750               ตกลงราคา ร้านแสงดีการไฟฟา้ ร้านแสงดีการไฟฟา้ เสนอราคาต ่าสุดและ
ด้านศิลปะดนตรี (ศพด.วงัใหม่) เสนอราคา 6,750  บาท เสนอราคา 6,750  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
24 ซ้ือฟล์ิมโทรสาร 5 ม้วน (ส่านักปลัด) 3,750               ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบรูณ์ หจก.ยะลาบริบรูณ์ เสนอราคาต ่าสุดและ

เสนอราคา  3,750  บาท เสนอราคา  3,750  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2556
องค์การบริหารส่วนต่าบลอัยเยอร์เวง  อ่าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล่าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

25 ซ้ือวสัดุส่านักงาน (ส่วนการคลัง) 3,025               ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบรูณ์ หจก.ยะลาบริบรูณ์ เสนอราคาต ่าสุดและ
เสนอราคา  3,025  บาท เสนอราคา  3,025  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
26 ซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จ่านวน 3 ชุด (ส่วนการศึกษา) 18,000             ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบรูณ์ หจก.ยะลาบริบรูณ์ เสนอราคาต ่าสุดและ

เสนอราคา  18,000  บาท เสนอราคา  18,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

27 ซ้ือวสัดุเกษตร (ยาฆ่าหญ้า  ส่านักปลัด) 743                  ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ่ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุดและ
เสนอราคา  743  บาท เสนอราคา  743  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
28 ซ้ือวสัดุการศึกษา (ส่วนการศึกษา) 99,200             ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ่ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุดและ

เสนอราคา  99,200  บาท เสนอราคา  99,200  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

29 ซ้ืออุปกรณ์ใช้ในโครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรฯ 4,935               ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ่ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุดและ
ตาดีกา ผู้น่าศาสนาฯ เสนอราคา  4,935  บาท เสนอราคา  4,935  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
30 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (ส่านักปลัด) 400                  ตกลงราคา หจก.เบตงเพื อนไอที หจก.เบตงเพื อนไอที เสนอราคาต ่าสุดและ

เสนอราคา  400  บาท เสนอราคา  400  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

31 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ (ส่วนการศึกษา) 250                  ตกลงราคา หจก.เบตงเพื อนไอที หจก.เบตงเพื อนไอที เสนอราคาต ่าสุดและ
เสนอราคา  250  บาท เสนอราคา  250  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
32 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (ส่วนการศึกษา) 20,950             ตกลงราคา หจก.เบตงเพื อนไอที หจก.เบตงเพื อนไอที เสนอราคาต ่าสุดและ

เสนอราคา  20,950  บาท เสนอราคา  20,950  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2556
องค์การบริหารส่วนต่าบลอัยเยอร์เวง  อ่าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล่าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

33 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  (ส่วนสาธารณสุขฯ) 2,530               ตกลงราคา หจก.เบตงเพื อนไอที หจก.เบตงเพื อนไอที เสนอราคาต ่าสุดและ
เสนอราคา  2,530  บาท เสนอราคา  2,530  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
34 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  (ส่วนสาธารณสุขฯ) 6,000               ตกลงราคา หจก.เบตงเพื อนไอที หจก.เบตงเพื อนไอที เสนอราคาต ่าสุดและ

เสนอราคา  6,000  บาท เสนอราคา  6,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

35 ซ้ือวสัดุส่านักงาน (ส่วนการคลัง) 10,364             ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ่ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุดและ
เสนอราคา  10,364  บาท เสนอราคา  10,364  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
36 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  (ส่วนการคลัง) 7,230               ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ่ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุดและ

เสนอราคา  7,230  บาท เสนอราคา  7,230  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

37 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  (ส่วนโยธา) 5,510               ตกลงราคา หจก.เบตงเพื อนไอที หจก.เบตงเพื อนไอที เสนอราคาต ่าสุดและ
เสนอราคา  5,510  บาท เสนอราคา  5,510  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
38 ซ้ือวสัดุส่านักงาน (ส่วนโยธา) 14,429             ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ่ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุดและ

เสนอราคา  14,429  บาท เสนอราคา  14,429  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

39 จ้างท่าปา้ยไวนิลโครงการสานสัมพนัธค์รอบครัวอบอุ่น 750                  ตกลงราคา เบตง มีเดีย ครีเอด แอนด์ เซฟต้ี เบตง มีเดีย ครีเอด แอนด์ เซฟต้ี เสนอราคาต ่าสุดและ
เสนอราคา 750  บาท เสนอราคา 750  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
40 จ้างท่าปา้ยไวนิลโครงการพฒันา ศพด.เปน็แหล่งเรียนรู้ฯ 750                  ตกลงราคา เบตง มีเดีย ครีเอด แอนด์ เซฟต้ี เบตง มีเดีย ครีเอด แอนด์ เซฟต้ี เสนอราคาต ่าสุดและ

เสนอราคา 750  บาท เสนอราคา 750  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2556
องค์การบริหารส่วนต่าบลอัยเยอร์เวง  อ่าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล่าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

41 จ้างท่าปา้ยไวนิลโครงการส่งเสริมปลูกฝังใหค้วามรู้เกี ยว 750                  ตกลงราคา เบตง มีเดีย ครีเอด แอนด์ เซฟต้ี เบตง มีเดีย ครีเอด แอนด์ เซฟต้ี เสนอราคาต ่าสุดและ
กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง (ศพด.บา้นนากอ) เสนอราคา 750  บาท เสนอราคา 750  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
42 จ้างถางหญ้าสองข้างทางถนนสายอัยเยอร์ควนีล่าง ม.2 6,000               ตกลงราคา นายมะนุ  ยาโงะ นายมะนุ  ยาโงะ เสนอราคาต ่าสุดและ

(ระยะทาง 8 กม.) เสนอราคา  6,000  บาท เสนอราคา  6,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

43 จ้างถางหญ้าสองข้างทางถนนสายตันหยงกาบ ู ม.8 2,625               ตกลงราคา นายอับดุลฮาเล็ง   ดุงบรา นายอับดุลฮาเล็ง   ดุงบรา เสนอราคาต ่าสุดและ
(ระยะทาง 3.5 กม.) เสนอราคา  2,625  บาท เสนอราคา  2,625  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
44 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ปา้ย บค 1656 9,070               ตกลงราคา อู่วชัการช่าง อู่วชัการช่าง เสนอราคาต ่าสุดและ

เบตง เสนอราคา 9,070  บาท เสนอราคา 9,070  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

45 จ้างท่าตรายาง(ใช้ในส่านักปลัด) 2,800               ตกลงราคา ร้านสลาตัน เพรส ร้านสลาตัน เพรส เสนอราคาต ่าสุดและ
เสนอราคา  2,800  บาท เสนอราคา  2,800  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
46 จ้างท่าปา้ยไวนิลใช้ในโครงการ "กิจกรรม Big Cleannig 750                  ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคาต ่าสุดและ

Day" เสนอราคา  750  บาท เสนอราคา  750  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

47 จ้างท่าหนังสือส่งเสริมการทอ่งเที ยวฯ หมู่บา้นจุฬาภรณ์ 30,000             ตกลงราคา ร้านเบตง มีเดีย ครีเอด แอนด์ เซพต้ี ร้านเบตง มีเดีย ครีเอด แอนด์ เซพต้ี เสนอราคาต ่าสุดและ
10 จ่านวน 500  เล่ม เสนอราคา  30,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
48 จ้างเชื อมทอ่ประปาแตก  ม.4 800                  ตกลงราคา นายตูแวสะมะแอ   นิพร่อน นายตูแวสะมะแอ   นิพร่อน เสนอราคาต ่าสุดและ

เสนอราคา  800  บาท เสนอราคา  800  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2556
องค์การบริหารส่วนต่าบลอัยเยอร์เวง  อ่าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล่าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

49 จ้างท่าปา้ยไวนิลดครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก 750                  ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคาต ่าสุดและ
เสนอราคา  750  บาท เสนอราคา  750  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
50 จ้างซ่อมเครื องพมิพดี์ดไฟฟา้  (ส่วนการคลัง) 9,700               ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบรูณ์ หจก.ยะลาบริบรูณ์ เสนอราคาต ่าสุดและ

เสนอราคา  9,700  บาท เสนอราคา  9,700  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

51 จ้างท่าปา้ยไวนิลโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตร 990                  ตกลงราคา ร้านเบตง มีเดีย ครีเอด แอนด์ เซพต้ี ร้านเบตง มีเดีย ครีเอด แอนด์ เซพต้ี เสนอราคาต ่าสุดและ
เสนอราคา  990  บาท เสนอราคา  990  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
52 จ้างท่าปา้ยไวนิลโครงการทอ้งถิ นไทย รวมใจภกัด์ิ 990                  ตกลงราคา ร้านเบตง มีเดีย ครีเอด แอนด์ เซพต้ี ร้านเบตง มีเดีย ครีเอด แอนด์ เซพต้ี เสนอราคาต ่าสุดและ

รักษพ์ื้นที สีเขียว เสนอราคา  990  บาท เสนอราคา  990  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

53 จ้างท่าปา้ยไวนิลโครงการพฒันาศักยภาพฯ ตาดีกา 1,355               ตกลงราคา ร้านเบตง มีเดีย ครีเอด แอนด์ เซพต้ี ร้านเบตง มีเดีย ครีเอด แอนด์ เซพต้ี เสนอราคาต ่าสุดและ
ผู้น่าศาสนาฯ เสนอราคา  3,355 บาท เสนอราคา  3,355 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
54 จ้างท่าปา้ยไวนิลโครงการอบรมใหค้วามรู้เกี ยวกับ 500                  ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคาต ่าสุดและ

กฎหมายฯ เสนอราคา  500  บาท เสนอราคา  500  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

55 จ้างท่าปา้ยไวนิลโครงการอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. 1,120               ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคาต ่าสุดและ
เสนอราคา  1,120  บาท เสนอราคา  1,120  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
56 จ้างถางหญ้าสองข้างทางสายนากอ ระยทาง 10.5 กม. 7,875               ตกลงราคา นายมะสะดิง  อูมา นายมะสะดิง  อูมา เสนอราคาต ่าสุดและ

เสนอราคา  7,875  บาท เสนอราคา  7,875  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2556
องค์การบริหารส่วนต่าบลอัยเยอร์เวง  อ่าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล่าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

57 จ้างท่าเอกสารอบรมโครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรฯ 8,685               ตกลงราคา ร้านเบตงธาราศิลป์ ร้านเบตงธาราศิลป์ เสนอราคาต ่าสุดและ
ตาดีกา ผู้น่าศาสนาฯ เสนอราคา  8,685  บาท เสนอราคา  8,685  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
58 จ้างแสกนไวรัสเครื องคอมพวิเตอร์ (ส่านักปลัด) 150                  ตกลงราคา หจก.เบตงเพื อนไอที หจก.เบตงเพื อนไอที เสนอราคาต ่าสุดและ

เสนอราคา  150  บาท เสนอราคา  150  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

59 จ้างซ่อมคอมพวิเตอร์ (ส่วนการศึกษา) 1,450               ตกลงราคา หจก.เบตงเพื อนไอที หจก.เบตงเพื อนไอที เสนอราคาต ่าสุดและ
เสนอราคา  1,450  บาท เสนอราคา  1,450  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
60 จ้างถ่ายเอกสารแผ่นพบัโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก 3,450               ตกลงราคา ร้านเบตงธาราศิลป์ ร้านเบตงธาราศิลป์ เสนอราคาต ่าสุดและ

เสนอราคา  3,450  บาท เสนอราคา  3,450  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

61 จ้างซ่อมคอมพวิเตอร์ (ส่วนการคลัง) 200                  ตกลงราคา หจก.เบตงเพื อนไอที หจก.เบตงเพื อนไอที เสนอราคาต ่าสุดและ
เสนอราคา  200  บาท เสนอราคา  200  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
62 จ้างจัดสถานที โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 1,500               ตกลงราคา นายสมาน  ยุโซะ นายสมาน  ยุโซะ เสนอราคาต ่าสุดและ

อบต.อัยเยอร์เวง เสนอราคา  1,500  บาท เสนอราคา  1,500  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2556
องค์การบริหารส่วนต่าบลอัยเยอร์เวง  อ่าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล่าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา


