
แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 โครงการปรับปรุงส านักงาน อบต.อัยเยอร์เวง 250,000             พเิศษ หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา หจก.ประเสริฐเบตงการโยธา เสนอราคาต  าสุดและ

ณ หมู่ที  2  ต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง เสนอราคา 250,000 บาท เสนอราคา 250,000 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จังหวดัยะลา จัดจ้างได้

2 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน 1,799,765           กรณีพเิศษ บริษทัคันทรี เฟรชแดรี  จ ากัด บริษทัคันทรี เฟรชแดรี  จ ากัด เสนอราคาต  าสุดและ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เทอม 2/2556 จ านวน เสนอราคา  1,799,765 บาท เสนอราคา  1,799,765 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

100  วนั จัดจ้างได้

3 จ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ 5,080                ตกลงราคา นายนิตินัย  หะยีวานิ นายนิตินัย  หะยีวานิ เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

4 จ้างเหมาดูแลฝายกั้นน้ า ประจ าเดือนตุลาคม 5,080                ตกลงราคา นายก้องส้าง  แซ่ลี นายก้องส้าง  แซ่ลี เสนอราคาต  าสุดและ

2555 เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

5 จ้างเหมาปฏบิติังานในส านักงาน (ขับรถ) 5,080                ตกลงราคา นายบอืราเฮง  มุนิมะ นายบอืราเฮง  มุนิมะ เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

6 จ้างเหมายาม 5,080                ตกลงราคา นายกาเดร์  ตุสาตู นายกาเดร์  ตุสาตู เสนอราคาต  าสุดและ

สนอราคา 5,080  บาท สนอราคา 5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2555
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

7 จ้างเหมายาม 5,080                ตกลงราคา นายอับดุลเลาะ  สาอุ นายอับดุลเลาะ  สาอุ เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

8 จ้างเหมาต้ังเสาเปรตโครงการประเพณีวนั 4,800                ตกลงราคา นายมนูญ  อัครบตุร นายมนูญ  อัครบตุร เสนอราคาต  าสุดและ

สาร์ทเดือนสิบ (ม.5) เสนอราคา  4,800 บาท เสนอราคา  4,800 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

9 จ้างเหมาต้ังเสาเปรตโครงการประเพณีวนั 4,000                ตกลงราคา นายสาค  สินลูกจันทร์ นายสาค  สินลูกจันทร์ เสนอราคาต  าสุดและ

สาร์ทเดือนสิบ (ม.7) เสนอราคา  4,000  บาท เสนอราคา  4,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

10 จ้างเหมาท าอาหารรับรองส่วนราชการใน 6,000                ตกลงราคา นางหร่อฝีหย๊ะ   ดารอฮิง นางหร่อฝีหย๊ะ   ดารอฮิง เสนอราคาต  าสุดและ

ต าบลอัยเยอร์เวง เสนอราคา  6,000  บาท เสนอราคา  6,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

11 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล(โครงการวนัสาร์ทเดือนสิบ) 2,250                ตกลงราคา ร้านเบตงมีเดียครีเอด แอนด์ เซพต้ี ร้านเบตงมีเดียครีเอด แอนด์ เซพต้ี เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา  2,250  บาท เสนอราคา  2,250  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

12 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิลสลามัตฮารียออีดิลอัฎฮา 1,800                ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคาต  าสุดและ

ฮ.ศ. 1433 เสนอราคา  2,100  บาท เสนอราคา  2,100  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2555
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

13 จ้างเหมาติดต้ังปา้ยไวนิลสลามัตฮารียออีดิลอัฎฮา 2,100                ตกลงราคา นายอิสมาอุล  ดาดี นายอิสมาอุล  ดาดี เสนอราคาต  าสุดและ

ฮ.ศ. 1433 เสนอราคา  2,100  บาท เสนอราคา  2,100  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

14 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื องดื ม(เพื อรับรอง 10,000               ตกลงราคา นางต่วนรัตนา   สาอุ นางต่วนรัตนา   สาอุ เสนอราคาต  าสุดและ

ผู้วา่ราชการและคณะ) เสนอราคา  10,000 บาท เสนอราคา  10,000 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

15 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิลโครงการจังหวดัเคลื อนที 6,375                ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา  6,375  บาท เสนอราคา  6,375  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

16 จ้างท าพวงมาลาดอกไม้สด 1,000                ตกลงราคา นางงามพธิ   พวงล าเจียก นางงามพธิ   พวงล าเจียก เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา  1,000  บาท เสนอราคา  1,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

17 จ้างท าเรือพระ 30,000               ตกลงราคา นายสุรสิทธิ ์  เดชา นายสุรสิทธิ ์  เดชา เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา  30,000  บาท เสนอราคา  30,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

18 จ้างเหมาพาหนะท าเรือพระ 3,000                ตกลงราคา นางสาวบญุเรือน  ปานเนียม นางสาวบญุเรือน  ปานเนียม เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา 3,000  บาท เสนอราคา 3,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2555
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
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19 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิลลงทะเบยีนผู้สูงอาย,ุศึกษา 4,100                ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคาต  าสุดและ

ดูงานจังหวดัตรัง เสนอราคา  4,100  บาท เสนอราคา  4,100  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

20 ซ้ือวสัดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภยั 16,029               ตกลงราคา ร้านมิตรไมตรี กม.38 ร้านมิตรไมตรี กม.38 เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา 16,029  บาท เสนอราคา 16,029  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

21 ซ้ือวสัดุส านักงาน 12,630               ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง เสนอราคาต  าสุดและ

จ ากัด  เสนอราคา 12,630  บาท จ ากัด  เสนอราคา 12,630  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

22 ซ้ือวสัดุส านักงาน 825                   ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง เสนอราคาต  าสุดและ

จ ากัด  เสนอราคา 825  บาท จ ากัด  เสนอราคา 825  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

23 ซ้ือวสัดุก่อสร้างประปา  ม.9 43,359               ตกลงราคา ร้านมิตรไมตรี กม.38 ร้านมิตรไมตรี กม.38 เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา 43,359  บาท เสนอราคา 43,359  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

24 ซ้ือวสัดุส านักงาน(ใช้ในโครงการจังหวดั 8,760                ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง เสนอราคาต  าสุดและ

เคลื อนที  ม.5) จ ากัด  เสนอราคา 8,760  บาท จ ากัด  เสนอราคา 8,760  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2555
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
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25 เช่าที ดินส าหรับทิ้งขยะ 16,000               ตกลงราคา นายสมัน    แมเราะด า นายสมัน    แมเราะด า เสนอราคาต  าสุดและ

เสนอราคา  16,000  บาท เสนอราคา  16,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที 

จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2555
องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา


