
รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

1 ซื้อพวงมาลาดอกไมสด รานบานดอกไม รานบานดอกไม 1,000 1,000
เสนอราคา 1,000 บาท ราคา 1,000 บาท

2 ซื้อโฟมบอรดพระบรมฉายาลักษณ ร.5 รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 600 600
เสนอราคา 600 บาท ราคา 600 บาท

3 จางเหมาขับรถ ศพด.บานนากอ ประจํา นายมะรอป  เจะเมาะ นายมะรอป  เจะเมาะ 6,600 6,600
เดือนตุลาคม เสนอราคา 6,600 บาท ราคา 6,600 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคาท่ีทําสัญญาราคากลาง

เดือนตุลาคม เสนอราคา 6,600 บาท ราคา 6,600 บาท

4 จางทําปายไวนิลโครงการฮารีรายอ รานเบตงมีเดียครีเอดแอนดเซฟตี้ รานเบตงมีเดียครีเอดแอนดเซฟตี้ 2,880 2,880
เสนอราคา 2,880 บาท ราคา 2,880 บาท

5 จางเหมาถางหญาสองขางทาง ม.7 จํานวน นายดุลย  นพคุณ นายดุลย  นพคุณ 9,750 9,750
13 กิโลเมตร เสนอราคา 9,750 บาท ราคา 9,750 บาท

6 จางเหมาประกอบอาหารวางและเครื่องดื่ม นางสะแลฮา  สะมะแอ นางสะแลฮา  สะมะแอ 8,500 8,500
รับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ศรีสาคร เสนอราคา 8,500 บาท ราคา 8,500 บาท

7 จางเหมาขับรถ ศพด. บานนากอ ประจํา นายมะรอป  เจะเมาะ นายมะรอป  เจะเมาะ 6,000 6,000
เดือนพฤศจิกายน 2557 เสนอราคา 6,000 บาท ราคา 6,000 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

8 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที รสจืด ขนาด สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด 1,933,929 1,933,929
200 ซีซ.ี สําหรับ รร. จํานวน 221,650กลอง เสนอราคา 1,933,929 บาท ราคา 1,933,929 บาท
ศพด. 32,480 กลอง ภาคเรียนท่ี 2/2557

9 ซื้อกระเบื้อง 4 ฟุต ตะขอ 6 นิ้ว ชวยเหลือผู ราน 28 คอนกรีต ราน 28 คอนกรีต 3,990 3,990
ประสบภัย ม.8 เสนอราคา 3,990 บาท ราคา 3,990 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

10 ซื้อกระเบื้อง 4 ฟุต ชวยเหลือผูประสบภัย ราน 28 คอนกรีต ราน 28 คอนกรีต 1,551 1,551
ม.7 เสนอราคา 1,551 บาท เสนอราคา 1,551 บาท

11 จางเหมาปรับดินและวัชพืชสองขางทาง นายยะยา  เจะเตะ นายยะยา  เจะเตะ 58,000 58,000
สายไมโครเวฟ เสนอราคา 58,000 บาท ราคา 58,000 บาท

12 จางทําปายไวนิลคานิยม 12 ประการ รานเบตงมีเดียครีเอดแอนดเซฟตี้ รานเบตงมีเดียครีเอดแอนดเซฟตี้ 10,800 10,800
จํานวน 6 ผืน เสนอราคา 10,800 บาท ราคา 10,800 บาท

13 จางทําปายไวนิลโครงการ 5 ส รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 720 720
เสนอราคา 720 บาท ราคา 720 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

14 จางติดตั้งปายคานิยม 12 ประการ นายอิสมาแอ  นามมี นายอิสมาแอ  นามมี 11,088 11,088
จํานวน 6 ผืน เสนอราคา 11,088 บาท ราคา 11,088 บาท

15 จางซอมรถยนต ทะเบียน 1746 (เจียจาน รานอูวัชการชาง รานอูวัชการชาง 2,880 2,880
ผาเบรค) เสนอราคา 2,880 บาท ราคา 2,880 บาท

16 จางทําปายไวนิลคานิยม 12 ประการ รานเบตงมีเดียครีเอดแอนดเซฟตี้ รานเบตงมีเดียครีเอดแอนดเซฟตี้ 720 720
จํานวน 1 ผืน เสนอราคา 720 บาท ราคา 720 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

จํานวน 1 ผืน เสนอราคา 720 บาท ราคา 720 บาท

17 จางทําปายไวนิล 5 ธันวา  จํานวน 2 ผืน รานเบตงมีเดียครีเอดแอนดเซฟตี้ รานเบตงมีเดียครีเอดแอนดเซฟตี้ 3,720 3,720
เสนอราคา 3,720 บาท ราคา 3,720 บาท

18 จางเหมาขับรถรับ - สง ศพด.บานนากอ นายมะรอป  เจะเมาะ นายมะรอป  เจะเมาะ 5,400 5,400
เสนอราคา 5,400 บาท ราคา 5,400 บาท

19 จางติดตั้งปายไวนิล 5 ธันวา/ปายคานิยม นายอิมสมาแอ  นามมี นายอิมสมาแอ  นามมี 5,040 5,040
12 ประการ เสนอราคา 5,040 บาท ราคา 5,040 บาท

20 จางลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ หนังสือพิมพ ทักษิณไทม หนังสือพิมพ ทักษิณไทม 8,500 8,500
พระเจาอยูหัวฯ 5 ธันวา เสนอราคา 8,500 บาท ราคา 8,500 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

21 เชาพ้ืนท่ีเว็ปไซตและตออายุโดเมนเนม บริษัท ไทยอินฟอรเมชี่น บริษัท ไทยอินฟอรเมชี่น 10,000 10,000
ซิสเท็ม จํากัด ซิสเท็ม จํากัด
เสนอราคา 10,000 บาท ราคา 10,000 บาท

22 โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก หจก.กอสรางเนรมิตร หจก.กอสรางเนรมิตร 1,650,000 1,650,000
คอนกรีต แยก ทล ชนบท หมายเลข 3006- เสนอราคา 1,652,000 บาท ราคา 1,650,000 บาท
บานวังใหม ขนาด 6.00 เมตร ระยะทาง
0.330 กิโลเมตร ม.5 ต.อัยเยอรเวง อ.เบตง
จ.ยะลา

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

จ.ยะลา
23 กอสรางรถนน คสล. สายอัยเยอรควีน หจก.ภราธรโยธากิจ หจก.ภราธรโยธากิจ 1,110,900 1,110,900

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เสนอราคา 1,113,630 บาท ราคา 1,110,900 บาท
ระยะทาง 0.240 กิโลเมตร  ม.2
ต.อัยเยอรเวง อ.เบตง

24 โครงการกอสรางสนามฟุตซอล ม.1 หจก.นวนนพากอสราง หจก.นวนนพากอสราง 1,160,000 1,160,000
ต.อัยเยอรเวง อ.เบตง จ.ยะลา เสนอราคา 1,172,412 บาท ราคา 1,160,000 บาท

25 โครงการกอสรางอาคาร ศพด. ขนาดไมเกิน หจก.นวนนพากอสราง หจก.นวนนพากอสราง 1,800,000 1,800,000
51-80 คน (สถ.ศพด.2) เสนอราคา 1,824,835 บาท ราคา 1,800,000 บาท

26 จางทําปฏิทิน อบต.ป 2558 รานเบตงมีเดียครีเอดแอนดเซฟตี้ รานเบตงมีเดียครีเอดแอนดเซฟตี้ 175,000 175,000
เสนอราคา 175,000 บาท ราคา 175,000 บาทเสนอราคา 175,000 บาท ราคา 175,000 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

27 โครงการกอสรางถนน คสล.สายเปาะวอ หจก. ประเสริฐเบตงการโยธา หจก. ประเสริฐเบตงการโยธา 673,400 673,400
กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ เสนอราคา 684,915 บาท ราคา 671,600 บาท
ทาง 0.185 กิโลเมตร ไหลทาง 0.50 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 740 ตารางเมตร
ม.9 ต.อัยเยอรเวง อ.เบตง จ.ยะลา

28 ซื้อถุงยังชีพ จํานวน 520 ถุง รานเบตงมินิมารท รานเบตงมินิมารท 156,000 156,000
เสนอราคา 156,000 บาท ราคา 156,000 บาท

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

29 ซื้อหนังสือพิมพตีแพรฉบับตีแผ ประจําเดือน รานเบตงมีเดีย ครีเอด แอนด เซฟตี้ รานเบตงมีเดีย ครีเอด แอนด เซฟตี้ 2,000 2,000
ธันวาคม 2557 เสนอราคา 2,000 บาท ราคา 2,000 บาท

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สวนการศึกษา) รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง 4,000 4,000
จํากัด จํากัด
เสนอราคา 4,000 บาท ราคา 4,000 บาท

31 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน (สํานักปลัด) ราน ซิน ซิน เฟอรนิเจอร ราน ซิน ซิน เฟอรนิเจอร 57,566 57,566
เสนอราคา 57,566 บาท ราคา 57,566 บาท

32 ซื้อวัสดุกอสราง (สวนโยธา) ราน 28 คอนกรีต ราน 28 คอนกรีต 1,530 1,530
เสนอราคา 1,530 บาท ราคา 1,530 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

33 ซื้อวัสดุกอสราง ราน 28 คอนกรีต ราน 28 คอนกรีต 12,890 12,890
เสนอราคา 12,890 บาท ราคา 12,890 บาท

34 ซื้อวัสดุกอสราง ราน 28 คอนกรีต ราน 28 คอนกรีต 5,540 5,540
เสนอราคา 5,540 บาท ราคา 5,540 บาท

35 ซื้อตนชมพูพันธทิพย ราน Gen x group ราน Gen x group 75,000 75,000
เสนอราคา 75,000 บาท ราคา 75,000 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

เสนอราคา 75,000 บาท ราคา 75,000 บาท

36 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สป.) รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง 18,754 18,754
จํากัด เสนอราคา 18,754 บาท จํากัด ราคา 18,754 บาท

37 ซื้อการดเมมโมรี่คิงสรอง คลาสสิค 10 รานดาวรุง รานดาวรุง 750 750
เสนอราคา 750 บาท ราคา 750 บาท

38 จางเหมาปฏิบัติงานทองเท่ียว ประจําเดือน น.ส.วาสนา  มีทอง น.ส.วาสนา  มีทอง 1,966.44 1,966.44
ธันวาคม 2557 (15-31 ธ.ค. 57) เสนอราคา 1,966.44 บาท ราคา 1,966.44 บาท

39 จางลงนามถวายพระพร 5 ธันวามหาราช รานเบตงมีเดียครีเอดแอนดเซฟตี้ รานเบตงมีเดียครีเอดแอนดเซฟตี้ 4,000 4,000
เสนอราคา 4,000 บาท ราคา 4,000 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

40 ปายโครงการปลูกปาเพ่ือพอ รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 1,100 1,100
เสนอราคา 1,100 บาท ราคา 1,100 บาท

41 จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน 1746 หจก.เอ.เอ.เอส มอเตอร หจก.เอ.เอ.เอส มอเตอร 11,236.07 11,236.07
เสนอราคา 11,236.07 บาท ราคา 11,236.07 บาท

42 จางทําปายไวนิลโครงการแถลงผลงาน รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 900 900
จํานวน 1 ผืน เสนอราคา 900 บาท ราคา 900 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

จํานวน 1 ผืน เสนอราคา 900 บาท ราคา 900 บาท

43 จางเหมาถางหญาสองขางทาง ม.8 จํานวน นายอาหะมะ  ยามาอุ นายอาหะมะ  ยามาอุ 12,000 12,000
16 กิโลเมตร เสนอราคา 12,000 บาท ราคา 12,000 บาท

44 จางลงโฆษณาตีพิมพหนังสือพิมพทักษิณไทม หนังสือพิมพบันทึกธุรกิจ กขม. หนังสือพิมพบันทึกธุรกิจ กขม. 88,000 88,000
สัมภาษณคณะผูบริหารพรอมตีพิมพ เสนอราคา 88,000 บาท ราคา 88,000 บาท

45 จางเหมาถางหญาสองขางทาง ม.8 จํานวน นายมะสะดิง  อูมา นายมะสะดิง  อูมา 9,000.00 9,000.00
12 กิโลเมตร เสนอราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท

46 จางเหมารับ - สง ศพด. บานนากอ นายมะรอป  เจะเมาะ นายมะรอป  เจะเมาะ 5,400 5,400
เสนอราคา 5,400 บาท ราคา 5,400 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

47 โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานหลังเขา หจก.ภราธรโยธากิจ หจก.ภราธรโยธากิจ 3,567,200 3,567,200
กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ เสนอราคา 3,569,127 บาท ราคา 3,567,200 บาท
ทาง 0.980 กิโลเมตร ไหลทางลูกรังกวาง
ขางละ 0.50 เมตร ม.4 ต.อัยเยอรเวง
อ.เบตง จ.ยะลา

48 ซื้อวัสดุการศึกษา ประจําป 2558 รานสุวรรณภูมิ รานสุวรรณภูมิ 197,200 197,200
เสนอราคา 197,200 บาท ราคา 197,200 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

49 จางทําปายไวนิลมอบชุดธารน้ําใจ ชวยเหลือ รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 2,000 2,000
ผูประกอบการอุทกภัย เสนอราคา 2,000 บาท ราคา 2,000 บาท

50 จางเหมาปรับดินสไลนทับเสนทาง ม.6,9,2 นายยะยา  เจเตะ นายยะยา  เจเตะ 37,800 37,800
เสนอราคา 37,800 บาท ราคา 37,800 บาท

51 จางเหมาซอมแซมถนนสายทางธารมะลิ - นายยะยา  เจเตะ นายยะยา  เจเตะ 66,000.00 66,000.00
หลังเขา ม.4 เสนอราคา 66,000 บาท ราคา 66,000 บาท

52 จางทําปายไวนิลโครงการรักษาความ รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 2,160 2,160
สะอาด เสนอราคา 2,160 บาท ราคา 2,160 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

53 จางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน 80-6491 รานอูวัชการชาง รานอูวัชการชาง 500 500
เสนอราคา 500 บาท ราคา 500 บาท

54 จางทําปายไวนิลโครงการเก็บภาษีนอก รานเบตงมีเดียครีเอดแอนดเซฟตี้ รานเบตงมีเดียครีเอดแอนดเซฟตี้ 8,640 8,640
สถานท่ี 2558 เสนอราคา 8,640 บาท ราคา 8,640 บาท

55 จางติดตั้งปายไวนิลโครงการเก็บภาษีนอก นายซารีฮัน  มะโรโส นายซารีฮัน  มะโรโส 12,096 12,096
สถานท่ี 2558 เสนอราคา 12,096 บาท ราคา 12,096 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

สถานท่ี 2558 เสนอราคา 12,096 บาท ราคา 12,096 บาท

56 จางเหมาถางหญาสองขางทาง ม.7 นายดุลย  นพคุณ นายดุลย  นพคุณ 9,750 9,750
จํานวน 13 กิโลเมตร เสนอราคา 9,750 บาท ราคา 9,750 บาท

57 จางทําปายไวนิลโครงการงานเมาลิด รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 700 700
ประจําป 2558 เสนอราคา 700 บาท ราคา 700 บาท

58 จางเหมาถางหญาสองขางทาง ม.2 จํานวน นายสะอารี  สุงาบารู นายสะอารี  สุงาบารู 2,250 2,250
3 กิโลเมตร เสนอราคา 2,250 บาท ราคา 2,250 บาท

59 จางเหมาถางหญาสองขางทาง ม.3 สาย นายสมพร  สมาแอ นายสมพร  สมาแอ 6,750 6,750
อาเนาะเปาะ  จํานวน 9 กิโลเมตร เสนอราคา 6,750 บาท ราคา 6,750 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

60 ซอมแซมรถยนตหมายเลขทะเบียน ยล รานอูวัชการชาง รานอูวัชการชาง 3,370 3,370
80-5505 เสนอราคา 3,370 บาท ราคา 3,370 บาท

61 จางเหมาขับรถรับ - สง ศพด. บานนากอ นายมะรอป  เจะเมาะ นายมะรอป  เจะเมาะ 5,700 5,700
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2558 เสนอราคา 5,700 บาท ราคา 5,700 บาท

62 ซื้อวัสดุกอสราง (สวนโยธา) ราน 28 คอนกรีต ราน 28 คอนกรีต 9,210 9,210
เสนอราคา 9,210 บาท ราคา 9,210 บาท

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

เสนอราคา 9,210 บาท ราคา 9,210 บาท

63 ซื้อวัสดุกอสราง (สวนโยธา) ราน 28 คอนกรีต ราน 28 คอนกรีต 2,018 2,018
เสนอราคา 2,018 บาท ราคา 2,018 บาท

64 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สวนโยธา) รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง 4,985 4,985
จํากัด เสนอราคา 4,985 บาท จํากัด ราคา 4,985 บาท

65 ซื้อโตะระดับ 1 พรอมเกาเกา ราน ซิน ซิน เฟอรนิเจอร ราน ซิน ซิน เฟอรนิเจอร 18,297 18,297
เสนอราคา 18,297 บาท ราคา 18,297 บาท

66 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สวนโยธา) รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง 13,190 13,190
จํากัด เสนอราคา 13,190 บาท จํากัด ราคา 13,190 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

67 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง อบต. อูวัชการชาง อูวัชการชาง 2,950 2,950
อัยเยอรเวง เสนอราคา 2,950 บาท ราคา 2,950 บาท

68 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สวนการคลัง) รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง 8,447 8,447
จํากัด เสนอราคา 8,447 บาท จํากัด ราคา 8,447 บาท

69 ซื้อตูแบบบานเบปด จํานวน 1 ใบ รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง 5,000 5,000
จํากัด เสนอราคา 5,000 บาท จํากัด ราคา 5,000 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

จํากัด เสนอราคา 5,000 บาท จํากัด ราคา 5,000 บาท

70 ซื้อวัสดุสํานังาน (สวนธารณสุข) รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง 2,468 2,468
จํากัด เสนอราคา 2,468 บาท จํากัด ราคา 2,468 บาท

71 ซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย (สวนสาธารณสุข) รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง 5,800 5,800
จํากัด เสนอราคา 5,800 บาท จํากัด ราคา 5,800 บาท

72 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สวนการคลัง) รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง 4,500 4,500
จํากัด เสนอราคา 4,500 บาท จํากัด  ราคา 4,500 บาท

73 ซื้อวัสดุซอมแซมรถบรรทุกขยะ  หจก. เอ.เอ.เอส มอเตอร  หจก. เอ.เอ.เอส มอเตอร 4,131.31 4,131.31
(สวนสาธารณสุข) เสนอราคา 4,131.31 บาท ราคา 4,131.31 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

74 ซื้อวัสดุกอสราง สังกะสี (สวนโยธา) 28 คอนกรีต 28 คอนกรีต 19,000 19,000
เสนอราคา 19,000 บาท ราคา 19,000 บาท

75 ซื้อวัสดุกอสราง (สวนโยธา) 28 คอนกรีต 28 คอนกรีต 8,905 8,905
เสนอราคา 8,905 บาท ราคา 8,905 บาท

76 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง 4,984 4,984
จํากัด เสนอราคา 4,984 บาท จํากัด ราคา 4,984 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

จํากัด เสนอราคา 4,984 บาท จํากัด ราคา 4,984 บาท

77 ซื้อวัสดุสํานักงาน รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง 6,861 6,861
จํากัด เสนอราคา 6,861 บาท จํากัด ราคา 6,861 บาท

78 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง 750 750
จํากัด เสนอราคา 750 บาท จํากัด  ราคา 750 บาท

79 ซื้อตูแบบบานเปด 2 ตู รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง 10,000 10,000
จํากัด เสนอราคา 10,000 บาท จํากัด ราคา 10,000 บาท

80 ซื้อโตะพรอมเกาอ้ีรับประทานอาหาร 9 ชุด ราน เอส.วาย.โฮม เฟอรนิเจอร ราน เอส.วาย.โฮม เฟอรนิเจอร 27,000 27,000
สําหรับ ศพด. เสนอราคา 27,000 บาท ราคา 27,000 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

81 จางเหมาปรับดินถลม ม.3,6 นายยะยา  เจะเตะ นายยะยา  เจะเตะ 10,800.00 10,800.00
เสนอราคา 10,800 บาท ราคา 10,800 บาท

82 จางทําปายไวนิลโครงการประเพณีตรุษจีน รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 2,940 2,940
และตรุษชนเผาอัสรี ประจําป 2558 เสนอราคา 2,940 บาท ราคา 2,940 บาท
ขนาด 4.80 x 2.45 ม.

83 จางทําปายทะเลหมอก รานเบตงมีเดียครีเอดแอนดเซฟตี้ รานเบตงมีเดียครีเอดแอนดเซฟตี้ 97,180 97,180
เสนอราคา 97,180 บาท ราคา 97,180 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

เสนอราคา 97,180 บาท ราคา 97,180 บาท

84 ซอมแซมรถยนตหมายเลขทะเบียน 297 รานอูวัชการชาง รานอูวัชการชาง 44,250 44,250
เสนอราคา 44,250 บาท ราคา 44,250 บาท

85 จางทําปายไวนิลจุดชมวิวไมโครเวฟ ม.4 นายสุทรี  กระโด นายสุทรี  กระโด 15,000 15,000
เสนอราคา 15,000 บาท ราคา 15,000 บาท

86 จางเหมาขับรถรับ - สง ศพด.บานนากอ นายมะรอป  เจะเมาะ นายมะรอป  เจะเมาะ 5,100 5,100
ประจําเดือน มีนาคม 2558 เสนอราคา 5,100 บาท ราคา 5,100 บาท

87 ซื้อคอมพิวเตอร 2 ชุด (สวนการคลัง) หจก.เบตงเพ่ือนไอที หจก.เบตงเพ่ือนไอที 68,500 68,500
เสนอราคา 68,500 บาท ราคา 68,500 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

88 ซื้อวัสดุกอสราง ราน 28 คอนกรีต ราน 28 คอนกรีต 5,255 5,255
เสนอราคา 5,255 บาท เสนอราคา 5,255 บาท

89 ซื้อคอมพิวเตอร (สํานักปลัด) หจก.เบตงเพ่ือนไอที หจก.เบตงเพ่ือนไอที 36,000 36,000
เสนอราคา 36,000 บาท ราคา 36,000 บาท

90 ซื้อวัสดุเพ่ือใชในโครงการพัฒนา ศพด. รานเหลี่ยนหยู รานเหลี่ยนหยู 5,150 5,150
เปนแหลงเรียนรู เสนอราคา 5,150 บาท ราคา 5,150 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

เปนแหลงเรียนรู เสนอราคา 5,150 บาท ราคา 5,150 บาท

91 ซื้อวัสดุกีฬา เพ่ือสงทีมนักกีฬาเขารวมการ หจก. ฮาซิมสปอรต หจก. ฮาซิมสปอรต 4,500 4,500
แขงขันฟุตบอลตาเนาะคัพ 2558 เสนอราคา 4,500 บาท ราคา 4,500 บาท

92 ซื้อยา เพ่ือสงทีมนักกีฬาเขารวมการ รานเภสัชกรสมยศ รานเภสัชกรสมยศ 865 865
แขงขันฟุตบอลตาเนาะคัพ 2558 เสนอราคา 865 บาท ราคา 865 บาท

93 ซื้อวัสดุเพ่ือจัดนิทรรศการแสดงผลงาน รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง 5,836 5,836
เด็กกอนประถมวัยเรียน (ศพด.วังใหม) จํากัด เสนอราคา 5,836 บาท จํากัด ราคา 5,836 บาท

94 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สวนการคลัง) รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง 4,617 4,617
จํากัด เสนอราคา 4,617 บาท จํากัด ราคา 4,617 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

95 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง 590 590
จํากัด เสนอราคา 590 บาท จํากัด ราคา 590 บาท

96 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สวนการคลัง) รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง 8,175 8,175
จํากัด เสนอราคา 8,175 บาท จํากัด ราคา 8,175 บาท

97 ซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา 220 V 5,000 KW หจก.เอ็ม.เอ.แอล. หจก.เอ็ม.เอ.แอล. 48,500 48,500
เชื่อมเหล็กได 4 MM แมซินเนอรรี่ออยล เสนอราคา แมซินเนอรรี่ออยล ราคา

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

เชื่อมเหล็กได 4 MM แมซินเนอรรี่ออยล เสนอราคา แมซินเนอรรี่ออยล ราคา
48,500 บาท 48,500 บาท

98 ซื้อรูปถายท่ีระลึก รานดาวรุง รานดาวรุง 1,800 1,800
เสนอราคา 1,800 บาท ราคา 1,800 บาท

99 ซื้อวัสดุยา (สวนสาธารณสุข) รานคลังยายะลา รานคลังยายะลา 9,623 9,623
เสนอราคา 9,623 บาท ราคา 9,623 บาท

100 ซื้อวัสดุเพ่ือใชในโครงการจัดนิทรรศการ รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง 14,532 14,532
แสดงผลงานเด็กกอนวัยเรียน ศพด. จํากัด เสนอราคา 14,532 บาท จํากัด  ราคา 14,532 บาท
บานอัยเยอรเวง/บานนากอ

101 ซื้อน้ําดื่ม แคลลี/่ขนมปง รานนูรดุนยา รานนูรดุนยา 17,980 17,980
เสนอราคา 17,980 บาท เสนอราคา 17,980 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

102 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สวนสาธารณสุข) หจก.เบตงเพ่ือนไอที หจก.เบตงเพ่ือนไอที 6,300 6,300
เสนอราคา 6,300 บาท ราคา 6,300 บาท

103 ซื้อวัสดุอ่ืน ๆ (สํานักปลัด) หจก.ยะลาบริบูรณ หจก.ยะลาบริบูรณ 13,650 13,650
เสนอราคา 13,650 บาท ราคา 13,650 บาท

104 ซื้อขนมปงชอคกาแล็ค/ขนมปงหนานิ่ม นางสมหมาย  กาลอ นางสมหมาย  กาลอ 2,000 2,000
เสนอราคา 2,000 บาท ราคา 2,000 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

เสนอราคา 2,000 บาท ราคา 2,000 บาท

105 ซื้อทุเรียนทอด นางยุพา   วงศสุวรรณ นางยุพา   วงศสุวรรณ 2,000 2,000
เสนอราคา 2,000 บาท ราคา 2,000 บาท

106 ซื้อเปาะเปยะไสปลา นางแอเสาะ  กาแม นางแอเสาะ  กาแม 2,000 2,000
เสนอราคา 2,000 บาท ราคา 2,000 บาท

107 ซื้อน้ําปลาหวาน น.ส. ซีลบีเดาะ  มะเซ็ง น.ส. ซีลบีเดาะ  มะเซ็ง 2,000 2,000
เสนอราคา 2,000 บาท ราคา 2,000 บาท

108 ซื้อผักน้ํา/หัวไชเทา/ผักกาดเขียวปลี นายสันติ  อุยสวัสดิ์ นายสันติ  อุยสวัสดิ์ 2,000 2,000
เสนอราคา 2,000 บาท ราคา 2,000 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

109 ซื้อพานดอกไมสด รานบานดอกไม รานบานดอกไม 1,300 1,300
เสนอราคา 1,300 บาท ราคา 1,300 บาท

110 จางติดตั้งโครงเหล็กจุดชมวิวทะเลหมอก รานเบตงมีเดียครีเอดแอนดเซฟตี้ รานเบตงมีเดียครีเอดแอนดเซฟตี้ 38,500 38,500
เสนอราคา 38,500 บาท ราคา 38,500 บาท

111 จางทําปายไวนิลโครงการพัฒนา ศพด. รานเบตงมีเดียครีเอดแอนดเซฟตี้ รานเบตงมีเดียครีเอดแอนดเซฟตี้ 750.00 750.00
เปนแหลงเรียนรู ศพด.บานนากอ เสนอราคา 750 บาท ราคา 750 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

เปนแหลงเรียนรู ศพด.บานนากอ เสนอราคา 750 บาท ราคา 750 บาท

112 จางทําปายไวนิลโครงการจัดนิทรรศการฯ รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 460 460
ศพด.บานวังใหม เสนอราคา 460 บาท ราคา 460 บาท

113 ลางรูปถายโครงการจัดนิทรรศการแสดง รานดาวรุง รานดาวรุง 630 630
ผลงาน ศพด.บานวังใหม เสนอราคา 630 บาท ราคา 630 บาท

114 จางพาหนะสงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขัน นายอิสมาแอ  นามมี นายอิสมาแอ  นามมี 1,800 1,800
ฟุตบอลตาเนาะคัพ 2558 เสนอราคา 1,800 บาท ราคา 1,800 บาท

115 จางเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม รานฟารีดา โภชนา รานฟารีดา โภชนา 10,000 10,000
โครงการอําเภอยิ้ม เสนอราคา 10,000 บาท ราคา 10,000 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

116 จางทําปายไวนิลโครงการอําเภอเคลื่อนท่ี รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 2,500 2,500
เสนอราคา 2,500 บาท ราคา 2,500 บาท

117 จางทําปายไวนิลโครงการอบรมกลุมสตรี รานเบตงมีเดียครีเอดแอนดเซฟตี้ รานเบตงมีเดียครีเอดแอนดเซฟตี้ 720 720
เสนอราคา 720 บาท ราคา 720 บาท

118 ซอมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน รานอูวัชการชาง รานอูวัชการชาง 87,500 87,500
80-5505 เสนอราคา 87,500 บาท ราคา 87,500 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

80-5505 เสนอราคา 87,500 บาท ราคา 87,500 บาท

119 จางเหมาขับรถบัสปรับอากาศโครงการ หจก. วิทยาทัวร หจก. วิทยาทัวร 90,000 90,000
อบรมกลุมสตรี 2558 เสนอราคา 90,000 บาท ราคา 90,000 บาท

120 จางซอมคอมพิวเตอร (สวนสาธารณสุข) หจก.เบตงเพ่ือนไอที หจก.เบตงเพ่ือนไอที 2,000 2,000
เสนอราคา 2,000 บาท ราคา 2,000 บาท

121 จางทําปายไวนิลถวายพระพรสมเด็จ รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 3,720 3,720
พระเทพฯ ขนาด 2.40 x 4.80 ม. และขนาด เสนอราคา 3,720 บาท ราคา 3,720 บาท
1.40 x 2.40 ม.

122 จางติดตั้งปายไวนิลถวายพระพรสมเด็จ นายอิสมาแอ  นามมี นายอิสมาแอ  นามมี 4,032 4,032
พระเทพฯ เสนอราคา 4,032 บาท ราคา 4,032 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

123 จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน 1746 หจก. เอ.เอ.เอส มอเตอร หจก. เอ.เอ.เอส มอเตอร 14,280.35 14,280.35
เสนอราคา 14,280.35 บาท ราคา 14,280.35 บาท

124 จางทําปายไวนิลโครงการกลุมสตรี งาน รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 5,000 5,000
ไกเบตง เสนอราคา 5,000 บาท เสนอราคา 5,000 บาท

125 ซอมสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต แยกทาง หจก.กอสรางเนรมิตร หจก.กอสรางเนรมิตร 3,500,000 3,500,000
หลวง 410 กม.ท่ี 109+300 - บานอัยเยอรควีน เสนอราคา 3,500,000 บาท ราคา 3,500,000 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

หลวง 410 กม.ท่ี 109+300 - บานอัยเยอรควีน เสนอราคา 3,500,000 บาท ราคา 3,500,000 บาท
กวาง 6.00 เมตร ยาว 0.930 เมตร หนา
0.04 เมตร ม.8 ต.อัยเยอรเวง อ.เบตง
จ.ยะลา

126 ซื้อวัสดุดับเพลิง ราน พีเอช บริการ ราน พีเอช บริการ 63,000 63,000
เสนอราคา 63,000 บาท ราคา 63,000 บาท

127 ซื้อหมากเพ่ือใชในโครงการวันสงกานต น.ส.สุภาพร  ชุมทอง น.ส.สุภาพร  ชุมทอง 500 500
เสนอราคา 500 บาท ราคา 500 บาท

128 ซื้อเครื่องปรับอากาศ อีมีเนนท ขนาด รานวิชัย การชาง รานวิชัย การชาง 35,000 35,000
24000 BTU 1 ชุด เสนอราคา 35,000 บาท ราคา 35,000 บาท

129 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สป) รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง รานสหกรณโรงพยาบาลเบตง 16,099 16,099
จํากัด เสนอราคา 16,099 บาท จํากัด  ราคา 16,099 บาทจํากัด เสนอราคา 16,099 บาท จํากัด  ราคา 16,099 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

130 ซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หจก.เบตงเพ่ือนไอที หจก.เบตงเพ่ือนไอที 11,500 11,500
เสนอราคา 11,500 บาท ราคา 11,500 บาท

131 ซื้อวัสดุยา เพ่ือใชในโครงการแขงขันกีฬา รานเภสัชกรสมยศ รานเภสัชกรสมยศ 1,680 1,680
อบต. สานสัมพันธ เสนอราคา 1,680 บาท ราคา 1,680 บาท

132 ซื้อชุดกีฬาเพ่ือใชในโครงการแขงขันกีฬา หจก.ฮาซิมสปอรต หจก.ฮาซิมสปอรต 4,400 4,400
อบต. สานสัมพันธ เสนอราคา 4,400 บาท ราคา 4,400 บาท

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

133 ซื้อวัสดุกอสราง (สวนโยธา) ราน 28 คอนกรีต ราน 28 คอนกรีต 90,940 90,940
เสนอราคา 90,940 บาท ราคา 90,940 บาท

134 ซื้อวัสดุกอสราง (สวนโยธา) ราน 28 คอนกรีต ราน 28 คอนกรีต 17,770 17,770
เสนอราคา 17,770 บาท ราคา 17,770 บาท

135 จางทําปายไวนิลโครงการ 7 วันอันตราย รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 5,400 5,400
เสนอราคา 5,400 บาท ราคา 5,400 บาท

136 จางตกแตงรถแหพระ โครงการจัดงาน นายปราโมทย  เกตวิสิทธ์ิ นายปราโมทย  เกตวิสิทธ์ิ 3,000 3,000
ประเพณีสงกรานต เสนอราคา 3,000 บาท ราคา 3,000 บาท

137 จางจัดสถานท่ีโครงการจัดงานประเพณี นายสุรสิทธ์ิ  เดชา นายสุรสิทธ์ิ  เดชา 3,500 3,500
สงกรานต เสนอราคา 3,500 บาท ราคา 3,500 บาทสงกรานต เสนอราคา 3,500 บาท ราคา 3,500 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

138 เชาเครื่องเสียง โครงการจัดงานประเพณี นายชาญ  โคตรอาษา นายชาญ  โคตรอาษา 3,000 3,000
สงกรานต เสนอราคา 3,000 บาท ราคา 3,000 บาท

139 จางทําปายไวนิลโครงการประเพณีสงกรานต รานพูกันโฆษรา รานพูกันโฆษรา 1,340 1,340
2 ผืน เสนอราคา 1,340 บาท ราคา 1,340 บาท

140 จางจัดสถานท่ีโครงการปองกันและลด นายซูไลแม  เจะแม นายซูไลแม  เจะแม 3,000 3,000
อุบัติเหตุ 7 วันอันตราย เสนอราคา 3,000 บาท ราคา 3,000 บาท

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

141 จางลางแอร สํานักงาน รานวิฃชัยการชาง รานวิฃชัยการชาง 12,900 12,900
เสนอราคา 12,900 บาท ราคา 12,900 บาท

142 จางซอมรถยนตบรรทุกขยะ 80-5505 รานอูวัชการชาง รานอูวัชการชาง 18,540 18,540
เสนอราคา 18,540 บาท ราคา 18,540 บาท

143 จางทําปายเหล็กประกาศไมผายมาตรฐาน รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 2,950 2,950
นํ้าดื่ม พรอมโครงเหล็ก เสนอราคา 2,950 บาท ราคา 2,950 บาท

144 จางทําปายโครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 3,500 3,500
ปา เสนอราคา 3,500 บาท ราคา 3,500 บาท

145 จางทําปายโครงการเขาสุนัตหมู 2558 รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 750 750
เสนอราคา 750 บาท ราคา 750 บาทเสนอราคา 750 บาท ราคา 750 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

146 จางเหมายานพาหนะรับสงนักกีฬาโครงการ นายอิสมาแอ  นามมี นายอิสมาแอ  นามมี 6,000 6,000
สงทีมแขงขันกีฬาจังหวัดชายแดนใต 2558 เสนอราคา 6,000 บาท ราคา 6,000 บาท

147 ซื้ออาหารเสริม (นม) รร./ศพด. ภาคเรียนท่ี สหกรณโคนมวังนํ้าเย็น จํากัด สหกรณโคนมวังนํ้าเย็น จํากัด 2,169,823.22 2,169,823.22
1/2558 จํานวน 277,471 กลอง เสนอราคา 2,169,823.22 บาท ราคา 2,169,823.22 บาท

148 ซื้อวัสดุกีฬาโครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล หจก.ฮาซิมสปอรต หจก.ฮาซิมสปอรต 12,800 12,800
อัยเยอรเวงคัพ 2558 เสนอราคา 12,800 บาท ราคา 12,800 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

149 ซื้อยาใชในโครงการแขงขันกีฬา อบต. รานเภสัชสมยศ รานเภสัชสมยศ 920 920
สานสัมพันธ 2558 เสนอราคา 920 บาท ราคา 920 บาท

150 ซื้อถวยรางวัลใชในโครงการแขงขันกีฬา ราน พี ยังการคา ราน พี ยังการคา 1,600 1,600
อบต.สานสัมพันธ 2558 เสนอราคา 1,600 บาท ราคา 1,600 บาท

151 ซื้อของรางวัลใชในโครงการแขงขันกีฬา รานยุพิน รานยุพิน 9,830 9,830
อบต.สานสัมพันธ 2558 เสนอราคา 9,830 บาท ราคา 9,830 บาท

152 ซื้อวัสดุกีฬาใชในโครงการแขงขันกีฬา อบต. หจก.ฮาซิมสปอรต หจก.ฮาซิมสปอรต 29,000 29,000
สานสัมพันธ 2558 เสนอราคา 29,000 บาท ราคา 29,000 บาท

153 ซื้อวัสดุกีฬาใชในโครงการแขงขันกีฬา ทองถ่ิน หจก.ฮาซิมสปอรต หจก.ฮาซิมสปอรต 17,000 17,000
สัมพันธ 2558 เสนอราคา 17,000 บาท ราคา 17,000 บาทสัมพันธ 2558 เสนอราคา 17,000 บาท ราคา 17,000 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

154 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร หจก. ยะลาบริบูรณ หจก. ยะลาบริบูรณ 350 350
เสนอราคา 350 บาท ราคา 350 บาท

155 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สวนการคลัง) หจก. ยะลาบริบูรณ หจก. ยะลาบริบูรณ 4,465 4,465
เสนอราคา 4,465 บาท เสนอราคา 4,465 บาท

156 ซื้อวัสดุกอสราง (สวนโยธา) ราน 28 คอนกรีต ราน 28 คอนกรีต 12,180 12,180
เสนอราคา 12,180 บาท ราคา 12,180 บาท

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

157 ซื้อวัสดุเพ่ือใชในโครงการอบรมฟนฟูความรู รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 2,750 2,750
เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขฯ เสนอราคา 2,750 บาท ราคา 2,750 บาท
(อสม.)

158 ซื้อวัสดุเพ่ือใชในโครงการอบรมสงเสริม รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 12,087 12,087
การจัดการขยะในชุมชน เสนอราคา 12,087 บาท ราคา 12,087 บาท

159 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สวนการคลัง) รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 2,175 2,175
เสนอราคา 2,175 บาท ราคา 2,175 บาท

160 ซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย (สวนสาธารณสุข) รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 2,700 2,700
เสนอราคา 2,700 บาท ราคา 2,700 บาท

161 ซื้อวัสดุยาใชในโครงการแขงขันกีฬาทองถ่ิน รานเภสัชสมยศ รานเภสัชสมยศ 1,080 1,080
สัมพันธ 2558 เสนอราคา 1,080 บาท ราคา 1,080 บาทสัมพันธ 2558 เสนอราคา 1,080 บาท ราคา 1,080 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

162 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สวนการศึกษา) หจก.ยะลาบริบูรณ หจก.ยะลาบริบูรณ 900 900
เสนอราคา 900 บาท ราคา 900 บาท

163 จางซอมแซมหลังคา ศพด.บานวังใหม นายสุรสิทธ์ิ  เดชา นายสุรสิทธ์ิ  เดชา 16,000 16,000
เสนอราคา 16,000 บาท ราคา 16,000 บาท

164 จางเหมาขับรถรับ - สง ศพด. บานนากอ นายมะรอบี  เจะเมาะ นายมะรอบี  เจะเมาะ 6,300 6,300
เสนอราคา 6,300 บาท ราคา 6,300 บาท

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

165 จางทําปายไวนิลโครงการแขงขันกีฬา อบต. ราน เบตงมีเดียครีเอดแอนด เซฟตี้ ราน เบตงมีเดียครีเอดแอนด เซฟตี้ 750 750
สัมพันธ 2558 เสนอราคา 750 บาท เสนอราคา 750 บาท

166 จางทําสนามมวยทะเลและสนามฟุตบอล นายอิสมาแอ  สาแม นายอิสมาแอ  สาแม 6,000 6,000
สนามกีฬาพ้ืนบาน โครงการ อบต. เสนอราคา 6,000 บาท ราคา 6,000 บาท
สานสัมพันธ 2558

167 จางทําปายไวนิลโครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล ราน เบตงมีเดียครีเอดแอนด เซฟตี้ ราน เบตงมีเดียครีเอดแอนด เซฟตี้ 750 750
อัยเยอรเวงคัพ 2558 เสนอราคา 750 บาท เสนอราคา 750 บาท

168 จางทําปายไวนิลโครงการอบรมฟนฟูความรู รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 750 750
เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขฯ เสนอราคา 750 บาท เสนอราคา 750 บาท

169 จางเหมาขับรถรับ - สง ศพด. บานนากอ นายมะรอบี  เจะเมาะ นายมะรอบี  เจะเมาะ 3,000 3,000
ประจําเดือน พ.ค. 2558 เสนอราคา 3,000 บาท ราคา 3,000 บาทประจําเดือน พ.ค. 2558 เสนอราคา 3,000 บาท ราคา 3,000 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

170 จางเหมาขุดดินซอมแซมทอประปา กม.27 นายมะสาปรี  วาแต นายมะสาปรี  วาแต 3,500 3,500
เสนอราคา 3,500 บาท ราคา 3,500 บาท

171 จางเหมาถางหญาสองขางทาง จํานวน 13 กม. นายดุลย  นพคุณ นายดุลย  นพคุณ 9,750 9,750
ม.7 เสนอราคา 9,750 บาท ราคา 9,750 บาท

172 จางเหมาทําปายไวนิลดครงการอบรม รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 7,900 7,900
คัดแยกขยะ เสนอราคา 7,900 บาท ราคา 7,900 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

173 จางซอมแซมประตู ศพด. บานนากอ ม.9 นายดะหลัน  ยานยา นายดะหลัน  ยานยา 24,000 24,000
เสนอาราคา 24,000 บาท าราคา 24,000 บาท

174 ซอมแซมคอมพิวเตอร สํานักปลัด หจก.เบตงเพ่ือนไอที หจก.เบตงเพ่ือนไอที 6,200 6,200
เสนอราคา 6,200 บาท ราคา 6,200 บาท

175 ซื้ออาหารเสริม (นม) รร./ศพด. ภาคเรียนท่ี สหกรณโคนมวังนํ้าเย็น จํากัด สหกรณโคนมวังนํ้าเย็น จํากัด 2,169,823.22 2,169,823.22
1/2558 จํานวน 277,471 กลอง เสนอราคา 2,169,823.22 บาท ราคา 2,169,823.22 บาท

176 ซื้อวัสดุกีฬาโครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล หจก.ฮาซิมสปอรต หจก.ฮาซิมสปอรต 12,800 12,800
อัยเยอรเวงคัพ 2558 เสนอราคา 12,800 บาท ราคา 12,800 บาท

177 ซื้อยาใชในโครงการแขงขันกีฬา อบต. รานเภสัชสมยศ รานเภสัชสมยศ 920 920
สานสัมพันธ 2558 เสนอราคา 920 บาท ราคา 920 บาทสานสัมพันธ 2558 เสนอราคา 920 บาท ราคา 920 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

178 ซื้อถวยรางวัลใชในโครงการแขงขันกีฬา ราน พี ยังการคา ราน พี ยังการคา 1,600 1,600
อบต.สานสัมพันธ 2558 เสนอราคา 1,600 บาท ราคา 1,600 บาท

179 ซื้อของรางวัลใชในโครงการแขงขันกีฬา รานยุพิน รานยุพิน 9,830 9,830
อบต.สานสัมพันธ 2558 เสนอราคา 9,830 บาท ราคา 9,830 บาท

180 ซื้อวัสดุกีฬาใชในโครงการแขงขันกีฬา อบต. หจก.ฮาซิมสปอรต หจก.ฮาซิมสปอรต 29,000 29,000
สานสัมพันธ 2558 เสนอราคา 29,000 บาท ราคา 29,000 บาท

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

181 ซื้อวัสดุกีฬาใชในโครงการแขงขันกีฬา ทองถ่ิน หจก.ฮาซิมสปอรต หจก.ฮาซิมสปอรต 17,000 17,000
สัมพันธ 2558 เสนอราคา 17,000 บาท ราคา 17,000 บาท

182 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร หจก. ยะลาบริบูรณ หจก. ยะลาบริบูรณ 350 350
เสนอราคา 350 บาท ราคา 350 บาท

183 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สวนการคลัง) หจก. ยะลาบริบูรณ หจก. ยะลาบริบูรณ 4,465 4,465
เสนอราคา 4,465 บาท เสนอราคา 4,465 บาท

184 ซื้อวัสดุกอสราง (สวนโยธา) ราน 28 คอนกรีต ราน 28 คอนกรีต 12,180 12,180
เสนอราคา 12,180 บาท ราคา 12,180 บาท

185 ซื้อวัสดุเพ่ือใชในโครงการอบรมฟนฟูความรู รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 2,750 2,750
เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขฯ เสนอราคา 2,750 บาท ราคา 2,750 บาทเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขฯ เสนอราคา 2,750 บาท ราคา 2,750 บาท
(อสม.)



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

186 ซื้อวัสดุเพ่ือใชในโครงการอบรมสงเสริม รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 12,087 12,087
การจัดการขยะในชุมชน เสนอราคา 12,087 บาท ราคา 12,087 บาท

187 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สวนการคลัง) รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 2,175 2,175
เสนอราคา 2,175 บาท ราคา 2,175 บาท

188 ซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย (สวนสาธารณสุข) รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 2,700 2,700
เสนอราคา 2,700 บาท ราคา 2,700 บาท

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

189 ซื้อวัสดุยาใชในโครงการแขงขันกีฬาทองถ่ิน รานเภสัชสมยศ รานเภสัชสมยศ 1,080 1,080
สัมพันธ 2558 เสนอราคา 1,080 บาท ราคา 1,080 บาท

190 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สวนการศึกษา) หจก.ยะลาบริบูรณ หจก.ยะลาบริบูรณ 900 900
เสนอราคา 900 บาท ราคา 900 บาท

191 จางซอมแซมหลังคา ศพด.บานวังใหม นายสุรสิทธ์ิ  เดชา นายสุรสิทธ์ิ  เดชา 16,000 16,000
เสนอราคา 16,000 บาท ราคา 16,000 บาท

192 จางเหมาขับรถรับ - สง ศพด. บานนากอ นายมะรอบี  เจะเมาะ นายมะรอบี  เจะเมาะ 6,300 6,300
เสนอราคา 6,300 บาท ราคา 6,300 บาท

193 จางทําปายไวนิลโครงการแขงขันกีฬา อบต. ราน เบตงมีเดียครีเอดแอนด เซฟตี้ ราน เบตงมีเดียครีเอดแอนด เซฟตี้ 750 750
สัมพันธ 2558 เสนอราคา 750 บาท เสนอราคา 750 บาทสัมพันธ 2558 เสนอราคา 750 บาท เสนอราคา 750 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

194 จางทําสนามมวยทะเลและสนามฟุตบอล นายอิสมาแอ  สาแม นายอิสมาแอ  สาแม 6,000 6,000
สนามกีฬาพ้ืนบาน โครงการ อบต. เสนอราคา 6,000 บาท ราคา 6,000 บาท
สานสัมพันธ 2558

195 จางทําปายไวนิลโครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล ราน เบตงมีเดียครีเอดแอนด เซฟตี้ ราน เบตงมีเดียครีเอดแอนด เซฟตี้ 750 750
อัยเยอรเวงคัพ 2558 เสนอราคา 750 บาท เสนอราคา 750 บาท

196 จางทําปายไวนิลโครงการอบรมฟนฟูความรู รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 750 750
เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขฯ เสนอราคา 750 บาท เสนอราคา 750 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

197 จางเหมาขับรถรับ - สง ศพด. บานนากอ นายมะรอบี  เจะเมาะ นายมะรอบี  เจะเมาะ 3,000 3,000
ประจําเดือน พ.ค. 2558 เสนอราคา 3,000 บาท ราคา 3,000 บาท

198 จางเหมาขุดดินซอมแซมทอประปา กม.27 นายมะสาปรี  วาแต นายมะสาปรี  วาแต 3,500 3,500
เสนอราคา 3,500 บาท ราคา 3,500 บาท

199 จางเหมาถางหญาสองขางทาง จํานวน 13 กม. นายดุลย  นพคุณ นายดุลย  นพคุณ 9,750 9,750
ม.7 เสนอราคา 9,750 บาท ราคา 9,750 บาท

200 จางเหมาทําปายไวนิลดครงการอบรม รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 7,900 7,900
คัดแยกขยะ เสนอราคา 7,900 บาท ราคา 7,900 บาท

201 จางซอมแซมประตู ศพด. บานนากอ ม.9 นายดะหลัน  ยานยา นายดะหลัน  ยานยา 24,000 24,000
เสนอาราคา 24,000 บาท าราคา 24,000 บาทเสนอาราคา 24,000 บาท าราคา 24,000 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

201 ซอมแซมคอมพิวเตอร สํานักปลัด หจก.เบตงเพ่ือนไอที หจก.เบตงเพ่ือนไอที 6,200 6,200
เสนอราคา 6,200 บาท ราคา 6,200 บาท

202 ซื้อวัสดุเพ่ือใชในโครงการพัฒนา ศพด.เปน รอฟยะห  การเดนท รอฟยะห  การเดนท 5,365.00 5,365.00
แหลงเรียนรู ศพด.บานอัยเยอรเวง เสนอราคา 5,363 บาท ราคา 5,363 บาท

203 ซื้อช้ันไมกระเบื้องสีธรรมชาติ 1 ตัว รานซิน ซิน เฟอรนิเจอร รานซิน ซิน เฟอรนิเจอร 1,190 1,190
เสนอราคา 1,190 บาท เสนอราคา 1,190 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

204 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร หมึก 35 A,85 A รานสหกรณ ร.พ.เบตง จํากัด รานสหกรณ ร.พ.เบตง จํากัด 9,400 9,400
เสนอราคา 9,400 บาท ราคา 9,400 บาท

205 ซื้อวัสดุสํานักงาน รานสหกรณ ร.พ.เบตง จํากัด รานสหกรณ ร.พ.เบตง จํากัด 11,715 11,715
เสนอราคา 11,715 บาท ราคา 11,715 บาท

206 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สวนการศึกษา) หจก.เบตงเพ่ือนไอที หจก.เบตงเพ่ือนไอที 11,380 11,380
เสนอราคา 11,380 บาท ราคา 11,380 บาท

207 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) รานสหกรณ ร.พ.เบตง จํากัด รานสหกรณ ร.พ.เบตง จํากัด 10,750 10,750
เสนอราคา 10,750 บาท ราคา 10,750 บาท

208 ซื้อทรายอเบท จํานวน 5 ถัง (สวนสาธารณสุขฯ) รานสยามอนามัย รานสยามอนามัย 25,000 25,000
เสนอราคา 25,000 บาท ราคา 25,000 บาทเสนอราคา 25,000 บาท ราคา 25,000 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

209 ซื้อวัสดุเพ่ือใชในโครงการเวทีประชาคม ระดับ รานสหกรณ ร.พ.เบตง จํากัด รานสหกรณ ร.พ.เบตง จํากัด 4,688 4,688
ตําบล เสนอราคา 4,688 บาท ราคา 4,688 บาท

210 ซื้อวัสดุเพ่ือใชในโครงการพัฒนา ศพด. เปน เหลี่ยนหยู เหลี่ยนหยู 5,150 5,150
แหลงเรียนรู (ศพด.บานอัยเยอรเวง) เสนอราคา 5,150 บาท ราคา 5,150 บาท

211 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สวนโยธา) หจก.เบตงเพ่ือนไอที หจก.เบตงเพ่ือนไอที 1,290 1,290
เสนอราคา 1,290 บาท ราคา 1,290 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

212 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สํานักปลัด) หจก.เบตงเพ่ือนไอที หจก.เบตงเพ่ือนไอที 32,590 32,590
เสนอราคา 32,590 บาท ราคา 32,590 บาท

213 ซื้อถวยรางวัล,ลูกตะกรอ/ตาขายตะกรอ หจก. ฮาซิมสปอรต หจก. ฮาซิมสปอรต 6,800 6,800
โครงการแขงขันเซปคตะกรอ) เสนอราคา 6,800 บาท ราคา 6,800 บาท

214 ซื้อโตะทํางานระดับ 6 จํานวน 1 ชุด ราน ซิน ซิน เฟอรนิเจอร ราน ซิน ซิน เฟอรนิเจอร 12,829.30 12,829.30
(สวนการคลัง) เสนอราคา 12,829.30 บาท ราคา 12,829.30 บาท

215 ซื้อโตะทํางานระดับ 1 พรอมเกาอ้ี  จํานวน ราน ซิน ซิน เฟอรนิเจอร ราน ซิน ซิน เฟอรนิเจอร 6,099.00 6,099.00
1 ชุด (สวนการคลัง) เสนอราคา 6,099 บาท ราคา 6,099 บาท

216 ซื้อเกาอ้ีพนักงาน จํานวน 3 ตัว (สวนการคลัง) ราน ซิน ซิน เฟอรนิเจอร ราน ซิน ซิน เฟอรนิเจอร 7,051.26 7,051.26
เสนอราคา 7,051.26 บาท ราคา 7,051.26 บาทเสนอราคา 7,051.26 บาท ราคา 7,051.26 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

217 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว (สํานักปลัด) รานสหกรณ ร.พ.เบตง จํากัด รานสหกรณ ร.พ.เบตง จํากัด 5,113 5,113
เสนอราคา 5,113 บาท ราคา 5,113 บาท

218 ซื้อวัสดุเกษตรเพ่ือใชในโครงการสงเสริม เมธีการเกษตร เมธีการเกษตร 1,228 1,228
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศพด.บานวังใหม เสนอราคา 1,228 บาท ราคา 1,228 บาท

219 ซื้อวัสดุกอสรางใชในโครงการสงเสริม 28 คอนกรีต 28 คอนกรีต 1,835 1,835
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศพด.บานวังใหม เสนอราคา 1,835 บาท ราคา 1,835 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

220 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร (สวนการศึกษา) หจก.เบตงเพ่ือนไอที หจก.เบตงเพ่ือนไอที 1,940 1,940
เสนอราคา 1,940 บาท ราคา 1,940 บาท

221 จางทําโปสเตอรรณรงคขยะในชุมชน รานสลาตันเพรส รานสลาตันเพรส 7,250 7,250
เสนอราคา 7,250 บาท ราคา 7,250 บาท

222 จางซอมเครื่องพนหมอกควัน รานกฤษณาช็อป รานกฤษณาช็อป 2,760 2,760
เสนอราคา 2,760 บาท ราคา 2,760 บาท

223 จางทําปฏิทินอิสลาม อัจเราะหศักราช เบตงมีเดียครีเอดแอนดเซฟตี้ เบตงมีเดียครีเอดแอนดเซฟตี้ 13,500 13,500
เสนอราคา 13,500 บาท ราคา 13,500 บาท

224 จางทําปายไวนิลโครงการพัฒนา ศพด. ราน เบตงมีเดียครีเอดแอนด เซฟตี้ ราน เบตงมีเดียครีเอดแอนด เซฟตี้ 750 750
บานอัยเยอรเวง เสนอราคา 750 บาท เสนอราคา 750 บาทบานอัยเยอรเวง เสนอราคา 750 บาท เสนอราคา 750 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

225 จางถายเอกสารดครงการเวทีประชาคมระดับ รานเบตงธาราศิปล รานเบตงธาราศิปล 4,875 4,875
ตําบล เสนอราคา 4,875 บาท ราคา 4,875 บาท

226 จางทําปายไวนิลโครงการแขงขันเซปค ราน เบตงมีเดียครีเอดแอนด เซฟตี้ ราน เบตงมีเดียครีเอดแอนด เซฟตี้ 750 750
ตะกรอ 2558 เสนอราคา 750 บาท เสนอราคา 750 บาท

227 จางทําปายไวนิลภาพแหลงทองเท่ียว 3 ผืน รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 8,640 8,640
เสนอราคา 8,640 บาท ราคา 8,640 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

228 จางทําสนามและตีเสนโครงการแขงขันตะกรอ นายอิสมาแอ   นามมี นายอิสมาแอ   นามมี 2,000 2,000
2558 เสนอราคา 2,000 บาท ราคา 2,000 บาท

229 จางทําปายไวนิลยินดีตอนรับเขาสูเดือน ราน เบตงมีเดียครีเอดแอนด เซฟตี้ ราน เบตงมีเดียครีเอดแอนด เซฟตี้ 2,880 2,880
รอมฎอน ป 2558 เสนอราคา 2,880 บาท ราคา 2,880 บาท

230 จางทําปายไวนิลภาพแหลงทองเท่ียว รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 8,640 8,640
เสนอราคา 8,640 บาท ราคา 8,640 บาท

231 จางทําปายไวนิลยินดีตอนรับเขาสูเดือน ราน เบตงมีเดียครีเอดแอนด เซฟตี้ ราน เบตงมีเดียครีเอดแอนด เซฟตี้ 750 750
รอมฎอน ป 2558 เสนอราคา 750 บาท ราคา 750 บาท

232 จางทําปายไวนิลโครงการสงเสริมปรัชญา รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 750 750
เศรษฐกิจพอเพียง ศพด.บานวังใหม เสนอราคา 750 บาท ราคา 750 บาทเศรษฐกิจพอเพียง ศพด.บานวังใหม เสนอราคา 750 บาท ราคา 750 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

233 จางซอมกลอง CCTV สํานักปลัด รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 43,190 43,190
เสนอราคา 43,190 บาท ราคา 43,190 บาท

234 จางทําปายไวนิลอําเภอเคลื่อนท่ี 1 ผืน รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 1,500 1,500
เสนอราคา 1,500 บาท ราคา 1,500 บาท

235 จางทําปายไวนิลโครงการรณรงคตอตาน รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 500 500
ยาเสพติด (สาธารณสุข) เสนอราคา 500 บาท ราคา 500 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

236 โครงการกอสรางถนน คสล. สายแบฮะ กวาง หจก.ภราธรโยธากิจ หจก.ภราธรโยธากิจ 150,000.00 150,000.00
1.00 เมตร  หนา 0.12 เมตร  ระยะทาง เสนอราคา 151,000 บาท ราคา 150,000 บาท
172 เมตร  ม.11 ต.อัยเยอรเวง อ.เบตง
จ.ยะลา

237 โครงการกอสรางถนน คสล. สายสวนพ่ีแอะ หจก.ภราธรโยธากิจ หจก.ภราธรโยธากิจ 504,000.00 504,000.00
กวาง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ระยะทาง เสนอราคา 506,000 บาท ราคา 504,000 บาท
140 เมตร  ม.5 ต.อัยเยอรเวง อ.เบตง
จ.ยะลา

238 โครงการกอสรางถนน คสล. สายโกวิทย หจก.ภราธรโยธากิจ หจก.ภราธรโยธากิจ 280,000.00 280,000.00
กวาง 1.00 เมตร  หนา 0.12 เมตร ระยะทาง เสนอราคา 281,000 บาท ราคา 280,000 บาท
322 เมตร  ม.7 ต.อัยเยอรเวง อ.เบตง
จ.ยะลา



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

239 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบีจิห มาลีกีรับเหมากอสราง มาลีกีรับเหมากอสราง 210,000.0 210,000.0
กวาง 1.00 เมตร  หนา 0.12 เมตร ระยะทาง เสนอราคา 210,000 บาท ราคา 200,000 บาท
240 เมตร  ม.6 ต.อัยเยอรเวง อ.เบตง
จ.ยะลา

240 โครงการกอสรางถนน คสล. สายเขาซอย หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา 420,000.0 420,000.0
หมูบาน  กวาง 3.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร เสนอราคา 423,000 บาท ราคา 420,000 บาท
ระยะทาง 156 เมตร  ม.6 ต.อัยเยอรเวง
อ.เบตง   จ.ยะลา

241 โครงการกอสรางถนน คสล. สายมะแอซา หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา 312,000.00 312,000.00

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

241 โครงการกอสรางถนน คสล. สายมะแอซา หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา 312,000.00 312,000.00
กวาง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร เสนอราคา 312,000 บาท ราคา 313,900 บาท
ระยะทาง 87 เมตร  ม.4 ต.อัยเยอรเวง
อ.เบตง   จ.ยะลา

242 โครงการกอสรางถนน คสล. สายโตะนิลาง หจก.วี.ไอ.พี กอสราง หจก.วี.ไอ.พี กอสราง 218,000.00 218,000.00
กวาง 1.00 เมตร  หนา 0.12 เมตร เสนอราคา 219,000 บาท ราคา 218,000 บาท
ระยะทาง 250 เมตร  ม.7 ต.อัยเยอรเวง
อ.เบตง   จ.ยะลา

243 โครงการกอสรางถนน คสล. สายแบเซ็งยาบี หจก.วี.ไอ.พี กอสราง หจก.วี.ไอ.พี กอสราง 300,000.00 300,000.00
กวาง 1.00 เมตร  หนา 0.12 เมตร เสนอราคา 301,000 บาท ราคา 300,000 บาท
ระยะทาง 343 เมตร  ม.2 ต.อัยเยอรเวง
อ.เบตง   จ.ยะลา



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

244 โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิว Asphaltic หจก.กอสรางเนรมิตร หจก.กอสรางเนรมิตร 9,000,000.0 9,000,000.0
Concrete สายบานวังใหม กวาง 6.00 เมตร เสนอราคา 9,011,000 บาท ราคา 9,000,000 บาท
หนา 0.05 เมตร ยาว 1,600 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 9,600 ตารางเมตร
ม.5 ต.อัยเยอรเวง อ.เบตง จ.ยะลา

245 เสริมผิวลาดยางถนนสายบานวังใหม กวาง หจก.กอสรางเนรมิตร หจก.กอสรางเนรมิตร 3,100,000.0 3,100,000.0
6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 1,100 เสนอราคา 3,107,000 บาท ราคา 3,100,000 บาท
ม. หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 6,600 ตารางเมตร
ม.5 ต.อัยเยอรเวง อ.เบตง จ.ยะลา

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ม.5 ต.อัยเยอรเวง อ.เบตง จ.ยะลา
246 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สาธารณสุข) รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 880.00 880.00

เสนอราคา 880 บาท ราคา 880 บาท

247 ซื้อโตะทํางานระดับ 1 (สาธารณสุข) รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 6,250.00 6,250.00
เสนอราคา 6,250 บาท เสนอราคา 6,250 บาท

248 ซื้อยางรถยนตพรอมคาแรง หมายเลขทะเบียน รานทูยางยนต รานทูยางยนต 36,300.00 36,300.00
บค 1656 เบตง เสนอราคา 36,300 บาท ราคา 36,300 บาท

249 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สวนโยธา) รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 3,290 3,290
เสนอราคา 3,290 บาท ราคา 3,290 บาท

250 ซื้อวัสดุกอสราง (สวนโยธา) ราน 28 คอนกรีต ราน 28 คอนกรีต 20,040 20,040
เสนอราคา 20,040 บาท ราคา 20,040 บาทเสนอราคา 20,040 บาท ราคา 20,040 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

251 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร(สํานักปลัด) รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 710 710
เสนอราคา 710 บาท ราคา 710 บาท

252 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 743 743
เสนอราคา 743 บาท ราคา 743 บาท

253 ซื้อหมึกปริ้นเตอร 2 กลอง รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 4,000 4,000
เสนอราคา 4,000 บาท ราคา 4,000 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

254 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว (สป.) รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 5,452.00 5,452.00
เสนอราคา 5,452 บาท ราคา 5,452 บาท

255 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สป.) รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 14,420 14,420
เสนอราคา 14,420 บาท ราคา 14,420 บาท

256 ซื้อวัสดุกอสราง (สวนโยธา) ราน 28 คอนกรีต ราน 28 คอนกรีต 5,700 5,700
เสนอราคา 5,700 บาท ราคา 5,700 บาท

257 ซื้อวัสดุกอสราง (สวนโยธา) ราน 28 คอนกรีต ราน 28 คอนกรีต 2,115 2,115
เสนอราคา 2,115 บาท ราคา 2,115 บาท

258 ซื้อวัสดุเพ่ือใชในโครงการประเพณีฮารีรายอ ราน ยุพิน ราน ยุพิน 5,900 5,900
เสนอราคา 5,900 บาท ราคา 5,900 บาทเสนอราคา 5,900 บาท ราคา 5,900 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

259 ซื้อวัสดุกอสรางชวยเหลือผูประสบภัย ราน 28 คอนกรีต ราน 28 คอนกรีต 1,920 1,920
เสนอราคา 1,920 บาท ราคา 1,920 บาท

260 ซื้อวัสดุกอสรางชวยเหลือผูประสบภัย ราน 28 คอนกรีต ราน 28 คอนกรีต 2,850 2,850
เสนอราคา 2,850 บาท ราคา 2,850 บาท

261 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สวนการคลัง) หจก. เบตงเพ่ือนไอที หจก. เบตงเพ่ือนไอที 11,500 11,500
เสนอราคา 11,500 บาท ราคา 11,500 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

262 ซื้อวัสดุเพ่ือใชในโครงการอบรมเฝาระวังปอง รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 1,500 1,500
กันภัยและควบคุมโรคมือเทาปากในโรงเรียน เสนอราคา 1,500 บาท ราคา 1,500 บาท
และ ศพด.

263 ซื้อวัสดุ สนง. (สวนการคลัง) หจก.ยะลาบริบูรณ หจก.ยะลาบริบูรณ 4,200 4,200
เสนอราคา 4,200 บาท ราคา 4,200 บาท

264 ซื้อเสื้อพรอมสกรีน จํานวน 20 ตัว หจก.ฮาซิมสปอรต หจก.ฮาซิมสปอรต 4,200.00 4,200.00
เสนอราคา 4,200 บาท ราคา 4,200 บาท

265 ซื้อวัสดุ สนง. (สวนการคลัง) ราน ซิน ซิน เฟอรนิเจอร ราน ซิน ซิน เฟอรนิเจอร 631.30 631.30
เสนอราคา 631.30 บาท ราคา 631.30 บาท

266 จางซอมคอมพิวเตอร (สป.) หจก. เบตงเพ่ือนไอที หจก. เบตงเพ่ือนไอที 32,200.00 32,200.00
เสนอราคา 32,200 บาท ราคา 32,200 บาทเสนอราคา 32,200 บาท ราคา 32,200 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

267 จางเหมาถางหญาสองขางทาง จํานวน 12 กม. นายอับดุลฮเล็ง  ดุงบรา นายอับดุลฮเล็ง  ดุงบรา 9,000 9,000
เสนอราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท

268 จางทําปายไวนิลสลามัตฮารีรายอ ขนาด ราน เบตง มีเดีย ครีเอด ราน เบตง มีเดีย ครีเอด 2,880 2,880
2.40 x 4.80 ม. จํานวน 1 ผืน แอนด เซฟตี้ เสนอราคา แอนด เซฟตี้ ราคา

2,880 บาท 2,880 บาท
269 จางเหมาขุดดินสไลดทับทางสายนากอ นายซารีรัน  มะโรโส นายซารีรัน  มะโรโส 18,900 18,900

ม.9 เสนอราคา 18,900 บาท ราคา 18,900 บาท

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

370 จางจัดสถานท่ีโครงการฮารีรายอ ป 2558 นายอับดุลฮาริม  หาแด นายอับดุลฮาริม  หาแด 4,000.00 4,000.00
เสนอราคา 4,000 บาท ราคา 4,000 บาท

271 จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน กข 1746 หจก.เอ.เอ.เอส มอเตอร หจก.เอ.เอ.เอส มอเตอร 12,218.42 12,218.42
เสนอราคา 12,218.42 บาท ราคา 12,218.42 บาท

272 จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน 80 - 6491 หจก.เอ.เอ.เอส มอเตอร หจก.เอ.เอ.เอส มอเตอร 5,283.66 5,283.66
เสนอราคา 5,283.66 บาท ราคา 5,283.66 บาท

273 ซอมคอมพิวเตอรสวนการคลัง หจก.เบตงเพ่ือนไอที หจก.เบตงเพ่ือนไอที 3,750 3,750
เสนอราคา 3,750 บาท ราคา 3,750 บาท

274 จางทําปายโวนิลโครงการจัดเก็บภาษีนอก ราน พูกันโฆษณา ราน พูกันโฆษณา 2,000 2,000
สถานท่ี เสนอราคา 2,000 บาท ราคา 2,000 บาทสถานท่ี เสนอราคา 2,000 บาท ราคา 2,000 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

275 จางทําปายไวนิลโครงการเผาระวังปองกัน ราน พูกันโฆษณา ราน พูกันโฆษณา 12,750 12,750
และควบคุมโรคมือเทาปากในโรงเรียนและ เสนอราคา 12,750 บาท ราคา 12,750 บาท
ศพด.

276 จางทําปายไวนิลโครงการแหเทียนพรรษา ราน พูกันโฆษณา ราน พูกันโฆษณา 480.00 480.00
ประจําป 2558 เสนอราคา 480 บาท ราคา 480 บาท

277 จางทําปายไวนิลโครงการสุดยอดมหกรรม ราน พูกันโฆษณา ราน พูกันโฆษณา 1,500.00 1,500.00
นันทนาการ "กิจกรรมการแสดงแสงสีเสียง เสนอราคา 1,500 บาท ราคา 1,500 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

278 คาจางตกแตงขบวนพาเหรดโครงการ นายวินัย  คงสีแกว นายวินัย  คงสีแกว 9,000.00 9,000.00
สุดยอดมหกรรมนันทนาการ "กิจกรรมการ เสนอราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท
แสดงแสงสีเสียง

279 ซอมแซมถนนสายนิคม - กม.29 ผิวจราจร หจก.ภราธรโยธากิจ หจก.ภราธรโยธากิจ 200,000 200,000
กวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 4,500 ม. ม.8 เสนอราคา 200,000 บาท เสนอราคา 200,000 บาท
ต.อัยเยอรเวง  อ.เบตง  จ.ยะลา

280 ซื้อถังขยะ พรอมสกรีน ปญญาโชติวัสดุกอสราง ปญญาโชติวัสดุกอสราง 220,000 220,000
เสนอราคา 220,000 บาท ราคา 220,000 บาท

281 ซื้อวัสดุกีฬา ประจําป 2558 ราน พี-ยัง การคา ราน พี-ยัง การคา 131,516 131,516
เสนอราคา 131,516 บาท ราคา 131,516 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

282 ซื้อวัสดุอุปกรณเพ่ือใชในโครงการอบรมเยาวชน รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 20,000 20,000
บาลาฮาลาฯ เสนอราคา 20,000 บาท ราคา 20,000 บาท

283 ซื้อวัสดุสํานักงาน รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 6,390 6,390
เสนอราคา 6,390 บาท ราคา 6,390 บาท

284 ซื้อธงชาติ ธง สก. จํานวน 100 ผืน รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 6,000.00 6,000.00
เสนอราคา 6,000 บาท ราคา 6,000 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

285 ซื้อวัสดุเพ่ือใชในโครงการ Big Cleaning Day รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 1,455.00 1,455.00
เสนอราคา 1,455 บาท ราคา 1,455 บาท

286 ซื้อนํ้ามันเพ่ือใชตัดหญาโครงการ หจก.เบตงรัตนบริการ หจก.เบตงรัตนบริการ 4,221.00 4,221.00
Big Cleaning Day เสนอราคา 4,221 บาท ราคา 4,221 บาท

287 ซื้อดอกไมจัดโครงการ Big Cleaning Day รานบานดอกไม รานบานดอกไม 3,900.0 3,900.0
เสนอราคา 3,900 บาท ราคา 3,900 บาท

288 ซื้อของรางวัลเพ่ือใชในโครงการสานสัมพันธ รานยุพิน รานยุพิน 1,200.0 1,200.0
แมลูก เสนอราคา 1,200 บาท เสนอราคา 1,200 บาท

289 ซื้อวัสดุเพ่ือใชในโครงการสานสัมพันธแมลูก รานหนังสือ เบตงทวีป รานหนังสือ เบตงทวีป 1,974.0 1,974.0
เสนอราคา 1,974 บาท ราคา 1,974 บาทเสนอราคา 1,974 บาท ราคา 1,974 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

290 ซื้อวัสดุกอสราง สวนโยธา ราน 28 คอนกรีต ราน 28 คอนกรีต 5,385.00 5,385.00
เสนอราคา 5,385 บาท ราคา 5,385 บาท

291 ซื้อสมุดรายงานประจําตัวเด็กปฐมวัย และ บริษัท ทีชเทค จํากัด บริษัท ทีชเทค จํากัด 6,455.00 6,455.00
สมุดบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย เสนอราคา 6,455 บาท ราคา 6,455 บาท

292 ซื้อวัสดุกอสราง สวนโยธา ราน 28 คอนกรีต ราน 28 คอนกรีต 8,800.00 8,800.00
เสนอราคา 8,800 บาท ราคา 8,800 บาท

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

293 ซื้อวัสดุกอสราง (สวนโยธา) ราน 28 คอนกรีต ราน 28 คอนกรีต 5,410 5,410
เสนอราคา 5,410 บาท ราคา 5,410 บาท

294 ซื้อวัสดุใชในโครงการ ศพด. เทิดไทองคราชัน รานหนังสือ เบตงทวีป รานหนังสือ เบตงทวีป 697 697
ศพด. บานอัยเยอรเวง เสนอราคา 697 บาท ราคา 697 บาท

295 ซื้อขวดนํ้าสายสะพายโครงการศพด. รานยุพิน รานยุพิน 1,550 1,550
เทิดไทองคราชัน เสนอราคา 1,550 บาท ราคา 1,550 บาท

296 ซื้อวัสดุโครงการสุขาภิบาลอาหาร รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 2,250 2,250
เสนอราคา 2,0250 บาท ราคา 2,250 บาท

297 ซื้อวัสดุใชในโครงการ ศพด.เทิดไทองคราชัน รานยุพิน รานยุพิน 1,259 1,259
ศพด.บานนากอ เสนอราคา 1,259 บาท ราคา 1,259 บาทศพด.บานนากอ เสนอราคา 1,259 บาท ราคา 1,259 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

298 ซื้อวัสดุใชในโครงการเยาวชนรุนใหมรูทัน รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 6,250 6,250
ปองกันเอดส เสนอราคา 6,250 บาท ราคา 6,250 บาท

299 ซื้อวัสดุใชในโครงการอบรมพัฒนาทักษะกลุม รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 9,980 9,980
อาชีพและการบริหารจัดการกลุม เสนอราคา 9,980 บาท ราคา 9,980 บาท

300 ซื้อวัดสุอุปกรณใชในโครงการตรวจสอบ รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 1,100 1,100
คุณภาพนํ้าดื่มนํ้าบริโภค เสนอราคา 1,100 บาท ราคา 1,100 บาท

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

301 ซื้อวัสดุใชในโครงการเยาวชนรวมรักษา จัดการ รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 4,150 4,150
ขยะ พิทักษสิ่งแวดลอม เสนอราคา 4,150 บาท ราคา 4,150 บาท

302 ซื้อวัสดุใชในโครงการ ศพด.เทิดไทองคราชัน รานยุพิน รานยุพิน 1,550 1,550
ศพด.บานอัยเยอรเวง เสนอราคา 1,550 บาท ราคา 1,550 บาท

303 ซื้อวัสดุใชในโครงการ ศพด.เทิดไทองคราชัน รานยุพิน รานยุพิน 398 398
ศพด.บานอัยเยอรเวง เสนอราคา 398 บาท ราคา 398 บาท

304 ซื้อของรางวัลโครงการเยาวชนรุนใหมรูทัน รานยุพิน รานยุพิน 3,300.00 3,300.00
ปองกันเอดส เสนอราคา 3,300 บาท ราคา 3,300 บาท

305 ซื้อวัสดุสําหรับทําแปลงเกษตรโครงการสงเสริม เซาเดาะห  ยะโกะ เซาเดาะห  ยะโกะ 6,550 6,550
เศรษฐกิจพอเพียง ศพด. บานนากอ เสนอราคา 6,550 บาท ราคา 6,550 บาทเศรษฐกิจพอเพียง ศพด. บานนากอ เสนอราคา 6,550 บาท ราคา 6,550 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

306 ซื้อวัสดุใชในโครงการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ รอฟยะห  การเดนท รอฟยะห  การเดนท 1,950 1,950
พอเพียง ศพด. บานนากอ เสนอราคา 1,950 บาท ราคา 1,950 บาท

307 ซื้อวัสดุโครงการเกษตรอาสานําพาแนวทาง รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 4,400 4,400
พระราชดําริฯ เสนอราคา 4,400 บาท ราคา 4,400 บาท

308 ซื้อดอกไม รานบานดอกไม รานบานดอกไม 1,350 1,350
เสนอราคา 1,350 บาท ราคา 1,350 บาท

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

309 ซื้อช้ันวางอเนกประสงค SGD-4 ซิน ซิน เฟอรนิเจอร ซิน ซิน เฟอรนิเจอร 10,000 10,000
เสนอราคา 10,000 บาท เสนอราคา 10,000 บาท

310 ซื้อชุดกระเปายาพรอมเวชภัณฑในรถกูภัย รานพีเอช บริการ รานพีเอช บริการ 6,800 6,800
ไฟฉายสปอรตไลท เสนอราคา 6,800 บาท ราคา 6,800 บาท

311 ซื้อไมกระดกรูปสัตว จํานวน 5 ตัว รานสุวรรณภูมิ รานสุวรรณภูมิ 25,000 25,000
เสนอราคา 25,000 บาท ราคา 25,000 บาท

312 ซื้อโยกเยกรูปสัตว จํานวน 3 ชุด รานสุวรรณภูมิ รานสุวรรณภูมิ 10,500 10,500
เสนอราคา 10,500 บาท ราคา 10,500 บาท

313 ซื้อวัสดุโครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพ รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 4,400 4,400
เกษตร เสนอราคา 4,400 บาท ราคา 4,400 บาทเกษตร เสนอราคา 4,400 บาท ราคา 4,400 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

314 ซื้อวัสดุโครงการสงเสริมเกษตรอาสานําพาแนว รานมูรณี  มินิมารท รานมูรณี  มินิมารท 1,430 1,430
พระราชดําริฯ เสนอราคา 1,430 บาท เสนอราคา 1,430 บาท

315 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร หจก.เบตงเพ่ือนไอที หจก.เบตงเพ่ือนไอที 2,450 2,450
เสนอราคา 2,450 บาท ราคา 2,450 บาท

316 ซอมแซมถนนสายนํ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นายยะยา  เจะเตะ นายยะยา  เจะเตะ 90,000.00 90,000.00
กวาง 4.00 ม. ระยะทาง 2,000 ม. ม.2 เสนอราคา 90,000 บาท ราคา 90,000 บาท
ต.อัยเยอรเวง อ.เบตง จ.ยะลา

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

ต.อัยเยอรเวง อ.เบตง จ.ยะลา
317 ซอมแซมถนนสายลาตอ กวาง 4.00 ม. ระยะ นายยะยา  เจะเตะ นายยะยา  เจะเตะ 90,000.00 90,000.00

ทาง 2,000 ม. ม.9 ต.อัยเยอรเวง อ.เบตง เสนอราคา 90,000 บาท ราคา 90,000 บาท
จ.ยะลา

318 ซอมแซมถนนสายประปา กวาง 4.00 ม. ระยะ นายยะยา  เจะเตะ นายยะยา  เจะเตะ 90,000.00 90,000.00
ทาง 2,000 ม. ม.4 ต.อัยเยอรเวง อ.เบตง เสนอราคา 90,000 บาท ราคา 90,000 บาท
จ.ยะลา

319 ซอมแซมถนนสายปาวา  กวาง 4.00 ม. ระยะ นายยะยา  เจะเตะ นายยะยา  เจะเตะ 90,000.00 90,000.00
ทาง 2,000 ม. ม.9 ต.อัยเยอรเวง อ.เบตง เสนอราคา 90,000 บาท ราคา 90,000 บาท
จ.ยะลา

320 ซอมแซมถนนสายเหมืองแรขาว  กวาง 4.00 ม. นายประวิทย  ขาวสะอาด นายประวิทย  ขาวสะอาด 90,000.00 90,000.00
ระยะทาง 2,000 ม. ม.7 ต.อัยเยอรเวง อ.เบตง เสนอราคา 90,000 บาท ราคา 90,000 บาท
จ.ยะลา

321 ซอมแซมถนนสายเถาแกลี  กวาง 4.00 ม. นายประวิทย  ขาวสะอาด นายประวิทย  ขาวสะอาด 90,000.00 90,000.00
ระยะทาง 2,000 ม. ม.11 ต.อัยเยอรเวง อ.เบตง เสนอราคา 90,000 บาท ราคา 90,000 บาท
จ.ยะลา
ระยะทาง 2,000 ม. ม.11 ต.อัยเยอรเวง อ.เบตง เสนอราคา 90,000 บาท ราคา 90,000 บาท
จ.ยะลา



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

322 ซอมแซมถนนสาย อบต.แสง  กวาง 4.00 ม. นายประวิทย  ขาวสะอาด นายประวิทย  ขาวสะอาด 67,000.00 67,000.00
ระยะทาง 1,500 ม. ม.11 ต.อัยเยอรเวง อ.เบตง เสนอราคา 67,000 บาท ราคา 67,000 บาท
จ.ยะลา

323 ซอมแซมถนนสายยีแว  กวาง 4.00 ม. ระยะ นายประวิทย  ขาวสะอาด นายประวิทย  ขาวสะอาด 45,000.00 45,000.00
ทาง 1,000 ม. ม.11 ต.อัยเยอรเวง อ.เบตง เสนอราคา 45,000 บาท ราคา 45,000 บาท
จ.ยะลา

324 ซอมแซมถนนสายตาอินทร กวาง 4.00 ม. นายประวิทย  ขาวสะอาด นายประวิทย  ขาวสะอาด 67,000.00 67,000.00
ระยะทาง 1,500 ม. ม.5 ต.อัยเยอรเวง อ.เบตง เสนอราคา 67,000 บาท ราคา 67,000 บาท
จ.ยะลา

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

จ.ยะลา
325 จางทําปายไวนิลโครงการอบรมเยาวชน รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 1,500 1,500

เพ่ือจุดประกายนักเขียนฯ เสนอราคา 1,500 บาท ราคา 1,500 บาท

326 จางตกแตงสถานท่ีโครงการอบรมเยาวชน นายณะฐธชัย  รังทอง นายณะฐธชัย  รังทอง 5,000 5,000
เพ่ือจุดประกายนักเขียนฯ เสนอราคา 5,000 บาท ราคา 5,000 บาท

327 จางถายเอกสารพรอมเขาเลมโครงการอบรม รานเบตงธาราศิลป รานเบตงธาราศิลป 2,960 2,960
เยาวชนเพ่ือจุดประกายนักเขียนฯ เสนอราคา 2,960 บาท ราคา 2,960 บาท

328 คาจางเรือรับสงเยาวชนโครงการอบรม นายอับดุลการิม  หาแด นายอับดุลการิม  หาแด 24,000 24,000
เยาวชนเพ่ือจุดประกายนักเขียนฯ เสนอราคา 24,000 บาท ราคา 24,000 บาท

329 คาจางทําปายไวนิลโครงการ Big Cleaning รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 9,360 9,360
Day เสนอราคา 9,360 บาท ราคา 9,360 บาทDay เสนอราคา 9,360 บาท ราคา 9,360 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

330 จางทําปายไวนิลโครงการวันแม 12 สิงหา รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 6,480 6,480
มหาราชินี  จํานวน 3 ผืน เสนอราคา 6,480 บาท ราคา 6,480 บาท

331 จางติดตั้งปายไวนิลโครงการวันแม 12 สิงหา นายิสมาแอ  นามมี นายิสมาแอ  นามมี 8,064 8,064
มหาราชินี 2 ปาย เสนอราคา 8,064 บาท ราคา 8,064 บาท

332 จางลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจา หนังสือพิมพ ทักษิณไทม หนังสือพิมพ ทักษิณไทม 8,500 8,500
สิริกิตติ์ฯ เสนอราคา 8,500 บาท ราคา 8,500 บาท

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

333 จางทําปายไวนิลโครงการอบรมคุณธรรม รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 500 500
จริยธรรม (ดะวะห) เสนอราคา 500 บาท ราคา 500 บาท

334 จางทําปายไวนิลโครงการสานสัมพันธแมลูก รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 750 750
เสนอราคา 750 บาท ราคา 750 บาท

335 จางทําปายไวนิลโครงการ ศพด.เทิดไทองค รานเบตงมีเดียครีเอดแอนด รานเบตงมีเดียครีเอดแอนด 750 750
ราคาชัน 58 ศพด.บานอัยเยอรเวง เซฟตี้ เสนอราคา 750 บาท เซฟตี้ ราคา 750 บาท

336 จางทําปายไวนิลโครงการใหความรูสุขาภิบาล รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 3,630 3,630
อาหารในชุมขน เสนอราคา 3,630 บาท ราคา 3,630 บาท

337 จางทําแผนพับประชาสัมพันธโครงการให รานเบตงธาราศิลป รานเบตงธาราศิลป 2,088 2,088
ความรูการสุขาภิบาลอาหารในชุมชน เสนอราคา 2,088 บาท ราคา 2,088 บาทความรูการสุขาภิบาลอาหารในชุมชน เสนอราคา 2,088 บาท ราคา 2,088 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

338 จางติดตั้งปายไวนิลโครงการใหความรู นายตามีซู  มะยิ นายตามีซู  มะยิ 4,032 4,032
สุขาภิบาลอาหารในชุมชน เสนอราคา 4,032 บาท ราคา 4,032 บาท

339 จางทําปายไวนิลโครงการเยาวชนรวมรัก รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 750 750
จัดการขยะ พิทักษสิ่งแวดลอม เสนอราคา 750 บาท ราคา 750 บาท

340 จางทําปายไวนิลโครงการปองกันควบคุมโรค รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 5,000 5,000
ไขเลือดออกในชุมชน เสนอราคา 5,000 บาท ราคา 5,000 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

341 จางทําปายไวนิลโครงการเยาวชนรุนใหม รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 750 750
รูทันปองกันเอดส เสนอราคา 750 บาท ราคา 750 บาท

342 จางถายเอกสารคูมิอโครงการเยาวชนรุนใหม รานเบตงธาราศิลป รานเบตงธาราศิลป 3,500 3,500
รูทันปองกันเอดส เสนอราคา 3,500 บาท ราคา 3,500 บาท

343 จางทําปายไวนิลโครงการทบทวนซอมแผน รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 1,000 1,000
ปองฯ อปพร. เสนอราคา 1,000 บาท ราคา 1,000 บาท

344 จางถายเอกสารคูมิอโครงการทบทวนซอม รานเบตงธาราศิลป รานเบตงธาราศิลป 2,800 2,800
แผนปองฯ  อปพร. เสนอราคา 2,800 บาท ราคา 2,800 บาท

345 จางทําปายไวนิลโครงการอบรมพัฒนาทักษะ รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 720 720
กลุมอาชีพและการบริหารจัดการกลุม เสนอราคา 720 บาท ราคา 720 บาทกลุมอาชีพและการบริหารจัดการกลุม เสนอราคา 720 บาท ราคา 720 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

346 จางถมดิน ปรับดิน แตงเกลี่ยดิน ม.6 นายมะสาปรี  วาแต นายมะสาปรี  วาแต 40,500 40,500
ต.อัยเยอรเวง อ.เบตง จ.ยะลา เสนอราคา 40,500 บาท ราคา 40,500 บาท

347 จางถางหญาสองขางทาง ม.7 จํานวน 13 กม. นายดุลย  นพคุณ นายดุลย  นพคุณ 9,750 9,750
เสนอราคา 9,750 บาท ราคา 9,750 บาท

348 จางถางหญาสองขางทาง ม.9 จํานวน 16 กม. นายมะสะดิง  อูมา นายมะสะดิง  อูมา 12,000 12,000
เสนอราคา 12,000 บาท ราคา 12,000 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

349 จางถางหญาสองขางทาง ม.1 จํานวน 6 กม. นายอับดุลรอซะ  สูแว นายอับดุลรอซะ  สูแว 4,500 4,500
เสนอราคา 4,500 บาท ราคา 4,500 บาท

350 จางติดตั้งปายไวนิลโครงการปองกันควบคุมโรค นายตามีซู  มะยิ นายตามีซู  มะยิ 4,032 4,032
ไขเลือดออกในชุมชน เสนอราคา 4,032 บาท าคา 4,032 บาท

351 จางทําปายไวนิลโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เบตง มีเดีย ครีเอด แอนด เบตง มีเดีย ครีเอด แอนด 750 750
ศพด.บานนากอ เซฟตี้ เสนอราคา 750 บาท เซฟตี้ ราคา 750 บาท

352 จางทําปายไวนิลโครงการเกษตรอาสา นําพา รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 720 720
แนวพระราชดําริฯ เสนอราคา 720 บาท ราคา 720 บาท

353 จางถายเอกสารโครงการเกษตรอาสา นําพา รานเบตงธาราศิลป รานเบตงธาราศิลป 2,090 2,090
แนวพระราชดําริฯ เสนอราคา 2,090 บาท ราคา 2,090 บาทแนวพระราชดําริฯ เสนอราคา 2,090 บาท ราคา 2,090 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

354 จางทําปายไวนิลโครงการตรวจสอบคุณภาพ รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 2,880 2,880
นํ้าดื่มนํ้าบริโภค เสนอราคา 2,880 บาท ราคา 2,880 บาท

355 จางทําแผนพับประชาสัมพันธโครงการตรวจ รานเบตงธาราศิลป รานเบตงธาราศิลป 628 628
คุณภาพนํ้าดื่มนํ้าบริโภค เสนอราคา 628 บาท ราคา 628 บาท

356 จางติดตั้งปายไวนิลโครงการตรวจคุณภาพนํ้า นายตามีซู  มะยิ นายตามีซู  มะยิ 4,032 4,032
ดื่มนํ้าบริโภค เสนอราคา 4,032 บาท าคา 4,032 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

357 จางทําปายโครงการอบรมสงเสริมอาชีพ รานพูกันโฆษณา รานพูกันโฆษณา 720 720
เกษตร เสนอราคา 720 บาท ราคา 720 บาท

358 จางถายเอกสารโครงการอบรมสงเสริมอาชีพ รานเบตงธาราศิลป รานเบตงธาราศิลป 8,910 8,910
เกษตร เสนอราคา 8,910 บาท ราคา 8,910 บาท

359 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สวนสาธารณสุข) รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 1,782 1,782
เสนอราคา 1,782 บาท ราคา 1,782 บาท

360 ซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย (สวนสาธารณสุข) รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 3,502 3,502
เสนอราคา 3,502 บาท ราคา 3,502 บาท

361 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สวนการคลัง) รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 696 696
เสนอราคา 696 บาท ราคา 696 บาทเสนอราคา 696 บาท ราคา 696 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

362 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สวนโยธา) รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 722 722
เสนอราคา 722 บาท ราคา 722 บาท

363 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ (สวนโยธา) รานเอดิสัน รานเอดิสัน 17,070 17,070
เสนอราคา 17,070 บาท ราคา 17,070 บาท

364 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สวนการศึกษา) หจก.เบตงเพ่ือนไอที หจก.เบตงเพ่ือนไอที 9,000 9,000
เสนอราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

365 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สวนการศึกษา) รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 3,302 3,302
เสนอราคา 3,302 บาท ราคา 3,302 บาท

366 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ (สวนการศึกษา) ราน 28 คอนกรีต รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 1,560 1,560
เสนอราคา 1,560 บาท ราคา 1,560 บาท

367 ซื้อวัสดุโครงการอบรมใหความรูกฎหมาย รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 580 580
เสนอราคา 580 บาท ราคา 580 บาท

368 ซื้อวัสดุโครงการ 5 รั้วปองกันปญหายาเสพติด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 6,310 6,310
เสนอราคา 6,310 บาท ราคา 6,310 บาท

369 ซื้อวัสดุโครงการประชุมเพ่ือสรางความปองดอง รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด รานสหกรณ รพ.เบตง จํากัด 500 500
สมานฉันทระดับทองถ่ิน เสนอราคา 500 บาท ราคา 500 บาทสมานฉันทระดับทองถ่ิน เสนอราคา 500 บาท ราคา 500 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

370 ซื้อวัสดุเพ่ือใชในโครงการอบรมสงเสริมอาชีพ รวมเจริญ กรุป รวมเจริญ กรุป 18,424 18,424
เลี้ยงไกใหแกเด็กเยาวชน เสนอราคา 18,424 บาท ราคา 18,424 บาท

371 ซื้อตรายาง (สวนสาธารณสุข) เบตงการพิมพ เบตงการพิมพ 220 220
เสนอราคา 220 บาท ราคา 220 บาท

372 ซื้อตรายาง (สวนการศึกษา) เบตงการพิมพ เบตงการพิมพ 480 480
เสนอราคา 480 บาท ราคา 480 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

373 ซื้อเครื่องมือชาง หจก.ช.การชางจักรกลการเกษตร เบตงการพิมพ 20,000 20,000
เสนอราคา 20,000 บาท ราคา 20,000 บาท

374 ซื้อครุภัณฑกอสราง(สวนโยธา) หจก.ช.การชางจักรกลการเกษตร หจก.ช.การชางจักรกลการเกษตร 18,000 18,000
เสนอราคา 18,000 บาท ราคา 18,000 บาท

375 ซื้อวัสดุกอสราง(สวนโยธา) 28 คอนกรีต 28 คอนกรีต 6,920 6,920
เสนอราคา 6,920 บาท ราคา 6,920 บาท

376 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย(ยา) บ.ยะลาปลาทอง จํากัด บ.ยะลาปลาทอง จํากัด 9,043 9,043
เสนอราคา 9,043 บาท ราคา 9,043 บาท

377 ซื้อวัสดุกอสราง (สวนโยธา) 28 คอนกรีต 28 คอนกรีต 17,216 17,216
เสนอราคา 17,216 บาท ราคา 17,216 บาทเสนอราคา 17,216 บาท ราคา 17,216 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

378 ซื้อชุดอุปกรณหัตถการ บ.ยะลาปลาทอง จํากัด บ.ยะลาปลาทอง จํากัด 10,000 10,000
เสนอราคา 10,000 บาท ราคา 10,000 บาท

379 ซื้อวัสดุการศึกษา(สวนการศึกษา) รานสุวรรณภูมิ รานสุวรรณภูมิ 99,280 99,280
เสนอราคา 99,280 บาท ราคา 99,280 บาท

380 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ตกลงราคา รานมนนัทธ  พาณิชย 100,000 100,000
เสนอราคา 100,000 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

เสนอราคา 100,000 บาท

381 ซื้อธงโบกกานพลาสติก 500 อัน ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ 5,000 5,000
เสนอราคา 5,000 บาท

382 ซื้อธงโบกปนรวมใจไทย จากแมสายสูเบตง ตกลงราคา หจก.ยะลาบริบูรณ 1,500 1,500
เสนอราคา 1,500 บาท

383 จางเหมาขับรถรับ - สง ศพด.บานนากอ ตกลงราคา นายมะรอป  เจะเมาะ 5,700 5,700
เสนอราคา 5,700 บาท

384 จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน กข 1746 ตกลงราคา หจก.เอ.เอ.เอส มอเตอร 3,670 3,670
เสนอราคา 3,670 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

385 จางทําปายไวนิลโครงการอบรมใหความรู ตกลงราคา รานพูกันโฆษณา 720 720
กฎหมาย เสนอราคา 720 บาท

386 จางถายเอกสารโครงการอบรมใหความรู ตกลงราคา รานเบตงธาราศิลป 4,100 4,100
กฎหมาย เสนอราคา 4,100 บาท

387 ซอมคอมพิวเตอรสวนโยธา ตกลงราคา หจก.เบตงเพ่ือนไอที 4,500 4,500
เสนอราคา 4,500 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

388 จางวางทอ กลม 0ุ.60 เมตร  ถนนสาย ตกลงราคา นายยะยา  เจะเตะ 20,000 20,000
ตันหยงกาบู เสนอราคา 20,000 บาท

389 จางทําปายไวนิลโครงการ 5 รั้ว  ปองกัน ตกลงราคา รานพูกันโฆษณา 1,120 1,120
ยาเสพติด เสนอราคา 1,120 บาท

390 จางถายเอกสารโครงการ 5 รั้ว  ปองกันยา ตกลงราคา รานเบตงธาราศิลป 900 900
เสพติด เสนอราคา 900 บาท

391 จางทําปายไวนิล และสติ๊กเกอรโครงการให ตกลงราคา รานพูกันโฆษณา 2,120 2,120
ความรูความเขาใจดานปองกันและระงับภัย เสนอราคา 2,120 บาท
ตาง ๆ

392 จางทําปายไวนิลโครงการสรางความปรองดอง ตกลงราคา รานพูกันโฆษณา 720 720
สมานฉันทระดับทองถ่ิน  จํานวน 1 ผืน เสนอราคา 720 บาทสมานฉันทระดับทองถ่ิน  จํานวน 1 ผืน เสนอราคา 720 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

393 จางสํารวจความพึงพอใจ ตกลงราคา ดร.อรรณพ  สนธิไชย 19,000 19,000
เสนอราคา 19,000

394 จางถางหญาสองขางทาง  ม.2 จํานวน 9 กม. ตกลงราคา นายมะสากรี  มะเซ็ง 6,750 6,750
เสนอราคา 6,750 บาท

395 จางซอมแซมถนนสายจิบหยู กวาง 4.00 เมตร ตกลงราคา นายประวิทย  ขาวสะอาด 90,000 90,000
ระยะทาง 2.00 กม. บานวังใหม ม.5 เสนอราคา 90,000 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา

396 จางซอมแซมถนนสายกม.38 - ไมโครเวฟ ตกลงราคา นายประวิทย  ขาวสะอาด 90,000 90,000
เสนอราคา 90,000 บาท

397 จางทําปายไวนิลโครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยงไก ตกลงราคา รานพูกันโฆษณา 750 750
ใหแกเด็กเยาวชน เสนอราคา 750 บาท

398 ซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน 1656 ตกลงราคา อูวัชการชาง 5,500 5,500
เสนอราคา 5,500 บาท

399 จางทําปายไวนิลบอกทางไปทะเลหมอกพรอม ตกลงราคา รานเบตงมีเดียครีเอดแอนด 3,880 3,880
ติดตั้ง เซฟตี้ เสนอราคา 3,880 บาท

400 จางทําปายไวนิลสลามัตฮารีรายอ พรอม ตกลงราคา รานเบตงมีเดียครีเอดแอนด 2,880 2,880
ออกแบบ จํานวน 1 ผืน เซฟตี้ เสนอราคา 2,880 บาทออกแบบ จํานวน 1 ผืน เซฟตี้ เสนอราคา 2,880 บาท



รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีเสนอ และราคา

401 จางติดตั้งปายไวนิลสลามัตฮารีรายอ พรอม ตกลงราคา นายตวนอมหามะ  ป 4,032 4,032
ออกแบบ จํานวน 1 ผืน เสนอราคา 4,032 บาท

402 จางทําปายไวนิลโครงการปนรวมใจไทยจาก ตกลงราคา รานพูกันโฆษณา 1,500 1,500
แมสายสุเบตง เสนอราคา 1,500 บาท

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง ราคาท่ีทําสัญญา




























































































































































































































