
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง 

เรื่อง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนมิถุนายน   25557 

--------------------------------------- 

  ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เรื่อง  ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัด ไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้ อมูลข่าวสารของทางราชการ พ .ศ. 2540 ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ละเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้  

  “ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นราย
เดือนทุก  ๆ  เดือน  โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อหรือจ้าง  
รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา  และเหตุผลที่คัดเลือก ผู้เสนอราคา
รายนั้น  โดยสรุป  เพื่อเป็นดรรชนีส าหรับการตรวจดูของประชาชน”     

  องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  ได้ด าเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  
มิถุนายน  2557  (รายละเอียดแนบท้าย)  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   4  เดือน   กรกฎาคม    พ.ศ. 2557  

                                       

                                                                     (ลงชื่อ)   
                                                                              (นายแวมะยูโซะ    ตสาตู) 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง 
 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน   2557 
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลคัดเลือก 

(ราคากลาง) โดยสังเขป 
1. จัดซื้อวัสดุการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2557 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  
351,900.- พิเศษ ร้านสุวรรณภูม ิ

เสนอราคา  351,900  บาท 
ร้านสุวรรณภูม ิ
เสนอราคา  351,900  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได้ 

2. จ้างท าป้ายไวนิลโครงการอบรมพัฒนา
ทักษะกลุ่มอาชีฯ ปี 2557 

720.- ตกราคา ร้านพู่กันโฆษณา 
เสนอราคา   720  บาท 

ร้านพู่กันโฆษณา 
เสนอราคา   720  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได ้

3. จ้างท าป้ายไวนิลโครงการพัฒนา ศพด.
เป็นแหล่งเรียนรู ้

750.- ตกราคา ร้านพู่กันโฆษณา 
เสนอราคา   750  บาท 

ร้านพู่กันโฆษณา 
เสนอราคา   750  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได ้

4. จ้างสติ๊กเกอร์ติดรถขยะ อบต. 500.- ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา 
เสนอราคา   500  บาท 

ร้านพู่กันโฆษณา 
เสนอราคา   500  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได ้

5. จ้างท าชุดเครื่องเสียง และล าโพง 7,985.- ตกลงราคา ร้าน ศราวุธวิทยุ  - โทรทัศน ์
เสนอราคา  7,985  บาท 

ร้าน ศราวุธวิทยุ  - โทรทัศน ์
เสนอราคา  7,985  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได ้

6. จ้างถางหญ้า 2 ข้างทาง หมู่ 7 จ านวน 13 
กม. 

9,750.- ตกลงราคา นายดุลย์ นพคุณ 
เสนอราคา 9,750  บาท 

นายดุลย์ นพคุณ 
เสนอราคา 9,750  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได ้

7. จ้างถางหญ้า 2 ข้างทาง หมู่ 2 จ านวน  
8 กม. 

6,000.- ตกลงราคา นายมะนุ  ยาโงะ 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นายมะนุ  ยาโงะ 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได้ 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน   2557 
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา  

 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลคัดเลือก 

(ราคากลาง) โดยสังเขป 
8. จ้างท าป้ายไวนิลเข้าสู่เดือนรอมฎอน 2,400.- ตกลงราคา ร้านเบตงมีเดีย ครีเอด แอนด์ 

เซฟตี้  เสนอราคา  2,400  บาท 
ร้านเบตงมีเดีย ครีเอด แอนด์ 
เซฟตี้  เสนอราคา  2,400  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได้ 

9. จ้างติดตั้งป้ายไวนิลเข้าสู่เดือนรอมฎอน 4,032.- ตกลงราคา นายอิสมาอูล  ดาด ี
เสนอราคา  4,032  บาท 

นายอิสมาอูล  ดาด ี
เสนอราคา  4,032  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได้ 

10. จ้างท าป้ายไวนิลประชุมพนักงาน อบต. /
สภา อบต./ สภาสันติสุข 

2,700.- ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา 
เสนอราคา  2,700  บาท 

ร้านพู่กันโฆษณา 
เสนอราคา  2,700  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได้ 

11. จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สถานท่ี
ท่องเที่ยว 2  ผืน 

1,800.- ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา 
เสนอราคา  1,800  บาท 

ร้านพู่กันโฆษณา 
เสนอราคา  1,800  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได้ 

12. จ้างเหมาปรับสถานที่ลานจอดรถบริเวณ
บ่อน้ าร้อนนากอ และลาน ศพด. 
บ้านนากอ 

32,400.- ตกลงราคา นายซาการียา  สาอ ิ
เสนอราคา  32,400  บาท 

นายซาการียา  สาอ ิ
เสนอราคา  32,400  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได้ 

13. จัดซื้อวัสดุโครงการอบรมพัฒนาทักษะ
กลุ่มอาชีพฯ ปี 2557 

9,885.- ตกลงราคา นายสมบุญ  จรัสปรีดาลาภ 
เสนอราคา  9,885  บาท 

นายสมบุญ  จรัสปรีดาลาภ 
เสนอราคา  9,885  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได้ 

14. ซื้อพัดลมอุตสาหกรรมโอกาว่า  (ศพด.) 
จ านวน 2 เครื่อง 

4,400.- ตกลงราคา ร้าน เค เอ็ม อิเลคทรอนิกส ์
เสนอราคา  4,400  บาท 

ร้าน เค เอ็ม อิเลคทรอนิกส ์
เสนอราคา  4,400  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได ้

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน   2557 
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา  

 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลคัดเลือก 

(ราคากลาง) โดยสังเขป 
15. ซื้อจานดาวเทียมพร้อมติดตั้ง (ศดพ.) 

จ านวน  1  เครื่อง 
3,400.- ตกลงราคา ร้าน เค เอ็ม อิเลคทรอนิกส ์

เสนอราคา   3,400  บาท 
ร้าน เค เอ็ม อิเลคทรอนิกส ์
เสนอราคา   3,400  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได ้

16. ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ส านักปลัด) 4,060.- ตกลงราคา ร้านดาวรุ่ง 
เสนอราคา  4,060  บาท 

ร้านดาวรุ่ง 
เสนอราคา  4,060  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได ้

17. ซื้อเลนส์แคนนอน  50 f 1.8 m  ส านัก
ปลัด  1  อัน 

6,390.- ตกลงราคา ร้านดาวรุ่ง 
เสนอราคา  6,390  บาท 

ร้านดาวรุ่ง 
เสนอราคา  6,390  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได ้

18. ซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า (ส่วนศึกษา) 
จ านวน  1  เครื่อง 

22,500.- ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ ์
เสนอราคา  22,500 บาท 

หจก.ยะลาบริบูรณ ์
เสนอราคา  22,500 บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได ้

19. ซื้อวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด) 18,898.- ตกลงราคา ร้านสหกรณ์ รพ.เบตง จ ากัด 
เสนอราคา  18,898  บาท 

ร้านสหกรณ์ รพ.เบตง จ ากัด 
เสนอราคา  18,898  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได้ 

20. ซื้อวัสดุส านักงาน  (ส่วนการศึกษา) 2,900.- ตกลงราคา ร้านสหกรณ์ รพ.เบตง จ ากัด 
เสนอราคา 2,900  บาท 

ร้านสหกรณ์ รพ.เบตง จ ากัด 
เสนอราคา 2,900  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได ้

21. ซื้อวัสดุส านักงาน  (ส่วนสาธารณสุข) 463.- ตกลงราคา ร้านสหกรณ์ รพ.เบตง จ ากัด 
เสนอราคา   463  บาท 

ร้านสหกรณ์ รพ.เบตง จ ากัด 
เสนอราคา   463  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได ้

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน   2557 
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา 

 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลคัดเลือก 

(ราคากลาง) โดยสังเขป 
22. ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

ม.7,8 
23,235.- ตกลงราคา ร้าน  28 คอนกรีต 

เสนอราคา  23,235  บาท 
ร้าน  28 คอนกรีต 
เสนอราคา  23,235  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได้ 

23. ซื้อวัสดุส านักงาน (ทะเบียนคุมครุภัณฑ)์ 675.- ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ ์
เสนอราคา 675  บาท 

หจก.ยะลาบริบูรณ ์
เสนอราคา 675  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได้ 

24. ซื้อจานดาวเทียม IPM พร้อมติดตั้ง 3,400.- ตกลงราคา ร้าน เค เอ็ม อิเล็กทรอนิกส ์
เสนอาราคา  3,400  บาท 

ร้าน เค เอ็ม อิเล็กทรอนิกส ์
เสนอาราคา  3,400  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได ้

25. ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมประปาอัยเนาะเปาะ 1,110.- ตกลงราคา ร้าน 28 คอนกรีต 
เสนอราคา 1,110  บาท 

ร้าน 28 คอนกรีต 
เสนอราคา 1,110  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได ้

26. ซื้อเครื่องตัดหญ้า (มิตซูแท)้ 1 เครื่อง 
ส านักปลัด 

9,000.- ตกลงราคา ร้านใหม่เบตง 
เสนอราคา  9,000  บาท 

ร้านใหม่เบตง 
เสนอราคา  9,000  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได ้

 


