
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง 

เรื่อง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนสิงหาคม  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  
สิงหาคม  2557  (รายละเอียดแนบท้าย)  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  4   เดือน    กันยายน    พ.ศ. 2557  

                                       

                                                                     (ลงชื่อ)   
                                                                              (นายแวมะยูโซะ    ตสาตู) 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง 
 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม   2557 
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลคัดเลือก 

(ราคากลาง) โดยสังเขป 
1. ก่อสร้างสะพาน คสล. กว้าง  6.00 ม. สูง  

2.50  ม.  ยาว  12.00 ม.  ม.9  ต. 
อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา  

1,200,000.- พิเศษ หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา 
เสนอราคา  1,200,000  บาท 

หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา 
เสนอราคา  1,200,000 บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได้ 

2. ซ่อมแซมถนน สายนองเงง  กว้าง 6.00 ม. 
ระยะทาง  4.00  กม.  ม.6 ต.อัยเยอร์เวง  
อ.เบตง จ.ยะลา  

130,000.- พิเศษ หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา 
เสนอราคา  130,000 บาท 

หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา 
เสนอราคา  130,000 บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได ้

3. ซ่อมแซมถนน สายอาเนาะเปาะ กว้าง 
6.00 ม. ระยะทาง  4.00 กม. ม.3 ต. 
อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา  

180,000.- พิเศษ หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา 
เสนอราคา  180,000 บาท 

หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา 
เสนอราคา  180,000 บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได ้

4. ซ่อมแซมถนน สายเถ้าแก่ลี กว้าง 4.00 ม. 
ระยะทาง  3.00 กม. ม.3 ต.อัยเยอร์เวง 
อ.เบตง จ.ยะลา 

120,000.- พิเศษ หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา 
เสนอราคา  120,000 บาท 

หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา 
เสนอราคา  120,000 บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได ้

5. ซ่อมแซมถนน สายกะลาพอ – อัยเยอร์
ควีนล่าง  กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง  8.00 
กม. ม.3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 

180,000.- พิเศษ หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา 
เสนอราคา   180,000   บาท 

หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา 
เสนอราคา   180,000   บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได ้

6. จัดซื้อเต้นท์ วัด มัสยิด จ านวน 17 ชุด 490,000.- ตกลงราคา ร้านหะยีหามะการช่าง 
เสนอราคา  490,000  บาท 

ร้านหะยีหามะการช่าง 
เสนอราคา  490,000  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได ้

7. จ้างลงนามถวายพระพร  8,500.- ตกลงราคา นสพ.ทักษิณไทม ์
เสนอราคา 8,500  บาท 

นสพ.ทักษิณไทม ์
เสนอราคา 8,500  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได้ 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม   2557 
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา  

 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลคัดเลือก 

(ราคากลาง) โดยสังเขป 
8. จ้างท าป้ายไวนิลโครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรม (ดะวะห)์ ปี 2557 
875.- ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา 

เสนอราคา 875 บาท 
ร้านพู่กันโฆษณา 
เสนอราคา 875 บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได้ 

9. จ้างท าป้ายไวนิล 12 สิงหา และป้ายปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.9 

8,970.- ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา 
เสนอราคา 8,970   บาท 

ร้านพู่กันโฆษณา 
เสนอราคา 8,970   บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได้ 

10. จ้างท าป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ (ศพด.วังใหม)่ 

2,910.- ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา 
เสนอราคา  2,910   บาท 

ร้านพู่กันโฆษณา 
เสนอราคา  2,910   บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได้ 

11. จ้างติดตั้งป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ ์ 3,024.- ตกลงราคา นายสะมะแอ  สาและ 
เสนอราคา   3,024  บาท 

นายสะมะแอ  สาและ 
เสนอราคา   3,024  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได้ 

12. จ้างอัดเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งระบบ
แรงอัดสะสม 

36,100.- ตกลงราคา ร้านเบตงมีเดีย ครีเอด แอนด ์
เซฟตี้  เสนอราคา 36,100 บาท 

ร้านเบตงมีเดีย ครีเอด แอนด ์
เซฟตี้  เสนอราคา 36,100 บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได้ 

13. จ้างท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงฯ (ศพด.วังใหม)่ 

990.- ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา 
เสนอราคา  990   บาท 

ร้านพู่กันโฆษณา 
เสนอราคา  990   บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได้ 

14. จ้างท าป้ายไวนิลรณรงค์ไข้เลือดออก 4,980.- ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา 
เสนอราคา  4,980   บาท 

ร้านพู่กันโฆษณา 
เสนอราคา  4,980   บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได ้

 

 

 

 



 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม   2557 
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา  

 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลคัดเลือก 

(ราคากลาง) โดยสังเขป 
15. จ้างติดตั้งป้ายไวนิลรณรงค์ไข้เลือดออก 5,040.- ตกลงราคา นายกอเซ็ง  ซีนา 

เสนอราคา  5,040  บาท 
นายกอเซ็ง  ซีนา 
เสนอราคา  5,040  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได ้

16. จ้างเปลี่ยนล้อยางรถขยะ อบต. หมายเลข
ทะเบียน  80-5505  จ านวน 2 เส้น 

19,700.- ตกลงราคา อู่วัชการช่าง 
เสนอราคา  19,700  บาท 

อู่วัชการช่าง 
เสนอราคา  19,700  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได ้

17. จ้างซ่อมรถขยะ อบต. หมายเลขทะเบียน  
80-5505   

10,950.- ตกลงราคา อู่วัชการช่าง 
เสนอราคา  10,950  บาท 

อู่วัชการช่าง 
เสนอราคา  10,950  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได ้

18. ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด 1,300.- ตกลงราคา ร้านบ้านดอกไม ้
เสนอราคา  1,300  บาท 

ร้านบ้านดอกไม ้
เสนอราคา  1,300  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได้ 

19. ซื้อวัสดุโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ ์ 23,580.- ตกลงราคา ร้านสหกรณ์ รพ.เบตง จ ากัด 
เสนอราคา 23,580 บาท 

ร้านสหกรณ์ รพ.เบตง จ ากัด 
เสนอราคา 23,580 บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได ้

20. ซื้อโต๊ะเก้าอี้ส าหรับทานอาหาร (ศพด.) 
จ านวน 7  ชุด 

21,000.- ตกลงราคา ร้านสหกรณ์ รพ.เบตง จ ากัด 
เสนอราคา   21,000 บาท 

ร้านสหกรณ์ รพ.เบตง จ ากัด 
เสนอราคา   21,000 บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได ้

21. ซื้ออ่างล้างจาน ของ ศพด. จ านวน 3  ตัว 9,000.- ตกลงราคา ร้านสหกรณ์ รพ.เบตง จ ากัด 
เสนอราคา   9,000  บาท 

ร้านสหกรณ์ รพ.เบตง จ ากัด 
เสนอราคา   9,000  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได้ 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม   2557 
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา  

 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลคัดเลือก 

(ราคากลาง) โดยสังเขป 
22. ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมท่อประปาใน  

ต.อัยเยอร์เวง 
1,802.- ตกลงราคา ร้าน 28 คอนกรีต 

เสนอราคา  1,802  บาท 
ร้าน 28 คอนกรีต 
เสนอราคา  1,802  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได้ 

23. ซื้อวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด) 18,460.- ตกลงราคา ร้านสหกรณ์ รพ.เบตง จ ากัด 
เสนอราคา  18,460  บาท 

ร้านสหกรณ์ รพ.เบตง จ ากัด 
เสนอราคา  18,460  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได ้

24. ซื้อวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด) 12,893.- ตกลงราคา ร้านสหกรณ์ รพ.เบตง จ ากัด 
เสนอราคา  12,893  บาท 

ร้านสหกรณ์ รพ.เบตง จ ากัด 
เสนอราคา  12,893  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได้ 

25. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ส านักปลัด) 720.- ตกลงราคา ร้านสหกรณ์ รพ.เบตง จ ากัด 
เสนอราคา  720  บาท 

ร้านสหกรณ์ รพ.เบตง จ ากัด 
เสนอราคา  720  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได้ 

26. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ส านักปลัด) 2,711.- ตกลงราคา ร้านสหกรณ์ รพ.เบตง จ ากัด 
เสนอราคา  2,711  บาท 

ร้านสหกรณ์ รพ.เบตง จ ากัด 
เสนอราคา  2,711  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได้ 

27. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) 3,000.- ตกลงราคา ร้านสหกรณ์ รพ.เบตง จ ากัด 
เสนอราคา  3,000  บาท 

ร้านสหกรณ์ รพ.เบตง จ ากัด 
เสนอราคา  3,000  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได้ 

28. ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ส านักปลัด) 140.- ตกลงราคา ร้านสหกรณ์ รพ.เบตง จ ากัด 
เสนอราคา  140  บาท 

ร้านสหกรณ์ รพ.เบตง จ ากัด 
เสนอราคา  140  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได้ 

29. ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ส่วนสาธารณสุข) 3,000.- ตกลงราคา ร้านสหกรณ์ รพ.เบตง จ ากัด 
เสนอราคา  3,000  บาท 

ร้านสหกรณ์ รพ.เบตง จ ากัด 
เสนอราคา  3,000  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได้ 

 

 

 



 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม   2557 
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา  

 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลคัดเลือก 

(ราคากลาง) โดยสังเขป 
30. ซื้อวัสดุส านักงาน (ส่วนโยธา) 6,432.- ตกลงราคา ร้านสหกรณ์ รพ.เบตง จ ากัด 

เสนอราคา  6,432  บาท 
ร้านสหกรณ์ รพ.เบตง จ ากัด 
เสนอราคา  6,432  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได ้

31. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ยา) ส่วน
สาธารณสุข 

3,030.- ตกลงราคา ร้านคลังยายะลา 
เสนอราคา  3,030  บาท 

ร้านคลังยายะลา 
เสนอราคา  3,030  บาท 

เสนอราคาต่ าสุดและ 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ 
ที่จัดจ้างได้ 

 

 


