
แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จ้างท าพานพุ่มดอกไม้สดตามโครงการวนัพอ่ 1,500                ตกลงราคา นางงามพธิ   พวงล าเจียก นางงามพธิ   พวงล าเจียก เสนอราคาต  าสุดและ
แหง่ชาติ  2555 เสนอราคา  1,500  บาท เสนอราคา  1,500  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

2 จ้างท าปา้ยไวนิลโครงการพฒันาส านักงาน 5 ส 750                   ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา  750  บาท เสนอราคา  750  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

3 จ้างเหมาท าอาหารและเครื องดื มส าหรับผู้เข้าร่วม 2,500                ตกลงราคา นางรอบอีาห ์  ด าส าราญ นางรอบอีาห ์  ด าส าราญ เสนอราคาต  าสุดและ

ต้อนรับนายกรัฐมนตรี เสนอราคา  2,500  บาท เสนอราคา  2,500  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

4 จ้างท าปา้ยไวนิลต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะฯ 1,500                ตกลงราคา ร้านเบตง  มีเดีย ครีเอด แอนด์ เซพต้ี ร้านเบตง  มีเดีย ครีเอด แอนด์ เซพต้ี เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา 1,500  บาท เสนอราคา 1,500  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

5 จ้างท าปา้ยไวนิล อบต.อัยเยอร์เวงแถลงผลงานฯ 930                   ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา  930  บาท เสนอราคา  930  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

6 จ้างท าปา้ยไวนิล,สต๊ิกเกอร์โครงการ 7 วนัอันตราย 8,200                ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา 8,200  บาท เสนอราคา 8,200  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธนัวาคม 2555
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป
7 จ้างเหมาจัดสถานที ตามโครงการเจ็ดวนัอันตราย 3,300                ตกลงราคา นายสมาน  ยูโซะ นายสมาน  ยูโซะ เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา  3,300  บาท เสนอราคา  3,300  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 
จัดจ้างได้

8 จ้างเหมาพนักงานขับรถ ประจ าเดือน มกราคม 2556 5,080                ตกลงราคา นายบอืราเฮง  มุนิมะ นายบอืราเฮง  มุนิมะ เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

9 จ้างเหมายาม ประจ าเดือน มกราคม 2556 5,080                ตกลงราคา นายอับดุลเลาะ  สาอุ นายอับดุลเลาะ  สาอุ เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

10 จ้างเหมายาม ประจ าเดือน มกราคม 2556 5,080                ตกลงราคา นายกาเดร์  ตุสาตู นายกาเดร์  ตุสาตู เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา 5,080  บาท เสนอราคา 5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

11 จ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะประจ าเดือน 5,080                ตกลงราคา นายนิตินัย  หะยีวานิ นายนิตินัย  หะยีวานิ เสนอราคาต  าสุดและ

มกราคม 2556 เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

12 จ้างเหมาดูแลฝายกั้นน้ า หมู่บา้นปยิมิตร 3 ม.7 5,080                ตกลงราคา นายก้องส้าง  แซ่ลี นายก้องส้าง  แซ่ลี เสนอราคาต  าสุดและ

ประจ าเดือนมกราคม 2556 เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธนัวาคม 2555
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

13 ซ้ือพานพุ่มเงิน,พุ่มทองตามโครงการวนัพอ่แหง่ชาติ 2,500                ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง เสนอราคาต  าสุดและ

จ ากัด เสนอราคา  2,500  บาท จ ากัด เสนอราคา  2,500  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

14 ซ้ือน้ าดื ม,เครื องดื ม โครงการวนัพอ่แหง่ชาติ 2,363                ตกลงราคา ร้านเบตงมินิมาร์ท ร้านเบตงมินิมาร์ท เสนอราคาต  าสุดและ

ป ี 2555 เสนอราคา  2,363  บาท เสนอราคา  2,363  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

15 ซ้ือวสัดุส านักงาน(ส่วนการศึกษา) 2,663                ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง เสนอราคาต  าสุดและ
จ ากัด เสนอราคา  2,663  บาท จ ากัด เสนอราคา  2,663  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้
16 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว พฒันา 5 ส 1,613                ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง เสนอราคาต  าสุดและ

จ ากัด เสนอราคา  1,613  บาท จ ากัด เสนอราคา  1,613  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 
จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธนัวาคม 2555
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา


































































