
แบบ สขร.๑ 

 
สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือนพฤศจกิายน 

สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองรามันห 
วันที่   ๓๐   เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
ลําดบั 

ที ่
งานที่จัดซื้อ/จดัจาง วงเงินที่จะซื้อ/จาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา/ราคาที่

เสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก/ราคาที่

ตกลงซื้อ/จาง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ขอสัญญา/
ขอตกลงในการซือ้/จาง 

๑. จางทําตรายาง กองชาง ๖,๔๐๐.-บาท ราคาทองตลาด ตกลงราคา รานพงษศลิปบลอก 
ราคาท่ีเสนอ 
๖,๔๐๐.-บาท 

รานพงษศิลปบลอก 
ราคาท่ีตกลงจาง 
๖,๔๐๐.-บาท 

เปนผูมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

ขอตกลงจางเลขท่ี ๔/๒๕๖๐ 
๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๒. จางทําตรายาง สาํนักปลัดเทศบาล ๑,๘๕๐.-บาท ราคาทองตลาด ตกลงราคา รานพงษศลิปบลอก 
ราคาท่ีเสนอ 
๑,๘๕๐.-บาท 

รานพงษศิลปบลอก 
ราคาท่ีตกลงจาง 
๑,๘๕๐.-บาท 

เปนผูมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

ขอตกลงจางเลขท่ี ๕/๒๕๖๐ 
๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๓. จางทําตรายาง กองศึกษา ๒,๗๕๐.-บาท ราคาทองตลาด ตกลงราคา รานพงษศลิปบลอก 
ราคาท่ีเสนอ 
๒,๗๕๐.-บาท 

รานพงษศิลปบลอก 
ราคาท่ีตกลงจาง 
๒,๗๕๐.-บาท 

เปนผูมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

ขอตกลงจางเลขท่ี ๖/๒๕๖๐ 
๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๔. จางทําตรายาง กองคลัง ๕,๔๕๐.-บาท ราคาทองตลาด ตกลงราคา รานพงษศลิปบลอก 
ราคาท่ีเสนอ 
๕,๔๕๐.-บาท 

รานพงษศิลปบลอก 
ราคาท่ีตกลงจาง 
๕,๔๕๐.-บาท 

เปนผูมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

ขอตกลงจางเลขท่ี ๗/๒๕๖๐ 
๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๕. จางทําปายไวนิล โครงการทัศนศึกษาดู
งานของกลุมสตรแีละผูนําในเขต
เทศบาล 

๒,๑๐๐.-บาท ราคาทองตลาด ตกลงราคา รานริดดีไซร 
ราคาท่ีเสนอ 
๒,๑๐๐.-บาท 

รานริดดีไซร 
ราคาท่ีตกลงจาง 
๒,๑๐๐.-บาท 

เปนผูมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

ขอตกลงจางเลขท่ี ๘/๒๕๖๐ 
๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๖. จางซอมรถ ๘๐-๖๒๕๐ ๓,๙๗๐.-บาท ราคาทองตลาด ตกลงราคา หจก.คอกพิทเจรญิการยาง 
ราคาท่ีเสนอ 
๓,๙๗๐.-บาท 

หจก.คอกพิทเจรญิการยาง 
ราคาท่ีตกลงจาง 
๓,๙๗๐.-บาท 

เปนผูมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

ขอตกลงจางเลขท่ี ๙/๒๕๖๐ 
๑๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๗. จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน  
กข-๗๕๔๗ ยะลา 

๖,๘๐๐.-บาท ราคาทองตลาด ตกลงราคา อูทัยบริการ 
ราคาท่ีเสนอ 
๖,๘๐๐.-บาท 

อูทัยบริการ 
ราคาท่ีตกลงจาง 
๖,๘๐๐.-บาท 

เปนผูมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

ขอตกลงจางเลขท่ี ๑๐/๒๕๖๐ 
๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๘. จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน  
กข - ๒๘๓๗ ยะลา 

๑,๒๐๐.-บาท ราคาทองตลาด ตกลงราคา หจก.คอกพิทเจรญิการยาง 
ราคาท่ีเสนอ 
๑,๒๐๐.-บาท 

หจก.คอกพิทเจรญิการยาง 
ราคาท่ีตกลงจาง 
๑,๒๐๐.-บาท 

เปนผูมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

ขอตกลงจางเลขท่ี ๑๑/๒๕๖๐ 
๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 
 



 
 

แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือนพฤศจกิายน 
สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองรามันห 

วันที่   ๓๐   เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

ลําดบั 
ที ่

งานที่จัดซื้อ/จดัจาง วงเงินที่จะซื้อ/จาง ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา/ราคาที่
เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก/ราคาที่
ตกลงซื้อ/จาง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ขอสัญญา/
ขอตกลงในการซือ้/จาง 

๙. จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศไม
ประจําทาง ๑ คัน/วัน ๔,๐๐๐.-บาท 
ระยะเวลา ๙  วัน 

๓๖,๐๐๐.-บาท ๓๖,๐๐๐.-บาท ตกลงราคา นายสะมะแอ  มาปะ 
ราคาท่ีเสนอ 

๓๖,๐๐๐.-บาท 

นายสะมะแอ  มาปะ 
ราคาท่ีตกลงจาง 
๓๖,๐๐๐.-บาท 

เปนผูมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

ขอตกลงจางเลขท่ี ๒/๒๕๕๙ 
๑๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๑๐. จัดซ้ือวสัดุสาํนักงาน (สป.) ๒๑,๓๘๕.-บาท ราคาทองตลาด ตกลงราคา รานริสกีการคา 
ราคาท่ีเสนอ 

๒๑,๓๘๕.-บาท 

รานริสกีการคา 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 
๒๑,๓๘๕.-บาท 

เปนผูมีอาชีพ
จําหนายโดยตรง 

ขอตกลงซ้ือเลขท่ี ๑/๒๕๖๐ 
๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๑๑. จัดซ้ืออาหารเสรมิ (นม) โรงเรียน – ร.ร.
บานรามัน นม ยู.เอช.ที ชนิดกลอง
ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลลิิตร จํานวน 
๖๘,๖๒๘ กลอง ราคากลองละ  
๗.๘๒ บาท 

๕๓๖,๖๗๐.-บาท ราคาทองตลาด กรณีพิเศษ อ.ส.ค. 
ราคาท่ีเสนอ 

๕๓๖,๖๗๐.-บาท 

อ.ส.ค. 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 
๕๓๖,๖๗๐.-บาท 

เปนผูมีอาชีพ
จําหนายโดยตรง 

สัญญาซ้ือเลขท่ี ๑/๒๕๖๐ 
๒๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๑๒. จัดซ้ืออาหารเสรมิ (นม) โรงเรียน – 
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ และโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตาํบลเมืองตาํบลเมอืง
รามันห  นม ยู.เอช.ที ชนิดกลองขนาด
บรรจุ ๒๐๐ มลิลลิิตร  จํานวน  
๒๑,๙๓๐ กลอง  ราคากลองละ  
๗.๘๒ บาท 

๑๗๑,๔๙๒.๖๐ บาท ราคาทองตลาด กรณีพิเศษ อ.ส.ค. 
ราคาท่ีเสนอ 

๑๗๑,๔๙๒.๖๐ บาท 

อ.ส.ค. 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 

๑๗๑,๔๙๒.๖๐ บาท 

เปนผูมีอาชีพ
จําหนายโดยตรง 

สัญญาซ้ือเลขท่ี ๒/๒๕๖๐ 
๒๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 
 


