
แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 โครงการก่อสร้างสะพานน้้าล้น (กม.29 บอ่ขยะ) 350,000           พเิศษ หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ประเสริฐเบตงการโยธา  หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ประเสริฐเบตงการโยธา  เสนอราคาต้่าสุดและ
ทางเข้าบอ่ขยะ ขนาดกวา้ง 5.00  เมตร  หนา เสนอราคา 350,000 บาท เสนอราคา 350,000 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
0.30  เมตร  ยาว 35.00  เมตร ม.1 ต.อัยเยอร์เวง ที่จัดจ้างได้
อ.เบตง จ.ยะลา

2 โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก (กม.29 หลังบา้น 180,000           พเิศษ หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ประเสริฐเบตงการโยธา  หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ประเสริฐเบตงการโยธา  เสนอราคาต้่าสุดและ
ยายแอ๋ว) ขนาดกวา้ง 1.20 เมตร ยาว 15.00 เสนอราคา  180,000 บาท เสนอราคา  180,000 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
เมตร  ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ที่จัดจ้างได้

3 โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก (กม.24) ขนาดกวา้ง 180,000           พเิศษ หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ประเสริฐเบตงการโยธา  หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ประเสริฐเบตงการโยธา  เสนอราคาต้่าสุดและ
1.20 เมตร ยาว 15.00 เมตร  ม.1 ต.อัยเยอร์เวง เสนอราคา  180,000 บาท เสนอราคา  180,000 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
อ.เบตง จ.ยะลา ที่จัดจ้างได้

4 โครงการซ่อมแซมสะพาน  กม.36  ขนาดสูง 3.00 650,000           พเิศษ หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ประเสริฐเบตงการโยธา  หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ประเสริฐเบตงการโยธา  เสนอราคาต้่าสุดและ
เมตร  ยาว  24.00  เมตร เสนอราคา  650,000 บาท เสนอราคา  650,000 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
5 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจ้าเดือน 5,080              ตกลงราคา นายบอืราเหง็  มุนิมะ นายบอืราเหง็  มุนิมะ เสนอราคาต้่าสุดและ

มีนาคม  2556 เสนอาราคา 5,080  บาท เสนอาราคา 5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

6 จ้างเหมายามประจ้าเดือนมีนาคม  2556 5,080              ตกลงราคา นายอับดุลเลาะ  สาอุ นายอับดุลเลาะ  สาอุ เสนอราคาต้่าสุดและ
เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
7 จ้างเหมายามประจ้าเดือนมีนาคม  2556 5,080              ตกลงราคา นายกาเดร์  ตุสาตู นายกาเดร์  ตุสาตู เสนอราคาต้่าสุดและ

เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2556
องค์การบริหารส่วนต้าบลอัยเยอร์เวง  อ้าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

8 จ้างเหมาคนงานประจ้ารถขยะ  ประจ้าเดือนมีนาคม 5,080              ตกลงราคา นายนิตินัย  หะยีแวนิ นายนิตินัย  หะยีแวนิ เสนอราคาต้่าสุดและ
2556 เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
9 จ้างเหมาคนงานดูแลฝายกั้นน้้า หมู่บา้นปยิมิตร 3 5,080              ตกลงราคา นายก้องสร้าง  แซ่ล่ี นายก้องสร้าง  แซ่ล่ี เสนอราคาต้่าสุดและ

ประจ้าเดือนมีนาคม  2556 เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

10 จ้างท้าปา้ยไวนิลโครงการจัดนิทรรศการฯ ศพด.วงัใหม่ 900                 ตกลงราคา ร้านเบตง มีเดีย ครีเอด แอนด์เซฟต้ี ร้านเบตง มีเดีย ครีเอด แอนด์เซฟต้ี เสนอราคาต้่าสุดและ
เสนอราคา 900  บาท เสนอราคา 900  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
11 จ้างจัดสถานที่โครงการจัดนิทรรศการฯ ศพด.วงัใหม่ 4,000              ตกลงราคา นายอายดี  กานิง นายอายดี  กานิง เสนอราคาต้่าสุดและ

เสนอราคา 4,000  บาท เสนอราคา 4,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

12 จ้างเคลือบใบประกาศนียบตัรโครงการจัดนิทรรศการฯ 200                 ตกลงราคา ร้านเบตงธาราศิลป์ ร้านเบตงธาราศิลป์ เสนอราคาต้่าสุดและ
ศพด.วงัใหม่ เสนอราคา  200  บาท เสนอราคา  200  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
13 จ้างอัดรูปโครงการจัดนิทรรศการฯ ศพด. วงัใหม่ 480                 ตกลงราคา ร้านดาวรุ่ง ร้านดาวรุ่ง เสนอราคาต้่าสุดและ

เสนอราคา  480  บาท เสนอราคา  480  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

14 จ้างท้าปา้ยไวนิลโครงการจัดนิทรรศการฯ ศพด. 900                 ตกลงราคา ร้านเบตง มีเดีย ครีเอด แอนด์เซฟต้ี ร้านเบตง มีเดีย ครีเอด แอนด์เซฟต้ี เสนอราคาต้่าสุดและ
อัยเยอร์เวง เสนอราคา 900  บาท เสนอราคา 900  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
15 จ้างจัดสถานที่โครงการจัดนิทรรศการฯ ศพด. 4,000              ตกลงราคา นายอายดี  กานิง นายอายดี  กานิง เสนอราคาต้่าสุดและ

อัยเยอร์เวง เสนอราคา 4,000  บาท เสนอราคา 4,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2556
องค์การบริหารส่วนต้าบลอัยเยอร์เวง  อ้าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1
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(ราคากลาง) โดยสังเขป

16 จ้างเคลือบใบประกาศนียบตัรโครงการจัดนิทรรศการฯ 2,700              ตกลงราคา ร้านเบตงธาราศิลป์ ร้านเบตงธาราศิลป์ เสนอราคาต้่าสุดและ
ศพด. อัยเยอร์เวง เสนอราคา  2,700  บาท เสนอราคา  2,700  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
17 จ้างอัดรูปโครงการจัดนิทรรศการฯ ศพด.อัยเยอร์เวง 900                 ตกลงราคา ร้านดาวรุ่ง ร้านดาวรุ่ง เสนอราคาต้่าสุดและ

เสนอราคา 900 บาท เสนอราคา 900 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

18 จ้างท้าปา้ยไวนิลโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 1,000              ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคาต้่าสุดและ
เสนอราคา  1,000  บาท เสนอราคา  1,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
19 จ้างท้าเอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริม 6,600              ตกลงราคา ร้านเบตงธาราศิลป์ ร้านเบตงธาราศิลป์ เสนอราคาต้่าสุดและ

สุขภาพผู้สูงอายุ เสนอราคา  6,600  บาท เสนอราคา  6,600  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

20 จ้างท้าปา้ยไวนิลโครงการประชาคมหมู่บา้น จ้านวน 1,020              ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคาต้่าสุดและ
1  ผืน เสนอราคา  1,020 บาท เสนอราคา  1,020 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
21 จ้างพาหนะรับส่งนักกีฬาแข่งนอกพื้นที่ จ้านวน 5 วนั 1,250              ตกลงราคา นายมูฮ้าหมัดสุกรี  เจ๊ะแม นายมูฮ้าหมัดสุกรี  เจ๊ะแม เสนอราคาต้่าสุดและ

เสนอราคา  1,250  บาท เสนอราคา  1,250  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

22 จ้างพาหนะรับส่งนักกีฬาแข่งนอกพื้นที่ จ้านวน 5 วนั 1,250              ตกลงราคา นายรุสดี   กียะ นายรุสดี   กียะ เสนอราคาต้่าสุดและ
เสนอราคา  1,250  บาท เสนอราคา  1,250  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
23 ซ้ือผ้าขนหนูโครงการ ศพด.เทดิไทอ้งค์ราชัน 960                 ตกลงราคา ร้านวาไรต้ี ร้านวาไรต้ี เสนอราคาต้่าสุดและ

เสนอราคา  960  บาท เสนอราคา  960  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2556
องค์การบริหารส่วนต้าบลอัยเยอร์เวง  อ้าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

24 ซ้ือชุดระบายสีและกังหนัลูกยางโครงการ ศพด. 1,267              ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ้ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ
เทดิไทอ้งค์ราชันย์ เสนอราคา 1,267  บาท เสนอราคา 1,267  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
25 ซ้ืออาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมโครงการ ศพด. 670                 ตกลงราคา ร้านเบตงมินิมาร์ท ร้านเบตงมินิมาร์ท เสนอราคาต้่าสุดและ

เทดิไทอ้งค์ราชันย์ เสนอราคา 670  บาท เสนอราคา 670  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

26 ซ้ือผ้าขนหนูโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานฯ 1,240              ตกลงราคา ร้านวาไรต้ี ร้านวาไรต้ี เสนอราคาต้่าสุดและ
ศพด. วงัใหม่ เสนอราคา  1,240  บาท เสนอราคา  1,240  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
27 ซ้ือวสัดุส้านักงานโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานฯ 1,714              ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ้ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ

ศพด. วงัใหม่ เสนอราคา   1,714บาท เสนอราคา   1,714บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

28 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 940                 ตกลงราคา ร้าน  28  วสัดุก่อสร้าง ร้าน  28  วสัดุก่อสร้าง เสนอราคาต้่าสุดและ
เสนอราคา  940  บาท เสนอราคา  940  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
29 ซ้ือผ้าขนหนูโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานฯ 720                 ตกลงราคา ร้านวาไรต้ี ร้านวาไรต้ี เสนอราคาต้่าสุดและ

ศพด. อัยเยอร์เวง เสนอราคา  720  บาท เสนอราคา  720  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

30 ซ้ือวสัดุส้านักงานโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานฯ 3,702              ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ้ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ
ศพด.อัยเยอร์เวง เสนอราคา   3,702  บาท เสนอราคา   3,702  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
31 ซ้ืออาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมโครงการจัดนิทรรศการ 255                 ตกลงราคา ร้านเบตงมินิมาร์ท ร้านเบตงมินิมาร์ท เสนอราคาต้่าสุดและ

แสดงผลงาน ศพด.วงัใหม่ เสนอราคา  255   บาท เสนอราคา  255   บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2556
องค์การบริหารส่วนต้าบลอัยเยอร์เวง  อ้าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
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32 ซ้ืออาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมโครงการจัดนิทรรศการ 310                 ตกลงราคา ร้านเบตงมินิมาร์ท ร้านเบตงมินิมาร์ท เสนอราคาต้่าสุดและ
แสดงผลงาน ศพด.อัยเยอร์เวง เสนอราคา  310   บาท เสนอราคา  310   บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
33 ซ้ือวสัดุส้านักงาน (ส่วนการศึกษา) 737                 ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ้ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ

เสนอราคา 737  บาท เสนอราคา 737  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

34 ซ้ืออุปกรณ์กีฬาวนัทอ้งถิ่นไทย 1,300              ตกลงราคา ร้านอารยะ ร้านอารยะ เสนอราคาต้่าสุดและ
เสนอราคา 1,300  บาท เสนอราคา 1,300  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
35 ซ้ือจานดาวเที่ยว IPM พร้อมติดต้ัง 3,990              ตกลงราคา ร้าน เอ เอ็ม อิเล็คทรอนิคส์ ร้าน เอ เอ็ม อิเล็คทรอนิคส์ เสนอราคาต้่าสุดและ

เสนอราคา 3,990  บาท เสนอราคา 3,990  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

36 ซ้ือพดัลมติดฝาผนัง จ้านวน 2 เคร่ือง 3,380              ตกลงราคา ร้าน เอ เอ็ม อิเล็คทรอนิคส์ ร้าน เอ เอ็ม อิเล็คทรอนิคส์ เสนอราคาต้่าสุดและ
เสนอราคา 3,380  บาท เสนอราคา 3,380  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
37 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ ซ่อมไฟสาธารณะ 95,060             ตกลงราคา ร้านเอดิสัน ร้านเอดิสัน เสนอราคาต้่าสุดและ

เสนอราคา  95,060  บาท เสนอราคา  95,060  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

38 ซ้ือวสัดุส้านักงาน (ส้านักปลัด) 3,952              ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง  จ้ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง  จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ
เสนอราคา 3,952 บาท เสนอราคา 3,952 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
39 ซ้ือวสัดุส้านักงาน (ส้านักปลัด) 1,150              ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง  จ้ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง  จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ

เสนอราคา  1,150  บาท เสนอราคา  1,150  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2556
องค์การบริหารส่วนต้าบลอัยเยอร์เวง  อ้าเภอเบตง  จังหวดัยะลา
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วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

40 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (ส้านักปลัด) 456                 ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ้ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ
เสนอราคา  456  บาท เสนอราคา  456  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
41 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (ส้านักปลัด) 1,270              ตกลงราคา ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ้ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ้ากัด เสนอราคาต้่าสุดและ

เสนอราคา  1,270  บาท เสนอราคา  1,270  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

42 ซ้ือวสัดุส้านักงาน (ส่วนการคลัง) 1,350              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ยะลาบริบรูณ์ หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ยะลาบริบรูณ์ เสนอราคาต้่าสุดและ
เสนอราคา   1,350  บาท เสนอราคา   1,350  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
43 ซ้ือวสัดุอื่น ๆ (ผ้าผูกเต้นท)์ ส้านักปลัด 2,650              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ยะลาบริบรูณ์ หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ยะลาบริบรูณ์ เสนอราคาต้่าสุดและ

เสนอราคา   2,650  บาท เสนอราคา   2,650  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

44 ซ้ือตู้บานเล่ือน จ้านวน 3 ตู้ (ส้านักปลัด) 21,000             ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ยะลาบริบรูณ์ หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ยะลาบริบรูณ์ เสนอราคาต้่าสุดและ
เสนอราคา   21,000  บาท เสนอราคา   21,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่จัดจ้างได้
45 ซ้ือเส้ือกีฬาโครงการฟตุบอล 9 คน (ตาเนาะแมเราะ 2,325              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ฮาซิมสปอร์ต หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ฮาซิมสปอร์ต เสนอราคาต้่าสุดและ

คัพฯ ) เสนอราคา 2,325 บาท เสนอราคา 2,325 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที่จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2556
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