
สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือนมีนาคม 
สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองรามันห 

วันที่   ๓๑    เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

ลําดบั 
ที ่

งานที่จัดซื้อ/จดัจาง วงเงินที่จะซื้อ/จาง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา/ราคาที่
เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก/ราคาที่
ตกลงซื้อ/จาง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ขอสัญญา/
ขอตกลงในการซือ้/จาง 

๑. จัดซ้ือซุมเฉลิมพระเกียรติฯ  
จํานวน ๔ ชุด 

๓๙๒,๐๐๐.- ๓๙๒,๐๐๐.- ตกลงราคา รานดลุเลาะคาวัสดุกอสราง 
ราคาท่ีเสนอ 

๓๙๒,๐๐๐.-บาท 

รานดลุเลาะคาวัสดุกอสราง
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
๓๙๒,๐๐๐.-บาท 

เปนผูมีอาชีพ
จําหนายโดยตรง 

ขอตกลงซ้ือเลขท่ี ๓/๒๕๖๐ 
๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

๒. โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชุมชนกาแฮสายหนามัสยิด 
ขนาดกวาง ๐.๗๔ เมตร ลึก ๐.๘๗ 
เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร  

๗๓๙,๐๐๐.- ๗๓๙,๐๐๐.- วิธีพิเศษ รานดลุเลาะคาวัสดุกอสราง 
ราคาท่ีเสนอ 

๗๓๙,๐๐๐.-บาท 

รานดลุเลาะคาวัสดุกอสราง 
ราคาท่ีจาง 

๗๓๙,๐๐๐.-บาท 

เปนผูมีอาชีพ
รับจางโดย
โดยตรง 

สัญญาจางเลขท่ี ๓/๒๕๖๐ 
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

๓. จัดซ้ือวสัดุงานบานงานครัวสํานัก
ปลัดเทศบาล 

๑๔,๕๙๕.- ๑๔,๕๙๕.- ตกลงราคา รานริสกีการคา 
ราคาท่ีเสนอ 

๑๔,๕๙๕.-บาท 

รานริสกีการคา 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 
๑๔,๕๙๕.-บาท 

เปนผูมีอาชีพ
จําหนายโดยตรง 

ขอตกลงซ้ือเลขท่ี  ๑๒/๒๕๖๐ 
๓  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

๔. จัดซ้ือวสัด-ุอุปกรณโครงการบัณฑตินอย ๑๕,๑๙๒.- ๑๕,๑๙๒.- ตกลงราคา รานริสกีการคา 
ราคาท่ีเสนอ 

๑๕,๑๙๒.-บาท 

รานริสกีการคา 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 
๑๕,๑๙๒.-บาท 

เปนผูมีอาชีพ
จําหนายโดยตรง 

ขอตกลงซ้ือเลขท่ี  ๑๓/๒๕๖๐ 
๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

๕. จัดซ้ือวสัดุอุปกรณโครงการฟตุบอลภาค
ฤดูรอน 

๑๗,๕๐๐.- ๑๗,๕๐๐.- ตกลงราคา รานเอ็มสปอรต 
ราคาท่ีเสนอ 

๑๗,๕๐๐.-บาท 

รานเอ็มสปอรต 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 
๑๗,๕๐๐.-บาท 

เปนผูมีอาชีพ
จําหนายโดยตรง 

ขอตกลงซ้ือเลขท่ี  ๑๔/๒๕๖๐ 
๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

๖. จัดจางเชาเหมารถบัสปรบัอากาศไม
ประจําทาง จํานวน ๒ คัน โครงการ
คาราวานเสริมสรางเดก็ 

๒๘,๐๐๐.- ๒๘,๐๐๐.- ตกลงราคา รานอิควาลเทรเวล 
ราคาท่ีเสนอ 

๒๘,๐๐๐.-บาท 

รานอิควาลเทรเวล 
ราคาท่ีตกลงจาง 
๒๘,๐๐๐.-บาท 

เปนผูมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

ขอตกลงจางเลขท่ี ๗/๒๕๖๐ 
๓  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

๗. รายงานขอความเห็นชอบจางเหมา
ตกแตงรถแห โครงการเบิกฟารามันห 

๓๔,๐๐๐.- ๓๔,๐๐๐.- ตกลงราคา นายดาโอะ 
ราคาท่ีเสนอ 

๓๔,๐๐๐.-บาท 

นายดาโอะ 
ราคาท่ีตกลงจาง 
๓๔,๐๐๐.-บาท 

เปนผูมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

ขอตกลงจางเลขท่ี  ๑๔/๒๕๖๐ 
๘  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

๘. จัดซ้ือวสัดุอุปกรณโครงการคาราวาน
เสริมสรางเด็กป ๖๐ 

๒,๑๔๐.- ๒,๑๔๐.- ตกลงราคา รานริสกีการคา 
ราคาท่ีเสนอ 
๒,๑๔๐.-บาท 

รานริสกีการคา 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 
๒,๑๔๐.-บาท 

เปนผูมีอาชีพ
จําหนายโดยตรง 

ขอตกลงซ้ือเลขท่ี  ๑๓/๒๕๖๐ 
๓  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

 
 



 
 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือนมีนาคม 
สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองรามันห 

วันที่   ๓๑    เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

ลําดบั 
ที ่

งานที่จัดซื้อ/จดัจาง วงเงินที่จะซื้อ/จาง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา/ราคาที่
เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก/ราคาที่
ตกลงซื้อ/จาง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ขอสัญญา/
ขอตกลงในการซือ้/จาง 

๙. จัดซ้ือกระเปาพรอมสกรีนโครงการ
คาราวานเสริมสรางเดก็ป ๖๐ 

๔,๕๖๐.- ๔,๕๖๐.- ตกลงราคา รานริสกีการคา 
ราคาท่ีเสนอ 
๔,๕๖๐.-บาท 

รานริสกีการคา 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 
๔,๕๖๐.-บาท 

เปนผูมีอาชีพ
จําหนายโดยตรง 

ขอตกลงซ้ือเลขท่ี  ๑๔/๒๕๖๐ 
๓  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

๑๐. จัดซ้ือของรางวัล-หมอนตุกตาโครงการ
บัณฑิตนอย 

๕,๗๖๐.- ๕,๗๖๐.- ตกลงราคา รานริสกีการคา 
ราคาท่ีเสนอ 
๕,๗๖๐.-บาท 

รานริสกีการคา 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 
๕,๗๖๐.-บาท 

เปนผูมีอาชีพ
จําหนายโดยตรง 

ขอตกลงซ้ือเลขท่ี  ๑๕/๒๕๖๐ 
๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

๑๑. จางทําปายไวนิลโครงการคาราวานฯ ๒,๑๐๐.- ๒,๑๐๐.- ตกลงราคา รานริดดีไซร 
ราคาท่ีเสนอ 
๒,๑๐๐.-บาท 

รานริดดีไซร 
ราคาท่ีตกลงจาง 
๒,๑๐๐.-บาท 

เปนผูมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

ขอตกลงจางเลขท่ี  ๒๘/๒๕๖๐ 
๓  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

๑๒. จางทําปายไวนิลโครงการบัณฑตินอย ๖,๐๔๘.- ๖,๐๔๘.- ตกลงราคา รานริดดีไซร 
ราคาท่ีเสนอ 
๖,๐๔๘.-บาท 

รานริดดีไซร 
ราคาท่ีตกลงจาง 
๖,๐๔๘.-บาท 

เปนผูมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

ขอตกลงจางเลขท่ี  ๒๙/๒๕๖๐ 
๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

๑๓. จางทําปายไวนิลโครงการเบิกฟาฯ ๑,๕๗๕.- ๑,๕๗๕.- ตกลงราคา รานริดดีไซร 
ราคาท่ีเสนอ 
๑,๕๗๕.-บาท 

รานริดดีไซร 
ราคาท่ีตกลงจาง 
๑,๕๗๕.-บาท 

เปนผูมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

ขอตกลงจางเลขท่ี  ๓๐/๒๕๖๐ 
๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

๑๔. จัดจางซอมแอร (ศึกษา) ๔,๘๐๐.- ๔,๘๐๐.- ตกลงราคา รานเอ เอ แอร 
ราคาท่ีเสนอ 
๔,๘๐๐.-บาท 

รานเอ เอ แอร 
ราคาท่ีตกลงจาง 
๔,๘๐๐.-บาท 

เปนผูมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

ขอตกลงจางเลขท่ี  ๓๑/๒๕๖๐ 
๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

๑๕. จัดซอมรถ นข-๙๖๐ ยะลา ๒,๒๐๕.- ๒,๒๐๕.- ตกลงราคา หจก.คอกพิทเจรญิการยาง 
ราคาท่ีเสนอ 
๒,๒๐๕.-บาท 

หจก.คอกพิทเจรญิการยาง 
ราคาท่ีตกลงจาง 
๒,๒๐๕.-บาท 

เปนผูมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

ขอตกลงจางเลขท่ี  ๓๒/๒๕๖๐ 
๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

 
 


