
แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 ซ่อมแซมถนนลาดยาง  สาย  ก.ม. 29 - อัยเยอร์ควนี 2,402,000           พเิศษ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก่อสร้างเนรมิตร หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก่อสร้างเนรมิตร คุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน
ขนาดกวา้ง  6.00  เมตร  ยาว  570  เมตร  เสนอราคา  2,402,000  บาท เสนอราคา  2,402,000  บาท และเสนอราคาอยู่ใน
หนา  0.14 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 3,420  วงเงินงบประมาณ
ตารางเมตร

2 จ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ 5,080                ตกลงราคา นายนิตินัย  หะยีวานิ นายนิตินัย  หะยีวานิ คุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท และเสนอราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ

3 จ้างเหมายามประจ าเดือนพฤศจิกายน 2555 5,080                ตกลงราคา นายกาเดร์  ตุสาตู นายกาเดร์  ตุสาตู คุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคา 5,080  บาท เสนอราคา 5,080  บาท และเสนอราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ

4 จ้างเหมายามประจ าเดือนพฤศจิกายน 2555 5,080                ตกลงราคา นายอับดุลเลาะ  สาอุ นายอับดุลเลาะ  สาอุ คุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท และเสนอราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ

5 จ้างเหมาปฏบิติังานในส านักงาน (ขับรถ) ประจ าเดือน 5,080                ตกลงราคา นายบอืราเฮง  มุนิมะ นายบอืราเฮง  มุนิมะ คุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

พฤศจิกายน 2555 เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท และเสนอราคาอยู่ใน

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2555
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

6 จ้างเหมาดูแลฝายกั้นน้ า ประจ าเดือนพฤศจิกายน 5,080                ตกลงราคา นายก้องส้าง  แซ่ลี นายก้องส้าง  แซ่ลี เสนอราคาต่ าสุดและ

2555 เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที่

จัดจ้างได้

7 จ้างท าตรายางปลัด,นายก,โลโก้ อบต,สะอารี รักษา 2,030                ตกลงราคา ร้านเบตงการพมิพ์ ร้านเบตงการพมิพ์ เสนอราคาต่ าสุดและ
ราชการแทน เสนอราคา  2,030 บาท เสนอราคา  2,030 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที่

จัดจ้างได้
8 จ้างเหมาท าอาหารและเคร่ืองด่ืม (พธิรัีบมอบเรือ 6,400                ตกลงราคา นางสาวหร่อฝีหย๊ะ  ดารอฮิง นางสาวหร่อฝีหย๊ะ  ดารอฮิง เสนอราคาต่ าสุดและ

ณ เกาะทวด) เสนอ  6,400  บาท เสนอ  6,400  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที่
จัดจ้างได้

9 จ้างจัดดอกไม้สด และโบวพ์ร้อมริบบิ้นใช้ใน 4,700                ตกลงราคา นางงามพธิ   พวงล าเจียก นางงามพธิ   พวงล าเจียก เสนอราคาต่ าสุดและ
โครงการบนัทกึข้อตกลงญ(มอบเรือ) เสนอราคา  4,700  บาท เสนอราคา  4,700  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที่

จัดจ้างได้
10 จ้างท าปา้ยไวนิลโครงการบนัทกึข้อตกลงพธิี 938                   ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคาต่ าสุดและ

รับมอบเรือ อบต. เสนอราคา  938  บาท เสนอราคา  938  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที่
จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2555
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

11 จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการประเพณี 5,000                ตกลงราคา นายสุวทิย์  นวลศรี นายสุวทิย์  นวลศรี เสนอราคาต่ าสุดและ
ลอยกระทง ประจ าป ี2556 เสนอราคา  5,000  บาท เสนอราคา  5,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที่

จัดจ้างได้
12 จ้างท าปา้ยไวนิลโครงการประเพณีลอยกระทง 2,750                ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคาต่ าสุดและ

ปงีบประมาณ  2556 (2 ผืน) เสนอราคา  2,750  บาท เสนอราคา  2,750  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที่
จัดจ้างได้

13 จ้างเหมาถางหญ้า 2 ข้างทาง ถนนสาย 6,750                ตกลงราคา นายมะสะกรี   มะเซ็ง นายมะสะกรี   มะเซ็ง เสนอราคาต่ าสุดและ
อัยเนาะเปาะ - อัยเยอร์ควนี  ม.2 เสนอราคา  6,750.- เสนอราคา  6,750.- อยู่ในวงเงินงบประมาณที่

จัดจ้างได้
14 จ้างเหมาถางหญ้า 2 ข้างทาง 6,000                ตกลงราคา นายสมพร  สมาแอ นายสมพร  สมาแอ เสนอราคาต่ าสุดและ

เสนอราคา  6,000  บาท เสนอราคา  6,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที่
จัดจ้างได้

15 จ้างลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จ 6,500                ตกลงราคา นางวาณี   สมั่น นางวาณี   สมั่น เสนอราคาต่ าสุดและ
พระเจ้าอยู่หวัฯ เสนอราคา  6,500  บาท เสนอราคา  6,500  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที่

จัดจ้างได้
16 จ้างท าปา้ยไวนิลโครงการวนัพอ่แหง่ชาติ 2555 5,350                ตกลงราคา ร้านเบตงมีเดีย ครีเอด  แอนด์ เซพต้ี ร้านเบตงมีเดีย ครีเอด  แอนด์ เซพต้ี เสนอราคาต่ าสุดและ

เสนอราคา  5,350  บาท เสนอราคา  5,350  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที่
จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2555
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

17 จ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจ าเดือนธนัวาคม 5,080                ตกลงราคา นายบอืราเหง็  มุนิมะ นายบอืราเหง็  มุนิมะ เสนอราคาต่ าสุดและ
2556 เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที่

จัดจ้างได้

18 จ้างเหมายามประจ าเดือนธนัวาคม 2555 5,080                ตกลงราคา นายกาเดร์  ตุสาตู นายกาเดร์  ตุสาตู เสนอราคาต่ าสุดและ

เสนอราคา 5,080  บาท เสนอราคา 5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที่

จัดจ้างได้

19 จ้างเหมายามประจ าเดือนธนัวาคม 2555 5,080                ตกลงราคา นายอับดุลเลาะ  สาอุ นายอับดุลเลาะ  สาอุ เสนอราคาต่ าสุดและ

เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที่

จัดจ้างได้

20 จ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ 5,080                ตกลงราคา นายนิตินัย  หะยีวานิ นายนิตินัย  หะยีวานิ เสนอราคาต่ าสุดและ

เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที่

จัดจ้างได้

21 จ้างเหมาคนงานดูแลฝายกั้นน้ า หมู่บา้นปยิะมิตร 3 5,080                ตกลงราคา นายก้องส้าง  แซ่ลี นายก้องส้าง  แซ่ลี เสนอราคาต่ าสุดและ

ม.7 เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที่

จัดจ้างได้

22 จ้างเหมาท าความสะอาดถังน้ า,หล่อพื้นถังน้ า, 20,000               ตกลงราคา นายกามาลุดดีน   บดิีง นายกามาลุดดีน   บดิีง เสนอราคาต่ าสุดและ
ฉาบถังน้ าฯ เสนอราคา  20,000  บาท เสนอราคา  20,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที่

จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2555
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

23 จ้างเหมาติดต้ังปา้ยไวนิล  พระบรมฉายาลักษณ์ 3,150                ตกลงราคา นายอิสมาอุล  ดาดี     นายอิสมาอุล  ดาดี เสนอราคาต่ าสุดและ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ เสนอราคา  3,150  บาท     เสนอราคา  3,150  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที่

จัดจ้างได้
24 ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ กข 1746 3,000                ตกลงราคา ร้านมุสลิมอะไหล่  ร้านมุสลิมอะไหล่  เสนอราคาต่ าสุดและ

เสนอราคา  3,000  บาท เสนอราคา  3,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที่
จัดจ้างได้

25 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 2,177                ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและ
เสนอราคา 2,177  บาท เสนอราคา 2,177  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที่

จัดจ้างได้
26 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ TN 2280  10 กล่อง 23,000               ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและ

เสนอราคา  23,000  บาท เสนอราคา  23,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที่
จัดจ้างได้

27 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 2,270                ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและ
เสนอราคา  2,270 บาท เสนอราคา  2,270 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที่

จัดจ้างได้
28 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 2,530                ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและ

เสนอราคา  2,530 บาท เสนอราคา  2,530 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที่
จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2555
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

29 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 2,115                ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด เสนอราคาต่ าสุดและ
เสนอราคา  2,115 บาท เสนอราคา  2,115 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที่

จัดจ้างได้
30 ซ้ือผ้าขนหนูตามโครงการประเพณีลอยกระทง 2,880                ตกลงราคา ร้านวาไรต้ี ร้านวาไรต้ี เสนอราคาต่ าสุดและ

ปงีบประมาณ  2556 เสนอราคา  2,880  บาท เสนอราคา  2,880  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที่
จัดจ้างได้

31 เช่าพื้นที่เวป็ไซต์ (พ.ย. 55- ต.ค. 56) 10,000               ตกลงราคา บริษทั ไทยอินฟอเมชั่นซิสเทม บริษทั ไทยอินฟอเมชั่นซิสเทม เสนอราคาต่ าสุดและ
เสนอราคา  10,000  บาท เสนอราคา  10,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที่

จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2555
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา


