
แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้า คสล. สายปยิมิตร 3 300,000           พเิศษ หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ประเสริฐเบตงการโยธา  หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ประเสริฐเบตงการโยธา  เสนอราคาต ้าสุดและ
กวา้ง 0.50  เมตร ยาว  80.00 เมตร หมู่ที  7 เสนอราคา 300,000 บาท เสนอราคา 300,000 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ต้าบลอัยเยอร์เวง อ้าเภอบตง จังหวดัยะลา ที จัดจ้างได้

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแบการิง ผิวจราจร 450,000           พเิศษ หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ประเสริฐเบตงการโยธา  หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ประเสริฐเบตงการโยธา  เสนอราคาต ้าสุดและ
กวา้ง 1.00 เมตร หนา 0.12  ระยะทาง  600  เมตร เสนอราคา  450,000 บาท เสนอราคา  450,000 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
หมู่ที  4 ต้าบลอัยเยอร์เวง อ้าเภอบตง จังหวดัยะลา ที จัดจ้างได้

3 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้า คสล. สายหน้าโรงเรียน 250,000           พเิศษ หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ประเสริฐเบตงการโยธา  หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ประเสริฐเบตงการโยธา  เสนอราคาต ้าสุดและ
 - โรงพกั  ขนาดกวา้ง  1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร เสนอราคา  250,000 บาท เสนอราคา  250,000 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ยาว 50.00  เมตร  หมู่ที   3  ต้าบลอัยเยอร์เวง ที จัดจ้างได้
อ้าเภอบตง จังหวดัยะลา

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บา้น 360,000           พเิศษ หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ประเสริฐเบตงการโยธา  หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ประเสริฐเบตงการโยธา  เสนอราคาต ้าสุดและ
ปยิมิตร 3  ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15   เสนอราคา 360,000 บาท เสนอราคา 360,000 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ระยะทาง  100  เมตร  หมู่ที  7 ต้าบลอัยเยอร์เวง  ที จัดจ้างได้
อ้าเภอบตง  จังหวดัยะลา

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกูแบทแีย  ผิวจราจร 280,000           พเิศษ หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด นวนนพาก่อสร้าง หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด นวนนพาก่อสร้าง เสนอราคาต ้าสุดและ
กวา้ง 1.00 เมตร หนา 0.12  เมตร  ระยะทาง   เสนอราคา 280,000 บาท เสนอราคา 280,000 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
350  เมตร  หมู่ที  1   ต้าบลอัยเยอร์เวง  อ้าเภอบตง ที จัดจ้างได้
จังหวดัยะลา

6 ซื อวสัดุกีฬาหมู่บา้นประจ้าป ี2556 119,725           พเิศษ หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ฮาซิมสปอร์ต หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ฮาซิมสปอร์ต เสนอราคาต ้าสุดและ
เสนอราคา  119,725  บาท เสนอราคา  119,725  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2556
องค์การบริหารส่วนต้าบลอัยเยอร์เวง  อ้าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล้าดับ งานจัดซื อจัดจ้าง วธิซืี อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

7 ซื อวสัดุการศึกษาประจ้าป ี2556 348,500           พเิศษ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ้ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จ้ากัด เสนอราคาต ้าสุดและ
เสนอราคา  348,500  บาท เสนอราคา  348,500  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้

8 จ้างเหมาปฏบิติังานเกี ยวกับงานด้านบคุลากรฯ 5,080              ตกลงราคา นางสาวเกศินี  แตปซูู นางสาวเกศินี  แตปซูู เสนอราคาต ้าสุดและ
ประจ้าเดือนเมษายน 2556 เสนอราคา 5,080  บาท เสนอราคา 5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
9 จ้างเหมาปฏบิติังานเกี ยวกับงานด้านการเกษตร 5,080              ตกลงราคา นางสาวไซนับ  วาแม นางสาวไซนับ  วาแม เสนอราคาต ้าสุดและ

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

10 จ้างเหมาขับรถยนต์ส่วนกลางประจ้าเดือนพฤษภาคม 5,080              ตกลงราคา นายบอืราเหง็   มุนิมะ นายบอืราเหง็   มุนิมะ เสนอราคาต ้าสุดและ
2556 เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
11 จ้างเหมายามประจ้าเดือนพฤษภาคม  2556 5,080              ตกลงราคา นายอับดุลเลาะ  สาอุ นายอับดุลเลาะ  สาอุ เสนอราคาต ้าสุดและ

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

12 จ้างเหมายามประจ้าเดือนพฤษภาคม  2556 5,080              ตกลงราคา นายกาเดร์  ตุสาตู นายกาเดร์  ตุสาตู เสนอราคาต ้าสุดและ
เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
13 จ้างเหมาคนงานประจ้ารถขยะ  ประจ้าเดือน 5,080              ตกลงราคา นายนิตินัย  หะยีแวนิ นายนิตินัย  หะยีแวนิ เสนอราคาต ้าสุดและ

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

สรุปผลการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2556
องค์การบริหารส่วนต้าบลอัยเยอร์เวง  อ้าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล้าดับ งานจัดซื อจัดจ้าง วธิซืี อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

14 จ้างเหมาคนงานดูแลฝายกั นน ้า หมู่บา้นปยิมิตร 3 5,080              ตกลงราคา นายก้องสร้าง  แซ่ลี นายก้องสร้าง  แซ่ลี เสนอราคาต ้าสุดและ
ประจ้าเดือนพฤษภาคม  2556 เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
15 จ้างเปลี ยนชุดยูนิตดรัมสร้างภาพเครื องถ่ายเอการ 18,500             ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด  ยะลาบริบรูณ์ หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด  ยะลาบริบรูณ์ เสนอราคาต ้าสุดและ

เสนอราคา  18,500  บาท เสนอราคา  18,500  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

16 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบยีน 6,799.07          ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด เอ.เอ.เอส มอเตอร์ หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด เอ.เอ.เอส มอเตอร์ เสนอราคาต ้าสุดและ
กข 1746 เสนอราคา 6,799.07  บาท เสนอราคา 6,799.07  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
17 ซ่อมคอมพวิเตอร์  (ส้านักปลัด) 950                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด  เบตงเพื อนไอที หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด  เบตงเพื อนไอที เสนอราคาต ้าสุดและ

เสนอราคา  950   บาท เสนอราคา  950   บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

18 จ้างท้าปา้ยไวนิล โครงการ  5 ส 500                 ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคาต ้าสุดและ
เสนอราคา  500  บาท เสนอราคา  500  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
19 จ้างเหมาประกอบอาหารเลี ยงรับรองคณะตรวจ 2,600              ตกลงราคา นางต่วนรัตนา  สะอุ นางต่วนรัตนา  สะอุ เสนอราคาต ้าสุดและ

Core team ประจ้าป ี 2556 เสนอราคา  2,600  บาท เสนอราคา  2,600  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

20 จ้างท้าปา้ยไวนิลโครงการแข่งขันฟตุบอลอัยเยอร์เวง 750                 ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคาต ้าสุดและ
คัพ  ประจ้าป ี2556 เสนอราคา  750  บาท เสนอราคา  750  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
21 จ้างท้าปา้ยไวนิลโครงการแข่งขันกีฬาต้าบลอัยเยอร์เวง 990                 ตกลงราคา ร้านพู่กันโฆษณา ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคาต ้าสุดและ

สานสัมพนัธ ์ประจ้าป ี 2556 เสนอราคา  990  บาท เสนอราคา  990  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2556
องค์การบริหารส่วนต้าบลอัยเยอร์เวง  อ้าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล้าดับ งานจัดซื อจัดจ้าง วธิซืี อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

22 จ้างเปลี ยนน ้ามันเครื อง รถยนต์หมายเลขทะเบยีน 1,200              ตกลงราคา ร้านอู่วชัการช่าง ร้านอู่วชัการช่าง เสนอราคาต ้าสุดและ
บค 297  เบตง เสนอราคา  1,200  บาท เสนอราคา  1,200  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
23 จ้างซ่อมรถขยะ หมายเลขทะเบยีน 80-5505 ยะลา 650                 ตกลงราคา ร้านอู่วชัการช่าง ร้านอู่วชัการช่าง เสนอราคาต ้าสุดและ

เสนอราคา  650  บาท เสนอราคา  650  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

24 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลางหมายเลข 5,180              ตกลงราคา ร้านอู่วชัการช่าง ร้านอู่วชัการช่าง เสนอราคาต ้าสุดและ
ทะเบยีน บค 297  เบตง เสนอราคา  5,180  บาท เสนอราคา  5,180  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
25 จ้างเหมาเปลี ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน 42,730             ตกลงราคา ร้านอู่วชัการช่าง ร้านอู่วชัการช่าง เสนอราคาต ้าสุดและ

80-5505 ยะลา เสนอราคา  42,730  บาท เสนอราคา  42,730  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

26 จ้างเหมาปฏบิติังานเกี ยวกับงานด้านบคุลากรฯ 5,080              ตกลงราคา นางสาวเกศินี  แตปซูู นางสาวเกศินี  แตปซูู เสนอราคาต ้าสุดและ
ประจ้าเดือนมิถุนายน 2556 เสนอราคา 5,080  บาท เสนอราคา 5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
27 จ้างเหมาปฏบิติังานเกี ยวกับงานด้านเกษตรฯ 5,080              ตกลงราคา นางสาวไซนับ  วาแม นางสาวไซนับ  วาแม เสนอราคาต ้าสุดและ

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

28 จ้างเหมาขับรถยนต์ส่วนกลางประจ้าเดือนมิถุนายน 5,080              ตกลงราคา นายบอืราเหง็   มุนิมะ นายบอืราเหง็   มุนิมะ เสนอราคาต ้าสุดและ
2556 เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
29 จ้างเหมายามประจ้าเดือนมิถุนายน  2556 5,080              ตกลงราคา นายอับดุลเลาะ  สาอุ นายอับดุลเลาะ  สาอุ เสนอราคาต ้าสุดและ

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

สรุปผลการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2556
องค์การบริหารส่วนต้าบลอัยเยอร์เวง  อ้าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล้าดับ งานจัดซื อจัดจ้าง วธิซืี อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

30 จ้างเหมายามประจ้าเดือนมิถุนายน  2556 5,080              ตกลงราคา นายกาเดร์  ตุสาตู นายกาเดร์  ตุสาตู เสนอราคาต ้าสุดและ
เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
31 จ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็กประจ้าเดือนมิถุนายน  2556 5,080              ตกลงราคา นางสาวไซนับ  สมาแอ นางสาวไซนับ  สมาแอ เสนอราคาต ้าสุดและ

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

32 จ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็กประจ้าเดือนมิถุนายน  2556 5,080              ตกลงราคา นางสาวฮุซณานีย์  สาและ นางสาวฮุซณานีย์  สาและ เสนอราคาต ้าสุดและ
เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
33 จ้างเหมาคนงานประจ้ารถขยะ  ประจ้าเดือนมิถุนายน 5,080              ตกลงราคา นายนิตินัย  หะยีแวนิ นายนิตินัย  หะยีแวนิ เสนอราคาต ้าสุดและ

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

34 จ้างเหมาคนงานดูแลฝายกั นน ้า หมู่บา้นปยิมิตร 3 5,080              ตกลงราคา นายก้องสร้าง  แซ่ลี นายก้องสร้าง  แซ่ลี เสนอราคาต ้าสุดและ
ประจ้าเดือนมิถุนายน  2556 เสนอราคา  5,080  บาท เสนอราคา  5,080  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
35 ซื อหมึกถ่ายเอกสาร (ส้านักปลัด) 5,700              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ยะลาบริบรูณ์ หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ยะลาบริบรูณ์ เสนอราคาต ้าสุดและ

เสนอราคา  5,700  บาท เสนอราคา  5,700  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

36 ซื อเครื องพมิพดี์ดไฟฟา้ 2 ภาษา  (ส้านักปลัด) 18,700             ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ยะลาบริบรูณ์ หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ยะลาบริบรูณ์ เสนอราคาต ้าสุดและ
เสนอราคา  18,700  บาท เสนอราคา  18,700  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
37 ซื อวสัดุคอมพวิเตอร์ (ส้านักปลัด) 5,250              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด เบตงเพื อนไอที หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด เบตงเพื อนไอที เสนอราคาต ้าสุดและ

เสนอราคา  5,250  บาท เสนอราคา  5,250  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2556
องค์การบริหารส่วนต้าบลอัยเยอร์เวง  อ้าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล้าดับ งานจัดซื อจัดจ้าง วธิซืี อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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วงเงินงบประมาณ เหตุผลคัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

38 ซื อวสัดุคอมพวิเตอร์ (ส่วนการศึกษา) 8,880              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด เบตงเพื อนไอที หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด เบตงเพื อนไอที เสนอราคาต ้าสุดและ
เสนอราคา  8,880  บาท เสนอราคา  8,880  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
39 ซื อวสัดุไฟฟา้  (ส้านักปลัด) 1,350              ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด เบตงเพื อนไอที หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด เบตงเพื อนไอที เสนอราคาต ้าสุดและ

เสนอราคา  1,350  บาท เสนอราคา  1,350  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

40 ซื อวสัดุไฟฟา้และวทิยุ (ส่วนการศึกษา) 440                 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด เบตงเพื อนไอที หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด เบตงเพื อนไอที เสนอราคาต ้าสุดและ
เสนอราคา  440  บาท เสนอราคา  440  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
41 ซื อวสัดุไฟฟา้และวทิยุ (ส่วนโยธา) 18,280             ตกลงราคา ร้านเอดิสัน ร้านเอดิสัน เสนอราคาต ้าสุดและ

เสนอราคา   18,280  บาท เสนอราคา   18,280  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

42 ซื อครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (ศพด.) จ้านวน 3 เครื อง 75,000             ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด เบตงเพื อนไอที หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด เบตงเพื อนไอที เสนอราคาต ้าสุดและ
เสนอราคา  75,000  บาท เสนอราคา  75,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
43 ซื อขาตั งกล้อง (ส้านักปลัด) 3,500              ตกลงราคา ร้านดาวรุ่ง ร้านดาวรุ่ง เสนอราคาต ้าสุดและ

เสนอราคา  3,500 บาท เสนอราคา  3,500 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

44 ซื อกล้องถ่ายรูป  (ส่วนสาธารณสุข) 10,000             ตกลงราคา ร้านดาวรุ่ง ร้านดาวรุ่ง เสนอราคาต ้าสุดและ
เสนอราคา  10,000 บาท เสนอราคา  10,000 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
45 ซื อกล้องถ่ายรูป  (ส่วนโยธา) 10,000             ตกลงราคา ร้านดาวรุ่ง ร้านดาวรุ่ง เสนอราคาต ้าสุดและ

เสนอราคา  10,000 บาท เสนอราคา  10,000 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

สรุปผลการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2556
องค์การบริหารส่วนต้าบลอัยเยอร์เวง  อ้าเภอเบตง  จังหวดัยะลา
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46 ซื อเครื องปรับอากาศ  (ส้านักปลัด) จ้านวน 3 เครื อง 87,000             ตกลงราคา ร้านวชิัยการช่าง ร้านวชิัยการช่าง เสนอราคาต ้าสุดและ
เสนอราคา  87,000  บาท เสนอราคา  87,000  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
47 ซื อวสัดุก่อสร้าง  (ส่วนโยธา) 28,608             ตกลงราคา ร้านมิตรไมตรี กม.38 ร้านมิตรไมตรี กม.38 เสนอราคาต ้าสุดและ

เสนอราคา  28,608  บาท เสนอราคา  28,608  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

48 ซื อวสัดุก่อสร้าง 5,870              ตกลงราคา ร้าน กม.28  คอนกรีต ร้าน กม.28  คอนกรีต เสนอราคาต ้าสุดและ
เสนอราคา  5,870  บาท เสนอราคา  5,870  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที จัดจ้างได้
49 ซื อสีโครงการพฒันา ศพด.เปน็แหล่งเรียนรู้ฯ ศพด. 4,105              ตกลงราคา ร้านเหลี ยนหยู ร้านเหลี ยนหยู เสนอราคาต ้าสุดและ

อัยเยอร์เวง เสนอราคา  4,105  บาท เสนอราคา  4,105  บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ
ที จัดจ้างได้

งานจัดซื อจัดจ้าง วธิซืี อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

สรุปผลการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2556
องค์การบริหารส่วนต้าบลอัยเยอร์เวง  อ้าเภอเบตง  จังหวดัยะลา

ล้าดับ


