
แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จ้างท าปฏทินิ ประจ าป ี2556 144,000             พเิศษ ร้านเบตงมีเดีย ครีเอด แอนด์ เซฟต้ี ร้านเบตงมีเดีย ครีเอด แอนด์ เซฟต้ี เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา  144,000  บาท เสนอราคา  144,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้
2 จ้างซ่อมรถยนต์(รถขยะ หมายเลขทะเบยีน 2,650                ตกลงราคา ร้านอู่วชัการช่าง ร้านอู่วชัการช่าง เสนอราคาต  าสุดและ

80-5505) เสนอราคา  2,650 บาท เสนอ 2,650 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 
จัดจ้างได้

3 จ้างซ่อมรถยนต์(รถขยะ หมายเลขทะเบยีน 58,180               ตกลงราคา ร้านอู่วชัการช่าง ร้านอู่วชัการช่าง เสนอราคาต  าสุดและ
กข 1746 เบตง) เสนอราคา  58,180 บาท เสนอ  58,180 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้
4 จ้างเหมาถางหญ้าสองข้างทางสายอัยเยอร์ควนีล่าง 6,000                ตกลงราคา นายมะนุ   ยาโงะ นายมะนุ   ยาโงะ เสนอราคาต  าสุดและ

ม.2 เสนอราคา  6,000  บาท เสนอราคา  6,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 
จัดจ้างได้

5 จ้างท าปา้ยไวนิลโครงการงานวนัเด็กแหง่ชาติ ป ี2556 7,575                ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา 7,575  บาท เสนอราคา 7,575  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้
6 จ้างท าแจกันดอกไม้สด โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ ป ี2556 1,200                ตกลงราคา นางงามพธิ  พวงล าเจียก นางงามพธิ  พวงล าเจียก เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา  1,200  บาท เสนอราคา  1,200  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 
จัดจ้างได้

7 จ้างท าปา้ยไวนิลต้อนรับคณะนายอ าเภอกิ๊ก ประเทศ 720                   ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคาต  าสุดและ
มาเลเซีย เสนอราคา 720  บาท เสนอราคา 720  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2556
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

8 จ้างท าดอกไม้ติดเส้ือ (ต้อนรับคณะนายอ าเภอกิ๊ก ประเทศ 1,800                ตกลงราคา นางงามพธิ  พวงล าเจียก นางงามพธิ  พวงล าเจียก เสนอราคาต  าสุดและ
มาเลเซีย) เสนอราคา  1,800  บาท เสนอราคา  1,800  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้
9 จ้างเหมาประกอบอาหารวา่งและเครื องดื ม 18,000               ตกลงราคา นางหร่อฝีหยะ  ดารอฮิง นางหร่อฝีหยะ  ดารอฮิง เสนอราคาต  าสุดและ

(ต้อนรับคณะนายอ าเภอกิ๊ก ประเทศมาเลเซีย) เสนอราคา 18,000  บาท เสนอราคา 18,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 
จัดจ้างได้

10 ซ้ือไอศกรีม จ านวน 5 ถัง 9,100                ตกลงราคา นายก าเซ่ง  แซ่เพง็ นายก าเซ่ง  แซ่เพง็ เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา  9,100  บาท เสนอราคา  9,100  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้
11 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 11,902               ตกลงราคา ร้าน 28 คอนกรีต ร้าน 28 คอนกรีต เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา  11,902  บาท เสนอราคา  11,902  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 
จัดจ้างได้

12 ค่าวสัดุไฟฟา้ 4,585                ตกลงราคา ร้านเอดิสัน ร้านเอดิสัน เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา  4,585  บาท เสนอราคา  4,585  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้
13 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์(ยา) 5,332                ตกลงราคา คลีนิกปาตีเมาะ คลีนิกปาตีเมาะ เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา  5,332  บาท เสนอราคา  5,332  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 
จัดจ้างได้

14 ซ้ือเครื องขยายเสียงแบบพกพา 14,100               ตกลงราคา ร้านศราวธุวทิยุ - โทรทศัน์ ร้านศราวธุวทิยุ - โทรทศัน์ เสนอราคาต  าสุดและ
เสนอราคา  14,100  บาท เสนอราคา  14,100  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2556
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา


