
แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโต๊ะอิหม่าม ผิวจราจร 200,000           พเิศษ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐเบตงการโยธา  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐเบตงการโยธา  เสนอราคาต  าสุดและ
กวา้ง 1.00 เมตร หนา 0.12  เมตร ระยะทาง 250 เสนอราคา 200,000 บาท เสนอราคา 200,000 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
เมตร  หมู่ที  7  ต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอบตง ที จัดจ้างได้
จังหวดัยะลา

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บา้น 486,000           พเิศษ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐเบตงการโยธา  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐเบตงการโยธา  เสนอราคาต  าสุดและ
จุฬาภรณ์ 10 ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 เสนอราคา  486,000 บาท เสนอราคา  486,000 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
เมตร ระยะทาง 180 เมตร  หมู่ที  10  ต าบล ที จัดจ้างได้
อัยเยอร์เวง อ าเภอบตง จังหวดัยะลา

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางหมู่บา้นนอเง็ง 408,000           พเิศษ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐเบตงการโยธา  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐเบตงการโยธา  เสนอราคาต  าสุดและ
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15  เมตร เสนอราคา  408,000 บาท เสนอราคา  408,000 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ระยะทาง 120 เมตร  หมู่ที  6  ต าบลอัยเยอร์เวง ที จัดจ้างได้
อ าเภอบตง จังหวดัยะลา

4 จ้างเหมาปฏบิติังานเกี ยวกับงานด้านบคุลากรฯ 5,080              ตกลงราคา นางสาวเกศินี  แตปซูู นางสาวเกศินี  แตปซูู เสนอราคาต  าสุดและ
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2556 เสนอราคา 5,080  บาท เสนอราคา 5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
5 จ้างเหมาขับรถยนต์ส่วนกลางประจ าเดือนเมษายน 5,080              ตกลงราคา นายบอืราเหง็   มุนิมะ นายบอืราเหง็   มุนิมะ เสนอราคาต  าสุดและ

2556 เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

6 จ้างเหมายามประจ าเดือนเมษายน 2556 5,080              ตกลงราคา นายอับดุลเลาะ  สาอุ นายอับดุลเลาะ  สาอุ เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา  5,080 บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
7 จ้างเหมายามประจ าเดือนเมษายน 2556 5,080              ตกลงราคา นายกาเดร์  ตุสาตู นายกาเดร์  ตุสาตู เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2556
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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(ราคากลาง) โดยสังเขป

8 จ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ  ประจ าเดือนเมษายน 5,080              ตกลงราคา นายนิตินัย  หะยีแวนิ นายนิตินัย  หะยีแวนิ เสนอราคาต  าสุดและ
2556 เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
9 จ้างเหมาคนงานดูแลฝายกั้นน้ า หมู่บา้นปยิมิตร 3 5,080              ตกลงราคา นายก้องสร้าง  แซ่ลี นายก้องสร้าง  แซ่ลี เสนอราคาต  าสุดและ

ประจ าเดือนเมษายน  2556 เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

10 จ้างท าปา้ยไวนิลโครงการรณรงค์ปอ้งกันและลด 5,900              ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคาต  าสุดและ
อุบติัเหตุฯ เสนอราคา 5,900  บาท เสนอราคา 5,900  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
11 จ้างจัดสถานที โครงการรณรงค์ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ 1,500              ตกลงราคา นายสมาน  ยูโซะ นายสมาน  ยูโซะ เสนอราคาต  าสุดและ

ทางการจราจรฯ เสนอราคา 4,000  บาท เสนอราคา 4,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

12 จ้างท าปา้ยไวนิลโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ฯ 1,000              ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคาต  าสุดและ
ประจ าป ี2556 เสนอราคา  1,000  บาท เสนอราคา  1,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
13 จ้างเหมาประชาสัมพนัธพ์ร้อมปา้ยโครงการประเพณี 2,000              ตกลงราคา นายสุรสิทธิ ์ เดชา นายสุรสิทธิ ์ เดชา เสนอราคาต  าสุดและ

สงกรานต์ ประจ าป ี2556 เสนอราคา  2,000  บาท เสนอราคา  2,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

14 จ้างเหมาจัดสถานที โครงการประเพณีสงกรานต์ 3,000              ตกลงราคา นายสุวทิย์  นวลศรี นายสุวทิย์  นวลศรี เสนอราคาต  าสุดและ
ประจ าป ี2556 เสนอราคา 3,000  บาท เสนอราคา 3,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
15 จ้างเหมาขนทรายเข้าวดัโครงการประเพณีสงกรานต์ 1,000              ตกลงราคา นายประเสริฐ  ประทมุมณี นายประเสริฐ  ประทมุมณี เสนอราคาต  าสุดและ

ประจ าป ี2556 เสนอราคา 1,000  บาท เสนอราคา 1,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2556
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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16 จ้างท าปา้ยไวนิลโครงการเข้าสุนัตหมู่ ประจ าป ี2556 720                 ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา  720  บาท เสนอราคา  720  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
17 จ้างเหมาโต๊ะมูเด็งท าพธิเีข้าสุนัตเด็ก(โครงการเข้าสุนัต) 16,000             ตกลงราคา นายมะ  สะอะ นายมะ  สะอะ เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา 1,600 บาท เสนอราคา 1,600 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

18 จ้างท าปา้ยไวนิลโครงการรณรงค์ล้างส้วม 720                 ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา  720  บาท เสนอราคา  720  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
19 จ้างท าปา้ยไวนิลโครงการอ าเภอยิ้มเคลื อนที 2,650              ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคาต  าสุดและ

ณ บา้นสามร้อยไร่  หมู่ที  11 เสนอราคา  2,650  บาท เสนอราคา  2,650  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

20 ซ้ือของรางวลั(นมโฟร์โมส) โครงการจัดงาน 1,640              ตกลงราคา ร้านเบตงมินิมาร์ท ร้านเบตงมินิมาร์ท เสนอราคาต  าสุดและ
ประเพณีสงกรานต์ ประจ าป ี2556 เสนอราคา  1,640  บาท เสนอราคา  1,640  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
21 ซ้ือร่มโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าป ี 21,360             ตกลงราคา ร้านยุพนิ ร้านยุพนิ เสนอราคาต  าสุดและ

2556 เสนอราคา  21,360  บาท เสนอราคา  21,360  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

22 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการเข้าสุนัตหมู่ 3,500              ตกลงราคา คลีนิกปาตีเมาะ  การพยาบาล คลีนิกปาตีเมาะ  การพยาบาล เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา 3,500  บาท เสนอราคา 3,500  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
23 ซ้ือเครื องอุปกรณ์ - บริโภคช่วยผู้ด้อยโอกาสโครงการ 9,840              ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด เสนอราคาต  าสุดและ

อ าเภอยิ้มฯ เสนอราคา 9,840  บาท เสนอราคา 9,840  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2556
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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24 ซ้ือวสัดุก่อสร้างซ่อมประปา  ม.8 3,200              ตกลงราคา ร้าน 28 คอนกรีต ร้าน 28 คอนกรีต เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา  3,200  บาท เสนอราคา  3,200  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
25 ซ้ือวสัดุส านักงาน (ส่วนการศึกษา) 3,349              ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา   3,349  บาท เสนอราคา   3,349  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

26 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (ส่วนการศึกษา) 796                 ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ ากัด เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา   796 บาท เสนอราคา   796 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2556
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา


